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Inleiding  
 
1. Korte levensbeschrijving van D. Deddens1 
 
Detmer Deddens werd geboren op 18 januari 1923 in Brielle. Hij groeide op als zoon van een 
predikant die tot 1958 hoogleraar was aan de Theologische Hogeschool te Kampen. Detmer 
Deddens had twee broers die ook allebei predikant zijn geworden. Na zijn lagereschooltijd te 
hebben doorgebracht in Rijswijk (ZH) en zijn middelbareschooltijd in Groningen, schreef 
Deddens zich in voor zijn studie aan de Theologische Hogeschool in Kampen in 1942.  

Tijdens zijn studietijd ontstond de Vrijmaking, een kerkscheuring waarbij ongeveer 
40.000 leden zich hebben onttrokken aan de Gereformeerde Kerken in Nederland. Dit 
kerkverband telt in 2018 118.000 leden. Ook de theologische universiteit werd opgesplitst. 
Deddens ging mee met de nieuwe stroming, de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKv). In 
1949 behaalde Deddens zijn kandidaatsexamen (bachelor) en werd hij predikant in Wetsinge-
Sauwerd. Datzelfde jaar trouwde hij met Arien Koppe.  

Tegelijkertijd bleef hij doorstuderen voor zijn doctoraal (master). Dat diploma 
behaalde hij in 1952. In 1957 werd hij predikant in Mariënberg. Het jaar daarna overleed zijn 
vader en Deddens had gehoopt hem op te volgen als hoogleraar kerkrecht en 
kerkgeschiedenis aan de Theologische Hogeschool. Helaas voor Deddens ging de positie naar 
Jaap Kamphuis, een oud-studiegenoot van hem. In de periode 1963-1979 was Deddens 
predikant te Leeuwarden. Tegelijkertijd was hij voorzitter van drie Generale Synodes; 
Rotterdam-Delfshaven (1964-1965), Amersfoort-West (1966-1967) en Hattem (1972-1973). 
In 1979 ging Kamphuis dogmatiek doceren en kwam het hoogleraarschap kerkrecht en 
kerkgeschiedenis vrij. Deze keer kreeg Deddens die positie wel en vervulde die tot hij in 
1988 met emeritaat ging. In die tijd heeft hij veel tijd gestoken in de Ecclesiologische Club, 
een groepje studenten dat hij leidde die geïnteresseerd waren in kerkrecht en die daar extra 
werk in wilden doen. Ook was Deddens lid van de werkgroep Kerkrecht, waar hij samen met 
zijn collega’s onderzoek deed binnen het vakgebied.  
 Na zijn emeritaat heeft Deddens nog veel gecorrespondeerd met kerkenraden en 
personen die hem om kerkrechtelijk advies vroegen. Daarbij is Deddens zijn hele leven lang 
bezig geweest om artikelen te schrijven voor verschillende gereformeerde bladen en kranten, 
maar heeft nooit een volledig boek geschreven. Wel is er bewijs uit archiefstukken2 dat hij 
van 1945 tot zijn hoogleraarschap bezig is geweest met het schrijven van een dissertatie, 
maar dat dat nooit is gelukt. Uit gesprekken met betrokkenen blijkt dat Deddens vaak heeft 
gezegd dat hij bijna klaar was, of in elk geval op de helft, maar uit het archief blijkt dat hij 
niet verder is gekomen dan een onderzoeks- en opzetfase.3 Dat Deddens nooit gepromoveerd 
is en toch hoogleraar was, met vandaar zijn titel van prof. drs., was niet ongewoon. Hetzelfde 
was Kamphuis overkomen. Na de Vrijmaking waren er nog te weinig hoogleraren van 
vrijgemaakte signatuur die de eigen universiteit draaiende konden houden, dus de 
hoogleraren werden met de hand gekozen uit de theologen die er op dat moment waren.  

