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Inleiding 
 
 
 
 
 
 
In de zomer van 2014 werd het archief van Harminus Martinus (Harry) Kui-
tert overgedragen aan het Historisch Documentatiecentrum voor het Neder-
lands Protestantisme (1800-heden). De stukken werden beschreven in de 
periode januari-februari 2015. De stukken zijn beschreven zoals ze werden 
aangetroffen. 
 In het geval van brieven waar een datum ontbreekt, is het jaartal van de 
poststempel in kasthaken in het brievenhoofd bijgeschreven. In gevallen 
waar de poststempel onleesbaar was, is in het brievenhoofd in kasthaken 
[z.d.] vermeld. 
 
Biografische gegevens 
Harminus Martinus (Harry) Kuitert werd op 11 november 1924 in Drachten 
geboren als tweede kind en oudste zoon van Wijbe Kuitert en Hilje Kuitert-
van der Velde. Hij groeide op in Den Haag en onderging de Tweede We-
reldoorlog als onderduiker en deelnemer aan het verzet in de stad Utrecht. 
Tussen 1945 en 1950 studeerde hij theologie aan de Vrije Universiteit te 
Amsterdam. In deze periode leerde hij Inga Nannie Aurora Westling, zijn 
latere echtgenote, kennen met wie hij op 31 mei 1950 in Den Haag trouwde. 
Zij kregen vier kinderen.  
 Van 1950 tot 1955 was hij predikant te Scharendijke (Schouwen-
Duiveland) en vervolgens gedurende tien jaar studentenpredikant te Amster-
dam. Vanaf 1961 maakte hij deel uit van de ‘Groep van Achttien’, die her-
eniging van Hervormden en Gereformeerden nastreefde en de voorbereiding 
vormde van het Samen-op-Weg-proces. In 1962 promoveerde hij cum laude 
bij de dogmaticus G.C. Berkouwer op het proefschrift De mensvormigheid 
Gods. Een dogmatisch-hermeneutische studie over de anthropomorphismen 
van de Heilige Schrift. In 1964 studeerde hij vier maanden aan de Universi-
teit van Uppsala, waarna hij in 1965 werd benoemd tot hoofdmedewerker 
van zijn promotor en leermeester. In 1967 werd hij benoemd tot hoogleraar 
en tot 1989 was hij hoogleraar ‘Ethiek en Inleiding in de dogmatiek’ aan de 
Vrije Universiteit. Hij publiceerde op het terrein van medisch-ethische pro-
blemen (filosofie van het medisch handelen, euthanasie, suïcide) en had zit-
ting in een aantal adviesorganen waaronder de Gezondheidsraad (enkele 
jaren als lid van het presidium). Na zijn emeritaat in 1989 verschoof zijn 
aandacht van medisch-ethische problemen terug naar de theologie, met in 
2014 de presentatie aan de VU, ter gelegenheid van zijn 90e verjaardag, van 
Kerk als constructiefout. De overlevering overleeft het wel. 
 
Verwijderde stukken 
Drukwerk reeds aanwezig in de universiteitsbibliotheek van de VU, artikelen 
in (landelijke) (dag)bladen en overdrukken zijn uit het archief verwijderd. 
Bankafschriften van de Rotterdamsche Bank N.V. op naam van H.M. Kuitert 
t.b.v. Raad v. Studenten Predikanten (1960-1965) zijn eveneens verwijderd. 
Drukwerk en periodieken die in andere instellingen als aanvulling dienen, 
zijn overgedragen. Zie hiervoor onderstaande lijst.  
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Overgedragen stukken 
 
Scripties 
De scripties ‘H. Bavinck and H. Kuitert: A Preliminary Study of Their Uses 
of General and Special Revelation’ van Ronald Gleason en ‘Het gebruik van 
sociologie door theologie’ van H.J. Veltkamp zijn overgedragen aan het 
HDC en opgenomen in de scriptiecollectie1. 
 
Drukwerk en periodieken 
Overgedragen aan het Historisch Archief Westland: De Pijlkoker. Kon-
taktblad voor Gereformeerd De Lier, augustus 1974 (8, nr. 1). 
Overgedragen aan Kerkelijk Bureau Protestantse Gemeente Delft: De 
Delftse Kerkbode. Orgaan van de Hervormde Gemeente (27 februari 1965 
(jrg. 26, nr. 8). 
 Overgedragen aan de Koninklijke Bibliotheek (exemplaren van): Friese 
Kerkbode; Té-èf. Blad van de Theogische Faculteit te Leiden; Gereformeer-
de Kerkbode voor de classes Barendrecht, Dordrecht en Gorinchem; Veluws 
Kerkblad. Orgaan van de Gereformeerde Kerken van de Classis Harderwijk 
en in de Classis Apeldoorn; Delft en Dient. Officieel orgaan van de Gere-
formeerde Kerken van Delft en Delft-Abtswoude; Friesch Dagblad; Leeu-
warder Courant, Centraal Weekblad, Groninger Kerkbode, een bundel refe-
raten uitgesproken op de 42e Bondsvergadering van de Bond voor Gerefor-
meerde Jeugdorganisatie gehouden in Den Haag op 24 april 1954; W.G.J. 
Bulletin; Amersfoorts Kerkblad. Weekblad van de Gereformeerde Kerk te 
Amersfoort en Meer-zicht. Maandblad ten dienst van het kerkelijk leven van 
de Gereformeerde Kerk Emmen-West.  
 Overgedragen aan het NIOD: Mededelingenblad van de Contact-
Commissie der Studenten aan de Vrije Universiteit (juni-september 1945) en 
Pharetra (maart 1946-mei 1950). 
 Overgedragen aan de bibliotheek van de PThU: (exemplaren van) Leidse 
Kerkbode; Kerkblad. Weekblad voor de Gereformeerde Kerken in de IJ-
mond: Beverwijk, Velsen, IJmuiden; R.C.N. Bulletin; De Wekker; Amster-
damse Kerkblad;  Ons Kerkblad. Officieel orgaan van de Gereformeerde 
Kerken van Voorburg, Rijswijk, Leidschendam; Gereformeerde Kerkbode 
voor de classes Barendrecht en Dordrecht; Die Voorligter; Het Baken. 
Maandelijks orgaan van de gereformeerde kerk te Londen; Meerklok. Kerk-
blad voor de Gereformeerde Kerken in de classis Hoofddorp; Ons Kerkblad. 
Officieel orgaan van de Gereformeerde Kerken in de classis Arnhem; Gere-
formeerde Kerkbode. Officieel orgaan van de Gereformeerde Kerk van 
Apeldoorn; Gereformeerde Kerkbode. Officieel orgaan van de Gereformeer-
de Kerk van Delft; Friese Kerkbode. Officieel orgaan van de Gereformeerde 
Kerken in Friesland; Utrechts Kerkblad. Officieel orgaan van de Gerefor-
meerde Kerken in de classis Utrecht;  Rapport Generale Deputaten Evange-
lisatie Generale Synode Assen 1957; Rapport Evangelisatie Generale Syno-
de Utrecht 1959; Rapport Grotestadsvraagstuk Generale Synode Utrecht 
1959; Minutes of the twenty-second meeting of the General Committee of the 
World’s Student Christian Federation, Evangelical Academy, Tutzing, Ger-
many (1956); Bruijn, J.A. de et.al. Kom, ga met ons…Opstellen en inter-
views over de kerk, kerk en politiek, apologetiek (1987). 
 Overgedragen aan de Stichting ZASM (Zuid-Afrikahuis): Calvinist-
Contact. Christian Weekly (1968, nrs. 868-876). 
                                                           
1 Collectienummer 330. 
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 Overgedragen aan Tresoar: Ritme 68. Orgaan van de Gereformeerde Jeugd 
in Leeuwarden. 
 Overgedragen aan de universiteitsbibliotheek Utrecht exemplaren van: 
Areopagus. Blad van de Theologische Fakulteit Utrecht. 
 Overgedragen aan de UB VU jaargangen van Klaxon, Kerk en Wereld. 
Weekblad voor vrijzinnig-protestanten; Gereformeerd Weekblad; Gerefor-
meerde Kerkbode voor Groningen, Friesland en Drente; Libertas ex Verita-
te; Protestants Nederland; Correspondentieblad De Christelijke Onderwij-
zer; Weekblad van het Genootschap van Leraren aan Nederlandse Gymna-
sia, Lycea en Athenea en de Rijkslerarenvereniging; Gereformeerde Kerk-
bode. Orgaan van de Gereformeerde Kerken van Rotterdam; De vrije natie. 
Orgaan van de protestantse unie; Tijd en Taak. Onafhankelijk blad voor 
religie en socialisme; Reflekties (bezinningscentrum VU); Gemeenschap der 
kerken. Orgaan van de Oecumenische Raad van Kerken in Nederland; Op-
dracht en dienst. Orgaan Bond van Gereformeerde Mannenverenigingen; 
Kerkblad. Officieel orgaan van de Gereformeerde Kerken in Noord-Brabant 
en Limburg en Hervormd Utrecht. Weekblad der Hervormde Gemeente. 
 
Gebruikte afkortingen 
CPS Christelijk Paedagogisch Studiecentrum 
CW Centraal Weekblad 
EUG Evangelische Universiteits Gemeente 
NGJR Nederlandse Gereformeerde Jeugdraad 
 
Geraadpleegde bronnen:  
http://nl.wikipedia.org. Geraadpleegd januari 2015. 
http://www.hmkuitert.nl. Geraadpleegd januari 2015. 
http://www.dbnl.org. Geraadpleegd januari 2015. 
http://www.kuitert.kuitert.info. Geraadpleegd 15 januari 2015. 
Elseviers Magazine d.d. 8 april 1972 (jaargang 28 nummer 15). 
 
Dagmare Houniet, januari 2015 
 
 
Aanvullingen 2016-2018 
 
In 2016 werd een aanvulling bij het archief gebracht; inv. nrs.:. 180-220 
Uit de Collectie Gert J. Peelen, Kuiterts biograaf, kwamen voorjaar 2017 
nog stukken die tot het archief van H.M. Kuitert behoren. Ze staan 
beschreven onder de nrs. 221-225 
In 2018 werden van de familie de laatste stukken van het archief ontvangen. 
Die zijn beschreven onder de nummers 226-420. 
 
Bert Kraan, juni 2018 
 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Harry_Kuitert
http://www.hmkuitert.nl/wie.html
http://www.dbnl.org/tekst/_ons003200001_01/_ons003200001_01_0124.php
http://www.kuitert.kuitert.info/Kuitert%20Martinus.htm
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Plaatsingslijst 
 
 
 
 
 
 
 
Plaatsingslijst 
 
 
1-32 Agenda’s, 1963, 1973-1990, 1992-2004. 
 32 delen 
 [N.B.: 1963 is onvolledig bewaard gebleven. Inliggend een 

brief d.d. 19 september 1963 van de Finse Christelijke  Studen-
tenfederatie.] 

  1 1963  17 1988 
  2 1973  18 1989 
  3 1974  19 1990 
  4 1975  20 1992 
  5 1976  21 1993 
  6 1977  22 1994 
  7 1978  23 1995 
  8 1979  24 1996 
  9 1980  25 1997 
  10 1981  26 1998 
  11 1982  27 1999 
  12 1983  28 2000 
  13 1984  29 2001 
  14 1985  30 2002 
  15 1986  31 2003 
  16 1987  32 2004 
 
33-67 Bureauagenda’s, 1972-2006. 
 35 delen  
  33 1972  51 1990 
  34 1973  52 1991 
  35 1974  53 1992 
  36 1975  54 1993 
  37 1976  55 1994 
  38 1977  56 1995 
  39 1978  57 1996 
  40 1979  58 1997 
  41 1980  59 1998  
  42 1981  60 1999 
  43 1982  61 2000 
  44 1983  62 2001 
  45 1984  63 2002 
  46 1985  64 2003 
  47 1986  65 2004 
  48 1987  66 2005 
  49 1988  67 2006  
  50 1989 
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68 Correspondentie van H. Kuitert met Inga Westling, 1947-1948 
en z.d. 

