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Inleiding

Gerard Dekker werd in 1931 geboren in Naaldwijk, als derde kind in een
gereformeerd gezin van 7 kinderen. Zijn ouders hadden een zaak in manufacturen en textiel. In een dergelijk milieu was het niet vanzelfsprekend dat
de kinderen middelbaar onderwijs volgden, dus ging Gerard naar de MULO.
Hij volgde daarna nog wat avondcursussen en werkte vervolgens in de zaak
van zijn ouders. Na acht maanden besloot hij toch verder te willen studeren.
Hiervoor bezocht hij de HBS en deed hij al na anderhalf jaar staatsexamen.
Vervolgens ging hij in 1949 naar Amsterdam om economie te studeren, en na
het kandidaatsexamen kwam daar sociologie bij. Zijn eerste baan als socioloog was bij het Gereformeerd Sociologisch Instituut (GSI). Hij kwam hier
in 1957 te werken, en na het plotselinge overlijden van de directeur, Prof. R.
van Dijk, volgde hij hem op. In deze periode promoveerde hij aan de Vrije
Universiteit op het proefschrift Het kerkelijk gemengde huwelijk in Nederland. De promotie vond plaats op 12 februari 1965. Nadat de gereformeerde
synode besloten had om per 1966 geen subsidie meer te verstrekken aan het
GSI, besloot het bestuur het instituut op te heffen.
In 1970 werd Dekker door hoogleraar praktische theologie Jaap Firet naar de
VU gehaald, aanvankelijk als onderzoeker. Vanaf 1977 werkte hij er als lector in de sociologie van kerk en godsdienst, om daar als hoogleraar te eindigen.
Dekker is bekend geworden als dé socioloog van het gereformeerd protestantisme. Spraakmakend werd zijn boek De stille revolutie uit 1992 waarin
hij beschreef hoe de Gereformeerde Kerken in Nederland tussen
1950 en 1990 veranderd waren. Hetzelfde deed hij voor de Gereformeerde
Kerken Vrijgemaakt in 2013 met De doorgaande revolutie.
Na zijn emeritering in 1996 bleef Dekker buitengewoon actief: behalve het
houden van vele lezingen ging zijn boekproductie nog verder omhoog en
publiceerde bij enkele werken over de theoloog Dietrich Bonhoeffer, van wie
hij een groot bewonderaar was.
Hoewel Dekker zeer oecumenisch gezind was, bleef hij toch écht gereformeerd. Het Samen-op-Wegproces bekeek hij met argusogen, en als socioloog
zag hij waarschijnlijk bij de komende fusie het typisch gereformeerde karakter verdwijnen. Zelf was hij vóór een federatie en tégen een fusie. Dit
heeft hem in 2003 doen besluiten zich uit te laten schrijven als lid van de
GKN.
Binnen de kerk was Dekker niet onomstreden. Met name de theologen
binnen de kerk hadden moeite met zijn sociologische kijk op kerk en godsdienst. Tot kort voor zijn dood bleef Dekker actief. Zo was hij de belangrijkste medevertaler van Ferdinand Schlingensiepens Bonhoefferbiografie. De
officiële presentatie van dit werk, op 24 november 2017, heeft hij niet meer
mogen beleven. Half november werd hij met een longontsteking in het ziekenhuis opgenomen, waar hij op 27 november 2017 overleed. Gerard Dekker werd 86 jaar.
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Over het archief
Gerard Dekker was iemand die van orde hield en dat is aan zijn archief af te
lezen! Alleen in de volgorde van de stukken in de beschrijving heb ik getracht wat meer structuur aan te brengen. Vaak nam ik de opschriften, zoals
ze bijvoorbeeld op de ordners stonden, letterlijk over, wat bij de audiovisuele
stukken vaak tot telegramstijl leidde. Verder komt men regelmatig de term
‘grondmateriaal’ tegen, een term van Dekker zelf. Verder kan men aan het
archief aflezen hoe actief Dekker na zijn emeritering, nog tot kort voor zijn
dood, is gebleven
november2018
Bert Kraan