Deddens zag zijn werk als theoloog vooral als een roeping om veel te lezen en veel te 
weten van zijn vakgebied. Toen hij predikant werd in Leeuwarden heeft de kerk een nieuwe 
pastorie aangeschaft voor hem zodat zijn boeken erin pasten omdat hij op dat moment meer 

                                                           
1 Zie inventarisnummers 15, 16 en 17, drie lijsten met een chronologisch overzicht van Deddens’ leven en 
publicaties. 
2 Zie inventarisnummer 4 en de archiefstukken in rubriek 1.5.3., waar zich de stukken bevinden met de aanzet 
tot het schrijven van een dissertatie. 
3 Zie het boek De collectioneur: De kerkrechtelijke nalatenschap van D. Deddens (2018) van dr. C. van den 
Broeke. 
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dan 200 meter boeken bezat. Ook correspondeerde hij veel met archiefdiensten en 
bibliotheken om meer boeken aan te schaffen, te lenen en in te zien. Toen aan het eind van de 
jaren 90 Deddens’ gezichtsvermogen achteruit begon te gaan, kon hij steeds slechter lezen en 
is hij gaan corresponderen over het afstaan van zijn boeken aan de bibliotheek van de 
Theologische Universiteit.4 Ook heeft hij in een eerder stadium al boeken moeten verkopen 
om de kosten van zijn huis tegemoet te komen.5 

Deddens en zijn vrouw verhuisden na zijn emeritaat naar Hoogeveen, naar huize 
Mayflower. Binnen Hoogeveen zijn ze nog verhuisd naar een zorgflat en later naar de 
Arendshorst in Assen, waar Detmer Deddens in 2009 overleed op 86-jarige leeftijd. Zijn 
vrouw Arien Koppe overleed in 2010. 

 
2. Geschiedenis van het archief 
 
Het archief dat aanwezig is op het ADC bestaat uit vier meter archiefbescheiden. Voor de 
ordening was er acht meter, maar een groot deel daarvan is uit het archief gehaald omdat het 
bestond uit krantenknipsels en kopieën van boeken.  

Het archief is in delen naar het ADC gekomen. Het is niet duidelijk wanneer het 
eerste deel van ongeveer vier meter is gebracht. Van dit deel bestond een voorlopige 
plaatsingslijst die handig was om als uitgangspunt te gebruiken, maar waaraan nog veel 
aanpassingen zijn gemaakt. Omdat het hier om een persoonsarchief gaat, is er gekozen om 
het archief leidend te laten zijn in welke rubrieken er zijn aangebracht in plaats van er een 
sjabloon op toe te passen. Wel is er, zoals dat op het ADC gebruikelijk is, een indeling 
aangebracht op persoonlijk leven, openbaar leven en documentatie. 

In februari 2017 heeft prof. dr. te Velde, Deddens’ opvolger als hoogleraar kerkrecht 
en kerkgeschiedenis, nog een aanvulling gebracht in vier grote dozen, waarin ook een groot 
deel aanwezig was dat niet bij het archief Deddens hoorde, maar wat onderzoek was van een 
historicus voor een boek waarmee Deddens meelas.6 Bij toeval is ook een lijst gevonden 
waarin Deddens’ diploma’s zich bevonden7 en bleek in een kast op de zolder van het ADC 
een toga te hangen die van Deddens is geweest.8 
 Alles was vermoedelijk nog aanwezig zoals het is aangeleverd, hoewel het wel in de 
zuurvrije dozen was overgepakt die het ADC als standaard gebruikt. Verder is het archief in 
goede staat, hoewel niet compleet. Het verhaal gaat dat Deddens’ vrouw, Arien, het archief 
nog heeft bekeken en geselecteerd wat er wel en niet naar het ADC mocht. Wat betreft de 
staat van de archiefbescheiden is er geen sprake van water- of brandschade. Wel was 
Deddens een sigarenroker en dat is nog merkbaar te ruiken aan het archief. Selectie van 
vernietigbare stukken heeft niet plaatsgevonden en het archief was nog niet ontdaan van 
nietjes, paperclips en oude hechtmechanismen. Inmiddels is dat wel gebeurd. 
 
