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Inleiding

In 2013 ben ik een gedeelte van een dag in een loods bij Maastricht aan het
werk geweest om uit de verhuisdozen met de papieren nalatenschap van Joanne Klink, archiefstukken te selecteren en tussen de gedrukte stukken vandaan te halen.
Die stukken werden apart gelegd en zijn in verhuisdozen (9 in totaal) overgedragen aan het Historisch Documentatiecentrum.
Pas recent is er tijd en gelegenheid gevonden om de stukken over te pakken
in archiefdozen en een zeer summiere beschrijving te maken. De lijst volgt
hieronder.
Het materiaal was volstrekt ongeordend, lag ernstig door elkaar en is zo goed
en zo kwaad als het ging bijeengebracht. Stapels papier die bij elkaar leken
te horen zijn in een omslag gedaan en beschreven. Dateringen waren slechts
summier – en dan vaak alleen op briefwisselingen – te vinden. In de lijst genoemde jaartallen zijn daarom slechts een aanduiding.
Te zijner tijd moet het archief uitvoeriger geordend en beschreven worden.
Dit is slechts een begin, een eerste indruk.
Biografische gegevens zoals hieronder weergegeven komen van de website
van Joanne Klink, die (2018) nog te vinden is op het web en van Wikipedia.
Tenzij anders vermeld betreffen de beschrijvingen één omslag.
Hans Seijlhouwer,
Februari 2018

Korte biografie (website www.joanneklink.com)
Dr. Joanne Klink was theologe en was twintig jaar lang Remonstrants predikante. Daarna werkte ze freelance aan boeken, lezingen en gespreksgroepen.
Zij werd bekend door haar Bijbel voor de kinderen (1959). Er volgde een
heel aantal boeken over kinderen en geloof, waaronder ook een tweede Bijbel voor jonge kinderen, Het huis van licht.
Wellicht het meest frappant is Vroeger toen ik groot was, waarin citaten
staan van kleine kinderen die juist als ze nog niet geïndoctrineerd worden,
vóór de kleuterschool, zich vorige levens herinneren en bijvoorbeeld zeggen:
‘Ik weet hoe God is; God is wit en God is alles.’ En: ‘ik weet wat dood is’.
In latere jaren hield Joanne Klink zich in het bijzonder bezig met ‘nieuwe
ontdekkingen in mens en kosmos’. Onderwerpen als channeling en wat zij
‘De Grote Verandering’ noemt, staan centraal in haar laatste vier boeken.
Klinkklaar heet haar autobiografie die in 2002 in eigen beheer uitkwam bij
Gopher in Utrecht.
Zij bracht haar jeugd door in Zuid-Limburg, waar haar vader civiel ingeni-
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eur was. Nadat ze voor haar werk naar ‘Holland’ was gegaan, keerde ze uiteindelijk terug naar Zuid-Limburg, waar ze begin jaren zestig voor 3.000
gulden een bakoven kocht. Zij verbouwde de voormalige bakoven tot een
bijzonder ‘Bakhuisje’ met uitzicht op – in haar woorden – ‘het mooiste dal
van Nederland’.

