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Het bestuur van de Stichting , bestaande uit Mr.Leon Begheijn, Drs.Casper Staal, Prof.Jan
Hallebeek, Jan Kinneging. Als adviseur vergezelt ons Drs.Richard de Beer die is aangesteld
door de Oud-Katholieke Kerk, met steun van het Oud-Katholiek Ondersteuningsfonds en het
Ahuysfonds als conservator in deeltijd voor het Oud-Katholiek Museum /en het erfgoed van
onze kerk. Hij is gedetacheerd bij het museum’Het Catharijne Convent’. Telkens weer wordt
duidelijk dat hij zich als ‘Alice in Wonderland’ beweegt in zijn contacten met de
Oud-Katholieke parochies. Hij heeft er bij gelegenheid van het afscheid van Emile Verhey, de
secretaris van het Collegiaal Bestuur, op 14 juni jl. over gesproken.
De betekenis van het kerkelijk kunstbezit is niet te schatten en lijkt het best bewaarde geheim
van Noord-Europa als het om de waarde en omvang gaat,zo zegt hij.
Met de aanstelling van Richard is een belangrijke voorwaarde geschapen om de komende vier
jaar de zorg rond het erfgoed te optimaliseren. Een van de speerpunten zal het beheer en het
conserveren zijn van de kerkelijke textilia (Kazuifels, voorzetsels, dalmatieken etc.) en het
opnemen van de parochiebibliotheek van Sint Gertrudis.
We kwamen drie maal bijeen.
Voortgang van het Gertrudisproject : nadat in 2012 de collectie van de bibliotheek van de
ST.Getrudisparochies ontschimmeld en verhuisd is naar de Universiteits Bibliotheek(UB) van
de Universiteit van Utrecht is er vorig jaar begonnen met de catalogisering. Jaarlijks is er
rond de € 30.000 nodig om de zaak de bekostigen; naast medewerkers van de UB is
Bert| Nieuwenhuizen ( bibliothecaris van het Oud-Katholiek Seminarie) als betaalde
vrijwilliger gemiddeld 1 dag per week met het beschrijven, catalogiseren bezig. Het is de
verwachting dat in 2017/ 2018 de afronding plaats heeft. Dat betekent dat we nog met een gat
van rond € 75.000,- zitten. Middels fondswerving hopen we de benodigde gelden op tijd bij
elkaar te krijgen.
Er worden veel titels gevonden die niet in Nederland aanwezig zijn of zelfs in geen andere
interner-bibliotheekcatalogus voorkomen. Rond de jaarwisseling, om een voorbeeld te geven,
zijn een aantal unieke tijdschriftbanden opgedoken. Het gaat om jaargangen van de
Gazette d’Utrecht die afgezien van wat losse afleveringen nergens ter wereld meer te vinden
zijn: 1722-1727. Het belang van de collectie blijkt eens te meer uit het feit dat vrijwel direct
na catalogisering er al een aanvraag uit Londen kwam voor een digitale kopie, zo bericht
Drs.Anja de Man- die de coördinator is van dit proces. Ook meldt zij de vondst van een
3-delige incunabel, het Opus Historiale van Antonius Florentinus, in 1491 gedrukt te
Neurenberg. Ook is een lyrische lofzang op de chocolade gevonden en een levensbeschrijving
–met levendige illustraties- van ‘Bommen Berend’, de bisschop van Munster die in het
rampjaar 1572 Noord-Nederland binnenviel.
Het bestuur van de Stichting heeft een wisseling ondergaan: er is afscheid genomen van
Drs.Henri Defoer, Dr.Charlotte van Rappard-Boon en van Dr.Mieke van Zanten. Alledrie zijn
zij nog beschikbaar om adviezen te geven. Zij hebben voor de gedachtevorming en de
voortgang van de doelstelling van de Stichting essentiële bijdragen geleverd.

De komende tijd zullen we ons richten fondsen te verwerven om de kosten te dekken.
Utrecht, 8 Oktober, 2015 Jan Kinneging

