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Inleiding

Dit archief bevat de stukken die F.C. Vree jr. als penningmeester van de
Stichting Geestelijke Liederen bijeenbracht. (Waar in deze plaatsingslijst
sparke is van de ‘Stichting’ wordt daarmee bedoeld de ‘Stichting Geestelijke
Liederen uit den Schat van de Kerk der eeuwen’.) Zijn vader, F.C. Vree sr.,
was in 1948 één van de oprichters van de Stichting en vervolgens jarenlang
penningmeester. Na diens overlijden in 1968 vroeg men zijn zoon om zijn
werk voort te zetten, waar hij in toestemde en wat hij is blijven doen tot kort
voor het opheffen der Stichting in 2013.
Onder collectienummer 1103 worden de stukken bewaard die bijeen werden
gebracht door C.G. Schripsema-de Graaf als secretaris van de Stichting. De
collecties zijn niet samengevoegd omdat er in beide archieven duidelijke
sporen van de functionarissen zijn terug te vinden. Enige overlap van
bewaarde stukken is onvermijdelijk, maar is informatief genoeg om de
beslissing te rechtvaardigen.
De beschrijving van de inv. nrs 25 en 26 is uitgebreid. Deze stukken werden
oorspronkelijk bewaard in 2 grote systeemmappen met elk 10
binnenmappen, waarin zich divers materiaal bevond dat niet te plaatsen was
binnen de nrs. 1-24. Waar mogelijk zijn stukken samengevoegd.
Stukken betreffende de Stichting zijn te vinden in de volgende archieven
in de collectie HDC | Protestants Erfgoed:
118
331

Archief H. Hasper
Archief van de Stichting Geestelijke Liederen uit den Schat van de Kerk der
Eeuwen en de Stichting tot Verbetering van het Geestelijke Lied (Jhr. W. de
Savornin Lohman, voorzitter)
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Aanvulling 2017
In 2017 werden de inventarisnummers 27-49 ontvangen van F.C. Vree en aan
deze collectie toegevoegd.
Bronnen
N. van Tellingen, H. Hasper, een omstreden hymnoloog, Goes 1980
Kerklied in beweging. Bijdrage uit de geschiedenis van het kerklied sinds de
Reformatie. [diverse auteurs], Heerenveen 1999
Hasper, een lied voor de wereld [diverse auteurs], ‘s-Gravenhage [1986]
Bernard Smilde, Hasper en het kerklied, Leeuwarden, 1986 (proefschrift Groningen)

Toegevoegd
Drie archiefdozen met knipsels betreffende psalmen en gezangen, (juli 2018).
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Plaatsingslijst

1

Correspondentie van de Stichting, 1986-2013, met enkele
stukken van vroeger datum
1 omslag

2

Stukken betreffende ontvangsten en uitgaven van de Stichting,
1966-1996– Balansen 1989-2013
1 omslag

3

– Rekeningsoverzichten BUMA/STEMRA, 1995-2009
– Jaaropgaven belastingen BUMA/STEMRA, 1994-2009
– Overzicht van royalties, af te dragen door uitgeverij
Jongbloed B.V. aan de Stichting, 1995-2008
– Overzicht van royalties, af te dragen door Universal Songs
(voorheen: Unisong Music Publishers) aan de Stichting,
1992-2001, alsook correspondentie over de royalties, 19901993
1 omslag

4-8

Nota’s van door de Stichting gemaakte kosten, 1969 t/m 2012
5 omslagen
4
Onkostennota’s 16-12-1969 t/m 31-5-1977
5
Onkostennota’s 28-10-1977 t/m 31-12-1982
6
Onkostennota’s 1-1-1983 t/m/ 19-4-1996
7
Onkostennota’s 23-5-1996 t/m 31-12-2000
8
– Onkostennota’s algemeen 1-1-2001 t/m 1-102012
– Onkostennota’s aangeschafte boeken t.b.v.
ledenstichtingsbestuur en het archief, 19782003

9

Stukken betreffende door de Stichting verleende
gebruiksrechten, 1961-2006
1 omslag

10-12

Correspondentie betreffende de Stichting, 1940-1985
3 omslagen
10
1940-1981
11
1982
12
1983-1985