Wikipedia
Johanna Louise (Joanne) Klink, 6 maart 1918-17 maart 2008
Johanna Louise (zich noemende Joanne) Klink (Roermond, 6 maart 1918 Vijlen, 17 maart 2008) was een Nederlands theologe en schrijfster. Ze
werkte jarenlang als remonstrants predikante en verwierf internationaal bekendheid met het schrijven van kinderbijbels. Ze werd vooral in de jaren zeventig en tachtig beschouwd als autoriteit op het gebied van geloofsoverdracht op kinderen. Haar boeken werden vertaald in onder meer het Engels,
Duits, Frans en Pools.
Jeugd en opleiding
Joanne Klink was de dochter van ir. Dirk Jakobus Klink (Voorburg 1 maart
1892 - Kaapstad 12 maart 1960) en Clasina Julia Wilhelmina Frederika Davyt (22 september 1892 - 23 september 1974). Haar vader was een bekend
civiel ingenieur.
Joanne Klink werd geboren in Roermond en woonde van 1928 tot 1934,
dus van haar tiende tot haar zestiende levensjaar, in Villa Zomerweelde te
Heerlen. Deze villa was de ambtswoning van de directeur-generaal van de
Oranje-Nassau Mijnen (Maatschappij tot Exploitatie van Limburgsche
Steenkolenmijnen) Het was de functie die haar vader tijdens deze periode
bekleedde. Heden ten dage is in deze villa een kantoor van een bankiershuis
gevestigd. In Leiden studeerde Joanne Klink theologie en werkte zij vervolgens ruim twintig jaar als remonstrants predikante in Haarlem. Eerst woonde
zij aldaar in de Wilhelminastraat, later kocht zij in Haarlem een fraai herenhuis aan de Bakenessergracht dat zij tot kort voor haar dood in haar bezit
had. In de jaren zestig kocht zij een voormalige bakoven in het gehucht Camerig, in Limburg. Ze liet de bakoven die ten tijde van de aankoop een ruïne
was volledig restaureren en verbleef er grote delen van het jaar. Dit ‘bakhuisje’ en haar liefde voor de Zuid-Limburgse regio (ze noemde het dal zelf
‘Het mooiste dal van Nederland’) is regelmatig terug te vinden in haar werk.
Werkzaam leven
In 1959 verwierf ze nationale en internationale bekendheid met haar Bijbel
voor de Kinderen, met daarin ruimte voor zingen en spelen. De Bijbel is geillustreerd door de Nederlandse tekenaar Piet Klaasse. Ze schreef deze Bijbel
voor de Kinderen in een ander bakhuisje dat zij huurde van een boer, de heer
Frijns, die aan de rand van het dorp Epen woonde aan de andere kant van het
Geuldal. Op een van haar vele wandeltochten door de omgeving stuitte zij op
de ruïne van het bakhuisje te Camerig. Zij aarzelde geen moment om het
huisje te kopen. Ze had behalve haar huis in Haarlem en het bakhuisje in Camerig nóg een plek om inspiratie op te doen: met enige regelmaat reisde ze
naar Zwitserland waar ze bij een vriendin verbleef om aan haar boeken te
werken.
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Haar bibliografie omvat onder meer een omvangrijke lijst werken over geloofsoverdracht op kinderen, waarvan een deel specifiek op kinderen is gericht. In de laatste jaren van haar leven hield Klink zich echter voornamelijk
bezig met meer algemeen spiritueel, niet-kerkelijke onderwerpen. In 2002
bracht zij haar autobiografie uit, met de titel Klinkklaar.
Haar gedicht ‘Hier ben ik’ is in het bijzonder bekend omdat het bij de doop
van prinses Catharina-Amalia door emeritus predikant Carel ter Linden aan
de prinses cadeau werd gedaan. Het gedicht werd later door prinses Máxima
voorgedragen bij de doop van Claus-Casimir, het zoontje van prins Constantijn en prinses Laurentien.
Overlijden
Hoewel Joanne Klink remonstrants was en altijd gebleven is, werd zij begraven, op Stille Zaterdag, op het kerkhof van de Rooms-Katholieke kerk Sint
Martinus te Vijlen, (de hoogst gelegen kerk van Nederland), niet alleen omdat Zuid-Limburg haar lief was en ze de laatste jaren van haar leven in Vijlen had gewoond, maar ook omdat zij open stond voor andere geloofsopvattingen en bij de katholieken op veel respect kon bogen. De bisschop van
Roermond had speciaal voor haar, wegens haar grote verdiensten, toestemming gegeven voor de rouwdienst in de kerk van Vijlen en voor de begrafenis op het kerkhof van de kerk.
Bibliografie
1947
Het Petrustype in het Nieuwe Testament en de Oud-Christelijke
Letterkunde (proefschrift)
1951
De Bijbel vandaag: een inleiding tot Bijbel en Bijbelstudie
1955
Het is als met… : een Bijbelstudie over gelijkenissen
1959
Bijbel voor de Kinderen. Deel 1: Het oude Testament: met zingen
en spelen
1961
Bijbel voor de Kinderen. Deel 2: Het nieuwe Testament: met zingen en spelen
1964
Ter meerdere ere: wat er in de kerkdienst gebeurt
1965
De doop: een gesprek met doopouders
Ter meerdere ere: in gesprek met kerkgangers
1970
Kind en geloof
1971
Kind en leven
1972
Kind op aarde
1974
Liedboek voor de kinderen ed. met Tera de Marez Oyens
Niet in de wind, niet in het vuur: het kindergebed
1976
De kleine mens en het grote Boek: is de Bijbel een boek voor kinderen?
Geloven met kinderen: verkorte uitgave van de drieledige kleine
theologie voor ouders en opvoeders
Het geheim in de wereld: woorden, verhalen en beelden uit de Bijbel II
Het huis in de wereld: woorden, verhalen en beelden uit de Bijbel I
1981
Naar de tred van kinderen: de Bijbel in de godsdienstpedagogiek
1984
Het huis van licht. Komen uit het licht (Deel 1)
Het huis van licht. Tussen licht en donker (Deel 2)
1986
Het huis van licht. Op weg naar het licht (Deel 3)
1989
Het onbekende venster: nieuwe ervaringen met leven en sterven
1990
Vroeger toen ik groot was: vergaande herinneringen van kinderen
1994
Het huis van licht. (Eendelige editie)
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1996
2000
2001
2002

