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Het archief van Bert ter S chesEet

-lnleiding van Greetje Witte-Rang t.g.v. het gereedkomen varl het archief ter Schegget-

Opening met de aankondiging door Cor Galis van het Marathon-interview met Bert ter

Schegget door Hans Sinlonse in het VPlìO-l{acliopogratnma 'l{et gebouw', op l1 augustus

1989 (het intervierv staat op cle website van cle Ter Scheggetstichting)

l)ames en lieren,

lk weet niet hoe het U vergaat, n-ìaar ik worcJ ietrvaT rveeuroeclig als ik deze aankondiging hoor.

Niet alleen gaat lret hier om een vriencl eÍì voorgange r dic niet nreer onder otts is, lret gaat ook over

een tijd die voltooicJ verleclen lijkt, net als de stetn vaii Cìor Galis. Ook al weet.ie het allernaal uog rvel,

toclr is het steecls weer verrasseud orn le zien, hoeveel ei' inciertijd, ook in eetl krant als Trottv',

gesclrreven is over alle kwesties waarbij Bert betrokken was. Een rebelse tiid. waarin dingen gezegd

ivertle¡ eu een taal gebezigd werd, clie je nu niet rneer hooft. Soms was het hard, maar het was nooit

vrijblijvend beledigen omdat clat nu ee¡lnaal nroest kuttnen, ltee, er werd een strijcl gestredeu en dat

vroeg regeltnatig om een debat op het scherpst van cle suede.

De afþelopen twee.iaar heb ik het archief van llert Ter Schegget geordend en beschreven. Ik wil in
deze folverpointpresentatie daarvan wat laten zien ell vooral U erover vertellen. Zoals U zult Inerken

is de powerpoint niet echt rnijn ding, ik ben meer van het gesproken en gescht'even rvoord. Voor

degenen van U die wel vaker nlet PP rverken:je hebt daarbij allerlei keuzen. De overgangen vall cle

plaades clie ik koos dragen de toepasselijke naarn 'openlraring', clat leek me rvel bij Bert te passen; U

zr¡lt wel zienwaldat inhoudt: ik clacht persoonliik bii openbaring aan iets flitsenders, tnaar ja, die

heidenen van Microso{ï hebben claar natuurlijk geen verstand van. Maar wat ik nraar wil zeggen:

vergeeft U lne de weinig creatieve pou'erpoittt.
Ik lãat t-l de verschillende onclerclelen van het archief zien en vertel wat die inhouden, en laat er wat

plaatjes van zien.

Ik ben ¡atuurlijk niet uit weemoed gaan werken aan het archief van Ter Schegget' lnaar omdat het

belangrijk is dat de nalatenschap van Bert op een toegankelijke manier voor het nageslaclrt bewaard

blijft. En archiveren is een prachtig werk.

Ik had vroeger nooit kunnen denken dat ik nog eells voor een links publiek zou staan om dat over een

archief te veÉellen. Normaal spreek ik over zaken als de afgoderij van het neoliberale clenken. de

kortzichtigheid van het vertrouwen in rnilitair gerveld, de financiële crisis en zo. En trtl clus over een

archief. Waaroln'/

Zoals sornmigen van u weterì, promoveerde ill in 2008 op ecn proerfscilrifl over de econoollr l{arry de

I-ange, in onie lc'ingen vaak verdoerid vanwÊge ziitt ..,ernteeucle gebrek aan radicaliteit. C)ok Bert kon

er wat van: hii schold op het rozige coucepl vall de vetantrvrlorcleliike rnaatschappij dat Flarry

pro¡rageerde en verweet hem de machtsvraag nict te stellen. Het was leuk oni dal zoveeljaar later nog

èens tã bekijken. Voor dat proefsohrift nloest ik veei verschillencle archieven bezoeken, want llarry de

Lange rvas vanaf rJe oprichting betrokken bij de PvciA, deNovib, de Raad van Kerken, de Wereldraad

vankerken en een hele trits kerkeliike initiatieven over tnaatschappelijke vragerì. Een prachtige reis

in de historie clus.

Nu weet ik niet of u ervaring hebt nret arohieven. nraar ik kan u eelt bezoek van harte aanbevelen: het

houdt u van de straat, kost niets, ook naurvelijks inspannirrg. U kornt binnen, zoekt op wat u r'vilt zietr,

schrijft dat op een briefle dat u inlevert (of u voert dat in in de pc) en datr gaat u zitten wachten. Na

een poosje komt er dan een geclienstige, soms met hanclschoenen aan, met een karretje langszij

*nuiop ¡¡, schatten liggen. Bij sommige archieven vraågt lllen u een dag tevoren per nrail te laten

r,veten rvat u wilt inzien, erì tlarr ligt het zells al klaar als u kontt. Zo kunt u werkelijk alles bestuderen,

uw eigen voorouders, handscllriften van grootheden, trrieven met interessante details,