13

– Stukken betreffende Calvijn en het kerklied : een studie van
H. Hasper van J.A. van der Meiden, deels m.b.t.
auteursrecht en royalties, 1985-1991 en z.d.
– Stukken en correspondentie, grotendeels met uitgevers en
auteursrechtelijke instanties, betreffende auteursrechten en
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royalties, 1950-2009
1 omslag
14

Stukken betreffende contacten met de Unie van Baptisten
Gemeenten in Nederland en een conflict met deze Unie in 2002,
1958-2002 en z.d.
1 omslag

15

Typoscript van stukken (waaronder 1 met bijlagen uit 19491950 en z.d.), grotendeels bijdragen aan Hasper : een lied voor
de wereld , uitgegeven door de Stichting in 1986 ter herdenking
van H. Haspers 100-ste geboortedag
1 omslag

16

Persdocumentatie, grotendeels betreffende leven en werk van
H. Hasper, 1937-1997 en z.d.
1 omslag

17

– Commentaar (met bijbehorende stukken en correspondentie)
door F.C. Vree jr op de psalmbewerkingen uit Lofzangen en
Gebeden van de Unie van Baptisten Gemeenten in
Nederland, zoals deze zijn opgenomen in haar nieuwe
bundel Liederen voor de Gemeentezang, 2001
– Brief van W. Reitsma aan F.C. Vree jr., dd. 30-12-2001
1 omslag

18-19

Stukken, correspondentie en documentatie betreffende door de
Stichting uitgegeven boeken, 1969-1999 en z.d.
2 omslagen
18
1969-1980
19
1981-1999

20

Stukken betreffende door de Stichting te verstrekken subsidies,
1985-2001 en z.d.
1 omslag

21

Stukken betreffende het contract tussen de Stichting en de
Gereformeerde Kerken in Nederland uit 1950 en de ‘Zaak
Hasper’, 1932-1966 en z.d.
1 omslag

22

Vergelijkend onderzoek verricht door de Deputaten voor de
Psalmberijming ten aanzien van verschillende berijmingen van
de Psalmen 1 t/m 150 en met conclusie namens hen uitgebracht
door rapporteur R. Houwen, z.d.
1 band

23-24

Notulen van de bestuursvergaderingen van de Stichting en de
Stichting tot verbreiding van het Geestelijk Lied, 1978-2012
2 omslagen
23 Notulen 1978-1990
24 Notulen 1991-2012
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25

– Stukken betreffende het woonhuis van H. Hasper (Benoordenhoutseweg 250 te ‘s-Gravenhage), later tevens kantoor
van de Stichting, 1945-1970 en z.d. Zie ook onv. nr.43.
– Overeenkomst tussen de Administratie Geestelijke Liederen
en het Comité Zangdiensten betreffende door dit Comité te
organiseren interkerkelijke zangdiensten, 1942
– Stukken en correspondentie betreffende de oprichting van de
Stichting, 1948-1959
– Stukken en correspondentie betreffende de oprichting van de
Stichting tot Verbreiding van het Geestelijk Lied, 1938-1959
en z.d.
– Stukken, correspondentie en documentatie betreffende
oprichting en werkzaamheden van de Stichting tot
Verbetering van het Psalmgezang in de Gereformeerde
Kerken in Nederland, 1938-1959 en z.d.
– Overeenkomst, met concept, tussen de Stichting en de
Generale Synode der Gereformeerde Kerken in Nederland
betreffende de psalmberijming 1949 (psalter Hasper), 1950
– Stukken en correspondentie betreffende het contract tussen
H.Hasper en uitgeverij A. Jongbloed te Leeuwarden, 19381969 en z.d.
– Correspondentie tussen H. Hasper en N. Okma betreffende
het psalter Hasper en de Gereformeerde Kerken in
Nederland, 1950
– Kopie van brief aan het Comité Zangdiensten te Rijswijk,
1943
– Kopie van brief van S. Gerbrandy aan het bestuur van de
Stichting betreffende eventuele aansluiting bij BUMA, 1993
1 omslag