Het open venster: een nieuwe tijd, ook voor christenen
De onbekende Jezus
De grote verandering
Kinderen van het licht: verhalen over schepping en geboorte
Klinkklaar: een spiegeltje van de 20e eeuw. Autobiografie

Boeken over Joanne Klink en haar werk
Bert Jansen: Bij de kinderen beginnen. De betekenis van Dr. Joanne Klink
voor de godsdienstige vorming van kinderen. Uitgeverij Narratio, Gorinchem, 2011
Bert Jansen: God was nog niet uitgepraat. Begrip en onbegrip voor Joanne
Klinks leven als zoektocht. Uitgeverij Narratio, Gorinchem, 2013
Door bemiddeling van Bert Jansen werd het archief van Joanna Klink in
2013 overgedragen aan het Documentatiecentrum.
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Amsterdam 13 januari 2019

Geachte heer Seijlhouwer,
Inmiddels is het ongeveer een jaar geleden dat wij contact hadden inzake het
nalatenschap van Joanne Klink (6.3.1918 – 17.3.1908). Het betreft een gedeelte dat ik na haar verscheiden heb meegenomen uit Vijlen/Limburg.
Daarop volgde de notariële beslissing dat het papieren nalatenschap in een
container geplaatst moest worden en voorlopig ontoegankelijk was.
Thans heb ik alle dagboeken in chronologische volgorde gesorteerd en separaat van het grotere geheel in een aparte doos samengebracht. In een tweede,
veel grotere doos bevindt zich de rest.
Hierbij wil ik nogmaals nadrukkelijk onder de aandacht brengen dat op verzoek van Joanne de dagboeken nummer 11 + 12, waarin zij een kritieke periode beschreef, vernietigd zouden moeten worden. Bij nader inzien betreft dit
volgens mij ook nummer 9A. Na duurzame raadpleging van enkele theologen, historici en oud-collegae van de UvA en vrienden, die haar van nabij
gekend hebben, heb ik uiteindelijk besloten
om dit toch niet te doen. Bij eventuele raadpleging van het nalatenschap als
geheel dient de bij de VU dienstdoende verantwoordelijke persoon derhalve
steeds de noodzakelijke zorgvuldigheid te betrachten.
Bij het vernietigen van dagboeken denk ik altijd aan de laatste uiteindelijk
niet vervulde wens van Franz Kafka. Zonder deze zouden wij Kafka niet
kennen.
Gaarne zou ik het geheel de komende week bij het Documentatiecentrum van de VU persoonlijk willen bezorgen.
Zou u mij het het exacte adres liefst per mail willen opgeven ?
Met vriendelijke groet,
Leo Ikelaar
Leo Ikelaar
Lauriergracht 47-T
1016 RG Amsterdam
tel.: 020 - 620 88 28
E-Mail: leo-ikelaar@hetnet.nl
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Plaatsingslijst

1-2

Aantekeningen, excerpten, collegedictaten, doos 1: 24 delen en
doos 2: 30 delen
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Aantekeningen, excerpten, collegedictaten, 4 delen
Losse aantekeningen
Antwoorden van kinderen op vragen en ‘Hoe kinderen het opnemen’, met tekeningen, 1 pak
Opstellen en reacties van en over kinderen
Losse stukken, artikelen, correspondentie
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Uitspraken van kinderen, 1 pak
Correspondentie, 2003-2005
Over god en meme, enquête school Bolsward, 1965
Kindertekeningen
Correspondentie 1987-1999, 1 pak

5

Artikelen van Klink en wat voorwerk, 1970-1981
Aantekeningen, rondschrijven, brieven, 1932-1994
Correspondentie betreffende Gossner-Mission, Horst Symanovski, 1950-1961 [2007]
Reis naar Egypte, 1985
Tarot en astrologie
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Correspondentie en stukken betreffende begrafenis en herdenking, 1941-2008
Aantekeningen, leenvergoedingen, losse stukken, correspondentie, 1960-2007
Stukken betreffende haar overlijden, orde van dienst 2008.
Aquarellen
Zeer divers materiaal, adreslijsten, 2 omslagen
Schema astrologie, 1 stuk