 1 omslag 
 
69-73 Ontvangen brieven met bijlagen, 1972-1975 en z.d. 
 4 omslagen 
  69 1972 
  70 1973 
  71 1974 
  72 1975 
 
73 Stukken betreffende Gott spricht. Was heisst das?, 1971-1973. 
 1 omslag 
 
74 Stukken betreffende conferentie Evangelisatie-predikanten te 

Baarn 2-3 januari 1956, 1956.  
 Stukken betreffende interkerkelijke conferentie ‘De bekering in 

de moderne situatie’ te Driebergen 4-7 juni 1956, 1956. 
 1 omslag 
 
75 Stukken betreffende de derde en vierde European Student Pas-

tors’ Conference, 1960-1963 en z.d. 
 1 omslag 
 
76 Stukken betreffende publicaties van Kuitert, 1970 en z.d. 
 1 omslag 
  
77 Brief met bijlage van Wentzel van Huyssteen aan Kuitert d.d. 

24 april 1977, 1977. 
 Stukken betreffende 15e lustrum Theologische Fakulteitsvereni-

ging VU, 1978.  
 (Kopie van) typoscript ‘Theologie en Vrede. Verslag van een 

bezinning van de werkgroep “theologische vragen” van het In-
terkerkelijk Vredesberaad 1973-1976’, 1978 en z.d. 

 Stukken betreffende theologenberaad over het rapport Theolo-
gie en vrede van de werkgroep theologische vragen van het 
IKV, 1978-1979 en z.d. 

 Brief ontvangen van de EUG met kladden, 1979 en z.d. 
 ‘Staalkaart van de theologie. Introduktie in de theologische 

vakgebieden’, 1982. 
 Brief van Tjitze Kuipers aan Kuitert, z.d. 
 Kladden en losse stukken, z.d. 
 1 omslag 
 
78 Stukken betreffende januari-conferentie van synodeleden van de 

Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland 
gehouden in Lunteren d.d. 6-8 januari 1976, 1975-1976 en z.d. 

 1 omslag 
 
79 Bezwaarschriften en synodale behandeling van Zonder geloof 

vaart niemand wel en de Generale Synode van de Gereformeer-
de Kerken, Maastricht, 1974-1976 en z.d. 

 1 omslag 
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80 Notities bij symposium mei 1980, z.d. 
 Systeemkaarten met aantekeningen betreffende theologische 

publicaties van derden en losse aantekeningen, z.d. 
 1 omslag 
 
81 Ontvangen brieven met bijlagen en briefkaarten, doorslagen van 

verzonden brieven en losse stukken, 1965-1970 en z.d. 
 Sinterklaasgedicht, z.d. 
 1 omslag 
 
82-85 Ontvangen brieven met bijlagen en briefkaarten, doorslagen van 

verzonden brieven, 1969-1970 en z.d. 
 4 omslagen 
 82 1969 
 83 januari-juni 1970 
 84 juli-december 1970 
 85 zonder datum 
 
86 Stukken betreffende televisieserie Opspraak en Ikor, 1966-1967 

en z.d. 
 1 omslag 
 
87 Ontvangen brieven met bijlagen en briefkaarten, doorslagen van 

verzonden brieven, 1969-1970 en z.d. 
 1 omslag  
 
88 ‘De bekering van Israël, de kroon op de Reformatie’ van A.A. 

Leenhouts, 1969.  
 Knipsels, 1969-1970. 
 Typoscripten betreffende verzoeningsbelofte en drie-eenheid 

van God, z.d. 
 1 omslag 
 
89 Typoscript van artikelen van P. Speelman, [1966]. 
 Knipsels uit Nederlandse, Amerikaanse en Canadese kranten, 

1967-1969. 
 1 omslag 
 
90 Stukken betreffende De Nieuwe Katechismus, H. van Riessen 

en kerkelijk geschillen, 1965-1969 en z.d. 
 Briefkaart met afbeelding vijf onbekende heren, z.d. 
 1 omslag 
 
91 Kopie van lijst ‘Ingezonden Stukken’ van P.C. van Wijk d.d. 15 

januari 1969, 1969. 
 Ontvangen brieven en briefkaarten, doorslagen van verzonden 

brieven betreffende schepping – evolutie debat en bespreking 
Kuitert in Trouw van Waar blijven wij? van Jan Lever, 1969 en 
z.d. 

 1 omslag 
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92 Ontvangen brief van Sj. Dijkstra en doorslag van verzonden 
brief betreffende G.K. van het Reve en homoseksualiteit, 1969. 

 1 omslag 
 
93 Stukken betreffende vraaggesprek NCRV-radio met Kuitert en 

‘verontrusten’ in Urk en Middelburg, 1968 en z.d. 
 1 omslag 
 
94 Typoscript bespreking door Kuitert van Oorsprong en toekomst 

van de mens van J. Stellingwerff, [1965]. 
 1 omslag 
 
95 Stukken betreffende forumbijeenkomst van de Vrije Universi-

teit in Harderwijk, 1969. 
 1 omslag 
 
96 Ontvangen brieven en briefkaart betreffende VU-forumavond in 

Middelburg, 1968-1969. 
 1 omslag 
 
97 Stukken betreffende kernvraagstukkenavonden in Urk, Middel-

burg en Leeuwarden, voorlichtingsdag Den Haag en de Vereni-
ging van Verontrusten, 1968. 

 1 omslag 
 
98 Artikel CW betreffende conferentie CPS over evolutievraag-

stukken d.d. 20 oktober 1966, 1966. 
 Ontvangen brieven en briefkaarten betreffende evolutievraag-

stuk, 1966-1968 en z.d  
 1 omslag 
 
99 Stukken betreffende VU-avonden in Middelburg en Leeuwar-

den, voorlichtingsdag Den Haag, spreekbeurt van Kuitert in 
Drachten en de groep ‘verontrusten’, 1968 en z.d. 

 1 omslag 
 
100 Typoscript van ‘De verzoening en de Orde van de Eredienst in 

de Gereformeerde Kerken’ met begeleidend schrijven van P.G. 
Knibbe, 1967. 

 Ontvangen brieven, 1967-1970 en z.d. 
 Stukken betreffende uitspraken Kuitert in Gezond Gezin, de 

deputaten voor de oefening van het verband met de theolo-
gische faculteit van de Vrije Universiteit van de Geref. Kerken 
in Nederland en abortusvraagstuk, 1970. 

 1 omslag 
 
101 Ontvangen brieven met bijlagen, 1968-1969. 
 Ontvangen brieven na conferentie ambtsdragers van de Gere-

formeerde Kerken in de classis Barendrecht en voordracht Kui-
tert over schepping en evolutie, 1969. 

 1 omslag  
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102 Kopie open brief van de redactie van Koers en losse stukken 
betreffende Godsopenbaringen, [1970]. 

 1 omslag 
 
103 Brieven en briefkaarten ontvangen van Renate Rubinstein, 

1982-1984. 
 1 omslag 
 
104 Ontvangen brieven en doorslag van verzonden brief betreffende 

abortusvraagstuk, 1970. 
 ‘Kuitert in gesprek met v. Ruler over de verontrusten’ uit Trouw 

d.d. 19 september 1970, 1970. 
 Ontvangen brieven, 1970. 
 1 omslag 
 
105 Stukken betreffende abortuskwestie en kabinetsformatie Van 

Agt I, 1977-1978. 
 1 omslag 
 
106-113 Rapportboeken, 1932-1943. 
 8 delen 
  106 1932-1935 
  107 1934-1937 
  108 1937-1938 
  109 1938-1939 
  110 1939-1940 
  111 1940-1941 
  112 1941-1942 
  113 1942-1943 
 
114 Briefkaarten verzonden en ontvangen door leden van de familie 

Kuitert, [1927]-1949 en z.d. 
 Brief van Hilje Kuitert-van der Velde aan Dhr. en Mw. Schat 

betreffende hun dochter d.d. 20 juni 1945, 1945. 
 Kopie van brief van Kuitert aan familie naar aanleiding van 

geboorte van Hilde, [1951]. 
 Brief van Tine Harms aan Kuitert betreffende familiefoto’s d.d. 

29 juni 1982, 1982. 
 1 omslag 
 
115 Kladbrief van Kuitert aan H.A. Mulder d.d. 11 september 1943, 

1943. 
 Stukken betreffende het huwelijk van L.E. Erné en G. van der 

Veer, 1943-1944.  
 Brieven en briefkaarten verzonden door Wijbe en Hilje Kuitert 

en derden aan Kuitert, 1943-1945 en z.d. 
 Losse stukken, 1944. 
 Brieven van Kuitert aan Ditje Schat, 1944 en z.d. 
  [N.B.: Teruggekomen originele brieven.] 
 Uitnodiging jaarvergadering van de jongelingsvereniging Ora et 

Labora, z.d. 
 1 omslag 
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116 Onderzoeksresultaten psychotechnisch onderzoek, 1944. 
 Ontvangen brieven en briefkaarten, 1944-1949 en z.d. 
 Menu ter gelegenheid van zilveren huwelijk van W.A. Wiersin-

ga en H.C. Marseille, 1947. 
 1 omslag 
 
117 Stukken betreffende Werkgemeenschap van Gereformeerde 

Jongeren, 1955-1958 en z.d. 
 1 omslag 
 
118 Stukken betreffende samenwerking Nederlands Hervormde en 

Gereformeerde Kerken te Scharendijke en de buurtschap Elker-
zee, 1953-1954 en z.d. 

 Stukken betreffende het Zendingscentrum van de Gereformeer-
de Kerken in Nederland en de zendingsfilms ‘Frontlinie Oost’ 
en ‘Kleurenspel der Tropen’, 1954. 

 1 omslag 
 
119 Stukken betreffende de generale synodes van de Gereformeerde 

Kerken in Nederland gehouden te Amsterdam, Sneek/Lunteren 
en Dordrecht, opvattingen Kuitert over Genesis 1-3 en het depu-
taatschap 'Voortgezet gesprek’, 1971-1972 en z.d. 

 1 omslag 
 
120 Stukken betreffende de generale synode van de Gereformeerde 

Kerken in Nederland gehouden te Sneek/Lunteren en Dordrecht 
en consequente horizontalisering van het geloof, 1971-1972 en 
z.d. 

 1 omslag 
 
121 Stukken betreffende de generale synode van de Gereformeerde 

Kerken in Nederland gehouden te Dordrecht, 1971-1972 en z.d. 
 1 omslag 
 
122 Ontvangen brieven met bijlagen, 1969-1972 en z.d. 
 Stukken betreffende discussie Kuitert met Klaas Runia over het 

criterium van de dogmatiek, 1972 en z.d. 
 1 omslag 
 
123 Stukken betreffende de generale synode van de Gereformeerde 

Kerken in Nederland gehouden te Sneek/Lunteren en Dor-
drecht, 1970-1971 en z.d. 

 1 omslag 
 
124 Stukken betreffende Zonder geloof vaart niemand wel. Een 

plaatsbepaling van christendom en kerk, 1975-1989 en z.d. 
 1 omslag 
 
125 Stukken betreffende Wat heet geloven? Structuur en herkomst 

van de Christelijke geloofsuitspraken, 1977-1979 en z.d. 
 1 omslag 
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126 Stukken betreffende Wat heet geloven? Structuur en herkomst 
van de Christelijke geloofsuitspraken en Wending. Maandblad 
voor evangelie, cultuur en samenleving,  1978 en z.d. 

 1 omslag 
 
127 Stukken betreffende Wat heet geloven? Structuur en herkomst 

van de Christelijke geloofsuitspraken, 1977-1979 en z.d. 
 Stukken betreffende bestelling en toezending Deciding to Fore-

go Life-Sustaining Treatment, 1984. 
 1 omslag 
 
128 Stukken betreffende Een bundel theologie en geloofsbezinning 

– Om en Om, ‘Gereformeerde theoloog verdiept zich in Lenin’ 
en artikel ‘Dominees en kinderen’ in Fries Dagblad, 1972-
1974. 