3. Verantwoording van de inventarisatie 
 
Bij het inventariseren van het archief Deddens zijn meerdere keuzes gemaakt. Bij de 
inventarisatie is overleg geweest met dr. C. van den Broeke die bezig was met zijn boek over 
Deddens. De aanwezige gedeeltelijke plaatsingslijst als losse richtlijn gebruikt. Het archief is 

                                                           
4 Zie inventarisnummer 13 
5 Inventarisnummer 11 
6 Dat deel is niet opgenomen in de inventaris van Deddens’ archief, maar zal op zijn tijd een eigen 
archiefnummer en inventaris krijgen. 
7 Inventarisnummers 265 en 266 
8 Inventarisnummer 264 
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ingedeeld in persoonlijk leven, openbaar leven en documentatie. Uit Deddens’ persoonlijke 
leven zijn weinig documenten aangetroffen. Zijn openbaar leven, daarentegen, bevat veel 
meer documenten. Omdat hij predikant is geweest en hoogleraar, met daarnaast nog veel 
andere activiteiten, zoals het voorzitten van de Generale Synode, zijn de rubrieken over zijn 
openbaar leven veel uitgebreider geworden dan in zijn persoonlijk leven. 
 Opvallend is dat er uit Deddens’ tijd als hoogleraar veel meer documenten bewaard 
zijn gebleven dan uit zijn tijd als predikant, hoewel hij maar tien jaar hoogleraar is geweest 
tegenover dertig jaar predikant van de kerken in Wetsinge-Sauwerd, Mariënberg en 
Leeuwarden. 
 Bij het ordenen van het archief is de correspondentie apart gehouden van de andere 
stukken; deze zijn afzonderlijk ondergebracht in de hoofdrubrieken Persoonlijk leven en 
Openbaar leven, wat onderzoek vergemakkelijkt. Veel onderzoekers zijn namelijk 
voornamelijk geïnteresseerd in de correspondentie. Binnen die hoofdrubrieken is de 
correspondentie chronologisch gesorteerd. 

Ten slotte is het goed om te noemen dat al vrij vroeg de beslissing is genomen om 
krantenknipsels en kopieën van boeken buiten dit archief te houden, behalve als het 
krantenknipsels over Deddens zelf waren. Die zijn bewaard onder inventarisnummer 262. Er 
waren meerdere redenen om dit te doen. Ten eerste betreft het informatie die ook elders 
beschikbaar is. De kranten en bladen waaruit Deddens stukken heeft geknipt zijn aanwezig in 
de universiteitsbibliotheek, evenals de boeken waarvan hij kopieën heeft bewaard. Ten 
tweede geeft deze inhoud heel weinig informatie over Deddens zelf, behalve wat hij 
interessant vond. Dat wordt echter ook duidelijk uit de rest van zijn archief, waarin ook 
literatuurlijsten aanwezig zijn van werken die hij van belang achtte voor zijn studie en werk. 
De laatste reden om de knipsels en kopieën niet mee te nemen in de inventarisatie was dat het 
te veel tijd zou kosten en te weinig zou opleveren om het helemaal te ordenen en 
inventariseren. Het is dus geen archiefbescheiden en heeft geen toegevoegde waarde bij het 
archief Deddens. Er is ongeveer vier meter archiefruimte met knipsels en kopieën. Deze 
komen voor vernietiging in aanmerking. 

Verder heeft er nauwelijks selectie op stukken die voor vernietiging in aanmerking 
komen plaatsgevonden. De enige gevallen waarin het wel is gebeurd zijn wanneer Deddens 
meerdere exemplaren van hetzelfde document had bewaard. Daarvan was vaak sprake. In dat 
geval is het beste exemplaar bewaard. De overige exemplaren (veelal kopieën) zijn 
vernietigd. Uiteindelijk bleek het archief van ongeveer negen meter te zijn gereduceerd tot 
vier meter. 