7

Stukken betreffende reïncarnatie
Bidden met kinderen; Joukje van den Berg, 1 band
Kopieën lezingen leven na de dood
Stukken betreffende spiritualiteit, jaren negentig
‘De theologie van kinderen’, handschrift, 2 delen
Stukken betreffende ‘Words, images and stories from the Bible,
the secret of the world’, 1960-1970
Stukken betreffende (internationale) uitgaven, 1980-1990

8

Artikelen en brieven met liturgie als onderwerp, 1988-1989
‘Geef jezelf weer ruimte’. Cursus opruimen, 2002
Zeer diverse stukken, 1 pak
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9

Stukken betreffende theologie en spiritualiteit, 1989-2002
Stukken betreffende theologie en synoderapporten, 1967-1996
Bert Jansen, God was nog niet uitgepraat, 2013 en Bij de kinderen beginnen, 2011 plus teksten bij de presentatie.
Stukken betreffende transformatie / Channeling (Lezingen).
Uittreksels, 2 omslagen

10

Lezingen
Stukken betreffende Engelen
Stukken betreffende New Age
Lezingen nieuwe dimensies, reïncarnatie, leven na de dood
Dictaat, lezingen, cursus en handschriften

11

Stukken betreffende trouwen, 1970-1979
Stukken betreffende Remonstrantse Gemeente 1979-2001
G.O. lezingen, 1966-1987
Stukken betreffende geloof en kinderen, voornamelijk in het
Duits
Stukken betreffende doorgevingen, 1984-1997

12

Knipsels in plakboeken betreffende de ‘Bijbel voor kinderen’
met zingen en spelen, 1957-2962, 2 delen
‘De kerken hebben hun geheim’, typoscript en kopieën, 1994
Lezingen. ‘Zijn de kinderen anders dan vroeger’, 2001
Preken, orde van diensten, aantekeningen, 1957-1994, 2 pakken

13

Stukken en brieven betreffende Th. Terlouw, spiritueel genezeres, 1988-1993, 1995-1996, 1987-2000, 3 omslagen
De dood: – verzameling uitspraken; – kinderen, artikelen, lezingen; – Klinische dood
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De dood: – Hiernamaals; – Artikelen, 2 omslagen
Preken, 2 pakken
Stukken betreffende J. Klink, ‘Het open venster’, 1993
Stukken betreffende ‘Jongeren en geloof’, 1980-993
Stukken betreffende lezing: ‘Sind die Kinder anders als Früher’,
2001

15

Stukken betreffende doop
Zeer divers stukken

16

Jongeren en liturgie. J.H. Stubbe e.a., 1987, 1 deel
Liturgische muziek voor viering met kinderen, zing adem zing,
W. Blonk e.a., red., 1999
Correspondentie en stukken, veelal in het Duits, betreffende onderwijs, 1977-1993
Stukken betreffende dromen
Oorkonde voor de cursus Spirituele psychotherapie, 1985
Zwitserland, stukken betreffende haar optreden, publicaties,
1973-1983

17

Stukken betreffende Spiritual Healing I, White Lodge
Aantekeningen, 2 delen

8

Stukken betreffende dogmatiek
Stukken betreffende de ‘Bijbel voor kleine en grote mensen’
18

Artikelen en documentatie over de dood, 1985 en verder
Zeer diverse stukken, documentatie en aantekeningen, jaren
tachtig en verder, 1 pak
Aantekeningen, resumés, z.d.

19

Opmerkingen van kinderen
Zeer diverse stukken, documentatie en aantekeningen, jaren zeventig en verder, 1 pak
Artikelen, vooral in het Duits

20

Stukken betreffende schipperskinderen
Stukken betreffende dromen van kinderen (scholen)
Stukken betreffende onderwijs in Zwitserland
Aantekeningen
Stukken betreffende kinderen aan het avondmaal
Stukken betreffende Bijbelonderwijs

21

Zeer diverse stukken, aantekeningen, documentatie, overdrukken artikelen
Stukken betreffende Holisme, 1992
Geloofsbrieven, artikelen uit tijdschriften, jaren zestig

22

Recensies: – ‘Bijbel voor kinderen’; – ‘Geloven met kinderen’;
– ‘Vorlesebibel’; – ‘Het huis in de wereld’; – ‘Het geheim
van de wereld’; – ‘De doop’; – ‘De kleine mens en het grote
boek’; – ‘Niet in de wind, niet in het vuur’; – ‘Naar de tred
van het kind’
Stukken betreffende radioprogramma’s van de VPRO, 1964
Stukken betreffende de Remonstrantse Broederschap, 19622001
Knipsels en documentatie betreffende de Bijbel voor Kinderen,
1 deel