 1 omslag 
 
129 Stukken betreffende werkconferenties voor oud-seminaristen in 

het Theologisch Seminarium te Hyde Park, 1963 en z.d. 
 Ontvangen brief van W.H. Gispen betreffende De realiteit van 

het geloof. Over de anti-metafysische tendens in de huidige the-
ologische ontwikkeling d.d. 6 maart 1967, 1967. 

 Ontvangen brieven en concept-boekbespreking betreffende 
dissertatie, 1968. 

 Stukken betreffende samenvatting dissertatie, z.d. 
 1 omslag 
 
130 Stukken betreffende Duitstalige uitgave dissertatie Gott in Men-

schengestalt, 1967-1969 en z.d. 
 1 omslag 
 
131 Ontvangen brieven en stukken betreffende Uit tweeën één. Tus-

sentijdse balans van het gesprek Rome-Reformatie, 1966-1967 
en z.d. 

 Drie stempels, z.d. 
 1 omslag 
 
132 Stukken betreffende De spelers en het spel, 1964-1965. 
 1 omslag 
 
133 Ontvangen brieven met bijlagen, doorslagen van verzonden 

brieven en kopieën van brieven verzonden en ontvangen door 
derden, algemeen en betreffende Synode van Sneek, 1968-1972 
en z.d. 

 1 omslag 
 
134 Ontvangen brieven en briefkaarten en doorslagen van verzon-

den brieven, algemeen en steunbetuigingen, 1969-1972 en z.d. 
 1 omslag 
 
135 Ontvangen brieven met bijlagen, briefkaarten en telegrammen 

en doorslagen van verzonden brieven, algemeen en betreffende 
de Synode van Dordrecht, 1971-1972 en z.d. 
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 1 omslag 
136 Stukken betreffende ds. J. van der Horst, 1971. 
 Ontvangen brieven met bijlagen, briefkaarten en telegrammen 

en doorslagen van verzonden brieven, algemeen en betreffende 
de Synode van Dordrecht (vervolg), 1971-1972 en z.d. 

 ‘Kerkdienst in de Hervormde Bethelkerk. Ds.T. van ’t Veld – 5 
november 1972 – Waddinxveen’ met opschrift van Kuitert, 
[1972]. 

 Typoscript ‘Universal order of man’ en ‘Spiritual evolution and 
the New Age’ met kladden van Kuitert, z.d. 

 1 omslag 
 
137 Ontvangen brieven met bijlagen, briefkaarten en doorslagen van 

verzonden brieven, algemeen en betreffende de Synode van 
Dordrecht, 1970-1971 en z.d. 

 1 omslag 
 
138 Ontvangen brieven met bijlagen, briefkaarten en doorslagen van 

verzonden brieven, algemeen en betreffende de Synode van 
Dordrecht (vervolg), 1970-1972. 

 Doorslag van typoscript vraaggesprek C.G. van Zweden met 
Kuitert ‘Theologen zijn vaklieden, geen voogden’, z.d. 

 1 omslag 
 
139 Ontvangen brieven met bijlagen en briefkaarten betreffende 

Alles is politiek maar politiek is niet alles – een theologisch 
perspectief op geloof en politiek en betreffende bijdragen van 
Kuitert in diverse media, 1984-1989 en z.d. 

 Stukken betreffende Everything is Politics But Politics is Not 
Everything en Wm.B. Eerdmans Publishing Co., 1987-1989. 

 Kladden, z.d. 
 1 omslag 
 
140 Portretfoto’s van Kuitert, z.d. 
 1 omslag 
 
141 Ontvangen brieven met bijlagen betreffende Alles is politiek 

maar politiek is niet alles – een theologisch perspectief op ge-
loof en politiek en betreffende bijdragen van Kuitert in diverse 
media, 1984-1988 en z.d. 

 Kladden, z.d. 
 1 omslag 
 
142 Manuscript van Als alles politiek is…Politieke mondigheid en 

‘grootmoedigheid’ van de kerk met begeleidende brief van H. 
Woldring aan Kuitert, 1987 en z.d. 

 Kopieën van correspondentie tussen T. van der Worp en W.E. 
Steunenberg met bijlagen betreffende titel uitgave Woldring Als 
alles politiek is…, 1987 en z.d. 

 1 omslag  
 
143 Kopie brief verzonden door J. Bowden van SCM Press Ltd. aan 

T. van der Worp betreffende vertaling Alles is politiek…, 1985. 
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 Ontvangen brieven met bijlagen en briefkaarten betreffende 
Alles is politiek maar politiek is niet alles – een theologisch 
perspectief op geloof en politiek en betreffende bijdragen van 
Kuitert in diverse media (vervolg), 1985-1988 en z.d. 

 Kladden, z.d. 
 1 omslag 
 
144 Stukken betreffende Alles is politiek maar politiek is niet alles – 

een theologisch perspectief op geloof en politiek en betreffende 
bijdragen van Kuitert in diverse media (vervolg), 1985-1986 en 
z.d. 

 Kladden, 1986 en z.d. 
 1 omslag 
 
145 Ontvangen brieven met bijlagen en briefkaarten betreffende Een 

gewenste dood. Euthanasie als moreel en godsdienstig pro-
bleem en euthanasievraagstuk, 1981-1983. 

 1 omslag 
 
146 Ontvangen brieven en briefkaarten betreffende Een gewenste 

dood. Euthanasie als moreel en godsdienstig probleem en eu-
thanasievraagstuk (vervolg), 1981-1984. 

 Contract tussen Uitgeverij Ten Have BV en Kreuz Verlag Erich 
Breitsohl und Co. betreffende uitgave Suicide van Kuitert, 
1984. 

 Kladden en losse stukken betreffende euthanasievraagstuk, 
1985 en z.d. 

 1 omslag 
 
147 Ontvangen brieven en briefkaarten en doorslagen van verzon-

den brieven betreffende Een gewenste dood. Euthanasie als mo-
reel en godsdienstig probleem en euthanasievraagstuk (ver-
volg), 1972-1982. 

 Kladden, 1982 en z.d. 
 1 omslag 
 
148 Stukken betreffende vraaggesprekken met Kuitert voor IKON-

televisieserie ‘Eerbied voor het leven’, 1981 en z.d. 
 1 omslag 
 
149 Ontvangen brieven met bijlagen en briefkaarten betreffende 

euthanasie en zelfdoding, 1981-1984 en z.d. 
 Kopie van memo IKON betreffende televisieprogramma ‘Een 

plicht tot leven?’, 1983. 
 Kladden, z.d. 
 1 omslag 
 
150 Ontvangen brieven betreffende ‘Een plicht tot leven?’ verzon-

den via de IKON aan Kuitert, 1983. 
 Kladden, z.d. 
 1 omslag 
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151 Stukken betreffende Een gewenste dood. Euthanasie als moreel 
en godsdienstig probleem en euthanasievraagstuk, 1977-2005 
en z.d. 

 Ontvangen brieven met bijlagen betreffende IKON televisiese-
rie ‘Eerbied voor het leven’, 1981-1984 en z.d. 

 Kopie brief Kreuz Verlag GmbH aan Uitgeverij Ten Have BV 
betreffende Duitstalig uitgave van Suicide: wat is er tegen?, 
1984. 

 1 omslag 
 
152 (Doorslagen van) brieven verzonden en ontvangen door derden 

betreffende De realiteit van het geloof, 1966-1967. 
 Ontvangen brieven betreffende De realiteit van het geloof. Over 

de anti-metafysische tendens in de huidige theologische ontwik-
keling, 1967 en z.d. 

 1 omslag 
 
153 Schrift met kladden betreffende Gereformeerde Kerken in de 

classis Amsterdam, 1964-1965. 
 1 deel 
 
154 Stukken betreffende Gereformeerde Kerken, diaconaal, maat-

schappelijk en jeugdwerk in de classis Amsterdam en in Noord 
Holland, 1962-1965 en z.d. 

 Affiche open-deur-dienst in Carré met Caroline Kaart en Cor 
Lemaire o.l.v. ds. W. van Boeijen en ds. W.A. Smit, [1964]. 

 1 omslag 
 
155 Stukken betreffende Gereformeerde Kerken in de classis Am-

sterdam, 1956-1964. 
 1 omslag 
 
156 Stukken betreffende diescommissie VU Corps en kopij voor 

Pharetra, 1948 en z.d. 
 1 omslag 
 
157 Stukken betreffende vraaggesprekken Godfried Bomans met 

Kuitert, J. van Kilsdonk en P. Jongeling voor NCRV-radio, 
1971-1972 en z.d. 

 1 omslag 
 
158 Stukken betreffende De realiteit van het geloof en The reality of 

faith, 1968-1969. 
 1 omslag 
 
159 Brieven ontvangen van A.A. van Ruler en J.A. van Ruler-

Hamelink en losse stukken, 1967-2009. 
 1 omslag 
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160 Brief van J.H. Olthuis aan Kuitert d.d. 3 februari 1967, 1967. 
 Stukken betreffende Sociale ethiek en geloof in Jezus Christus, 

inaugurele rede Vrije Universiteit Amsterdam, 1967-1968 en 
z.d. 

 1 omslag 
 
161 Ontvangen brieven betreffende publicatie Verstaat gij wat gij 

leest? Over de uitleg van de bijbel, 1968-1969. 
 1 omslag 
 
162 Aantekeningen betreffende de vraag ‘Waarom ben ik gerefor-

meerd?’, 1951 en z.d. 
  [N.B.: Deze aantekeningen werden aangetroffen in 

enveloppe met opschrift: ‘“Waarom ben ik 
gereformeerd” 17 oct. 1951 Scharendijke’.] 

 Stukken betreffende NGJR, Amsterdamse Gereformeerde 
Jeugdraad, Gereformeerd Jeugdcentrum, Jong Gereformeerd, 
1954-1960 en z.d. 

 Typoscripten van bijdragen Kuitert aan Jong Gereformeerd, 
[1958-1963] en z.d. 

 1 omslag 
 
163 Ontvangen brieven en briefkaarten en doorslagen van verzon-

den brieven betreffende Verstaat gij wat gij leest? Over de uit-
leg van de bijbel, 1968-1969 en z.d. 

 1 omslag 
 
164 Stukken betreffende Gereformeerd-Remonstrants Gesprek, 

1963-1964 en z.d. 
 1 omslag 
 
165 Ontvangen brieven na publicatie Om en om. Een bundel theolo-

gie en geloofsbezinning en [onbekend] artikel in Rondom het 
Woord, 1972. 

 1 omslag 
 
166 Stukken betreffende voorbereidingen publicatie over kerkbouw, 

1958-1960 en z.d. 
 Stukken betreffende nieuwe liturgie voor Amsterdam, 1959-

1962 en z.d. 
 1 omslag 
 
167 Ontvangen brieven en briefkaarten betreffende IKOR-

uitzending ‘De Achttien’ d.d. 25 februari 1962, 1962. 
 1 omslag 
 
168 Stukken betreffende Hervormd-Gereformeerd overleg en De 

Groep van Achttien, 1961-1966 en z.d. 
 1 omslag 
 
169 Stukken betreffende studentenpastoraat en het Ministerie van 

Gereformeerde Studentenpredikanten, 1954-1965 en z.d. 
 1 omslag 
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170 Rapport studerenden Generale Synode Middelburg 1965, z.d. 
 Stukken betreffende studentenwerk in Amsterdam en de Sa-

menwerkende Kerken voor het Gereformeerd Studentenwerk in 
Amsterdam – Ut Cognoscant Te, 1956-1965 en z.d. 

