528
Plaatsingslijst van het archief
van Dirk Krijger
(1940-1987)

Samengesteld door Sieth Delhaas en H. Seijlhouwer

Historisch Documentatiecentrum voor het
Nederlands Protestantisme (1800-heden)
Vrije Universiteit Amsterdam
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam
Collectie nummer: 528
Juli 2006

Inleiding

Notities bij het archief van Dirk Krijger
Dirk Krijger (roepnaam Dik), Geboren: 9.12.1916. Geboorteplaats: Pajeti
(Soemba, Ned. Indië) ten huize van D.K.Wielenga, missionair predikant te
Soemba. Overleden: 14 november 1987 te Vught (NL)
Zoon van Lodewijk Pieter Krijger (missionair predikant te Soemba, werd
in 1922 leider van de Opleidingsschool van helpers tot den dienst des
Woords te Karuni) 1 en Johanna Hasper (zonder beroep), wonende te
Karoeni. Kreeg lager onderwijs van zijn moeder
Vertrok naar Nederland medio 1929 ter voorbereiding op het voortgezet
onderwijs. Bezocht het schooljaar 1929/1930 Instituut Schreuder te
Amsterdam. Bezocht het Gereformeerd Gymnasium te Amsterdam, diploma
juni 1937. Studeerde vanaf 1937 tot 1943 Theologie aan de Vrije
Universiteit te Amsterdam
Gehuwd: 16 februari 1944 (te Amstelveen) met: Carolina Josephina
Emens, geboren 4 juni 1916 te Amsterdam, overleden: 31 december 1979 te
Winterswijk
Uit dit huwelijk geboren kinderen: Wilhelmina Josephina, geboren te
Amstelveen 20.12.1944, Lodewijk Pieter, geboren te Hoge en Lage
Zwaluwe, 17 mei 1946, Joanna, geboren te Lochem, 30.12.1947, Ariëlla
Annette Cornelia Idske, geboren te Lochem 13.2.1951
Gehuwd: 12 juni 1981 te Groenlo met Sietje Delhaas, geboren te
Rotterdam 1.5.1936
Benoemd Gereformeerde Kerk te Dordrecht op 17.6.1943 voor de arbeid der
Stadsevangelisatie, als theologisch candidaat. Beroepen als predikant door
de Gereformeerde Kerk te Moerdijk, oktober 1943; Lochem, mei 1947;
evang. ‘s Gravenhage-West, maart 1954; predikant Baarn, augustus 1957;
Winterswijk, december 1970 (de data zijn overgenomen van de
beroepingsbrieven, dus komen niet overeen met aanvang van het in dienst
treden bij een gemeente).
Bijgevoegd schilderijtje geschilderd door (voor zover ik weet) een
schoolhoofd in Sumba van de opleidingsschool waarvan L.P. Krijger de
leiding had.
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Zie voor meer gegevens over L.P. Krijger: dr. Th. Van den End, Gereformeerde
Zending op Sumba 1859-1972, Project Kerkhistorische Uitgaven Indonesië (Alphen
an den Rijn 1987)
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Inhoud archief
–

11 archiefdozen met handgeschreven preken gerangschikt volgens
bijbelboek met daarbij twee schriften waarin de preken zijn
bijgehouden naar tijd en plaats en een kaartenbak waarin de gehouden
preken zijn genoteerd volgens teksten O. en N. testament en
catechismus

–

2 plastic mappen met zogenaamde ‘Baarnse preken’. Deze werden –
voor zover ik weet – op initiatief en gefinancierd door iemand uit de
kerkelijke gemeente te Baarn, tussen 1957 en 1971 uitgetypt en
verspreid, in elk geval in het begin tegen betaling. Onder wie en
waarom is mij niet bekend (sd). Misschien na te vragen in kerkelijke
gemeente Baarn

–

Diverse mapjes met persoonlijke gegevens, rapporten, gymnasium,
theologische opleiding, godsdienstonderwijs op diverse scholen,
stamboom, krantenbericht over overlijden moeder, diverse brieven
n.a.v abortusvraagstuk, antroposofie, missionaire werkgroep Den
Bosch, copie van een artkel n.a.v. referaat ds. Labuschagne

–

Envelop met briefje w.s. behorend bij een afscheidscadeau bij vertrek
uit Lochem

–

Beroepsbrieven en ordner met correspondentie n.a.v. diverse beroepen

–

Geluidsbanden met preken

–

2 stofmappen met en n.a.v. de door D Krijger in 1948 geschreven
brochure met een pleidooi voor aansluiting bij de Wereldraad van
Kerken door de Gereformeerde Kerken in Nederland

–

Envelop met artikelen en discussie over kerkgeschiedenis conferentie
Z.Nederland 1943

–

Mapje met manuscript (niet uitgegeven) ‘Feest’(voorbereiding
kinderen/gezinscommunie (1980).