23

Typoscript van ‘De theologie van de kinderen’
Artikelen in verschillende periodieken, jaren zeventig
Omslag met stukken betreffende: – Kindercatechisatie, brieven,
lezing 1987; – Teksten uit een nieuwe Bijbeltraditie; – geloofsopvoeding, lezingen; – Bijbel en het kind; – Han Fortman; – Katholieke Illustratie, 1967, 1 deel

24

Knipsels, recensies
Knipsels, artikelen, interviews met J.L. klink
Aantekeningen

25

Recensies ‘Het is als met ...!’
Knipsels, 1976-2005
Artikelen over Klink, 1966-2001
Stukken betreffende Duitse uitgaven en aantekeningen
Media 28, betreffende de media, 1966-19479
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26

Recensies ‘Mit Kinder glauben’, ‘Der kleine Mensch und das
große Buch’
Lezingen en artikelen, 1969-1983
‘Vroeger toen ik groot was’
Recensies, ‘Het huis van het licht’
‘Het geheim van de wereld’, brochures van de uitgever
Correspondentie 1978-1980
Shambala, Ode en Personal Ascension, 2005
Metamorphosis

27

School en godsdienst, artikelen, correspondentie, aantekeningen
Stukken betreffende Klankspiegel, 1998
Stukken betreffende kindertekeningen
Teksten van kinderen
‘Gesprekken met John’

28

Zeer divers materiaal, waaronder boekjes in het Russisch en andere talen, 1 doos

29

Brieven, 1978
Stukken betreffende ‘Vonck’
Aantekeningen 1965-1970
Nederlandse Protestantenbond en Hervormde Vrouwengroep,
jaren tachtig
Stukken betreffende boekproducties
Theologencafé 1994, ‘Hebben we maar één leven op aarde?’
Teksten van kinderen, 7 enveloppen
Stukken betreffende jonge kinderen, Bijbelverhalen en TM

30

Stukken betreffende UFO’s, 1 pak
Zeer divers materiaal

31

Reïncarnatie, (in zgn sorteermap): – Brieven en adressen; – Lezingen; – Barten / Douven; – Regressie Therapie; – Reïncarnatie en christendom; – Brochures
Stukken betreffende Nieuwe dimensies
Artikelen en aantekeningen voornamelijk betreffende spiritualiteit

32

Teksten ‘Het open venster’, 1993
Typoscript ‘Onbekende Jezus’
Joanne Klink, ‘Da Capo. Een klein spiegeltje van de 20e eeuw’,
typoscript.

33

‘Brieven uit Zuid-Afrika’, typoscript
Drukproeven van ‘Het open venster’, 1993
‘Het onbekende venster’ drukproeven en typoscript

34

Stukken betreffende ‘De onbekende Jezus’
‘Het boek der veranderingen’
‘De grote verandering’
Manuscript ‘Onbekende vensters’
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35

Drukproeven van ‘Het open venster’, 2 omslagen
Manuscript ‘De grote verandering’, 3 omslagen
‘Het open venster’, typoscript

36

Typoscript ‘Klinkklaar’
Gedeelte van ‘De hemel op aarde’
Manuscript ‘Früher als ich gross war’
Zeer verschillende teksten
3,5 inch diskettes: ‘Open Venster’ I, en II, 2-11- 1993 en
‘Klink, onbekende recensie’, 3 stuks

37

Diverse teksten
Recensies, stukken betreffende leenvergoeding, buitenlandse
uitgaven van Klink en van anderen, correspondentie
Zeer divers materiaal, 1971-1979, waaronder correspondentie
en een tekening ter gelegenheid van haar promotie in 1947

38

Diverse teksten (handschrift en typoscript), correspondentie
1971-1981, agenda 2000
Correspondentie ‘Kind en geloof’
‘Kind en geloof’, artikelen en knipsels
Schoolkinderen, ouders en leerkrachten over de bijbel

39

Preken, ca, jaren zeventig, 2 pakken
Zeer diverse stukken

40

Zeer diverse stukken, 1 doos

41

Correspondentie betreffende reïncarnatie, 1997-1998
Stukken betreffende Anna Lamb en de Levensschool
Correspondentie, 1984-1999
Kinderopmerkingen
Knipsels uit de rubriek ‘Waar gebeurd’, uit de Libelle, 1 deel
Fragment van typoscript ‘Klinkklaar’