 1 omslag 
 
171 Stukken betreffende studentenpastoraat en studentenverenigin-

gen te Amsterdam, 1951-1960 en z.d. 
 1 omslag 
 
172 Stukken betreffende studentenpastoraat, 1959-1965 en z.d. 
 1 omslag 
 
173 Stukken betreffende Raad van Studenten Predikanten te Am-

sterdam en studentenpastoraat, 1958-1964 en z.d. 
 1 omslag 
 
174 Ontvangen brieven, doorslagen en kladden van verzonden brie-

ven betreffende uitspraken Kuitert na bezoek Canada en V.S., 
1968 en z.d. 

 1 omslag 
 
175 Stukken betreffende artikelen Kuitert in Trouw betreffende 

Genesis 1-3, 1963-1965 en z.d. 
 1 omslag 
 
176 Stukken betreffende evangelisatie onder studerenden en studen-

tenpastoraat, 1955-1965. 
 1 omslag 
 
177 Stukken betreffende studentenpastoraat, 1957-1960 en z.d. 
 1 omslag 
 
178 Ontvangen brieven en briefkaarten en    kladden en typoscripten 

betreffende De mensvormigheid Gods. Een dogmatisch-
hermeneutische studie over de anthropomorphismen van de 
Heilige Schrift, 1962-1963 en z.d. 

 1 omslag 
 
179 Brief van J. Koerts aan Kuitert betreffende gereformeerde sy-

node d.d. 2 december 1971, 1971. 
 Stukken betreffende commissie ad hoc inzake bezwaarschriften, 

deputaten voor de oefening van het verband met de theolo-
gische faculteit van de Vrije Universiteit in zake dr. H.M. Kui-
tert en synodebesluit, 1971-1972.  

 1 omslag 
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AANVULLING 2016 
 
 
 
 
180-189 Stukken en correspondentie betreffende Het algemeen 

betwijfeld christelijk geloof, 1992-1996 en z.d. 
 10 omslagen 
 180-183 Stukken, 1992-1996 en z.d. 
 184 Kuitert contra Versnel: 5 artikelen door Karel Blei, 

1993; Stukken betreffende Geloven, de twijfel te 
boven: een reactie op Kuitert, door J. Hoek, 1993-
1994; Stukken betreffende het bezwaarschrift van 
de Gereformeerde Kerk te Haarlem-Centrum tegen 
Kuitert, 1993-1994 

 185-189 Correspondentie, 1992-1994 
 
190-193 Notities, enkele brieven, stukken, recensies en 

tijdschriftartikelen, waarschijnlijk gebruikt ten behoeven van 
het schrijven van Jezus, nalatenschap van het christendom, 
1992-1998 en z.d. 

 Recensies van Jezus, nalatenschap van het christendom, 1998 
 Tekst van de toespraak door Jan Greven bij het verschijnen van 

Jezus, nalatenschap van het christendom, z.d. 
 
194-203 Stukken en correspondentie betreffende Jezus, nalatenschap 

van het christendom, 1998-2000 en z.d. 
 10 omslagen 
 194-196 Stukken, 1998-2000 en z.d. 
 197-203 Correspondentie, 1998-2000 en z.d. 
 
204-205 Stukken en correspondentie betreffende Over religie: aan de 

liefhebbers onder haar beoefenaars, 1999-2002 
 2 omslagen 
 204 Stukken, 2000-2001 
  Boeken top 10 (Centraal Weekblad, Trouw, Gooi- 

en Eemlander) en Bijenkorf top 100 2000, 2000-
2001 

 205 Correspondentie, 1999-2002 
 
206 Stukken en correspondentie betreffende Voor een tijd een plaats 

van God, 2002-2004 
 Correspondentie, 2002-2003 
 Reacties van kijkers naar het NCRV-programma Heilig vuur, 

dd. 26-9-2002, 2002 
 Overdruk van artikel in Barneveldse krant dd. 5-2-2004 

betreffende een spreekbeurt van Kuitert in Barneveld 
 Stukken betreffende een VU symposium dd. 28-11-2003, 

gewijd aan Kuiterts genoemde boek, 2003 
 Scriptie van Dianne Hoogstrate over Voor een tijd een plaats 

van God, 2004 
 1 omslag 
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207 Stukken en correspondentie betreffend Alles behalve kennis, 
2011-2013 en z.d. 

 Correspondentie, 2011 en z.d. 
 Stukken, 2011-2013 en z.d. 
 Tekst van toespraak, gehouden door H.M. Kuitert bij de 

presentatie van genoemd boek, dd. 10 oktober 2011 
 Tekst van toespraak, gehouden door Franca Treur bij de 

presentatie van Kuiterts boek, dd. 10 oktober 2011 
 1 omslag 
 
208 Drukproef, dd. 8-8-2011, van Alles behalve kennis 
 Drukproef, dd. 28-8-2011, van Alles behalve kennis 
 Handgeschreven aantekeningen bij de drukproeven, z.d. 
 1 omslag 
 
209-211 Stukken en correspondentie betreffende Gesprek tussen twee 

vuren: over theologie, geloof, politiek en kerk: tv-discussie 
tussen H.M. Kuitert en E. Schillebeeckx, uitgezonden door de 
IKON op 29-8 en 5-9-1986, 1986-1987 en z.d. 

 3 omslagen 
  209  Stukken, 1986-1987 en z.d. 
  210-211 Correspondentie, 1986 en z.d. 
 
212 Brieven en briefkaarten, gericht aan H.M. Kuitert, t.g.v. zijn 65e 

verjaardag (11 november 1989) en zijn afscheid als hoogleraar 
van de Vrije Universiteit (30 november 1989), 1989 en z.d. 

 1 omslag 
 
213 Stukken betreffende het afscheid van H.M. Kuitert van de Vrije 

Universiteit dd. 30 november 1989, 1988-1989 en z.d. 
 Kladden, getypt en handgeschreven, van Kuiterts 

afscheidscollege dd. 30 november 1989, z.d. 
 Persdocumentatie betreffende het afscheid van Kuitert van de 

Vrije Universiteit, 1989-1990 
 Foto's, genomen in Kuiterts werkkamer in het Hoofdgebouw 

van de VU, z.d. 
 1 omslag 
 
214-215 Brieven aan H.M. Kuitert, voornamelijk van theologen 
 2 omslagen 
 214 Trutz Rendorf, 1975-1977 / H.J. Heering, 1976-

1998 / Heiko A. Oberman, 1966 / Lewis B. 
Smedes, 1968-1969 en z.d. / E.H. Nagel, 1995-
2000, gedicht Zorgvliet door E.H.N., z.d. en 
rouwkaart Ernst Nagel, 30 oktober 2000 / K.H. 
Miskotte, 1963-1971 / Wolfhart Pannenberg, 1972-
1976 / Jan van Kilsdonk, S.J., 1996-2004 / Herman 
Ridderbos, 1967-1969 / H. Berkhof, 1972-1994 / J. 
Verkuyl, 1966-1994 / G.H. ter Schegget, 1982 / 
Brief van G.C. Berkouwer, dd. 7 januari 1985, 
tekst van de toespraak, door Berkouwer 
uitgesproken bij de begrafenis van zijn vrouw, met 
bijgevoegd bedankkaartje, z.d., en rouwkaart 
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Gerrit Cornelis Berkouwer, 25 januari 1996 
 215 theologen, 1965-1994 en z.d. / Anton J.L. van 

Hooff, 1996-1998 / Jan Blokker, 1997-2006 / Hein 
Donner, 1985 en z.d. / Herman Verbeek, 2000 

 
216 Tekst van de voordracht die H.M. Kuitert hield op 30 mei 1996 

bij de presentatie van Zo de ouden zongen... leraar en leerling 
zijn in de theologie-beoefening (tussen 1945 en 2000), onder 
redactie van Jurjen Beumer, met bijbehorende correspondentie 
en persdocumentatie, 1996 

 Kladaantekeningen en krantenartikel voor een eventueel 
interview, 1999 en z.d. 

 Stukken betreffende Kaisa Kuitert, 1984-2008 
 Historisch Tijdschrift GKN nr. 27, juni 2013 (met begeleidend 

schrijven dd. 26 mei 2013) waarin een kroniek van Harry 
Kuitert: 

 Scharendijke (Schouwen-Duiveland). De watersnood van 1953. 
Een verslag. Tijdschrift voor biografie, voorjaar 2014, jrg. 3, 
nr. 1, waarin artikel van Gert J. Peelen: Consequent tot het 
bittere einde: wissels en piketpalen in leven en werk van H.M. 
Kuitert. 

 De toekomst gedenken: lustrumbundel ter gelegenheid van het 
vijftigjarig bestaan van het Studentenpastoraat Amsterdam. 
Amsterdam, 1995. Hierin bijdrage van H.M. Kuitert: Hoe 
heeft u ooit vier kinderen kunnen krijgen? 

 Uit de marge: religie en actief pluralisme (TGL jaargang 61, 
2005/3: mei-juni). Hierin bijdrage Opnieuw Verlichting van 
Harrie (!) Kuitert 

 Kuitert over verantwoording en ethiek, door O.K. Zijlstra. 
In:GTT, augustus 1989 

 1 omslag 
 
217 Kopie van artikel in Tijdschrift voor Theologie, 1972: De 

betekenis van de frictie bij Fr. von Hügel, door L. Meulenberg 
 Kopie van artikel in GTT 93 (1993) nr. 4: Kan een fictionele 

gestalte onze plaats innemen? Overwegingen bij de uitleg van 
Jesaja 53, door H. Leene 

 Persdocumentatie, merendeels betreffende H.M. Kuitert, 1991-
2007 

 Ontvangen brieven en briefkaarten, 2000-2011 en z.d. 
 Handgeschreven preek over Zondag 18 (HC), gehouden te 

Scharendijke (noodkerk), 21-3-1954 en te Oosterland, 6-2-
1955 

 Handgeschreven preek over Zondag 42 (HC), gehouden te Den 
Haag-O., 14-6-1959 en te A'dam-C. (Waalkerk), 3-4-1960 

 Overige stukken, waaronder enkele kindertekeningen, 1989-
2001 en z.d. 

 CD-rom met foto's van een forumbijeenkomst, gehouden in de 
Zeeuwse Bibliotheek te Middelburg, met als deelnemers o.a. 
H.M. Kuitert en ds. Klaas Hendrikse, z.d. 

 1 omslag 
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218 Gymnasium Sorghvliet 100 jaar. Den Haag, 2008. Op pp. 144-
145 herinneringen van Harry Kuitert aan zijn schooltijd aldaar. 
Inliggend: oorkonde uitgereikt aan H.M. Kuitert, dd. 2 juli 1943 

 1 deel 
 
219 Elf exemplaren van Het algemeen betwijfeld christelijk geloof. 

De volgende drukken zijn aanwezig: 2e, februari, 4e, februari, 
5e, maart, 6e, maart, 7e, april, 8e, mei, 9e, juni, 10e, september 
1992, 13e, maart 1993, 15e, januari 1994 en 16e, januari 1995 

 11 delen in 2 dozen 
 
220 Ingelijste spreuk: De mens is een wezen van woorden, met op de 

achterkant gecalligrafeerd: De zwakte van de evolutietheorie tot 
nu toe, blijkt vooral als het gaat om de verklaring van het 
ontstaan van taal. A. Portmann, met daaronder naamsticker van 
N.J. Schonewille, z.d. 

 1 stuk 
 
 
 
AANVULLING 2017 
 
 
 
 
 
221 Stukken en correspondentie betreffende het bezoek dat 

Kuitert in juni 1968 bracht aan de Verenigde Staten 
(Grand Rapids) en Canada (Hamilton, Ont.), 1967-1968 
en z.d. 

 Stukken, 1967-1968 en z.d. 
 Correspondentie, 1967-1968 en z.d. 
 1 omslag 
 
222 Typoscript van toespraken en een preek, soms vergezeld 

van handgeschreven aantekeningen en vragen van toe-
hoorders, die Kuitert in 1968 in de VS en Canada hield, 
z.d. 