De periode van deze archiefinventaris beslaat de jaren 1926-2004, omdat dit de 
jaartallen zijn van het oudste en het jongste archiefstuk. Het oudste stuk betreft informatie 
over Deddens’ schoonfamilie Koppe uit 19269. Het jongste zijn nog enkele stukken 
correspondentie met kerkrechtelijke adviezen.10 Uit zijn kindertijd en jeugd zijn geen stukken 
aanwezig. Een van de oudste archiefstukken die Deddens zelf betreft is te vinden in 
inventarisnummer 35, toen hij in 1937 een schaakpuzzel had ontworpen en ingezonden naar 
een krant. In zijn lijst met bibliografische gegevens11 verwijst Deddens ook naar dit stuk als 
zijn eerste publicatie. 

Naast het archief Deddens zijn er enkele gedeponeerde archieven aanwezig. Dit zijn 
de archieven van de Gereformeerde Mannenbond, de Bond van Gereformeerde 
Meisjesverenigingen en de vereniging van de lagere school in Zuidlaren. Deddens is blijkbaar 
bij deze organisaties en gebeurtenissen aanwezig geweest en heeft er archief van bewaard. 

                                                           
9 Inventarisnummer 32 
10 Inventarisnummer 149 
11 Inventarisnummer 16 
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Zijn rol is echter niet helemaal duidelijk en omdat het eigenlijk andere archieven betreft, zijn 
ze dus op deze manier opgenomen. 

 
4. Aanwijzingen voor de gebruiker en openbaarheid 
 
De inventaris is de toegang op het archief. De inventarisnummers corresponderen met de 
inhoud van de verpakking. 

Het archief kan dus worden ingezien en gebruikt voor onderzoek. Voor raadpleging, 
publicatie en/of reproductie is overleg met de archivaris gewenst. Enkele beschrijvingen 
worden voorafgegaan door een asterisk (*); die nummers zijn gesloten voor inzage.  

Bij publicaties uit dit archief dient te worden vermeld: ADC, archief D. Deddens 
(1926-2004), inventarisnummer [#], [beschrijving van het stuk uit de inventaris]. In de korte 
beschrijving kan worden vermeld: ADC, archief D. Deddens, inventarisnummer [#]. 
 
5. Slot 
 
De inventaris van het archief van D. Deddens 1926-2004 werd gemaakt in het kader van de 
vakopleiding Voortgezette Vorming Archiefbeheer (VVA, uitgaande van de Stichting GO-
opleidingen te Den Haag) 2017/2018 en kreeg daarbij begeleiding van Gert Bink, voormalig 
landelijk archivaris NGK. Tevens dank ik de hoofddocent, Hajo de Roo, streekarchivaris van 
de Noordwest-Veluwe, voor zijn lessen en begeleiding. Ten slotte dank ik prof. dr. G. 
Harinck, directeur van het Archief- en Documentatiecentrum voor de geboden mogelijkheid 
om deze vakopleiding te kunnen volgen. 
 
 
 
Merijn Wijma 
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1. Persoonlijk leven  
1.1. Correspondentie 

1 Correspondentie met familie, 1943-1957, 1965, 1984. 1 omslag.    

2 Correspondentie met vrienden en kennissen, 1953-2002. 1 omslag.    

3 Correspondentie betreffende Deddens’ studie, 1943-1953, 1962. 5 stukken.    

4 Publicatie van Deddens' dissertatie, 1945-1973. 1 omslag.   
NB. Zie ook rubriek 1.5.3.    

5 Ansichtkaarten met persoonlijke bijschriften, [1980-2004]. 1 omslag.    

6 Berichten betreffende geboorte, huwelijk en overlijden, 1932-1992. 1 omslag.    

7 Rondzend- en nieuwjaarsbrieven, 1988-2003. 1 omslag.    

8-13 Correspondentie betreffende archiefdiensten en boekenverzameling, 1953-
2002. 5 omslagen en 1 pak. 

8 Brieven over het lenen van boeken van bibliotheken, ongedateerd. Pak. 
9 Brieven over het uitwisselen van boeken met particulieren, 1948-1999. 

10 Correspondentie met archiefdiensten, 1953-1990.  
11 Brieven over het verkopen van boeken aan de bibliotheek van de Theologische 

Universiteit vanwege financiële moeiten, 1972-1989. 
12 Correspondentie betreffende de oprichting van het ADC en het inzien van 

archiefstukken, 1981-1996.  
13 Brieven over het verkopen van Deddens' bibliotheek aan anderen in verband 

met achteruitgang gezichtsvermogen, 2001-2002.     
 