Bronnen
https://gereformeerdekerken.info
‘De man die de kerk zag omgaan’, door Leonie Breebaart, Trouw, 28 november 2017 (inv. nr. 161)
‘In memoriam: Gerard Dekker (1931-207)’, door C.S.L. Janse, Reformatorisch Dagblad, november 2017 (inv. nr. 161)
‘Pa als familieman’, in memoriam uitgesproken door één van dochters,
[2017] (inv. nr. 161).
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Plaatsingslijst

1-8

Correspondentie, alfabetisch geordend, 1955-2017.
16 omslagen
1
1955-1985.
2
1986-1992.
3
1993-oktober 1996.
4
oktober 1996-1999.
5
2000-2003.
6
2004-2007.
7
2008-2012.
8
2013-november 2017.

9-14

Lezingen, 1959-2017.
11 omslagen
9
1959-1976.
10
1977-1986.
11
1987-1994.
12
1995-2000.
13
2001-2009.
14
2010-2017.

15-19

Artikelen, 1958-2017.
10 omslagen
15
1958-1984.
16
1985-1992.
17
1992-1997.
18
1998-2006.
19
2007-2017.

20

Recensies, 1958-2012.
2 omslagen

21

Interviews/gesprekken, 1961-2014.
2 omslagen

22

Documentatie algemeen, 2000-2017 en z.d.
2 omslagen
N.B. achterin 2e omslag bibliografie van.
G. Dekker en lijst van door hem gehouden lezingen.

23

Documentatie kerk/godsdienst, 1993-2017 en z.d.
2 omslagen

24

Documentatie betreffende het gereformeerd protestantisme,
1987-2001 en z.d.
1 omslag
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125

Grondmateriaal voor Gereformeerden in meervoud, 1951-1991
en z.d.
1 omslag

26

Columns, verschenen in het Friesch Dagblad, 1999-2004, met
bijbehorende correspondentie, 1999-2004.
1 omslag

27

Niet gepubliceerde/uitgewerkte ideeën en aantekeningen, 19741980 en z.d.
1 omslag

28

– Stukken met foto’s betreffende een reis naar Zuid-Afrika, 17
juli-21 augustus 1981, 1981 en z.d.
– Aantekeningen en kort verslag van reis naar Zuid-Afrika,
december 1984.
– Impressies Zuid-Afrika, juni/juli 1999.
1 pak

29-30

Correspondentie Zuid-Afrika, alfabetisch gerangschikt,.
1974-2009.
2 omslagen
29
A t/m M.
30
N t/m Z.

31

Stukken en correspondentie betreffende Het kerkelijk gemengde
huwelijk in Nederland, Dekkers proefschrift uit 1965, 19601973 en z.d.
1 omslag

32

Stukken en correspondentie betreffende Gekerkerd geloof. Vertrossing van godsdienst en kerk, de rede waarmee Dekker op 4
februari 1977 het ambt van lector in de sociologie van kerk en
godsdienst aan de Vrije Universiteit aanvaardde, 1969-1983 en
z.d.
1 omslag

33

– Stukken en correspondentie betreffende De mens en zijn
godsdienst. Beschouwingen over de functie van godsdienst en
kerk voor mens en samenleving uit 1975, 1975-1985 en z.d.
– Stukken en correspondentie betreffende Wat is er met de kerk
aan de hand? uit 1971, 1970-1989 en z.d.
– Stukken en correspondentie betreffende Sociologie en kerk.
Over het recht en nut van de sociologie met betrekking tot dekerk uit 1969, 1968-1988 en z.d.
1 omslag

34

Stukken en correspondentie betreffende Het ambt. Van boven of
van beneden? uit 1979, 1966-1983 en z.d.
1 omslag

35

Stukken en correspondentie betreffende Oude wijn in nieuwe
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zakken. Over de christelijke godsdienst in de moderne samenleving uit 1983, 1982-1990 en z.d.
1 omslag
36

Stukken en correspondentie betreffende Godsdienst en samenleving. Een introductie in de godsdienstsociologie, 1e t/m 7e
druk, 1982-2009 en z.d.
1 omslag

37

Origineel manuscript (typoscript) van Godsdienst en samenleving, 15e druk, zoals (1e x) naar uitgever gestuurd en bij 1e
drukproef terug-ontvangen. Dit uitgangspunt. 2001.
1 omslag