–

Plastic mapje met brief van ds. Brussaard uit 1983. Een verwijzing
naar het werk van D. Krijger in de Achterhoek vanaf ca. 1971/71 tot
1982, zijn vertrek uit Wintersweijk, voor homofile mannen en
vrouwen (meer informatie w.s. bij secretariaat ‘De Kringen’ in Aalten
Zie ook artikel over homofilie in Classicale kerkbode van de Ger.
Kerken in de Classis Zutphen van 21 maart 1980

Toevoeging aug. 2006:
– Stofmap ‘Homofilie’ met ‘stukjes geschiedenis werk Achterhoek en
Oost Gelderland
–

Oranje map met stukjes over ‘De Kringen’ Aalten en omstreken,
bijgehouden door één van de bestuursleden van de vrouwengroep.
(Omdat deze ‘Kringen’ geen eigen archief hebben, vond het ex-
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bestuurslid het belangrijk dat dit materiaal werd toegevoegd aan het
archief van Dik Krijger.
–

Stofmap m.b.t. één van zijn reizen naar Zuid Afrika

–

Stofmap m.b.t. bemoeienis visitatoren 1981 huwelijk Krijger -

Delhaas
–

Stofmap m.b.t. afscheid van ded gemeente in Winterswijk

–

4 stofmappen met onderzoek, correspondentie en aantekeningen rond
een mogelijk te houden Volkspetitionnement tegen kernbewapening,
een uitvloeisel – zou men kunnen zeggen – van o.a. de motie die D.
Krijger formuleerde en in een avondlijke kerkdienst presenteerde in
oktober 1975. Hierbij sluit ik een boek van de auteur T.M. Gilhuis
’Memorietafel van het Christelijk onderwijs’ met een opdracht n.a.v.
het Volkspetitionnement

–

Léon Wecke, Leoni Sipkes, ‘Kruisraketten Ja of Nee. Een pleidooi
voor een eenmalig referendum’, dossierschrift 16, studiecentrum voor
vredesvraagstukken (Nijmegen, 1983) met bedankbriefje van de
schrijvers aan Dik Krijger, zie noot op pag. 27

–

3 mappen met studie-aantekeningen e.d. van het boek van Van
Leeuwen over ‘De nacht van het kapitaal ter voorbereiding op een
onderzoek naar de bereidheid binnen de Nederlandse Protestantse
Kerken om Kernbewapening te tolereren.

–

Stofmap met artikelen over vrede- en kernbewapening

–

Aantekening voor een onderzoek met als hoofdvraag ‘hoe is er
gepreekt in Nederland’ met betrekking tot het kernwapenvraagstuk.
Door zijn ziekte die zich in september 1986 openbaarde en waaraan
hij in november 1987 overleed, heeft hij dit onderzoek niet verder
kunnen uitvoeren. Tijdens dit onderzoek werd hij begeleid door dr.
Herman Wiersinga te Leiden (nu Amsterdam) en dr. Jaap van der
Laan te Kampen.

–

Envelop met overlijdenscorrespondentie D. Krijger waarin mensen

iets zeggen over hun receptie van hem en zijn werk; envelop met
afscheids-/rouwdienst en het boek Geen andere handen n.a.v. zijn
ziekteproces door Sieth Delhaas
In mijn bezit zijn nog twee dagboeken, geschreven tussen 1983 en
1987 van Dik Krijger. Deze komen naar het archief bij mijn
overlijden. Mocht er iemand eerder onderzoek m.b.t. het werk van Dik
Krijger willen doen dan kan over het eventueel inzien van de
dagboeken overleg met mij worden gepleegd.
Toegevoegd: een typografische verzorging en illustratie door Henk Krijger
bij een vertaling van het boek Jona. Als kerstgeschenk aan familie D.
Krijger. Zonder datum. Mocht dit exemplaar niet aanwezig zijn in het
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archief van Henk Krijger, dan heeft u als archivaris mijn toestemming
om dit in het arcief van Henk Krijger te bewaren.
Sieth Delhaas
Vught, 20 juni 2006
Bijgewerkt, Vught, 30 augustus 2006