1.2. Persoonlijke gegevens 
14 Lijst van boeken van Deddens, ongedateerd. 1 stuk.    

15 Lijst van documentatiegegevens van Deddens, 1974. 1 stuk.  
NB. Opgesteld door D. Deddens    

16 Lijst van summiere bibliografische gegevens van Deddens, 1978. 1 stuk.  
NB. Opgesteld door D. Deddens    

17 Lijst met summiere gegevens van Deddens, ongedateerd. 1 stuk.  
NB. Opgesteld door D. Deddens    

18 Paspoort D. Deddens, 1943. 1 stuk.    

19 Paspoort D. Deddens, 1993. 1 stuk.    

20 Paspoort A. Koppe-Deddens, 1993. 1 stuk.    

21-23 Notitieboeken met dagelijkse aantekeningen, 1984-1986. 3 katernen. 
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N.B. Handgeschreven door A. Deddens-Koppe. 
21 1984 

 

22 1985 
 

23 1986 
 

   
 

1.3. Feesten en jubilea 
24 Uitnodigingen voor feesten en jubilea van vrienden en kennissen, 1946-1999.  

1 omslag.    

25 Stukken betreffende het huwelijk van D. Deddens met A. Koppe op 12 
augustus 1949, 1949. 1 omslag.    

26 Stukken betreffende het 25-jarig huwelijksjubileum van D. Deddens en A. 
Koppe-Deddens en het 25-jarigs ambtsjubileum van D. Deddens, 1974. 1 
omslag.    

27 Stukken betreffende het 45-jarig huwelijksjubileum van D. Deddens en A. 
Koppe, 1994.1 omslag.    

28 Stukken betreffende het 50-jarig huwelijksjubileum van D. Deddens en A. 
Koppe, 1999. 1 omslag.    

29 Stukken betreffende de viering van de 80e verjaardag van D. Deddens, 2003. 1 
omslag.    

30 Stukken betreffende de reizen van D. Deddens naar Londen, New York en 
Hamilton, 1955, 1971. 1 omslag.    

 
1.4. Families Deddens en Koppe 

31 Stuk over de levensgeschiedenis van ds. G. Deddens, ongedateerd. 1 omslag.  
NB. Geschreven door ds. G. Deddens    

32 Stukken betreffende vader Koppe en familie Koppe, 1926-1939. 1 omslag.    

33 Stukken betreffende de schoolperiode van A. Koppe, 1939-1946. 1 omslag.    

34 Stukken rond het overlijden van moeder Deddens, 1974. 1 omslag.    

35 Ontwerp puzzels voor de rubriek schaak- en damproblemen, 1937. 1 katern.    

36 Ontwerp puzzel voor de rubriek schaak- en damproblemen, 1984. 1 omslag.    
 

1.5. Studie  
1.5.1. De schooltijd van D. Deddens 

37 Schema met het rooster van Werkzaamheden van het Gemengd 
Theologendispuut T.A.PH, 1939-1940. 1 stuk.  

NB. Afkorting onbekend    
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38 Stukken betreffende het doctoraalexamen van Deddens, 1952. 1 omslag.    

- Diploma ter gelegenheid van het behalen van de kandidaatsbul, 1949, 
inventarisnummer 262. 1 stuk, ingelijst.    

- Diploma ter gelegenheid van het behalen van de doctoraatsbul, 1952, 
inventarisnummer 263. 1 stuk, ingelijst.    

 
1.5.2. Collegedictaten van Deddens' studie aan de Theologische 
Universiteit Kampen en de Vrije Universiteit  

39-45 Collegedictaten kerkrecht, ongedateerd. 7 katernen. 
39 Excerpte

n 

 

40 R.E. van Arkel I 
41 R.E. van Arkel II 
42 W.L. Milo I 
43 W.L. Milo II 
44 W.L. Milo III 
45 G. Voetius    

46-49 Collegedictaten kerkgeschiedenis, ongedateerd. 4 katernen. 
46 Algemene kerkgeschiedenis 
47 De Afscheiding I 
48 De Afscheiding II 
49 A.A. Basoski, De Vrijmaking    

50-57 Collegedictaten buitenlands kerkrecht en kerkgeschiedenis, ongedateerd. 8 
katernen. 

