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Inleiding 
 
 
 
 
 
 
In het najaar van 2008 ontving het Documentatiecentrum van de Stichting 
Calvinistische Wijsbegeerte in Utrecht nagelaten manuscripten van prof. dr. 
M.C. Smit, (dozen 1-5). 
Drs. A. Zijlstra maakte twee registers die toegang verstrekken tot het werk, 
een persoonsregister en een zakenregister (ook op Cd-rom), in print, in doos 
1. 
 
In doos 1 eveneens ’t Kladschrift. Faculteitskrant van de Centrale 
Interfaculteit van de Vrije Universiteit, cursus 1981/1982, nummer 3, gewijd 
aan M.C. Smit. 
 
In 2014 werden twee dozen met stukken betreffende M.C. Smit en de 
stichting tot beheer van de wetenschappelijke nalatenschap van prof. dr. 
M.C. Smit, 1982-1994 toegevoegd. 
 
Hieronder volgt een beschrijving van die stukken (dozen 6 en 7). 
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Stukken betreffende M.C. Smit en de stichting tot beheer van de 
wetenschappelijke nalatenschap van prof. dr. M.C. Smit, 1982-1994  
 
Prof. dr. M.C. Smit, hoogleraar Middeleeuwse geschiedenis en filosofie en 
Filosofie van de geschiedenis aan de VU, liet bij zijn overlijden in 1981 een 
grote collectie wetenschappelijke boeken, tijdschriften en handgeschreven 
manuscripten (collegedictaten, notities en verhandelingen) na.  
 
Op 10 mei 1982 werd te Haarlem een stichting in het leven geroepen tot 
beheer van deze nalatenschap. Voorzitter van het bestuur werd prof. dr. A. P. 
Bos. De erfgenamen Smit stelden een aanzienlijk bedrag ter beschikking van 
de Stichting.  
 
Het doel van de Stichting was ‘de verbreiding van de christelijk-wijsgerige 
inzichten van prof. Smit’. Het bestuur werkte aan de realisering hier van 
onder andere door  
 
– voor de bibliotheek een passende bestemming te vinden 
– alle handgeschreven manuscripten te laten uittypen en rubriceren 
– het bevorderen waar mogelijk van uitgaven in boekvorm, ook in vertaling 
– het met name via tijdschriften zo ruim mogelijke bekendheid geven aan het 
werk van prof. Smit. 
 
Administratie en financiën werden nauwgezet bijgehouden. 
 
In 1994 beëindigde het bestuur zijn werk en werd de Stichting opgeheven.  
 
B. de Vries 
Amersfoort, september 2014 
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Plaatsingslijst 
 
 
 
 
 
 
1 Levensschets van Meijer Cornelis Smit; overlijdensbericht en 

advertenties; In Memoriam; Toespraak bij begrafenis, foto’s 
van M.C. Smit, 1981 en z.d. 

 1 omslag 
 
2 Stukken betreffende Stichting tot beheer van de 

wetenschappelijke nalatenschap van prof. dr. M.C. Smit, 1982-
1994. 

 1 omslag 
 
3 Stukken betreffende de bestuursvergaderingen van de Stichting, 

onder meer betreffende de bestemming van de bibliotheek, 
1982-1993. 

 1 omslag 
 
4 Stukken betreffende financiën, 1982-1994. 
 1 omslag 
 
5-9 Correspondentie, 1981-1994 
 5 omslagen 
  5 1981 en 1982  
  6 1983 en 1984  
  7 1985 en 1986  
  8 1987 en 1988  
  9 1989-1994  
 
10 ‘Een christelijke filosofie over de geschiedenis, over de 

geschiedkonceptie van M.C. Smit, Ronald P. de Graaf, 1985; 
artikelen in tijdschriften, in memoriams, 1985-1991. 

 1 omslag 
 
11-13 College-aantekeningen, z.d. 
 3 omslagen 
 
14 Enkele losse stukken, 1976-1978 en z.d. 
 1 omslag 
 
15-23 Collegedictaten, theorie der geschiedenis, gotiek en algemene 

geschiedenis, 1955-1960. 
 9 delen 
 
 
 