38

Stukken en correspondentie betreffende Godsdienst en samenleving, 8e (en 9e) druk, 2007-2017 en z.d.
1 omslag

39

– Correspondentie en persdocumentatie betreffende Gereformeerden in meervoud. Een onderzoek naar levensbeschouwing
en waarden van de verschillende gereformeerde stromingen uit
1989, 1988-2003 en z.d.
– Correspondentie en persdocumentatie betreffende De stille
revolutie. De ontwikkeling van de Gereformeerde Kerken in Nederland tussen 1950 en 1990 uit 1992, 1992-2000 en z.d.
1 omslag

40

Stukken en correspondentie betreffende Religion and society.
An introducion to the sociology of religion, de in Zuid-Afrika
verschenen vertaling van Godsdienst en samenleving uit 1998,
1996-2003 en z.d.
1 omslag

41

Religion and society. An introduction tot the sociology of religion. De Nederlandse tekst van Godsdienst en samenleving, die
als basis diende voor de vertaling, z.d.
1 omslag

42

– Stukken betreffende Geloven van huis uit? Een onderzoek
naar godsdienstige veranderingen bij studenten van de Vrije
Universiteit uit 1987, 1986-1991.
– Stukken betreffende Een kerk die bij mij past. Gereformeerde
jongeren over de kerk uit 1998, 1997-2002 en z.d.
1 omslag

43

Stukken betreffende God in Nederland 1966-1996 uit 1997,
1997-2001.
1 omslag
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44

– Stukken betreffende Als het getij verloopt. Opstellen over
godsdienst en kerk uit 1995, 1994-2001 en z.d.
– Stukken betreffende Van roeping naar baan. Arbeid in godsdienstig perspectief uit 1996, 1987-2002 en z.d.
1 omslag

45

Stukken betreffende Zodat de wereld verandert. Over de toekomst van de kerk uit 2000, 1999-2006 en z.d.
1 omslag

46

Typoscript van Zodat de wereld verandert. Over de toekomst
van de kerk, z.d.
1 omslag

47-48

Stukken betreffende Samen op de goede weg. Een pleidooi voor
een eigentijdse kerk uit 2002, 1999-2007 en z.d.
2 omslagen
47
Reacties en recensies en contact uitgever, 20022007 en z.d.
48
Manuscript, z.d., en grondmateriaal, 1999-2002

49-50

Stukken betreffende Het zout der aarde. Bonhoeffers visie op de
kerk uit 2002, 2002-2009.
2 omslagen
49
Reacties en contact uitgever, 2002-2009.
50
Manuscript, z.d., grondmateriaal, 1953-2001 en
z.d., en correspondentie, 2002-2003

51

Stukken en correspondentie betreffende Een moeizaam gevecht.
Mijn geschiedenis met de kerk uit 2005, 2004-2008 en z.d.
1 omslag

52-53

Stukken en correspondentie betreffende Van het centrum naar
de marge. De ontwikkeling van de christelijke godsdienst in Nederland uit 2006, 2006-2009 en z.d.
2 omslagen
52
Reacties en recensies, 2006-2007, contact uitgever,
2006-2009 en z.d., en grondmateriaal, 2006-2007
en z.d.
53
Manuscript, z.d.

54

Stukken en correspondentie betreffende De kerk lost niets op.
Bonhoeffer over de relatie tussen kerk en wereld uit 2006, 20052009 en z.d.
1 omslag

55

Stukken en correspondentie betreffende God in Nederland
1966-2006 uit 2007, 1999-2012 en z.d.
2 omslagen

56

Getypte en gedrukte versie van de Bonhoefferrubriek die Dekker in 2008-2009 schreef voor het Christelijk Weekblad.
Nieuws- en opinieblad voor gelovig Nederland, 10 oktober
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2008-25 december 2009, met bijbehorende correspondentie,.
2008-2009.
1 omslag
57

Stukken en correspondentie betreffende Leren geloven met Bonhoeffer. Teksten en commentaren uit 2010, de bundeling van
Dekkers Bonhoefferrubriek in Christelijk Nederland uit 20082009, 2008-2016 en z.d.
1 omslag

58-59

Stukken en correspondentie betreffende Heeft de kerk zichzelf
overleefd? Beschouwingen over de rol van de kerk in de moderne samenleving uit 2010, 2009-2013 en z.d.
2 omslagen
58
Reacties en recensies, en contact uitgever, 20092013.
59
Manuscript, 2009, en grondmateriaal, 1993-2010
en z.d.