42

Bijbelkatechese
Stukken betreffende tekeningen van kinderen
Stukken betreffende ‘Vroeger toen ik groot was’
Lezingen, divers (New Age) met register
Losse stukken

43

Stukken betreffende ‘Vroeger toen ik groot was’
Channeling
Nieuwe tijds kinderen

44

Lezingen over kinderen en ‘Vroeger toen ik groot was’, met register
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Doos 45
1

Schrift met plakboek kleuterschool. Op etiket: Handenarbeid H.
Klink. Meisjes III, z.d.
1 deel

2-7

Schriften met dagboeknotities, aantekeningen, etc., 1932-1935
6 delen
2
Genummerd: I, 24 aug. 1932 (Kerstnacht) – lente
1933
3
Genummerd: II, 26 april 1933 – 17 juli 1933
4
Genummerd: III, november 1933 – februari 1934
5
Genummerd: IV, toneelteksten, gedichten, citaten,
z.d.
6
Genummerd: V, 29 mei 1934 – 28 december 1934
7
Genummerd: VI, december 1934 – 31 augustus
1935

8-9

Schriften met opstellen met cijfers. Op etiket: H.Klink.
Opstellen, z.d.
2 delen

10

Schrift met dagboeknotities, aantekeningen, etc., genummerd:
VII, september 1935 – 20 maart 1937
1 deel

11

Schrift, [genummerd 8] met 4 godsdienstige vragen, waarvan
alleen de eerste beantwoord wordt: Wat betekent de godsdienst
en wat is, naar je oordeel, ‘t voornaamste in de godsdienst (in ‘t
geloofsleven). Op eerste pagina: 1937, 19 j. oud
1 deel

12-19

Schriften met dagboeknotities, aantekeningen, etc. 1937-1945
8 delen
12
Genummerd IX, juli 1937 – 26 april 1941
13
Genummerd 9-A, 1935-1938, gedichten en
vertalingen van gedichten
14
Genummerd X, 27 april 1941 – 13 april 1942
15
Genummerd 10-A, 17 december 1941 – 3 april
1942. Overlapt ten dele nr. X. Was ooit
dichtgeplakt
16
Genummerd XI, 15 april 1942 – 18 maart 1943.
Was ooit dichtgeplakt / moest vernietigd worden
17
Genummerd XII, 15 april 1943 – 8 april 1947. Was
ooit dichtgeplakt / moest vernietigd worden
18
[Genummerd 13], februari 1944 – 24 september
1944
19
Genummerd 14, 30 november 19.. – 22 december
1945
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20

Schrift, genummerd 15, met opschrift Waldenzen, Zuid-Afrika.
Bevat uitsluitend aantekeningen betreffende Zuid-Afrika en het
Apartheidsprobleem, z.d.
1 deel

21

Schrift [genummerd 16], 19 augustus 1969 – 24 oktober 1969,
met studieaantekeningen nieuwtestamentisch grieks
1 deel

22

Schrift, genummerd Ixa, met citaten, 23 april 1940 – juni(?)
1948
1 deel

Doos 46
23

Ontvangen brieven en briefkaarten, 1983-1987 en z.d.
1 omslag

24

Brieven en briefkaarten, ontvangen naar aanleiding van een
optreden in het tv-programma Tineke op 3 december 1986,
1986-1987 en z.d.
1 omslag

25

– Correspondentie 1958-1975 en z.d.
– Ontvangen brieven en briefkaarten, 1978-1985
1 omslag

26

Ontvangen brieven en briefkaarten, 1986-1992 en z.d. en
incompleet
1 omslag

27

Kopieën en doorslagen van brieven aan theologen, in
alfabetische volgorde, 1988-2002 en z.d.

28-29

Brieven van theologen aan Klink, 1975-2002 en z.d.
N.B. Er zitten ook stukken bij van niet-epistolaire aard
2 omslagen
28
1975-1995