Het archief van Dik Krijger werd in juni 2006 overgedragen aan het
Centrum. Bij de collectie werd een plaatsingslijst gemaakt waarbij de
opschriften van de omslagen/dozen werd overgenomen, soms aangevuld met
een jaartal. Samen met de beschrijving hierboven is een goed beeld van de
inhoud mogelijk.
De preken van Krijger zaten in 11 groene schuiflades. Die zijn efficiënter
ingedeeld, waardoor er uiteindelijk 8 overbleven. De inhoud van die
preekdozen wordt hieronder beschreven. De preken die niet meer in die
dozen konden zijn opgeborgen in archiefdoos 6.
Juli 2006
H. Seijlhouwer
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Plaatsingslijst

1

Baarnse preken, II,1 (1958) - X,6 (1960)

2

Idem, XI,1 (1967) - XV,8 (1971) {afscheidspreek Krijger].

3

Studiecommissie Volkspetitionnement, 1983

4-6

Volkspetitionnement III, 1983.
2 omslagen

7

Proclamatie verkiezingen mei 1986, o.a. correspondentie
Verkuyl.

8

Zuid-Afrika reis 82/83

9

Afscheid, c.a. 1979-1981.

10.

Zaak visitatoren begin 1981 huwelijk Krijger-Delhaas 1981.

11.

Onderzoek naar ‘Hoe is er gepreekt’ I, D. Krijger en een losse
brief plus artikel van A.J.R. Brussaard 1983.
Nb. Zie inv. nrs: 27 en 28.

12

Overlijdenscorrespondentie waarin mensen iets zeggen over
hun receptie van D. Krijger in zijn werk, 1987.

13

Liturgie afschets/rouwdienst e.d. 1987 en S. Delhaas, Geen
andere handen. Een pamflet, Baarn 1992 [Over de ziekte van
Dik Krijger. Boek overgedragen aan de bibliotheek van de VU].

14

Discussie over geschiedenis conferentie Zuid Nederland in
maart 1943, 1985.

15-16

Wereldraad I, brochure en II.
2 omslagen

17

Artikelen van Dik Krijger over vrede/kernbewapening etc.

18

Beroepsbrieven 1943-1970.

19

Correspondentie en gegevens betreffende beroepingen, 19431971.

20

Stukken lagere school, gymnasium en Vrije Universiteit.

21

Baudartius Lyceum Zutphen en Nijverheidsschool voor meisjes,
Lochem, leraar godsdienst, 1947-1955.
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22

Persoonsbewijzen, oude stamkaarten en permits 1940-1945;
leraar godsdienst Utrecht, 1960-1971; stukken betreffende
antroposofie 1984, correspondentie over abortus 1978 en
stukken betreffende de stamboom van de familie Krijger 1986.

23-24

Schriften met preek- en kerkdienstenadministratie, 1947-1987.
2 delen

24-25

Aantekeningen bij A.Th. van Leeuwen, De nacht van het
kapitaal
2 banden

26

Aantekeningen bij Kapitaal/vooruitgang en ‘Stelsel ter sprake’

27

Onderzoek naar hoe er is gepreekt, ds. Krijger.
Nb. Zie inv. nr: 11.

28

Preken en concept categorieënschema
Nb. Zie inv. nr: 11.

29

Toevoegingen 2006
Stukken betreffende homofilie, een envelopje met een papiertje
w.s. behorend bij een afscheidsgeschenk, een boekje over een
petitionnement, geschonken door de schrijvers, waarin een
verwijzing staat naar zijn onderzoek; een manuscript, niet
gepubliceerd i.r.t. kinderen-aan-hetavondmaal/gezinscommunie. Daarnaast het door Henk Krijger
geillustreerde werk als vertaling van het boek Jona.
1 omslag

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII

IX

Preekdozen
OT I
OT II, Mattheus, Marcus
Mattheus (vervolg) en Marcus
Marcus (vervolg) en Lucas
Lucas (vervolg) en Johannes
Handelingen en brieven I
Brieven II en Catechismus I
Catehismus I en II
Catechismus II (vevolg) in de laatste reguliere archiefdoos
(doos 6).
Kaartsysteem op de preken
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