50 Robert Baillie I 
51 Robert Baillie II 
52 Robert Baillie III 
53 Gillespie 

I 

 

54 Gillespie II 
55 Independentisme 
56 John Lightfoot I 
57 John Lightfoot II    

58-62 Collegedictaten nieuwtestamentisch Grieks en kerkrecht, gedoceerd door prof. 
dr. S. Greijdanus, ongedateerd. 5 katernen. 

58 Nieuwtestamentisch Grieks 
59 Kerkrecht I 
60 Kerkrecht II 
61 Kerkrecht III 
62 Kerkrecht IV    

63-64 Collegedictaten oudtestamentische vakken, gedoceerd door prof. B. Holwerda, 
ongedateerd. 2 katernen. 
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63 De Heilshistorie in de prediking 
64 Historia Revelationis    

65-67 Collegedictaten kerkgeschiedenis en kerkrecht, gedoceerd door prof. dr. H.H. 
Kuyper, ongedateerd. 3 katernen. 

65 Oude kerkgeschiedenis 
66 Het gnosticisme 
67 Toelichting op de Kerkenorde    

68-71 Collegedictaten kerkrecht, gedoceerd door prof. dr. F.L. Rutgers, ongedateerd. 
3 katernen en 1 omslag. 

68 K. 
Rieker 

 

69 Algemene kerkgeschiedenis 
70 Verklaring van de Dordtse Kerkenordening. Omslag. 
71 Kerkorde 

 
   

72-99 Collegedictaten kerkrecht, kerkgeschiedenis, ethiek en dogmatiek, gedoceerd 
door prof. dr. K. Schilder, ongedateerd. 28 katernen. 

72 Americana 
73 Capita Selecta I 
74 Capita Selecta II 
75 Christelijke religie 
76 Dictaat Dogmatiek 
77 Dictaat Dogmatiek II 
78 Dictaat Dogmatiek III 
79 Kompendium Dogmatiek I 
80 Kompendium Dogmatiek II 
81 Kompendium Dogmatiek III 
82 Kompendium Dogmatiek IV 
83 Kompendium Dogmatiek V 
84 Kompendium Dogmatiek VI 
85 Kompendium Dogmatiek VII 
86 Kompendium Dogmatiek VIII 
87 Kompendium Dogmatiek IX 
88 Kompendium Dogmatiek X 
89 Dictaat Encyclopaedie 
90 Dictaat Encyclopaedie II 
91 Dictaat Encyclopaedie III 
92 Dictaat Encyclopaedie IV 
93 Kompendium Ethiek 
94 Kompendium der Ethiek I 
95 Kompendium der Ethiek II 
96 Kompendium der Ethiek III 
97 Kompendium der Ethiek IV 
98 De kerk 

 

99 De kerk 
II 
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100-102 Collegedictaten catechetiek, gedoceerd door prof. dr. J. Waterink, 1930-1933. 3 
katernen. 

100 Catechetiek 
101 Catechetiek II 
102 Catechetiek III    

103-105 Collegedictaten over patristiek en wijsbegeerte en theologie, ongedateerd. 3 
katernen. 

103 Inleiding in de patristiek 
104 Wijsbegeerte en theologie II 
105 Wijsbegeerte en theologie III    

 
1.5.3. De aanzet tot het schrijven en de publicatie van Deddens' dissertatie   

NB. Zie ook inventarisnummer 4 
106 Stukken betreffende de plannen om te komen tot een dissertatie met 

aantekeningen over de voortgang, 1957. 1 omslag.    

107-127 Stukken betreffende de onderdelen van de dissertatie, [1957-1989]. 21 
omslagen.    