 1 omslag 
 
223 Brieven en briefkaarten, aan Kuitert verstuurd, 1958-2009 

en z.d. 
 Algemeen, 1958-2007 en z.d. 
 Brieven van Bert Keizer, 1997-2009 
 Doorslag van brief van Kuitert aan uitgever Kok te 

Kampen (1december 1965) en brieven van Kok aan 
Kuitert (6 en 10 december1965) betreffende het opzetten 
van een serie Cahiers voor de gemeente,een initiatief van 
Kuitert 

 1 omslag 
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224 Stukken, correspondentie en foto's betreffende de 

nominatie vanJezus, nalatenschap van het christendom 
voor de verkiezing vanBoek van het jaar 1999 en de 
Trouw Publieksprijs van het Nederlandse Boek 1999, 
1999-2000 en z.d. 

 1 omslag 
 
225 Amerikaanse kranten, april-juni 1968, die Kuitert mee 

terugnam van zijn bezoek aan de VS en Canada 
 1 omslag 
 
 
 
Aanvulling 2018 
 
 
 
 
 
226-227 Ontvangen brieven en briefkaarten en persdocumentatie, vrijwel 

geheel betreffende Schiften, Harry Kuitert zijn God, Kuiterts 
80e verjaardag (11-11-204) en het programma Schepper en co 
van 17-1-2005 (interview met Kuitert), 2004-2005 en z.d.  

 2 omslagen 
  226 Ontvangen brieven en briefkaarten, 2004-2005 en 

z.d. 
  227 Persdocumentatie, 2004-2005 en z.d. Verzameling 

emails betreffende Schepper en co, dd. 17-1-2005. 
 
228 Kranten- en tijdschriftartikelen, verzameld ten behoeve van 

Voor een tijd een plaats van God, 2001 en z.d. 
 1 omslag 
 
229 Kranten- en tijdschriftartikelen, aantekeningen en overige 

stukken, verzameld ten behoeve van Dat moet ik van mijn 
geloof, 2001-2008 en z.d. 

 1 omslag 
 
230 Aantekeningen en persdocumentatie, verzameld ten behoeve 

van Hetzelfde ander zien en Van verbeelding, 1964-2005 en z.d. 
 1 omslag 
 
231 Aantekeningen en stukken ten behoeve van Alles behalve 

kennis, z.d.  
 Aantekeningen en stukken betreffende Karl Barth, z.d. 
 1 omslag 
 
232-233 Aantekeningen, stukken en persdocumentatie ten behoeve van 

De dood de baas, 1994-2008 en z.d.  
 2 omslagen 
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234 Tekst (met bijlagen), handgeschreven en getypt, van de 

toespraak die Kuitert hield bij de presentatie van De dood de 
baas,Amsterdam, boekhandel Kirchner, 29-3-2007 

 1 omslag 
 
235 Stukken betreffende een gespreks- en studiedag, gehouden op 2 

februari 1999 te Nijmegen, naar aanleiding van Kuiterts boek 
Jezus, nalatenschap van het christendom, 1999 en z.d. 

 Correspondentie betreffende Kuiterts boek over Jezus, en C.J. 
den Heyer’s boek Verzoening. Bijbelse notities bij een 
omstreden thema, 1999 

 1 omslag 
 
236 Aantekeningen, stukken en persdocumentatie ten behoeve van 

Jezus, nalatenschap van het christendom, 1995-1999 en z.d. 
 1 omslag 
 
237-238  Teksten van en aantekeningen voor lezingen en voordrachten, 

soms met bijlagen, 1996-2006 en z.d.  
 2 omslagen 
 
239 Stukken betreffende het college Contextuele theologie, 

cursusjaar 1979-1980, 1979 en z.d. 
 1 omslag 
 
240 Stukken betreffende het college Euthanasie, cursusjaar 1980-

1981, 1979-1981 en z.d. 
 1 omslag 
 
241 Stukken betreffende het 4e-jaarscollege Rechtvaardiging van 

politiek geweld, cursusjaar 1981-1982, 1969-1981 en z.d. 
 1 omslag 
 
242 Stukken betreffende het 4e-jaarscollege Suïcide, cursusjaar 

1982-1983, 1981-1982 en z.d. 
 1 omslag 
 
243 Stukken betreffende het doctoraalcollege over Jonathan Glover, 

What sort of people should there be? Cursusjaar 1986-1987, 
eerste semester, 1979-1986 en z.d. 

 1 omslag 
 
244 Stukken betreffende het doctoraalcollege Erfelijkheids-

/genetisch onderzoek, gentechniek, genetische manipulatie, 
cursusjaar 1987-1988, 1987 en z.d. 

 1 omslag 
 
245 Stukken betreffende het college Theologie van de vrijheid 

(Ethiek III: De theologie van het menselijk handelen), 1974-
1975 en z.d. 

 1 omslag 
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246-247  Diverse syllabi met handgeschreven aantekeningen, 1972-1974 
en z.d. 

 2 omslagen 
  246 Moraal en ethiek. Syllabus voor de colleges Ethiek 

I, 1974 
   Inleiding in de sociaal-ethische vragen. Voorlopige 

syllabus Ethiek II, 2 delen, 1972-1974 en z.d. 
   Oriëntatie in de ethiek. Syllabus voor de 

propaedeuse, z.d. 
  247 Greep op de geschiedenis. Hoofdlijnen van de 

geschiedenis der ethiek voor 2e-jaars theologische 
studenten, z.d. 

   Theologie van de vrijheid. Syllabus collegedictaat 
Ethiek III (De theologie van het menselijk 
handelen), z.d. 

   Voorlopige syllabus Inleiding dogmatiek, z.d., met 
2 inliggende brieven, dd 31 oktober 1993 en 20 
maart 1994 

 
248-249 Stukken betreffende het doctoraalcollege Kernwapenen en 

ethiek, cursusjaar 1982-1983, 1957-1983 en z.d.  
 2 omslagen 
 
250 Stukken betreffende het doctoraalcollege Aristoteles en Kant, 

cursusjaar 1988-1989, 1974-1989 en z.d. 
 1 omslag 
 
251-252  Doctoraalscripties ethiek, geschreven onder supervisie van 

H.M. Kuitert, met aantekeningen van Kuitert, 1981-1988  
 2 omslagen 
  251 Sociobiologen over ethiek: een kritiek, door Pim 

Pronk, 1981 
   Tussen realisme en idealisme: gereformeerden over 

de oorlog, 1918-1940, door J.S. Reinders, 1982 
   Vrijheid voor vrouwen: het liberale vrijheids-

principe van John Stuart Mill: een principe om 
ongelijkheid tussen vrouwen en mannen op te 
heffen? , door Julia van Rijn, 1986 

  252 Het konflikt tussen huwelijk en samenwonen: 
verschil in norm of verschil in vorm, door Benita 
Spronk, 1987 

   “Ultimate moral beliefs” in discussie, door Ria 
Pasterkamp, 1987  

   Positieve diskriminatie, mag dat zomaar?; een 
bespreking van twee manieren om voorkeurs-
behandeling van vrouwen op de arbeidsmarkt te 
rechtvaardigen, door Renske Oldenboom, 1987 

   De opvatting van Sissela Blok over het gebruik van 
misleiding in de politiek, door Jan Strikwerda, 
1988 

 
253 De beeldenstorm van 1992: de rol van metaforen in de discussie 

rond Kuiterts Het algemeen betwijfeld christelijk geloof. 
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Doctoraalscriptie Algemene Letteren Universiteit Utrecht, 
door Hella Willering, december 1995, vergezeld van brieven 
van en aan Kuitert, aantekeningen van Kuitert en overige 
documentatie 

 Plaatsbepaling van de ethiek van H.M. Kuitert: een ethische 
theorie of anti-theorie? Afstudeerscriptie hoofdvak ethiek 
Faculteit der Godgeleerdheid Vrije Universiteit Amsterdam, 
door Connie Aarsbergen-Ligtvoet, 4 januari 1999, met 
aantekeningen van Kuitert  

 Drie teksten, met begeleidend schrijven dd 31 maart 1997, van 
Jaak Vandenbulcke: Kuitert over traditie en omgang met God , 
1995, Wat is voor mij geloven? , 1997, en Traditie en haar 
beperking: in gesprek met H. Kuitert, 1993 

 1 omslag 
 
254 Stukken betreffende het doctoraalcollege The culture of 

Narcicism (Christopher Lasch), cursusjaar 1980-1981, 1979-
1981 en z.d. 

 1 omslag 
 
255 Stukken betreffende het doctoraalcollege Fascisme, cursusjaar 

1981-1982, 1948-1982 en z.d. 
 1 omslag 
 
256-260 Stukken betreffende vredesvraagstukken, 1980-1982 en z.d. 
 5 omslagen 
  N.B. De stukken liggen in de volgorde zoals aangetroffen  
 
261-264  Vertrouwelijke stukken betreffende het Medisch Tuchtcollege. 

Individuele gevallen, 1986-1997 en z.d.  
 4 omslagen 
 
265 Stukken betreffende het doctoraalcollege Beyond God the 

Father van Mary Daly, en Ervaringen van onderdrukking in 
man-vrouw-relaties, cursusjaar 1977-1978, 1977-1978 en z.d. 

 1 omslag 
 
266-267 Stukken betreffende het doctoraalcollege Geweld, cursusjaar 

1978-1979, 1978-1981 en z.d.  
 2 omslagen 
 
268-269 Stukken betreffende het doctoraalcollege Mensenrechten, 

cursusjaar 1979-1980, 1975-1980 en z.d.  
 2 omslagen 
 
270 Stukken betreffende Geloof en Rechtvaardiging, Heiliging, 

Volharding, college Inleiding dogmatiek, cursusjaar 1965-
1966, z.d.  

 Stukken betreffende De Deo, Trinitate, Creatione, Peccato + 
begin christologie, college Inleiding dogmatiek, cursusjaar 
1966-1967, z.d. 

 1 omslag 
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271 Stukken betreffende het doctoraalcollege dogmatiek over 
Mysteriun Fidei en Transsubstantiatie, cursusjaar 1965-1966 en 
z.d. Stukken betreffende het doctoraalcollege dogmatiek over 
Christologische uitspraken vanaf Chalcedon en over 
Verzoening, cursusjaar 1966-1967, 1966 en z.d. 

 1 omslag 
 
272 Stukken betreffende het 4e-jaarscollege ethiek: Inleiding en de 

Tweerijkenleer, cursusjaar 1967-1968, 1967 en z.d.  
 Stukken betreffende het college Inleiding dogmatiek over de 

Leer van de Heilige Schrift, cursusjaar 1967-1968, 1968 en 
z.d. 

 1 omslag 
 
273 Stukken betreffende het college Inleiding dogmatiek over 

Christologie, cursusjaar 1968-1969, 1969 en z.d.  
 Stukken betreffende het 3e-jaarscollege Inleiding ethiek en 

Abortus, cursusjaar 1968-1969 Stukken betreffende het 4e-
jaarscollege Inleiding ethiek en Natuurrecht, cursusjaar 1968-
1969, z.d. 

 1 omslag 
 
274 Stukken betreffende hert college Inleiding dogmatiek over 

Eschatologie/Utopie, cursusjaar 1969-1970, 1969-1970 en z.d.  
 Stukken betreffende het 3e-jaarscollege ethiek: Inleiding, 

Bergrede en Ontwerp Polak, cursusjaar 1969-1970, 1969 en 
z.d.  

 Stukken betreffende het 4e-jaarscollege ethiek over 
Geschiedenis van de eigendomstheorie, cursusjaar 1969-1970, 
1969 en z.d. Bevat ook enkele stukken uit 1974 

 1 omslag 
 
275 Stukken betreffende het college Inleiding dogmatiek over 

Verzoening (Wiersinga), cursusjaar 1970-1971, 1971 en z.d. 
 1 omslag 
 
276 Stukken betreffende het 3e-jaarscollege ethiek over Agressie, 

cursusjaar 1970-1971, 1970 en z.d.  
 Stukken betreffende het college ethiek over Druggebruik en 

(on)maatschappelijk gedrag, cursusjaar 1970-1971, 1970 en 
z.d.  