Lreleiclsdocurnenten, preken, en eindeloos vcel f-olo's. l)e medewerkers vau cle archievett zijn zo



mogelijk nog enthÕusiaster dan u over lvat u vinrll.. Na ectt Lrurl.ie of fwee ha¿rlt tl voor 50 cent best

¿r¡nktràre kclff-ie uit een automaat waarbij u naar u,ens kultt spreken met geestverwanten, etl dan gaat u

rveer verder, zo lang u zin l-reeft. Het is werkeliik een fantastisch voorbeeld van de welvaart waarin we

leven. Maar misschien moet ik er lriet te hard over roemelì, want ¿ç l,ijand luister lrlee en voor je het

weet slaan de bezuinigers, die weirrig op hebben nret historie, ook hier toe.

Ornciat ik ontslag had genome n, hacl ik na rniin ¡:rornotie tiid om het archief van Kerk en Vrede aan de

pakken. Dat lnoest ik grotendecls zelf samenstelleri uit grote stapels papier. Daarna deecl ik het archief

van cle Raacl van Kerken, dat uiteindelijk een lange inventaris en meer dau 300 archiefdozerl

opleverde.

Flet orclenen en beschrijven van een arcliielis om versçhillende redL'netì leuk rverk.

I-let gcefr dezelfrle bevrediging die het opnrimen van.ie bureau of.ie kamcr je lriedt: na afloop ziet het

er.nlooi uit. Extia kr¡g je interessante ink!jkjes, verrassende documenten, en de lvaardering vatt

rJegencn voor wie je het doet. Fleel bevredigend. Liefderverk ouclpapier is wel een toepasseliike

Lritdrul*ing in dit verband.

Zo kwam ik bij lret I'lDC en bij het archief van Bert ter Schegget, dat nu dtts klaar is.

Dc fanlilie 'I-er Schegget wilde graag dat hct archief van Belt snel beschreven zou worcleu z-odat het

beschikbaar zou zijn voor geinteresseerden. Mies en Ë,li'riede ter Scliegget namen het hele archiel'

cloor, om stukkeu te veru'ijderen waarvan zij vclnden dat clie niet in het archief thuishoorden. De rest

rverd naar de VU gebracht, in een reeks verhuisdozen. þln claarrnee begon het grote scliiften, orclenen

en beschrijvelt. wat resulteerde in een archief van 4J dozen en een trrooie inventaris.

Uit wat je aairtrefi, ontstaat vanzelf een logische ordening. Ik zal rvat vertelletl over de verschillencle

onderdelen vatr cle inventaris.
Ee¡ inventaris van een archief begint altijd lnct een bescluijvirrg van de mens of instelling die het

archiel'verzamelde, belangrijke jaartallen en getreiirtetrissett, gevolgd door r.vaf inflontlatie over het

archief zelf: r.r,at zit er rvel en lliel in, r','ie ordencje hei c.d.

Dan volgt de eigenlijke inventaris en ciie begini in dit geval met stukken van persoorìiijl<e aard'
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Er zitte¡ nauwelijl<s ¡rersoonlilke familiestukken in het archief, nlaar t'ooral stukken over opleiding.

striclie en r.verk. Zoals rappoften van Bert en documenten die betrekking hebben op de vele baanties

clie Be¡t had, zoals een aanstelling van 5 ¡laanden als leraar godsdienstonderwiis aan de Tweede

Anrsterclamse Christelijke NijveLheidsschool voor meisjes, in 1949; hij was toen dus 22 jaar en was

bezig rnet zijn tweede studiejaar. Ilii had eeri hele reeks van dit soort baantjes, en al cJie

aansfellingspa¡rieren zitten in het archief.
Uit zijn studietiid stamnren ook tiçntallen schliftjes rnet collegestof die ook in het archief zijrr

opgerlonlen! r¡aak met de naatn van de cloceut erin.

Verrasserrcl voor rnij e¡ ancleren was het al redeliik uitgewerkte ontwerp voor een proefschrift, dat het

uiteindelijk toch niet werd: Het ntenszijrt en hel nietige. Een dogmatische explicaÍie vcm de |eer der

zgncle bij K.Bcu.th in haar hetekertis t,oor cÌe cutlhropologie tegen de achÍergrond van Schleiermachers

opvattiigen op dit proil. Het ontwerp bestaat uit 25 handgeschreven bladzijclen erl een uitgetypt

lloofdstuk uun t 3 bladzijden. Bert schreel'clit in zijn periode in Curaçao, maar maakte het nooit af, en

begon later, zoals bekend, met een ancler onclerwerp'

Dan volgen stukken betreffende ziin predikautschap: in Vreeland, op Cnraçao, in Berlijn err Varese.

