Een van de oudste HDC-archieven ontsloten! Familie Rutgers-archief opnieuw beschreven.
Dagmare Houniet
In 1969 vervaardigde dr. F.L. Rutgers een lijst met als titel ‘Werken uit het Rutgers-Archief
opgenomen in de bibliotheek der Vrije Universiteit’. Deze lijst bestond uit een overzicht van
die werken, de inventaris van het Familiearchief Rutgers en een Portrettenlijst. Deze lijsten
werden indertijd gescand en gepresenteerd in een inventaris, waarbij het overzicht van de
werken in de bibliotheek achterin was opgenomen.
Nieuwe inventarisatie en oude beschrijvingen
Deze zomer werd besloten om een nieuwe inventarisatie van het archief te maken.
Aanvankelijk met als doel de stukken in zuurvrije dozen en omslagen om te pakken.
Al snel werd duidelijk dat het leeuwendeel van de stukken in de oorspronkelijke structuur
gehandhaafd moesten worden. Waarom? Omdat in de inventaris dat door F.L. Rutgers werd
samengesteld, elke beschrijving voorzien was van een ‘RG’ code, vermoedelijk een afkorting
voor ‘Rutgers Geslacht’ of ‘Rutgers Genealogie’, gevolgd door een inventarisnummer. Deze
nummering (de reeksen RG 1-4, RG 11-61 en RG 104a-168) vormen ook kruisverwijzingen
naar andere RG-nummers in het archief, in de portrettenlijst en in de boekenlijst, en kunnen
om die reden niet vervangen worden. Wel is het gevolg, dat niet alle stukken strikt
chronologisch gerangschikt zijn, maar gegeven deze heldere opbouw vormt dat geen beletsel
bij het raadplegen van de stukken.
De stukken die nog niet beschreven waren, zijn in rubrieken chronologisch gerangschikt op
basis van de datum van het eerste stuk in de rubriek. Verder was het nodig om de
beschrijvingen aan te vullen met de datums van de stukken. In een enkel geval zijn ook de
beschrijvingen aangevuld, en waar wenselijk, ingekort.
Vondsten in de ‘Nog niet geïnventariseerde stukken’
Vervolgens werden er twee dozen aangetroffen met het opschrift ‘nog niet geïnventariseerde
stukken’. En dat maakte nieuwsgierig. Wat deze stukken zo interessant maakt, is dat het niet
bekend is wie de archiefvormer is, en ook niet hoe ze in het archief terecht gekomen zijn. Ik
heb daarover geen gegevens in het archief gevonden. Het gaat om stukken als: de Oprechte
Haerlemse Dingsdaegse Courant van 31 augustus 1666, assignaten ter waarde van £125
uitgegeven tijdens de Franse Revolutie, acten van aandeel in de eigendom van de plantagie
Livonia, gelegen in de ‘Colonie Suriname’ uitgegeven op 1 januari 1809 en een ‘Opgave van
de tegenwoordige Leden van de Duitsche Order van den Baleij van Utrecht’ zoals opgemaakt
door W.A.L. van Gronsveld Diepenbroeck op 25 november 1815, om maar een aantal te
noemen.
Familiearchief
Verder bevat het archief een breed scala aan stukken, enerzijds stukken die men wel vaker in
archieven aantreft, anderzijds stukken die zeer tot de verbeelding spreken. De waaier loopt

uiteen van: extracten uit de registers van de Westerkerk te Amsterdam betreffende de doop;
verlovings-, huwelijks- en overlijdensaankondigingen; (verlovings-) brieven, stukken
betreffende nalatenschappen en boedelscheidingen tot een perkamenten doctors bul honoris
causa verleend door de Universiteit van Groningen op 24 mei 1850 aan prof. dr. Antonie
Rutgers (1805-1884). Verder een briefkaart van Abraham Kuyper (in het Latijn geschreven)
aan zijn tijdgenoot en collega F.L. Rutgers om hem te feliciteren met diens aanstelling aan de
VU in 1880; een schadevergoedingsformulier met aantekeningen betreffende de internering
van A.A.L. Rutgers in Schoorl, Buchenwald, Haaren en St. Michielsgestel wegens zijn
lidmaatschap van de ARP en, het meest recente stuk, een boekje Familiereunie Rutgers 2014.
Omvang & archiefnummer
Het archief is 20 dozen & 1 los deel groot en bevat 77 omslagen, 11 delen en 28 kasboeken. Het
archiefnummer is 204.

F.L. Rutgers (1836-1917), hoogleraar kerkgeschiedenis en kerkrecht aan de VU van 1880-1910.
Collectie Vrije Universiteit Amsterdam.