 Stukken betreffende het college ethiek over Conflict/Harmonie, 
cursusjaar 1972, 1972 en z.d. 

 1 omslag 
 
277 Stukken betreffende het doctoraalcollege Ethiek en bijbel 

(plaats v/d bijbel i/d/ ethiek), cursusjaar 1973-1974, 1e 
semester, 1973-1974 en z.d.  

 Stukken betreffende het doctoraalcollege ethiek over Eigendom 
(en antropologie), cursusjaar 1973-1974, 2e semester, 1974 en 
z.d. 

 1 omslag 
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278 Stukken betreffende het doctoraalcollege ethiek over 
Godsdienst en moraal, cursusjaren 1974-1975 en 1975-1976, 
1974-1976 en z.d. 

 1 omslag 
 
279 Stukken betreffende het doctoraalcollege ethiek over Beschrij-

ven als beoordelen, cursusjaar 1976-1977, 2e semester, 1963-
1977 en z.d. 

 1 omslag 
 
280 Stukken betreffende het college Inleiding dogmatiek, cursusjaar 

1979-1980, 1e semester, 1973-1978 en z.d.  
 Stukken betreffende het college Inleiding dogmatiek, cursusjaar 

1980-1981, 1e semester, 1961-1979 en z.d.  
 Stukken betreffende het college Inleiding dogmatiek Theologen 

over de kerk, cursusjaar 1981-1982, 2e semester, 1883-1982 en 
z.d. 

 1 omslag 
 
281 Stukken betreffende het college Inleiding dogmatiek, cursusjaar 

1982-1983, 1e semester, en 1983-1984, 1e semester, 1954-
1982 en z.d.  

 Voorlopige syllabus Inleiding dogmatiek, door H.M. Kuitert, 
vol aantekeningen, z.d.  

 Syllabus Inleiding dogmatiek, met aantekeningen, 1975 
 1 omslag 
 
282 Stukken betreffende het doctoraalcollege ethiek over Arbeid-

werkloosheid, cursusjaar 1983-1984, 1983-1984 en z.d.  
 Stukken betreffende het (doctoraal)college ethiek over IVF en 

ET, cursusjaar 1984-1985, 2e semester, 1985 
 1 omslag 
 
283 Stukken betreffende Levensbeëindiging van zwaar defecte 

pasgeborenen (neonaten), 1977-1985 en z.d. 
 1 omslag 
 
284-287 Doctoraalscripties ethiek, geschreven onder supervisie van 

H.M. Kuitert, met aantekeningen van Kuitert, 1982-1990  
 4 omslagen 
  284 Utopie en geweld: over utopiekritiek van Karl R. 

Popper, door Eugène Baljet, 1982 Karl Barth over 
goed en kwaad: ethische theorie en materiële 
ethiek, de redenering van zijn Kirchliche 
Dogmatik, door W.J. Dondorp, 1983  

   Vrouwenverschillen: een skriptie over feministiese 
moraal bij onderwijsfeminisering, door Cocky 
Booy, 1986  

   Achter de sluier een eigen gezicht: culturele 
identiteit en individuele zelfbeschikking: een 
moreel dilemma, door Alies Struijs, 1986 

  285 De maat der dingen: morele oordeelsvorming in 
het theocentrisch ontwerp van J.M. Gustafson, 
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door Lieke Werkman, 1986  
   De zorg van het feminisme: karrière maken of 

herwaarderen van verzorgende arbeid, toegespitst 
op de verpleging, door Lia Bleijenberg, 1987 

   Uniek of identiek: het veranderen van het menselijk 
genoom als moreel probleem, door Jan van Dijk, 
1987  

   Individu en staatsmacht in de rechtvaardigheids-
theorie van N.E. Bowie en R.L. Simon, door Joop 
Groen, 1988 

  286 Mijn God, wat moeten we doen? Een analyse van 
de ethiek van J. Douma, door Kees Streefkerk, 
1988  

   Kiezen voor een meisje – waarom niet? Ethische 
overwegingen rond prenatale sexebepaling, een 
ontwikkeling op het gebied van de nieuwe 
geboortetechnologie, door Marga M. Smit, 1988  

   Transseksualiteit, een ethische en theologische 
benadering, door Ineke Bolt, 1989 

  287 Aids-test: je mag weigeren hoor!, door John 
Vrijhof, 1989  

   Moraal en recht in de gezondheidszorg, door Wim 
Davelaar, 1990  

   De smalle moraal in breder perspectief: een 
reflectie op de smalle moraalconceptie aan de 
hand van de theorieën van Alistair Macintyre, door 
Jan Smit, 1990 

 
288 Stukken betreffende Autonomie: een lastige laatkomer in de 

ethiek: een kapitteltje mensbeeld en moraal, Kuiterts afscheids-
college aan de Vrije Universiteit op 30 november 1989, 1988-
1990 en z.d. 

 1 omslag 
 
289 Stukken betreffende euthanasie en suïcide, en betreffende 

Kuiterts publicaties Suïcide: wat is er tegen? Zelfdoding in 
moreel perspectief en Mag er een einde komen aan het bittere 
einde?, 1987-1995 en z.d. 

 1 omslag 
 
290 Stukken betreffende een voordracht over medische ethiek, 

1987-1988 en z.d.  
 Stukken betreffende de uitreiking van de Gouden Ganzeveer, de 

culturele prijs van de KNUB, aan prof. dr. E.C.F.A 
Schillebeeckx op 14 december 1989, waarbij Kuitert een 
inleiding hield met als titel: Alles heeft zijn prijs, ook de 
theologie: een plaatsbepaling van Edward Schillebeeckx en 
zijn theologie, 1989-1990  

 Stukken betreffende een lezing op het reünistencongres van de 
S.S.R. Op 5 oktober 1991 met als titel: Kan leven erger zijn 
dan de dood?  

 Stukken betreffende een lezing, gehouden op 18 mei 1994 op 
het 8e Nederlands Intensive care congres met de titel: Het 
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laatste bed: ethische aspecten  
 Stukken betreffende de toespraak Humanisten en christenen: 

wat ze delen en verdeelt, uitgesproken bij de presentatie van 
het handboek Humanisme: Theorie en praktijk op 26 
november19.., z.d. 

 1 omslag 
 
291 Stukken betreffende De hulpeloze hulpverlener. Kent de 

hulpverlener zijn eigen waarden en normen?, voordracht 
uitgesproken op 14 februari 1987 te Deurne bij het symposium 
Suïcide onder jongeren, 1987 en z.d.  

 Tekst van een lezing Mogelijkheden en grenzen van een morele 
consensus, z.d.  

 Stukken betreffende Euthanasia in the Netherlands: a practice 
and its justification, lezing gehouden op 17 juni 1993 tijdens 
het XVII World Congress on diseases of the chest onder de 
naam Ethics in Terminal Care, Including Euthanasia, 1997 en 
z.d. 

 Stukken betreffende Mijn weg in de theologie, rede gehouden 
tijdens Hermeneutics and imagination in theology today, 30 
mei …. in De Stoutenberg bij Hoevelaken, z.d. 

 1 omslag 
 
292 Stukken betreffende een latere versie van de lezing Euthanasia 

in the Netherlands: a practice and its justification, 1992-1996 
en z.d.  

 Stukken betreffende Moet een mens zo oud mogelijk worden?, 
lezing uitgesproken op het symposium ter gelegenheid van het 
afscheid van mr. R.B. van den Biggelaar als voorzitter van de 
Raad van Toezicht AZU op 28 juni 1995, 1995 en z.d.  

 Stukken betreffende Ethische aspecten rondom hulp bij 
zelfdoding, lezing uitgesproken tijdens het symposium Hulp 
bij zelfdoding in de psychiatrie, gehouden op 8 april 1994 te 
Amersfoort, 1994 en z.d. 

 1 omslag 
 
293-295 Stukken betreffende Het algemeen betwijfeld christelijk geloof 

en de openbare discussie tussen Kuitert en H.S. Versnel, 1992-
1994 en z.d.  

 3 omslagen 
 
296-297 Ontvangen brieven en briefkaarten betreffende Het algemeen 

betwijfeld christelijk geloof en de openbare discussie tussen 
Kuitert en H.S. Versnel, 1992-1995 en z.d.  

 2 omslagen 
 
298-299 Stukken en documentatie betreffende Voor een tijd een plaats 

van God, 1994-2005 en z.d.  
 2 omslagen 
 
300 Stukken en documentatie betreffende euthanasie en met name 

Mag er een eind komen aan het bittere einde, 1993-1996 en z.d. 
 1 omslag 
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301 Ontvangen brieven, grotendeels reacties op Mag er een eind 

komen aan het bittere einde, 1993  
 Recensies van In stukken en brokken: godsdienst en 

levensbeschouwing in een postmoderne tijd, 1996  
 Recensies van Eenvoud bij H.M. Kuitert, red. G.W. Neven en 

Renée van Riessen, 1996 en z.d. 
 1 omslag 
 
302 Stukken betreffende de Generale Synode der Gereformeerde 

Kerken te Sneek 1969-1970, waar Kuiterts opvattingen over 
Genesis 1-3 en Romeinen 5 besproken werden, 1969-1971 en 
z.d. 

 1 omslag 
 
303 Stukken betreffende de kwestie Nieuw-Guinea, 1960-1962 en 

z.d. 
 1 omslag 
 
304-306 Stukken betreffende Apartheid, grotendeels publicaties van het 

Comité Zuid-Afrika, 1960-1967 en z.d.  
 3 omslagen 
 
307 Stukken betreffende Werkgroep III (Christologie) van de St. 

Willibrordvereniging en betreffende de Oecumenische 
Werkgemeenschap van reformatorische en oud-katholieke 
theologen en de Oecumenische Werkgemeenschap van 
katholieke theologen, 1964-1969 en z.d. 

 1 omslag 
 
308 Ontvangen brieven en briefkaarten, 1975-1976 en z.d. 
 Ontvangen brieven en briefkaarten betreffende Kuiterts 25-

jarige Ambtsjubileum, 1975-1976 en z.d. 
 1 omslag 
 
309 Persdocumentatie betreffende Kuitert, voor een deel naar 

aanleiding van de publicatie van Zonder geloof vaart niemand 
wel, 1975-1976 en z.d. 

 1 omslag 
 
310 Ontvangen brieven, 1977 en z.d.  
 Persdocumentatie betreffende Kuitert, 1977 en z.d. 
 1 omslag 
 
311 Ontvangen brieven, 1983 en z.d.  
 Persdocumentatie, vrijwel geheel betreffende Kuitert, 1983 en 

z.d. 
 1 omslag 
 
312 De natuur, God en het christelijk geloof: een bijdrage tot de 

diskussie rond de deense theoloog Ole Jensen. Doktoraal-
skriptie systematische theologie, door C.J. Van Kooten Niekerk, 
z.d. 
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 1 omslag 
 
313-314  Doctoraalscripties theologische faculteit Vrije Universiteit, 

geschreven onder supervisie van H.M. Kuitert, met 
aantekeningen van Kuitert, 1975-1988  

 2 omslagen 
 
  313 Theodor W. Adorno, Negative Dialektik, door A.W. 

Musschenga, 1975  
   Hoe ‘Herrschaftsfrei’ is Habermas’ 

‘Herrschaftsfreie Diskussion’? De ideale 
spreeksituatie bezien vanuit het oogpunt van 
macht, door Medard Hilhorst, 1982  

   Crossing the boundaries. Niet-Antropocentrische 
Milieu-Ethiek in kaart gebracht en geëvalueerd, 
door Thalien Koopman, 1986 

  314 Infanticide bij pasgeborenen met een afwijking: 
misdaad of weldaad? Op zoek naar een ethiek voor 
medici (met een medische bijdrage voor ethici), 
door Caro Houtkoop-Faber, 1986  

   Moreel inzicht: op zoek naar een reflectief 
equilibrium. Enkele opmerkingen over de methode 
van de ethiek, door Johan F. de Leeuw, 1987  

   De waarde van leven: de theorie van het 
persoonsbegrip in de medische ethiek kritisch 
onderzocht, door Jantine van der Kooij, 1988 

 
315 Stukken betreffende het doctoraalcollege ethiek over Gaudium 

& Spes (Natuur-Genade), cursusjaar 1967-1968, z.d. 
 1 omslag 
 
316 Stukken betreffende het doctoraalcollege ethiek over 

Humaniteit (met euthanasie als entrée), cursusjaar 1970-1971, 
1965-1970 en z.d. 