60

Stukken en correspondentie betreffende Dietrich Bonhoeffer.
Een thematisch dagboek uit 2011, 2010-2017 en z.d.
1 omslag

61-62

Manuscript van Dietrich Bonhoeffer. Een thematisch dagboek,
z.d.
2 omslagen
61
Januari-juni.
62
Juli-december

63-64

Stukken en correspondentie betreffende De doorgaande revolutie. De ontwikkeling van de gereformeerde kerken in perspectief
uit 2013, 1979-2017 en z.d.
2 omslagen
63
Reacties en recensies, 2013-2017 en z.d., en manuscript, z.d.
64
Correspondentie, 2012-2017, nieuw materiaal,
2013, en grondmateriaal, 1979-2014 en zd.

65-66

Stukken en correspondentie betreffende Dat Koninkrijk, verwachten we dat nog? Over de ontwikkeling van de samenleving
en de houding van het christendom daartegenover uit 2013,
2011-2016 en z.d.
2 omslagen
65
Publieke reacties, 2013-2014, persoonlijke reacties/brieven, 2013-2014 en z.d., Rond Café Pensee
speciaal, 2013-2014 en z.d., en contact met de uitgever, 2013-2016 en z.d.
66
Manuscript, z.d., en grondmateriaal, 2011-2014 en
z.d.
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67

Stukken en correspondentie betreffende De voorlopers van de
revolutie. Over het maandblad ‘Voorlopig’ uit 2016, 2015-2016
en z.d.
1 omslag

68

Stukken en correspondentie betreffende Zie hoe alles hier verandert. Het verloop van de gereformeerden uit 2016, 1995-2017
en z.d.
1 omslag

69

Stukken en correspondentie betreffende Verlicht geloof. Geloven in de geest van Dietrich Bonhoeffer uit 2017, 2005-2017 en
z.d.
1 omslag

70

Drukproef van Dietrich Bonhoeffer 1906-1945. Een biografie
door Ferdinand Schlingensieper. Nederlandse vertaling: Gerard
Dekker en Gerard den Hertog. Utrecht, 2017, met bijbehorende
stukken en correspondentie, 2015-2017 en z.d.
2 omslagen

71

Documentatie, discussies + correspondentie over bepaalde onderwerpen, 1970-2009 en z.d.
2 omslagen

72

Stukken en correspondentie betreffende het MCKS-project.
(Multidisciplinair Centrum voor Kerk en Samenleving),.
2012-2016 en z.d.
1 omslag

73

Stukken en correspondentie betreffende het afscheid van Gerard
Dekker van de Vrije Universiteit op 25 oktober 1996, 19961998 en z.d.
2 omslagen

74

Stukken en correspondentie betreffende het opzeggen van het
lidmaatschap der Gereformeerde Kerken in Nederland in 2003,
2003-2004.
1 omslag

75

Schrift met handgeschreven opstellen van diverse aard, 19481950, met inliggende stukken, 1951-1955. Op omslag: ‘Inleidingsschrift G. Dekker’.
1 deel

76

‘Colleges Zuid-Afrika I’: aantekeningen en gefotocopieerde
teksten ten behoeve van lezingen, in Zuid-Afrika gehouden, z.d.
1 omslag
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77

‘Colleges Zuid-Afrika II’: getypte teksten, merendeels in het
Nederlands en het Engels, van lezingen, in Zuid-Afrika gehouden, z.d.
1 omslag

78

Stukken en correspondentie betreffende de HOVO-cursus ‘Een
sociologische kijk op het kerkelijk leven’, gegeven gedurende
het najaar 1999, 1999-2000 en z..d.
1 omslag