Doos 47
29
30

1996-2002 en z.d. / incompleet / overige

– Kopieën van brieven aan collega’s, stichtingen, verenigingen,
genootschappen etc., 1990-1999 en z.d.
– Brief van G.S. Westerouwen van Meeteren aan Klink van 20
september 1991
– Brieven en briefkaarten van Harry Kuitert, 1992-2001, en
kopie van brief van Klink aan Kuitert, z.d.
– Brieven aan Huub Oosterhuis, 1994 en z.d., kopie van brief
van Oosterhuis aan Klink van 1 februari 1966, en tekst van
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een preek, door Oosterhuis gehouden in de Amsterdamse
Studentenecclesia op 27 september 1998
– Correspondentie met Marius van Leeuwen, 1998-2001 en z.d.
– Correspondentie met Onno van ‘t Klooster, 2001
– Twee brieven van A. v.d. Beek 1992-1996
– Twee brieven van Anke [?], 2001
– Brief van Lucas Grollenberg, z.d.
– Brief van A.W. Berkhof, 17 oktober 1994
– Brief aan Rex Brico, 16 december 2000
– Brief van Reender Kranenborg, 4 februari 1998
– Brief van Cees den Heijer, 11 april 2001
– Twee brieven van Klink aan onbekende collega, 1986 en z.d.
1 omslag
31

– Ontvangen brieven, 1941-2007 en z.d. of incompleet
– Stukken van zeer uiteenlopende aard, waaronder brieven,
kladden, 1943-2006 en z.d.
1 omslag

32

– Correspondentie met uitgevers, 1985-2003 en z.d.
– Teksten van en interviews met Joanne Klink, 1996 en z.d.
1 omslag

33

– Correspondentie met uitgevers, 1985-2000 en z.d.
– Stukken van uiteenlopende aard, waaronder een aantal
adreslijsten, 1991-2000 en z.d.
1 omslag

Doos 48
34

Brieven en briefkaarten van Hendrik Kraemer aan Joanne
Klink, 1939-1965 en z.d., alsook doorgescheurde fragmenten
van brieven in een envelop, z.d.
1 omslag

35

– Brieven van Joanne Klink aan Hendrik Kraemer, 1934-1945
en z.d.
– Drie visitekaartjes van Hendrik Kraemer met introductie van
Joanne Klink aan Prof. Dr. F. Blanken (Zürich), Pfarrer E.
Thurneysen (Basel), en Prof. Dr. Th. Spoerri, z.d.
– Stukken betreffende de 70e verjaardag van Hendrik Kraemer,
z.d., en In memoriam Hendrik Kraemer, 1965 en z.d.
– Brieven van Henk Berkhof, 1968-1975 en z.d.
– Stukken van zeer uiteenlopende aard, deels betreffende een
verblijf in Zwitserland in 1946, 1942-2008 en z.d.
1 omslag

36-38

Ontvangen brieven en briefkaarten, 1925-2008 en z.d.
3 omslagen
36
1925-1969
37
1970-1999
38
2000-2008 en z.d.
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Doos 49
39

– Ontvangen kaarten en brieven ter gelegenheid van Klink’s
90e verjaardag op 6 maart 2008, 2007-2008 en z.d.
– Stukken betreffende Klink’s 90e verjaardag, 2008 en z.d.
1 omslag

40

– Niet verstuurde brieven en kopieën van verstuurde brieven,
1968-2000 en z.d.
– Incomplete brieven, z.d. Zaten tussen brieven 1983-1987 (zie
inv. nr. 23)
– Brieven van Henk Berkhof, 1970-1987 en incompleet
– Correspondentie met Jo Verkuyl, 1987 en incompleet
– Brieven en briefkaarten, gericht aan de familie Klink en
mevrouw L. Klink-Davyt, 1938-1968 en z.d.

41

– Brieven en briefkaarten ontvangen ter gelegenheid van de
viering van Klink’s 60e verjaardag op 20 mei 1978 en een
“life-warming party” op 7 oktober 1978, vergezeld van
kopie van ongedateerde brief van Klink aan hen die niet
konden komen op 20 mei, naamlijsten, en een lijst van
giften, z.d.
– Familiecorrespondentie, voor een klein deel incompleet,
1928-1968 en z.d.
1 omslag

42

– Kopieën van door Klink verstuurde brieven, 1967-1991 en
z.d.
– Stukken betreffende contacten met uitgevers en betreffende
vertalingen van Klink’s werk, 1973-2008 en z.d.
1 omslag

Doos 50
43

– Brieven, gericht aan Pien, Pientje, Piepi, Bert, Wiebert, 19451953 en z.d.
– Stukken betreffende Wilhelmina Roberta Klink, 1939-1991 en
z.d.
– Brieven en briefkaarten, gericht aan “Nussa”, geschreven in
het duits door dezelfde persoon (naam onleesbaar), 19691978 en z.d.
1 omslag