26

– Afschrift van het olografisch testament van de heer H.
Hasper, wonende te ‘s-Gravenhage, dd. 10 februari 1951
– Stukken betreffende de arbitrage tussen H. Hasper en de
Gereformeerde Kerken in Nederland inzake een geschil over
het al dan niet aanvaarden door die kerken van het psalter
Hasper, 1958-1964 en z.d.
– Stukken betreffende een geschil tussen H. Hasper en
accountant L. van Kampen jr., 1935-1938. Zie ook inv. nr.
38.
– Doorslag van brief van H. Hasper aan J.R. Callenbach, dd.
23 mei 1941, betreffende de Hervormde bundel 1938, en de
door de Nederlandse Hervormde Kerk daarin gemiste kansen
– Stukken betreffende de overdracht van auteursrechten van H.
Hasper aan de Stichting, 1950-1969
– Stukken en correspondentie betreffende auteursrecht van
door H. Hasper uitgegeven werken, 1935-1949
– Overeenkomst, dd. 22-11-1982, tussen de Stichting en
Stichting Uitgeverij Veritas, verlenende laatstgenoemde het
recht om de psalmberijming Hasper op te nemen in een uit te
geven liederenbundel t.b.v. het Kerkgenootschap der
Zevendedags Adventisten
– Concept-overeenkomst tussen de Stichting en de Stichting
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Uitgeverij De Vuurbaak, waarbij laatstgenoemde zich
verplicht tot verkoop van Hasper’s Calvijns Beginsel voor de
zang in de eredienst, deel 1 en 2, 1976
– Doorslag van brief, dd. 17 februari 1962, van F.C Vree aan
H. Hasper, betreffende de zaak Hasper
– Steunbetuiging van vooraanstaande Nederlanders aan
voortzetting van de uitgave Calvijns Beginsel voor de zang
in de eredienst, 1965
– Afschrift van een contract, dd. 22-8-1958, tussen de
Stichting en de Unie van Baptisten Gemeenten in Nederland
betreffende het gebruik door laatstgenoemde van de door H.
Hasper uitgegeven bundel Lofzangen en Gebeden
– Kopie van een brief, dd. 29 maart 1962, van H. Hasper aan
de predikanten van de Gereformeerde Kerken in Nederland
en hun kerkenraden, betreffende het geschil tussen de
Stichting en genoemde kerken
– Brief, dd. 27 december 1961, van H. Hasper aan F.C. Vree,
met onder meer nieuwjaarswensen
– Brief van W. de Savornin Lohman aan H. Hasper, dd. 13
februari 1962, waarin gerefereerd wordt aan de arbitrage in
de zaak Hasper en een eventuele financiële
schadeloosstelling
– Brief van H. Hasper aan W. Reeskamp, dd. 14 oktober 1961,
betreffende het psalter-1949 en de lotgevallen daarvan
binnen de Gereformeerde Kerken in Nederland, en het door
de Nederlandse Hervormde Kerk gepropageerde
‘dichterspsalter’
– Kopie van artikel in De Rotterdammer, dd. 10 februari 1962,
betreffende een mogelijke oplossing van het geschil tussen
H. Hasper en de Gereformeerde Kerken
– Stukken betreffende de uitgave van deel 2 van Calvijns
Beginsel voor de zang in de eredienst, waaronder een
subsidieaanvraag bij het Prins Bernhard Fonds, 1965 en z.d.
1 omslag
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27

Stukken betreffende de Stichting, 1948-2014. Privéarchief F.C.
Vree jr.
1 omslag

28

Stukken, correspondentie en financiële overzichten betreffende
de Stichting, 1974-1982
1 omslag

29

Stukken en correspondentie betreffende de Stichting, 2
november 1968-19 augustus 1972, 1950-1972
1 omslag

30

Stukken en correspondentie betreffende de kwestie of ds. H.
Hasper een claim had op de Stichting, 1951-1974
1 omslag

31

Stukken en correspondentie betreffende de uitgave van een
Nieuw Kerkboek van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt),
1947, 1973-1977
1 omslag

32-33

Persdocumentatie betreffende kerkliederen, 1941-1988
2 omslagen
32
1941-1956
33
1957-1988

34

Persdocumentatie betreffende de Hervormde Gezangenbundel
1938, op numerieke volgorde gerangschikt, 1951-1957 en z.d.
1 omslag

35

Persdocumentatie betreffende het Psalter 1949 (Psalter-Hasper)
en de Nieuwe Psalmberijming, 1950-1956
1 omslag

36

Stukken en correspondentie, grotendeels betreffende de uitgave
en presentatie van deel 2 van Hasper’s Calvijns beginsel voor
de zang in de eredienst, en gedeeltelijk betreffende het Archief
Hasper en zijn biografie, beide van de hand van N. van
Tellingen, 1974-1976 en z.d.
1 omslag