79

– Aantekeningen voor een college ‘Sociologie-Theologie’, z.d.
– Aantekeningen voor candidaatscolleges tot 1977, z.d.
A. Inleiding sociologie B. Sociologie van kerk en
godsdienst (alg./inl.) C. Godsdienstsociologie –
candidaats. Over: De mens en zijn godsdienst E.
Diversen.
1 omslag

80

– Aantekeningen voor candidaatscolleges najaar 1979 (2e jaars),
najaar 1980, najaar 1981, najaar 1982, voorjaar 1985, z.d.
– Aantekeningen voor candidaatscolleges, z.d.
1. inleiding; 2. colleges met Mulder; 3. Spec. onderwerp voor 2e semester en 4. Colleges (opzet)
1985-1986.
1 omslag

81

– Aantekeningen voor doctoraalcolleges 1974-1980, z.d.
– Aantekeningen voor colleges 1988-1992, z.d.
1 omslag

82

– Aantekeningen voor diverse colleges (‘Oude’ collegestof),
1969-1974, z.d.
– Handgeschreven tekst van ‘Vorlesungen Predigerseminarie
Ewersbach’ – juli 1973, z.d., met inliggende stukken, 19721975.
1 omslag

83

Handgeschreven ‘grondmateriaal’ diverse onderwerpen, z.d.
1 omslag

84

Handgeschreven en getypte tekst van diverse gegeven cursussen, 1951-1967.
1 omslag

85

Stukken en correspondentie betreffende de ISSRC conferences
(International Society for the Study of Reformed Communities),
1994-2009.
1 omslag

86

– De sociale samenstelling van de categorie buitenkerkelijken
door G. Dekker. Interne notitie voor stafleden van het Evangelisatie Centrum, Baarn (eind jaren zestig), z.d.
– Handgeschreven stuk waarboven staat: ‘Enkele malen hield ik
10

i/h kader v/d colleges inleiding godsdienstsociologie rond 5/12
een ‘Sint Nicolaas-college’’, z.d.
– Inleiding sociologie, z.d. Over het boek ‘De mens en zijn
godsdienst’, G. Dekker, door F.C. den Boer, 1979.
– Demografische ontwikkeling van de Gereformeerde Kerken
1950-1997, z.d.
– Uitslagen Tweede Kamerverkiezingen 1946-2010, 2010 en
z.d.
– Sheets. ‘Vermoedelijk voor bijeenkomst Areopagus-beraad in
Hilversum (plm. 1970/1980)’, z.d.
– Syllabus ‘Over buitenkerkelijkheid en randkerkelijkheid’,
door G. Dekker, 1970.
1 omslag
87

Syllabus inleiding (godsdienst)sociologie, door G. Dekker, z.d.
1 deel

88

Sociologie voor theologen. Een inleiding in de (godsdienst)
sociologie door G. Dekker, z.d.
1 deel

89

Ontkerkelijking en godsdienstige verandering. Syllabus voor
het doctoraalcollege godsdienstsociologie, samengesteld door
G. Dekker, z.d.
1 deel

90

Werkboek godsdienstsociologie, samengesteld door G. Dekker,
z.d.
1 deel

91

Staalkaart van de theologie. Introduktie in de theologische vakgebieden door docenten aan de faculteit der godgeleerdheid van
de Vrije Universiteit te Amsterdam, mei 1982.
1 deel

92

Transcendentieverlies en godservaring. Leesstukken bij de
post-akademiale colleges. Cursusjaar: 1986-1987, z.d.
1 deel

93

G. Dekkers ‘derde weg’ voor de kerk in een tijd van voortgaande secularisatie. Doctoraalscriptie Praktische Theologie door
Piet Mulder. Kampen, 1992.
1 deel

94

Zin en onzin van de kerk. Post-academische cursus. Godsdienstsociologie en Dogmatiek cursusjaar 87/88, samengesteld door
G. Dekker en J. Veenhof, z.d.
1 deel

95

Veranderend getij. Structuurveranderingen in Nederland en hun
consequenties voor het kerkelijk leven. Amsterdam, 1961-1962.
3 delen
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96-136