Hier eenfot6 vau cle intrede in Enrrnastad, Curaçao. Ìlen leuke bijzonderheid: naast dit bericht in de

krant het bericht over de revolutie die dat momenl. was Cuba
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De preken van Ter Sohegget beslaan l0 van cle 47 dozcn. Archivaris Hans Sei.ilhoLrwer had zich eens

tegénover mij laten ontvallen dat hef FII)C veel predikantenarchieven heeft waarin heel veel preken

zitìen. Je zou, zo vertelde hi.j me, \1an een bepaalde bijbeltekst precies na kunnen gaan hoe daar in de

loop der jaren over gepreekt is. Mits die preken natuurli.ik toegankeliik zi.in. En clus clacht ik: ik ga die

pr"k.n gãed documènteren. Ik heb ze dus zoveel als mogelijk op chronologische volgorde gelegd erl

vervolgãns beschreven: met bijbelteksten, plaats, titelen eventuele liturgie. Daf zager in mijn

opstelling als volgt uit:
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1954
3 jan Psalm 130

l.uc.2:22-39
Zunclerclorp Ps.l30:3-4 nr.32; losse handgeschreven

Þreek

l7 ian zie nr.3l, 4 okt.l953 Zonnegloren zie nr.3 I zie nr.3.l , losse preek

J nrt Jes.52;13 - 53:12
Matth.l I :2-5
lJand.B:26-40

Sloten Hand.8:34-35 nr.35, losse handgeschreven
preek

28 rnrt Iìorn.8:l B-30

Mattll.26:36-46
Amsterdarr-O Matth.26:36-

46

nr.36, losse handgeschrevett

Þreek

4 apr zie nr.36, 28 mrt.l954 Worlnerveer zie n'r.36 zie nr.36, losse lranclgeschreven

..+,. :ì. :::.r,t..+.
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In cle flefinitieve inventaris is voor een andere optnaak gekozen. rnaar cluidelijk is ctat je op bijbeltekst

kunt zoeken. Dat wil overigens niet zeggen, dat je dan altijct een volledige preek zult aantreffen.

In lg54,watuhierziet,waarschrjnhjkwel.Beftbegonzijnloopbaanalspredikermetprekenin
schriftjes: de eerste preek in schriftje I en zo verder, tot en rnet preek l3 is het een schriftje per preek;

dan worden het er trvee, en later stonden er

soms wel 20 preken in zo'l-l schriftje, rvat

wil zeggen dat de preken ook lang niet
altijd rneer helernaal uitgeschreven
werden. In het overzicht is dat

aangegeven. Soms een hele preek, solrs
rritgebreide punten voor eelt preek, soms

enkele korte punten, soms alleen eett

exegese.
Bert nummercle ziin eerste 361 preken. Tclt

nr. 207 staan die meestal in schrif{ies, en

soms staan ze op losse blaadjes. Dan volgt
een periode met losse preken en in de

periode Curaçao staan de preken in een

groot cahier: de nr's 231 tot 361. Daarna

hadden de preken geen nullìlner meer.

U ziet hier ook een voorbeeld van het

handschrift van Beft. U begrijpt dat ik niet

steeds in de verleiding was om alles te
lezen: en dan is dit nog redelijk rtetjes.

Bert preekte tot aan zijn dood; in de laatste

.iaren zijn heel veel preken helemaal

uitgetypt. Overigens staan in het overzicht
vrijwel zeker niet alle preken en zeker niet
alle preekbet¡rten: alleen die preken die ik
aantrofen kon dateren en alleen die
preekbeurtell waarover gegevens waren. Er
zijn ook enkele omslagen met
ongedateerde prekett en aantekeningen

voor preken, die ik wel zoveel mogelijk
beschreven heb.

Dan volgt de periode aan De l-lorst

Het opclerclcel De I-lorst is niet erg groot, en ook zeer onvolledig. Maar urocht tt derlken clat cr in die

tijd alleen m¿iar llarx gecloceercl rverci, dan zit u er toch naast. Ik trof een collegereeks aan vau llert

riìe op stencilversclreen: een beschrijving vatt cie z.endeleer bi-i Karl tlaflh. lk vlaag tne af of Rinse dat

vancÌàag de dag nog kan slijten aan ziin studenten op dc rutivet'siteit! l-let was eerl heel sttldieuze tijd,
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en studenten aan De Florst kregen, in ieder geval op het terrein van theologie en filosofie een heel

degeli-ike bagage l.nee, waarmee ze veel universitair geschoolden de loef afstaken.