37

– Dankbetuigingen naar aanleiding van het ontvangen van een
exemplaar van Hasper’s Calvijns beginsel voor de zang in de
eredienst, deel 2, 1976
– Typoscript met biografische schets van H. Hasper, gevolgd
door een door N. van Tellingen opgemaakte lijst van
correspondentie, aanwezig in het Archief Hasper, z.d.
1 omslag

38

– Stukken en correspondentie betreffende de belastingaangifte
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van H. Hasper, 1962-1967 en z.d.
– Stukken en doorslagen van brieven, vrijwel alle van H.
Hasper aan F. C. Vree, betreffende de huwelijks- en
gezinsmoeilijkheden van Hasper, 1948-1957 en z.d.
– Stukken en correspondentie betreffende de kwestie Punt-Van
Kampen contra ds. Hasper(aangaande verduistering van
f.30.000,-), 1938-1939. Zie ook inv. nr. 26
1 omslag
39

– Stukken en correspondentie betreffende het Liederenfonds
Zending Nieuw-Guinea, 1945-1962 en z.d.
– Stukken en correspondentie, grotendeels betreffende het
aanvaarden van het Psalter-Hasper door de Gereformeerde
Kerken in Nederland en een geldelijke vergoeding voor het
door Hasper verrichte werk, 1959-1964 en z.d. Zie ook inv.
nr 21 en 26
– Concept-reglementen van de vereniging Eenheid door
vernieuwing, z.d.
1 omslag

40

Stukken en correspondentie betreffende de Stichting, 19641971 en z..d.
1 omslag

41

Stukken en correspondentie betreffende de Stichting, 19721975 en z.d.
1 omslag

42

Stukken en correspondentie betreffende de Stichting, 19761984 en z.d.
1 omslag

43

Stukken en correspondentie betreffende het aanhouden van het
pand Benoordenhoutseweg 250 te ‘s-Gravenhage, 1967-1974.
Nb. Zie ook inv. nr. 25
1 omslag

44-45

Stukken betreffende het Psalter 1949 (Psalter-Hasper), 19531985 en z.d.
2 omslagen

46

Verzameling tijdschriftartikelen betreffende geestelijke
liederen , 1950-1970
1 omslag

47

– Documentatie betreffende kerkliederen, 1951-1988 en z.d.
Volgorde zoals aangetroffen
– Stukken betreffende het dienstmerk (vignet) van de
Stichting, 1940-1987 en z.d.
1 omslag

48

– Rapport Revisie en uitbreiding der ‘Enige gezangen’ aan de
Generale Synode der Gereformeerde Kerken in Nederland,
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Utrecht, 1959, met bijlage Het geestelijk lied en de lagere
school. Een scriptie door J. van Wier Dzn. Z.j
– Typoscript Calvijn en het kerklied. Een studie van H.
Hasper. Z.d.
– Brief van de Generale Synode van de Gereformeerde Kerken
in Nederland aan de leden van het bestuur der Stichting, dd.
28 februari 1985, vergezeld van een aantal psalmen in de
berijming van Hasper
– Brief van H.W. Opholt aan de leden van het bestuur der
Stichting, 11 juni 1985, vergezeld van een aantal psalmen in
de berijming van Hasper
1 omslag
49

– Kasboek vereniging Eenheid door vernieuwing, 1950. Hierin
tevens jongste rekening-courant
– Kasboek vereniging Eenheid door vernieuwing, 1949-1952
– Schrift met giroafschriften van de vereniging Eenheid door
vernieuwing, 1950-1952
– Lijst van donateurs Comité Kerkzang afd. Utrecht, 1942,
met inliggende stukken, 1942-1944
– Blocnote met handgeschreven aantekeningen, voornamelijk
betreffende psalmen, z.d.
– Bij het heengaan van Ds. H. Hasper. Tekst, uitgesproken
door ds. B. Smilde bij het programma Muziek en dienst,
uitzending maandag 8 april 1974
– Aantal artikelen (in kopie) over de psalmen van de hand van
ds. T.J. Hagen, 1957-1980 en z.d.
– Persdocumentatie betreffende kerkmuziek (en kerkgeschiedenis), 1956-1988 en z.d.
– Stukken en correspondentie van uiteenlopende aard, 19271988 en z.d.
1 omslag
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