Agenda’s, 1975-2016.
41 delen.
96
1975
97
1976
98
1977
99
1978-79
100 1980
101 1981
102 1982
103 1983
104 1984
105 1985
106 1986
107 1987
108 1988
109 1989

110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003

124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2001
2012
2013
2014
2015
2016

137

Symposium God in Nederland. 1966-1996 + journaalbeelden. 2
januari 1999: Studio-RKK-boekje, z.d.
2 videobanden

138

Diverse interviews/gesprekken (o.a. Rondom Tien, 2x), 19881992 en z.d.
1 videoband

139

– NCRV: 4 gesprekken over secularisatie, z.d.
– Interview 80 Tijdsein over Gereformeerden in meervoud: 3
november 1990.
1 cassette

140

Uitzending Plein Publiek, 8 december 2000: interview door
Colet v.d. Ven over Opdat (sic!) de wereld verandert.
1 cassette

141

Uitzending Met het oog op morgen, 24 december 1997: discussie tussen I. Bakker, Muskens, Dekker.
1 cassette

142

Uitzending Wereldomroep, 1 november 1995 over Als het getij
verloopt.
1 cassette

143

NCRV-discussie over SoW (1995), z.d.
1 cassette

144

Uitzending Verdieping (NCRV), 5 mei 1992, over De stille revolutie.
1 cassette

145

Uitzending Het interview (EO), 25 september 1993.
1 cassette
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146

IKON-discussie, 23 maart 1988 KRO-interview, 24 maart 1988
(Klaassen) Gesprek Dekker-van Peursen-Smits, 25 november
1988.
1 cassette

147

– Uitzending Verdieping over enquète bijbelgebruik, 11 april
1989 Willibrord-Symposium, 17 november 1989.
– Uitzending Tijdsein (EO), november 1989 over Gereformeerden in meervoud Uitzending Kerk en samenleving,29 december
1989.
1 cassette

148

‘Promotie’, z.d.
1 cassette

149

God in Nederland, z.d.
1
Presentatie boek – ’s morgens.
2
Symposium over GiN – ‘s middags + enkele journaalbeelden ’s avonds.
3
Kruispunt. Uitzending over God in Nederland.
4
KRO-RKK uitzending over Een kerk die bij mij
past.
1 dvd

150

Diverse discussie-programma’s.
1
Programma 5 voor 12: gesprek in Oudaen over
fundamentalisme (1988).
2
Rondom Tien van 21 maart 1989 over kerkverlating.
3
Rondom Tien rond Pasen 1990.
4
EO-uitzending van 9 juni 1992 over 100 jaar Gereformeerde Kerken.
5
Nova over ‘ondergang’ bedrijf gebr. Baan, z.d.
1 dvd

151

Uitzending De andere wereld van zondagochtend (Radio 1), 7
december 2003.
2 cd-roms

152

‘2002 was het jaar van de normen en waarden. De Wereldomroep zet vele meningen op een rijtje in een serie, uitgezonden op
eerste en tweede kerstdag’, z.d.
2 cd-roms

153

EO Onderweg: gesprek op 30 januari 2014 in Soest.
1 cd-rom

154

De ochtenden, E. v. Opzeeland, 3 november 2003 – Reportage
van Meester Hag, z.d. Over reformatorische jongeren.
1 cd-rom
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155

RKK-uitzending Kruispunt over God in Nederland, 15 april
2007.
1 cd-rom

156

De doorgaande revolutie. Boek-tekst en ‘grondmateriaal’, z.d.
1 cd-rom

157

Bonhoeffer-diversen, z.d.
1 cd-rom

158

NBV-Nieuwe Bijbel Vertaling, z.d.
1
OT.
2
de boeken.
3
NT.
1 cd-rom

159

Chr. Encyclopedie, 3e editie, z.d.
1
A-van Gogh.
2
Goll-Oxfo.
3
Paal-Zwit.
1 cd-rom

160

Archief 1 t/m 5, z.d.
4 cd-roms

161

Zes USB-sticks met werk van Dekker, z.d.
6 USB-sticks.
N.B. Op een van de sticks de tekst van een In memoriam,
uitgesproken door één van zijn dochters

162

Rouwkaart Gerard Dekker, 27 november 2017.
1 stuk
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