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Inleiding 
 
 
 
 
 
 
Mw. drs. L.H. Dessens heeft als vrijwilliger in 2002 werkzaamheden 
verricht aan het archief van Liter. Door grotere drukte op haar werk en 
werktijduitbreiding heeft zij de inventaris niet kunnen afmaken. Hieronder 
volgt de voorlopig ordening van het archief. 
 
Liter is een christelijk literair tijdschrift, dat is ontstaan door de fusie van de 
tijdschriften Woordwerk (1983 -1997, hoofdredacteur 1997 Hans Werkman) 
en Bloknoot (1991-1997, hoofdredacteur 1997 Dirk Zwart)1.  
 Dit archief is het persoonlijke archief van initiatiefnemer, medeoprichter 
en redacteur tot  maart 2001, Hans Werkman.2 Het archief bevat behalve 
notulen van de fusie- c.q. oprichtingsbesprekingen vanaf 1997 ook stukken 
betreffende mogelijke uitgevers; bonnen en onkostennota’s; notulen van 
redactievergaderingen; besprekingen van (aan) Liter (verwante 
onderwerpen) in andere bladen en reacties van lezers van de eerste 3 
jaargangen van Liter (1998 t/m 2001). 
 Doelstelling bij de oprichting: ‘Liter wil een platvorm zijn voor een ieder 
die met een open bijbel literatuur bedrijft.’  ‘Een verassende vormgeving 
maakt nadrukkelijk deel uit van de identiteit van het blad.’ 
 Het eerste nummer verscheen ter gelegenheid van de Boekenweek op 7 
maart 1998 en de redactie bestond, naast vormgever Steven van der Gaauw, 
uit Gerda van de Haar, Tjerk de Reus, Hans Werkman en Dirk Zwart. 
 
In oktober 2022 werden aanvullingen op het archief die in 2020 waren 
overgedragen in onderstaande lijst verwerkt.  
 
K. Dagmare Houniet 
Oktober 2022 
 
 
 

 
1 Bloknoot is in 1991 opgericht uit onvrede over het beleid van Woordwerk. Uit archiefstukken bij de 
oprichting van Liter blijkt Bloknoot succesvoller qua lezersaantal en waardering dan Woordwerk. 
2 Aanwezig in de UBVU onder signatuur TT.01135. Tot en met oktober  2002  is verschenen : nr. 22-
23, themanr 2002, jrg. 5. 
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Plaatsingslijst 
 
 
 
 
 
 
 
Doos 1 
 
A. Notulen oprichtingsvergadering Liter 
 
B. Stukken fusie Woordwerk (1983-1997, oprichter o.a. Hans 

Werkman) en Bloknoot (1991-1997, oprichter Dirk Zwart) 
 
C. Stukken opheffing Woordwerk , Laatste nummer XV (1997); 

uitgever: Amersfoort [etc.] Schrijvenderwijs 1983-1997, 
kwartaaltijdblad 

 
D. Stukken opheffing Bloknoot, laatste nummer  VI (1997), nr. 4 = 

1-22 uitgever: Rotterdam Dirk Zwart 1991-1998 
 
 
Doos 2 
 
A. Notulen betreffende redactievergaderingen inhoud jaargang I. 
 
B. Correspondentie met uitgeverijen, waaronder de definitieve 

uitgever ‘Boekencentrum’ 
 
C. Notulen redactievergaderingen jaargang II. 
 
D. Notulen redactievergaderingen jaargang III. 
 
 
Doos 3  
 
A. ‘Rondom Liter’. Deze envelop bevat allerlei besprekingen Liter 

van stukken in Liter, uitgaven in de omgeving van Liter en  
over protestants-christelijke literatuur 

 
B. ‘Fusieberaad Woordwerk/Bloknoot’, bestaande uit notulen en 

correspondentie 
 
C. Correspondentie i.v.m. Liter nr. 3, juli 1998, Themanummer 

vrijdag de 15e (1998)’  
 
D. ‘Correspondentie Open doek’ Themanummer 3 jaargang 2 

verschijning oktober 2000. Werktitel ‘Een nieuwe hemel, een 
nieuwe aarde (NHNW)’; eindredactie Hans Werkman 

 
E. ‘Kopij Liter vanaf 1.1.1998 t/m 9.12.1998.  
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F. Plakboek Liter. Bevat kranten- en tijdschriftenknipsels met 

besprekingen, interviews redactieleden en stukken over 
protestant-christelijke literatuur waarin Liter of één van de 
medewerkers wordt genoemd. 

 
G. Liter 12 -  Correspondentie rond ‘Oom Diederik’ 

(Zuidafrikaanse verhalen/literatuur) 
 
H. Liter jaargang 1 ‘aanvulling’ 
 
I. Proeven Liter nr 1 (‘A’), 2,4 (van jaargang nummer 1) 
 
 
Aanvullingen 2020 
 
Doos 4 
 
1 Ontvangen brieven met bijlagen, briefkaarten, uitnodigingen, 

huwelijksaankondigingen, geboorte kaarten en 
overlijdensberichten, uitdraaien van ontvangen en verzonden e-
mail berichten, afschriften van verzonden brieven en stukken 
betreffende redactievergaderingen en bijdragen van schrijvers 
en dichters aan Liter van Gerda van de Haar, 1996-2008. 

 1 pak 
 
Doos 5 
 
2 Brieven, briefkaarten, e-mailberichten, foto’s en stukken 

betreffende bijdragen aan Liter verzonden en ontvangen door de 
redactie en stukken betreffende redactiestatuut en Woordwerk, 
1996-2003.  

 1 omslag 
 
3 Ontvangen brieven, stukken betreffende redactievergaderingen 

en redactiestatuut, overeenkomst redactie Liter en 
Boekencentrum Uitgevers, kladden, 1997-2003. 

 1 omslag 
 
4 Stukken betreffende ANBI-status, ontvangen subsidies, 

toekomst van Liter, KB, digitalisering, DBNL, 
overlijdensbericht van Hennie Walgemoed-de Jonge 
(abonnementenadministratie), kopie certificaat nominatie 
Mercur 2009, Nederlands Letterenfonds, kopie oprichtingsacte 
Stichting Liter en overzicht KvK-wijzigingen bestuursleden, 
1999-2017. 

 1 omslag 
 
5 Uitdraaien van e-mailberichten en doorslagen van brieven 

ontvangen en verzonden door de redactie, 1998-2003. 
 1 omslag 
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Doos 6 
 
6 Afschriften van verzonden brieven en facturen en uitdraaien van 

verzonden en ontvangen e-mailberichten, alfabetisch 
gerangschikt A-Z, 1998-2000. 

 
7 Afschriften van verzonden brieven en uitdraaien van verzonden 

en ontvangen e-mailberichten, alfabetisch gerangschikt A-Z, 
2000-2003. 

 1 omslag 
 
8 Ontvangen brieven, briefkaarten, memo’s en e-mailberichten, 

alfabetisch gerangschikt A-Z, 1995, 1998-1999. 
 1 omslag 
 
Doos 7 
 
9 Ontvangen brieven met bijlagen, ontvangen briefkaarten en 

stukken, uitdraaien van ontvangen e-mailberichten, 1999-2002 
en z.d.  

 2 omslagen 