 1 omslag 
 
317 Stukken betreffende het doctoraalcollege ethiek over 

Maatschappelijke bepaaldheid van begrippen (leer) = 
Ideologiekritiek, cursusjaar 1971-1972, 1970-1971 en z.d. 

 Stukken betreffende ‘ídeologie’, 1971 en z.d. 
 1 omslag 
 
318 Stukken betreffende het doctoraalcollege ethiek over 

Anthropologie & Ethiek (biologie, ethologie), cursusjaar 1972-
1973, 1973 en z.d. 

 1 omslag 
 
319-320  Ontvangen brieven en briefkaarten betreffende Het algemeen 

betwijfeld christelijk geloof, 1992 en z.d.  
 2 omslagen  
  N.B. Bevat een brief van H.H. Sieverink-Kieft, dd 11-10-

1992, waarbij gevoegd: De stem des Heren / Bakht 
Sing, z.d.; In Zijn liefdevolle handen ? Bakht Sing, 
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z.d.; De verscheurde sluier / Thelma Sangster, cop. 
1987 Deze zijn uit het archief verwijderd 

 
321-323 Stukken (hoofdzakelijk persdocumentatie) betreffende Het 

algemeen betwijfeld christelijk geloof, 1992 en z.d.  
 3 omslagen 
 
324 Doorslagen van typoscripten (en 1 klad) van artikelen en 

boekbesprekingen, bestemd voor Sermo: contactorgaan voor 
het studentenwerk uitgaande van de gereformeerde studenten-
predikanten, 1957-1961 en z.d.  

 Stukken en correspondentie betreffende het verkiezingsnummer 
van Sermo van maart 1959, 1959 

 1 omslag 
 
325-329  Ontvangen brieven en briefkaarten betreffende Zeker weten, 

1994-1997 en z.d.  
 5 omslagen 
  325 1994 
  326 januari 1995 t/m februari 1995 
  327 maart 1995 t/m mei 1995 
  328 juni 1995 t/m/ december 1995 
  329 1996-1997 en z.d. 
 
330-332 Stukken en persdocumentatie betreffende Zeker weten, 1994-

1996 en z.d.  
 3 omslagen 
  330 Najaar 1994 t/m maart 1995 
  331 April 1995 t/m juni 1996 
  332 Juli 1996 t/m november 1996 en z.d. 
 
333 Ontvangen brieven en briefkaarten, 1978-1980 en z.d. 
 1 omslag 
 
334 Stukken en persdocumentatie betreffende H.M. Kuitert, 1975-

1980 en z.d. 
 1 omslag 
 
335 Ontvangen brieven, 1980-1981 en z.d.  
 Persdocumentatie over en van H.M. Kuitert, 1981 
 1 omslag 
 
336-337  Ontvangen brieven en briefkaarten, 1982 en z.d. 
 Persdocumentatie betreffende H.M. Kuitert, 1982 en z.d.  
 2 omslagen 
 
338-339  Ontvangen brieven en briefkaarten, 1984-1987 en z.d.  
 2 omslagen 
  338 1984-1985 
  339 1986-1987 en z.d. 
 
340 Persdocumentatie over Kuitert alsook artikelen van zijn hand , 

1984-1987 en z.d.  
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 Krantenartikelen, van de hand van Kuitert, alsook betreffende 
Kuitert, 1963-1978 en z.d. 

 1 omslag 
 
341 Ontvangen post ter gelegenheid van de benoeming tot ridder in 

de orde van de Nederlandse Leeuw op 30 april 1986, 1986 en 
z.d. 

 1 omslag 
 
342 Stukken betreffende een door de IKON belegde discussie tussen 

Kuitert en Schillebeeckx op 12 december 1974 in de aula van 
de Vrije Universiteit, 1974-1975 en z.d. 

 1 omslag 
 
343 Stukken betreffende Kuiterts medewerking aan het KRO-

programma Veel liefs uit Rome en Genève van 3 juni 1984, naar 
aanleiding van het bezoek van de paus aan de Wereldraad van 
Kerke te Genève, 1983-1984 en z.d. 

 1 omslag 
 
344 Stukken betreffende een reis naar de Verenigde Staten, door 

Kuitert gemaakt in november 1987, en de lezing over 
euthanasie die hij hield in Washington op 20 november 1987, 
1987 en z.d. 

 1 omslag 
 
345 Stukken betreffende het uitreiken van de Praemium 

Erasmianum 1982 aan Edward Schillebeeckx op 17 november 
1982 (Kuitert zat in de adviescommissie Theologieprijs), 1978-
1982 en z.d. 

 1 omslag 
 
346 Ontvangen brieven en briefkaarten (enkele met bijlagen) naar 

aanleiding van het door Mary Michon en Hans van Gerven 
afgenomen interview: Vrijheid van dwang: een portret van 
H.M. Kuitert, en het gelijknamige boek, 1989-1990 en z.d. 

 Persdocumentatie betreffende Vrijheid van dwang, 1989-1990 
en z.d. 

 1 omslag 
 
347 Stukken en correspondentie betreffende de Stichting Vrijwillig 

Leven, 1994-2000 en z.d. 
 1 omslag 
 
348 Brieven van Theo de Boer, 2004-2006 en z.d.  
 Brieven en briefkaarten met bijlagen van Maarten Mourik, 

1995-2002 en z.d. 
 1 omslag 
 
349 Brieven van Han en Lousje Voskuil, 1997-2009 

Persdocumentatie betreffende J.J. (Han) Voskuil, 1996-2009 
 1 omslag 
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350 Brieven van Jeroen Brouwers, 1995-2007 
 Brieven (met bijlagen) van Bertus de Rijk en Jettie de Rijk-de 

Wal, 2005-2015 
 1 omslag 
 
351 Cahier met opschrift (recto): Kerkgesch. Harry Kuitert, Klas 

IIIb, z.d., en met opschrift (verso): Logica Prof. Vollenhove(!), 
1946-1951. Vol losse aantekeningen  

 Cahier, gebruikt als plakboek met persdocumentatie (knipsels) 
betreffende de vliegrace London-Melbourne, october 1934  

 Catechisatie-dictaat Groten, cursus 1953-1954 
 1 pak 
 
352 Schoolschriften, later gebruikt als plakboek met krantenknipsels 

betreffende luchtvaart, scheepvaart en politiek (o.a. aanloop tot 
WO II), z.d.  

 1 pak 
 
353 Opschrijfboekje met alfabetisch geordende onderwerpen met 

verwijzing naar kranten- en tijdschriftartikelen, 1946-1955 
 Opschrijfboekje met op omslag: “Zilveren boek” H.M. Kuitert 

Va, Via, met alfabetische aantekeningen betreffende latijnse 
woorden, 1939  

 Opschrijfboekje met op omslag: Bert Wiersinga. Woordjes 
Oude Talen, z.d. Verzameling handgeschreven en gedrukte 
gedichten, losbladig en in schriften, 1947-1963 en z.d.  

 Twee kladblokken met aantekeningen en los inliggende 
aantekeningen, 1947-1948 en z.d.  

 1 pak 
 
354 2 Schriften, op het etiket H.T.S., met inliggende stukken, z.d. 
 Schrift met opschrift Rondom het Woord. Theologische 

etherleergang 1956/57  
 Schrift met opschrift “Bijbelse woorden”, met losse inliggende 

aantekeningen, z.d. 
 2 Schriften met opschrift “Catechisatie 1957-1958 Schrift met 

opschrift “Horizon. Zonde, verzoening – Bijbelse grond-
woorden in mission. aspect”, z.d.  

 Op twee van de los inliggende aantekeningen: jan. ‘58 en jan. 
‘62  

 Schrift met opschrift “Oec. Contactkring”, z.d. Poststempel op 
inliggend poststuk: 31-7-1957  

 Omslag met opschrift: “Pedersen kofer. Elohim, Berit/Sjalom. 
Emeth-kring. Ontferming. Lankmoedigheid”. Bevat getypte en 
handgeschreven aantekeningen, z.d.  

 1 pak 
 
355 Collegedictaat, tweezijdig gebruikt. Op de ene kant het 

opschrift “Hermeneutiek”, op de andere kant “Symboliek en 
hermeneutiek”, met inliggende stukken en aantekeningen, z.d. 

 Collegedictaat, tweezijdig gebruikt, met opschrift “Prof. 
Berkouwer”. Aan het begin van de tekst: 30/10-’45 
Collegedictaat met oorspronkelijk opschrift “Littérature 
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Francaise. H.M. Kuitert, Va”. Later opschrift: “Heiligmaking”, 
z.d., met inliggende stukken en aantekeningen waarop 2 maal 
Dec. 1946  

 Collegedictaat met opschrift “Nieuwere theologie, 1947-’48” 
 Collegedictaat met opschrift “Apologetiek, 1947-’48 
 Collegedictaat met opschrift “Wijsbegeerte der Religie, 1947-

’48”  
 Collegedictaat met opschrift “Bacchylides Prof. R.H. Woltjer, 

z.d. 
 Collegedictaat met opschrift “Propertius Prof. R.H. Woltjer, z.d. 
 Collegedictaat met opschrift “Sermo Sacrae Scripturae.  
 Diktaat Prof. Woltjer”, z.d. Collegedictaat met opschrift 

“Dogmatiek. Hepp, ‘46-’47, ‘47-’48  
 1 pak 
 
356-357 Stukken betreffende het oorlogsvraagstuk, behandeld op de 

Synode van Sneek in 1969-1970, 1965-1970 en z.d.  
 2 omslagen 
 
358-359 Stukken en persdocumentatie betreffende politiek en 

staatkunde, 1940-1958 en z.d.  
 2 omslagen 
 
360 Stukken betreffende de werkgroep “Defensieproblematiek” 

binnen de ARP, waar Kuitert deel van uitmaakte, 1968-1970 en 
z.d. 

 1 omslag 
 
361 Stukken betreffende de Werkgroep Cuba-Nederland, 1969-1972 

en z.d. 
 1 omslag 
 
362 Stukken betreffende arbeidmotivatie, 1961-1986 
 1 omslag 
 
363 Stukken en persdocumentatie betreffende arbeid , 1972-1984 en 

z.d. 
 1 omslag 
 
364 Ontvangen brieven, 1952-2005 Brieven van Dr. M. Ruppert, 

1980-1981  
 Aantekeningen betreffende de geschiedenis der schilderkunst, 

z.d. 
 1 omslag 
 
365-366 Foto’s en fotonegatieven, 1962-2006 en z.d.  
 2 omslagen 
 
367 Krantenknipsels en persdocumentatie betreffende Kuitert, 1981-

2013 en z.d.  
 Losse aantekeningen over “Mythe/symbool, rituelen”, 1997 en 

z.d.  
 Los blaadje met aantekeningen, waaronder: VPRO 16-1-’83 
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 Interview met Kuitert, met begeleidende brief dd 13 november 
1991, uit te zenden door de TROS begin 1993 in de 
documentaire Luctor et emergo Het christelijke in de Vrije 
Universiteit, referaat door H.M. Kuitert gehouden tijdens het 
congres over de toekomst van de Vrije Universiteit op 11 en 12 
januari 1968  

 Bijdragen van Kuitert voor een te verschijnen Lexicon voor 
filosofische en theologische ethiek, met begeleidende brief dd 
26 augustus 2002  

 Oorkonde waarin door de Vereniging van Ethici in Nederland 
(en Vlaanderen) op 6 maart 2000 aan H.M. Kuitert het 
erelidmaatschap van die vereniging werd verleend Schetsboek, 
z.d. 

