In memoriam ing. J. Sonneveld
Pijnacker 22 april 1924 – Leidschendam 4 juni 2012

Op 4 juni l.l. overleed in zijn woonplaats Leidschendam ing. J. Sonneveld op 88-jarige leeftijd. De
contacten van het Documentatiecentrum met Jan Sonneveld dateren uit 2000, toen we via een van
onze bezoekers gewezen werden op de Inventarisatie van kerkelijke gebouwen in Nederland (IKGN).
Ik schrijf hier Jan Sonneveld, omdat dat zo in het overlijdensbericht staat maar ik ben altijd ‘meneer’
tegen hem blijven zeggen. Niet omdat hij afstandelijk was, of vanwege het leeftijdsverschil. Maar
omdat Jan nu eenmaal een meneer was. Een aardige, hartelijke en open meneer in alles; ik zou het niet
in mijn hoofd halen hem te tutoyeren.
Het is eigenlijk merkwaardig hoe weinig wij – of moet ik schrijven ik – soms van onze medemens
weten. Jan was ingenieur. Maar wat hij gedaan heeft kan ik eigenlijk niet zeggen. Als wij elkaar
spraken was het over de IKGN. Jan is in 1988 begonnen met het project dat bestond uit het zo
nauwkeurig mogelijk beschrijven van plaatsen waar mensen bijeenkwamen om hun geloof te belijden.
Vorm van het gebouw of soort van het kerkgenootschap deden er niet toe. Zo ontstond, met behulp
van veel vrijwilligers (voornamelijk verzamelaars van ansichtkaarten met afbeeldingen van
kerkgebouwen) een lijst met meer dan 15.000 kerkelijke gebouwen van meer dan honderd
kerkgenootschappen. Bestaande gebouwen, maar ook niet meer bestaande gebouwen en plaatsen zijn
op die lijst terug te vinden. Jan beheerde de database en een uittreksel daarvan verscheen ergens in
2002 op de website van het HDC. Zijn gegevens zijn ook de basis geworden van waaruit Reliwiki kon
worden opgebouwd.
Op 9 juni 2010 werd Jan onderscheiden met de Zilveren Anjer van het Prins Bernhard Cultuurfonds,
vanwege zijn verdienste voor de Nederlandse cultuur. Een meer dan terechte onderscheiding voor
meer dan twintig jaar monnikenwerk. De laatste jaren heeft Jan door zijn gezondheid niet zo veel
meer aan de IKGN kunnen werken als hij wilde. De contacten werden minder en nu ineens is er het
overlijdensbericht.
Jan heeft in de vorm van ‘zijn IKGN’ een geweldig monument nagelaten voor historisch en kerkelijk
Nederland in de meest brede zin van het woord. Ik hoop dat iemand de tijd en gelegenheid zal hebben
zijn werk voort te zetten.
Hans Seijlhouwer
7 juni 2012

