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Inleiding

B. Jongeling, *1913, †1986, predikant en wetenschappelijk hoofdmedewerker
van het Qumrân-Instituut Groningen, studeerde theologie en Semitische talen
aan de VU Amsterdam. Promoveerde in 1962 in Groningen.
Hij was gereformeerd hulppredikant in Bergschenhoek 1937, Moerdijk
1940, Garijp 1942-1944. In 1944 Gereformeerd predikant (vrijgemaakt)
Sappemeer 1944, Apeldoorn 1949-1966 tot aan zijn emeritaat.
Docent Université libre du Congo Kisangani (Congo) 1967-1968.
Wetenschappelijk hoofdmedewerker Qumran-Instituut Groningen 19681978.
Daar hij als een van de weinige alumni van de VU, voor de vrijmaking
koos, vond hij in 1944 eindelijk een eigen predikantsplaats. Als lid van de
generale synode van Rotterdam-Delfshaven van 1964, waar de spanningen
binnen de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) hoog opliepen, kwam hij in
psychische problemen. Deze spanningen hadden ten diepste te maken met
een verschil in opvatting over de grenzen van de kerk. Hij vroeg in 1966
vervroegd emeritaat aan. Na de breuk in de Geref. Kerken (vrijgemaakt)
voegde hij zich bij het ‘buiten het verband’ geraakte deel, de latere
Nederlands Gereformeerde Kerken. Jongeling ontwikkelde zich tot een
eminent kenner van de Dode Zee-rollen. Als lid van het bestuur van de
theologische faculteit in Groningen in de jaren zeventig paarde hij
beslistheid aan diplomatiek talent. (Bron: J.C. Schaeffer in Biografisch
lexicon voor de geschiedenis van het Nederlands protestantisme,
http://resources.huygens.knaw.nl/retroboeken/blnp/#view=imagePane
(november 2015))
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Plaatsingslijst

1

Krantenartikelen uit de Kerkbode voor Overijssel en Gelderland,
1950-1964, uit Opbouw, De Reformatie en Theocraat, 19541975.
Th.P. van Baaren, ‘Inleiding tot de systematische
godsdienstwetenschap’, z.d.
Correspondentie *, 1968-1980.
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Correspondentie, 1959-1983.
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Correspondentie, 1944-1958 .
Drukproeven Tussen twee Reformaties.
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Correspondentie, 1944-1973.

5

Correspondentie, 1965-1944.
Correspondentie, ‘1944 A t/m K’.
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Correspondentie, ‘1944 L t/m Z’.
Correspondentie niet alfabetisch; voornamelijk financiële
stukken, 1937-1942.
Correspondentie 1970-1976.
Drukproeven en stukken betreffende Opschriften boven de
psalmen in Ethiopië en in Syrië’, I.
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Drukproeven en stukken betreffende Opschriften boven de
psalmen in Ethiopië en in Syrië’, II.
Stellingen.
Opbouw.
Volz, Alttestamentlichen Theologie.
Diverse geschriften.
Typoscript van Le rouleau de la guerre des manuscrits de
Qumran, Assen 1962 (diss.).
Gereformeerde studieclub, 1960-1969.
Correspondentie betreffende beroep naar Apeldoorn, 1949.
Correspondentie betreffende synode 1964 conflict.
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Kerknieuws van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt)
Sappemeer, 1944-1946.
Stukken betreffende het deputaatschap psalmberijming, 19491959.

*

De correspondentie is alfabetisch opgeborgen (waarschijnlijk afkomstig uit ordners) in
mappen. De jaartallen van de verschillende omslagen vaststellen is een heikel karwei, de
genoemde jaartallen zijn dan ook bij benadering.
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Drukproeven voor het artikel ‘Dode-Zeerollen’ en bijbehorende
stukken.
Laatste preek Jongeling en andere geschriften.
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Wetenschappelijke verhandelingen O.T., Qumrân.
College-materiaal linguïstiek.
Verhandeling over ‘Cultuurgeschiedenis van Israël’.
Krantenartikelen/krantenknipsels en correspondentie betreffende
brochures, 1950-1953.
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Geschriften/verhandelingen over O.T.
Collegedictaten.
Niet gepubliceerd werk op het gebied van het O.T.
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