 1 omslag 
 
368 Meertalige handleiding voor het vervaardigen van explosieven, 

z.d. Algemeen betwijfeld? Een weerwoord aan Kuitert, door 
dr. J. Douma, 1992. Met begeleidend schrijven dd 22 
september 1992  

 Handvat ter bespreking van Het algemeen betwijfeld christelijk 
geloof: een herziening van H.M. Kuitert, door Kees 
Bergström, 1992. Met begeleidend schrijven dd 10 augustus 
1992 Aan de Generale Synode der Geref. Kerken in 
Nederland, saâmgekomen te Assen, 1926, met inliggende 
aantekeningen, z.d. 

 Rapport Stand geestelijk leven, Generale Synode Utrecht 1959, 
met begeleidend schrijven, juni 1960  

 Artikel van J.F. de Leeuw: Antitheorie in de ethiek:” much ado 
about very little?”, 1991, met begeleidend schrijven dd 9 april 
1991  

 De achterkant van de keerzijde: een geloofskreet over 
duurzaamheid, door dr. ir. G. Hamming, 1992  

 Projectie, Mythe, Kerugma. Verslag van de 242e Kon. Lucht-
macht-conferentie Protestants Geestelijke Verzorging 
Academici 1960. Met inliggende artikelen uit 1987 en 1997 

 Stukken betreffende de huwelijksvoltrekking van Harry Kuitert 
en Inga Westling op 31 mei 1950, 1950 en z.d. 

 1 omslag 
 
369-387 Preken voor zon- en feestdagen, 1950-1972 en z.d.  
 19 pakken 
  369 7 april 1950-29 november 1950 
  370 3 december 1950-8 april 1951 
  371 15 april 1951-19 augustus 1951 
  372 26 augustus 1951-17 februari 1952 
  373 17 februari 1951-25 mei 1952 
  374 1 juni 1952-2 november 1952 
  375 9 november 1952-15 april 1953 
  376 10 mei 1953-27 december 1953 
  377 1 januari 1954-13 juni 1954 
  378 20 juni 1954-7 november 1954 
  379 7 november 1954-30 januari 1955 
  380 13 februari 1955-1 augustus 1955 
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  381 23 oktober 1955-16 december 1956 
  382 3 maart 1957-2 februari 1958 
  383 9 februari 1958-29 november 1959 
  384 7 januari 1960-13 januari 1963 
  385 20 januari 1963-6 september 1964 
  386 11 oktober 1964-6 november 1966 
  387 7 december 1968-10 december 1972 en z.d. 
 
388-390 Preken en toespraken voor bijzondere gelegenheden (o.a. 

huwelijken, uitvaarten), 1951-2002 en z.d. 
 3 pakken 
  388 19 december 1951-12 mei 1954 
  389 10 juli 1954-18 februari 1962 
  390 15 augustus 1962-28 oktober 2002 en z.d. 
 
 
 
Tweede aanvulling 2018 
 
 
 
391-392 Preken, 1947-1990 en z.d. 
 2 pakken 
  391 1947-1967 
  392 1969-1990 en z.d. 
 
393 Preekverzoeken, 1949-1950 en z.d. 
 1 omslag 
 
394-396 Ontvangen brieven en briefkaarten, grotendeels naar aanleiding 

van het verschijnen van Zonder geloof vaart niemand wel en 
de tv-uitzending van 7-3-1975, waarin een discussie tussen 
Kuitert en Schillebeeckx, alsook persdocumentatie, 1974-1976 
en z.d. 

 3 omslagen 
  394 Maart 1974-februari 1975 
  395 Maart-juli 1975 
  396 Augustus 1975-mei 1976 en z.d. 
   Persdocumentatie, 1974-1975 
 
397 Ontvangen brieven en briefkaarten van Gerard en Leanne 

Rothuizen, 1964-1996 
 Stukken betreffende het overlijden van Gerard Rothuizen op 29 

juli 1988, alsook 2 columns van zijn hand, geschreven kort 
voor zijn dood, 1988 

 Ontvangen brieven van illustrator Bert Bouman, 1968-1978,zijn 
rouwkaart dd 19 september 1979, en een brief van zijn 
weduwe, Maria Bouman-van Walraven dd 22-1-1989 

 Stukken betreffende het overlijden en de begrafenis van Sam 
Koster, op 12 en 17 april 1978, 1978, alsook een brief met 
bijlage van zijn broer Wim Koster dd 8 april 2010 

 1omslag 
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398 Stukken en ontvangen brieven betreffende de IKOR/CvK tv-
uitzending Bericht over Luther IV op 5 november 1967, 1967-
1968 en z.d. 

 1 omslag 
 
399 Persdocumentatie en ontvangen brieven naar aanleiding van en 

tv-gesprek tussen Kuitert en Godfried Bomans op 27 juni 
1971, alsook doorslagen van brieven van Kuitert aan diverse 
briefschrijvers, 1971 

 1 omslag 
 
400-404 Ontvangen brieven, waarvan verschillende met bijlagen, naar 

aanleiding van het verschijnen van Voor een tijd een plaats 
van God, 2002-2004 en z.d. 

 5 omslagen 
  400 September-oktober 2002 
  401 November-december 2002 
  402 Januari-april 2003 
  403 Mei-december 2003 
  404 Januari-oktober 2004 en z.d. 
 
405 Stukken en persdocumentatie betreffende Voor een tijd een 

plaats van God, 2002-2003 
 1 omslag 
 
406-407 Stukken betreffende Honest to God van John A.T. Robinson, en 

stukken betreffende 2 conferenties, gewijd aan dit werk, op 
Kerk en Wereld te Driebergen, op 18-19 januari 1964 en 8-9 
februari1964, 1963-1976 en z.d. 

 2 omslagen 
 
408 Ontvangen brieven en persdocumentatie, vrijwel geheel 

betreffende Aan God doen, het boekenweekessay van 1997, 
1997 en z.d. 

 1 omslag 
 
409 Stukken betreffende de “kwestie Wiersinga”: de door de synode 

(GKN) behandelde bezwaarschriften tegen Herman 
Wiersinga's proefschrift De verzoening in de theologische 
discussie, 1971-1972 en z.d. 

 1 omslag 
 
410 Gymnasiumdiploma, gedateerd 11 juni 1943 
 Stukken betreffende de studie theologie aan de Vrije 

Universiteit, 1945-1957 en z.d. 
 Kerkelijke attesten. 
 Beroepsbrieven: Engwierum, Vries, Oosthem, Scharendijke 

(alle 1950), Roosendaal (1952), Giessendam-Neder-
Hardingsveld (1954) 

 Stukken betreffende schadevergoeding door het Nationaal 
Rampenfonds, 1954 en z.d. 

 Stukken betreffende Kuiterts aanstellingen aan de Vrije 
Universiteit, 1965-1967 en z.d. 
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 1 omslag 
 
411 Stukken betreffende de Oratorische Vereniging LYSIAS, 1945-

1950 en z.d. Hieronder bevinden zich o.a. de ambtsketen en 
een aantal gesigneerde menukaarten 

  1 omslag 
 
412-413 Ontvangen brieven en briefkaarten, 1957-2017 en z.d. 
 2 omslagen 
  412 1957-1993 
  413 1995-2017 en z.d. 
 
414 Brieven ontvangen naar aanleiding van het verschijnen van 

Hetzelfde anders zien, 2005 
 Brieven ontvangen naar aanleiding van de herhaling van het tv-

programma Schepper & Co in 2005 (gesprek Kuitert met 
Jacobine Geel), 2005 en z.d. 

 Brieven ontvangen naar aanleiding van het verschijnen van 
Kerk als constructiefout in 2014, 2014-2015 

 1 omslag 
 
415 Brieven (met bijlagen) van Henk van der Ent (= dichter Anton 

Ent), 1999-2003 
 Brieven (met bijlagen) van Alexander Zwagerman, 1995-1997 
 Ontvangen briefkaarten van Kees Buizer, 1995-2000 
 Brieven (met bijlagen) van ds. H.J. Hegger (Stichting “In de 

Rechte Straat”), 1968 
 1 omslag 
 
416 Soort kasboek met opschrift “Ethiek”, bevattende o.a. 

Collegeaantekeningen, lijsten 2e-jaarsstudenten 1965-1967, en 
ingeplakte literatuurlijsten doctoraal tentamen ethiek voor de 
verschillende studenten, 1967-1980 en z.d. 

 1 deel 
 
417 Videocassetten met opname van de tv-uitzending Dood op 

verzoek, uitgezonden door de IKON op 20 oktober 1994, met 
begeleidend schrijven en een overzicht van telefonische 
reacties op de uitzending, 1994 

 1 omslag 
 
418 Theologische aantekeningen over de Tweerijkenleer, z.d. 
 Stukken betreffende een door de IKON uit te zenden discussie 

tussen Kuitert en Dorothee Sölle, 1987 en z.d. 
 Handgeschreven tekst van 2 toespraken, door Kuitert gehouden 

bij het afscheid van prof. dr. G.C. Berkouwer op 12-10-1973 
 1 omslag 
 
419 Programma van de bijeenkomst en tekst van de rede door 

Kuitert uitgesproken ter gelegenheid van de presentatie van 
Kerk als constructiefout op woensdag 12 november 2014 

 Stukken en ontvangen brieven naar aanleiding van het 
verschijnen van Spreken van boven, de door Gert J. Peelen 
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geschreven biografie van Kuitert uit 2016, 2016-2017 
 Verder na Kuitert. Tekst van een niet geplaatst (teruggetrokken) 

artikel voor Trouw (mei 2007), auteur onbekend 
 Avondmaal en emotie. Doorslag van een getypt artikel van de 

hand van Kuitert, z.d. 
 Enkele boekbesprekingen door Kuitert, 1965 en z.d. 
 1 omslag 
 
420 Handgeschreven aantekeningen, deels op de achterkant van een 

brief van Kuitert dd 9 juli 1963 
 RO: maandblad reünisten organisatie Societas Studiosorum 

Reformatorum, nr. 5, juni 1974, met daarin een gesprek met 
prof. dr. J.T. Bakker over De toekomst van het christendom 

 Typoscript van een artikel Wat een oppervlakkigheid over de zin 
van het leven, z.d. 

 Typoscript van artikel van A.Th. van Leeuwen: Evangelisatie in 
de crisis, z.d. 

 Typoscript van samenvatting van inleiding De moderne Jezus 
en de prediking door Tj. Baarda, z.d. 

 Predikanten en anderen, die hier, in Drachten dienden door ds. 
L.J. Wolthuis. Lijst van predikanten, candidaten, emeriti  en 
kerkelijke werkers en tijdelijke invallers, die de gereformeerde 
kerk van Drachten gediend hebben in de loop van 150 jaar, 
van 14 juni 1844 tot 14 juni 1994, z.d. 

 Kort verslag van het gesprek tussen docenten aan de 
Theologische Faculteit van de Vrije Universiteit te Amsterdam 
en het Deputaatschap voor de Oefening van het verband etc. 
op woensdag 23 mei 1973 in het conferentieoord Woudschoten 
te zeist 

 Drie liederen uit het Liedboek voor de kerken (1973) in friese 
vertaling, z.d. 

 Krantenknipsel met strip Het dagboek van Anton Dingeman van 
Pieter Geenen van 27 november 2006 waarin Kuitert wordt 
genoemd 

 1 omslag 
 
 