44

(Overdrukken van) artikelen van de hand van Hendrik Kraemer
Christus en de wereld, uit Eltheto van 1 okt 1921
– Geloof en mystiek, in Zendingstijdschrift de Opwekker, juli
1934
– Christendom en opvoeding in de volkenwereld en bij ons.
Lezing gehouden te Zetten, 15 juli 1940
– De werkelijkheid en onwerkelijkheid der universele kerk, z.d.
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– De kerk in beweging, z.d.
– Theologie en het kerkelijk vraagstuk. Antwoord op Prof.
Haitjema’s:
– Academische theologie en bijbelsch realisme, uit Onder Eigen
Vaandel, Jrg. 17 No. 1 , z.d.
– Mededeelingen over de Islam op Ambon en Haroeka, in
Djawa, maart 1927
– Brochure De “nieuwe koers” in de Ned. Herv. Kerk door H.
Kraemer, ‘s-Gravenhage, 1946
– Eenige principieele en methodische opmerkingen over de
studie der Letteren, door H. Kraemer. Gestencild.
Oegstgeest, z.d.
– Rondzendbrief aan de leden der classicale commissies voor
kerkelijk overleg, door H. Kraemer. Februari 1944
– Stukken betreffende Hendrik Kraemer, 1958 en z.d.
1 omslag
45

Tweezijdig gebruikt schrift met collegedictaat, 1941-1951. Aan
de ene zijde: Gemeenteopbouw Prof H. Kraemer, aan de andere
zijde: “The riddle of the New Testament. Vol met inliggende
stukken
1 deel

46

Schrift met inliggend tweede schrift met aantekeningen, 19821986. Op etiket: Todtmoos – Rütte – Ibach 1981-1982-1983
1 deel

47

– Contacten met uitgevers, 1985-2004
– Stukken van uiteenlopende aard, 1997-2002 en z.d.
1 omslag

48

– Contacten met Burke Publishing Company, 1968-1974
– Stukken van uiteenlopende aard, 1961-1962
– Kladden, enveloppen en fragmenten van enveloppen met
namen en adressen, z.d.
1 omslag

Doos 51
49

– Stukken betreffende reïncarnatie, 1989-1994 en z.d.
– Stukken van uiteenlopende aard, waaronder kladden en
enveloppen met adressen, 1999-2006 en z.d.
– Lijst met adressen, alfabetisch geordend, z.d.
– Lijst met alternatieve adressen, alfabetisch geordende, z.d.
– Lijst van theologen met wie Klink correspondeerde, z.d.
– Overige losse adressen, meest op kladden en enveloppen, z.d.
1 omslag

50

Stukken van uiteenlopende aard, voornamelijk betreffende
reïncarnatie, reiki, etc., 1940-2002 en z.d.
1 omslag
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51

– Stukken betreffende chanelling / doorgevingen, 1987-1989 en
z.d.
– Stukken betreffende een bezoek aan Zuid-Afrika, z.d.
– Stukken betreffende een reünie ter gelegenheid van Klink’s
70e verjaardag, z.d.
– Stukken betreffende de dissertatie / promotie van Klink op 17
december 1947, 1947-1948 en z.d.
– Stukken betreffende doorgevingen, alternatieve therapieën,
etc., 1986-2003 en z.d.
– Juridische stukken betreffende de nalatenschap van Klink,
2007-2011
1 omslag

52

– Doorslagen en kopieën van door Klink verstuurde brieven,
1984-2008 en z.d.
– Concept “Melchisedek-teksten”, 1989
– Doorslag van typoscript Poging tot ontwerp van een nieuwe
bewerktuiging der kerk door H. Kraemer, z.d.
1 omslag

53

– Typoscript van artikel Engelen en demonen. Exegetischtheologische en pastorale notities door dr. J.-J. Suurmond, in
GTT, november 1970
– Opschrijfboekje met aantekeningen betreffende een verblijf
op Corfu, juni-juli 1976
– Stukken betreffende het overlijden van Joanne Klink, 2008
– Kopie van krantenartikelen betreffende het bakhuisje in
Camerig, dat inzet werd van een juridische strijd tussen
nabestaanden en vrienden Joanne Klink, 2011. Zie ook inv. nr.
51
1 omslag

Doos 52
54-55

Stukken van zeer uiteenlopende aard, maar voor een groot deel
betreffende esoterie, 1937-2001 en z.d.
2 omslagen

56

– Eindeloos bewustzijn. Een wetenschappelijke visie op de
bijna-dood ervaring door Pim van Lommel. Kampen, 2007.
– Enkele in dit boek aangestreepte passages moesten door
Klink’s begeleidster, mevr. Gertie Spierts, bij het sterfbed van
Klink hardop worden voorgelezen
1 deel
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