Maar het was natuurlijk ook een ti-id van protesten, democratisering en politisering van het ondetwijs,

en het conflictrnodel rverd claarbij beschouwd als een goecl instrument. Berl stond in de frontlinie. Hij

hoorde tot de kern van ééll van de partüen die aan De llorst meedeclen aan de verkiezing in 1970 van

ee¡ trieurve Acaclemieraad, de Raacl van Gedeiruteerden. Dat was Holstgroepering 4 (FIG4) ook wel

de 'lijst R.O.O.D. (afliorting voor Radil<aal Ontrverp van Opstandige Denrokraten), waarin gepleit

werd voor radikale ilernokratisering. 'tt'riinirtg in err werkell lnet vormell van methodisch verzet, zorvel

legaal als subversiefl en ltrondiaal denken. Maar dat ioegettomen zellbewustzijn sloeg ook op hem

teiug. Vanwege een partijclag van llCì4 zegde Bert een exegesolcs over de Armen in het OT af , wat

hem op hoon van een aantal stucleuten krvam tç staali, die neergeschrevetl werd op het briefie dat Ilert
hierover verspreidde:

1'.;

Als u meer rviit lezen over Ter Schegget aan De l-lorst, en over de roemruc,hte geschiedenis van De

Horst, clall moet U de boeken lezen dic Maarten van der Linden daarover schreef en kunt u ook naar

Utrecht gâau, naâr het Utrechts Archief. Op dit morîent ben ik bezig rnet het orclenen en

inventariscren valt dat Horstarchief, een uitgebreid en ingewikkeld archief.
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Dan volgt wederom eell roenruchte periode: de

Zaak ter Schegget. In het archief zitten alle

vacatures en de sollicitatiebrieven die Bert
tevergeefs schreef om benoemd te worden aall een

theologische facuiteit, wat leidde tot 'de ZaakTer
Schegget'. Het archief bevat enkele archiefdozett

vol met kranten- en tijclschriftenartikeletl daarover

Onvoorstelbaar in onze tijd.

Maar los daarvan warelt er ook andere af-faires. In
het archief zijn er twee apart gedoctlmenteerd: de

affaire 'Rijken en dieveu', over eell amikel in

ÍIervor¡nd Nederland in de Adventstijd 1973 waarirr

Bert zei dat het verschil tussen tJieven en rijken
gering is, 'de rijken hebben reeds geroofd wat de

dieven riog haien willen'. Dat leidcle tot een larlge

reeks ingezonden stukken van boze nìensell el-l

verdedigingen door ntedestanders.

En er rvas een aanklacht uit Wageningen, omdat

BeÉ in een preck in de studentettgemeente (waar in
Wageningen echter ook 'gervone' kerkleden bij
aanwezig warerr) volkstaal gebruikt zou hebben:

Jezus die geen plek had om zijn kop neer te leggen,

de discipelen als langharig tuig en zaken clie 'uit de

klauw lopen'. Ook toen weer: vele stukken in de

verschillende kranten en tijdschriften.

Dan ¡atuurlijk 't er Schegget als publicist. Ook dit deel van het archief is omvangrijk: zo'n I 7 van de

4J doze¡. Daarin zitten inleidingen, soms helemaal uitgeschreven, soms in de vorm vall een verslag

dat clerde¡ ervan maakten, soffts in cle vonn van aantekeningen. Verder een zeer grote lroeveelheid

afiikelen, vaak in verschillende versies, manuscripten en typoscripten van zijn boeken en

aantekeningÇll ell satnenvattingen clie hi¡ maakte van boeken van atlderen.

Daarop volgen interviews met Bert in kranten en tijdschriften, cassetteband-ies met inleidingen el-t

preken, een groof aantal recensies en aankondigingen van zijn boeken en tot slot twee dozen met

ãrtikelen ell andero teksten die Bert bewaarde. I:igenlijk eeu wat vreemd onderdeel, orndat hij

rratuurlijk veel lneer bewaard zal hebben inzljn leven, naar zezaTen nu eenrnaal in dit archief en ik

vond ze te leuk om weg te gooieu.

6
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In cle inventaris volgt clan een lange reeks met bijlagen uiet lange lijsten niet beschriivitrgen van rvat in

het archiefzit:
I . Correspondentielijst
2. l-ijst met preken

3. Lijst van preken, aantekeningen en exegeses voor preken, zonder datum

4. Inleidingen
5. Inleidingen zonder datum ofandere gegevens

6. Publicaties
7. Publicaties, zottder datum of andere gegevens

B. Interviews, chrottologisch geordend

9. Cassettebancljes, chronologisch geordend

Dat wat betreft de iithoud van lret archief Ter Schegget.

lk wil eindigeu Inet twee fbto's en een

videofragment die iets aangeven van de persoon

die Berl vras, die uiteenlopencle dingen in zisll
verenigde ell daarom door velen niet echt

begrepen werd.

T'ot slot een klein
stukje uit 'De
Nacht van het
Kwaad' in 1983

georgauiseerd
door de VPRO in
Paradiso.

Ik dank u voor
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