NB. Alle ongedateerd 
107 Inhoudsopgave van de dissertatie 
108 Inleiding 

 

109 Ontwerp Hoofdstuk 1: Voorspel te Frankfort 
110 Ontwerp Hoofdstuk 2: De “Particular Church” of Kerkrecht 
111 Ontwerp Hoofdstuk 3: Voetius 
112 Ontwerp Hoofdstuk 5: Het congregationalistisch kerkbegrip 
113 Ontwerp Hoofdstuk 6: De “form” der kerk” 
114 Ontwerp Hoofdstuk 7: De “matter” der kerk 
115 Ontwerp Hoofdstuk 8: De ambten 
116 Ontwerp Hoofdstuk 9: “Presbytery” en “Fraternity” 
117 Ontwerp Hoofdstuk 10: De tucht 
118 Ontwerp Hoofdstuk 11: De eredienst 
119 Ontwerp Hoofdstuk 12: Noodzaak en wijzen van gemeenschapsoefening 
120 Ontwerp Hoofdstuk 13: De synoden 
121 Ontwerp Hoofdstuk 14: De roeping der overheid inzake de kerk 
122 Stukken betreffende de Slotbeschouwingen 
123 Lijsten van afkortingen 
124 Geschreven stukken niet behorende bij een hoofdstuk 
125 Geschreven stukken over de kerkgeschiedenis van Schotland 
126 Geschreven stukken over de kerken in Engeland 
127 Literatuurlijsten bij de dissertatie    

128-129 Aantekeningen bij de opzet van Deddens' dissertatie, ongedateerd. 1 omslag en 
1 pak. 

128 Klad aantekeningen over de hele dissertatie, ongedateerd. Omslag. 
129 Klad aantekeningen aan de hand van literatuur, ongedateerd. Pak.    
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130-133 Stukken betreffende vertalingen van originele teksten, ongedateerd. 2 omslagen 
en 2 delen. 

130 Latijnse tekst van Spanheims brief, ongedateerd. Deel. 
131 Vertaling van Spanheims brief, ongedateerd. Omslag. 
132 Latijnse tekst van Maresius' Decisio Academica, ongedateerd. Deel. 
133 Vertaling van Maresius' Decisio Academica, ongedateerd. Omslag.    

 
2. Openbaar leven  
2.1. Correspondentie 

134-139 Correspondentie van ambtelijke aard, 1956-2003. 6 omslagen. 
134 Predikant, 1956-1992.    

NB. Zie ook rubriek 2.2. en inventarisnummers 257-259 
135 Felicitatiepost omtrent Deddens' benoeming tot hoogleraar, 1979. 
136 Hoogleraar, 1979-1988.    

NB. Zie ook rubriek 2.3. 
137 Studentenassistenten, 1979-1988.  
138 Correspondentie als emeritus, 1989-2004.  
139 Nevenactiviteiten, 1959-1996.    

NB. Zie ook rubriek 2.4.    

140-143 Betrekkingen met buitenlandse kerken, Deputaten Hoge Overheid en 
Universiteiten, 1958-1997. 4 omslagen. 

140 Correspondentie met buitenlandse kerken, 1958-1980.  
141 Brief aan de deputaten hoge overheid over Deddens’ voorgenomen afwezigheid 

bij de inzegening van het huwelijk van Prinses Beatrix met Claus von 
Amsberg, met bijlagen. 1966 en 1970.  

142 Correspondentie betreffende het besluit van Deputaten Hoge Overheid om 
bijwonen van predikanten van de GKv van koninklijke plechtigheden toe te 
staan, 1996.  

143 Correspondentie met Universiteit Leiden, de Theologische Universiteit 
Apeldoorn en de Vrije Universiteit, 1983-1997.     

144-149 Correspondentie betreffende kerkrechtelijke adviezen, 1944-2004. 6 omslagen. 
144 [1944, 1946, 1950], 1960-1969 
145 1970-1979  
146 1980-1989  
147 1990-1999  
148 2000-2001  
149 2002-2004    

150-159 Correspondentie betreffende publicaties, 1948-1999. 10 omslagen.   
NB. Zie ook rubriek 2.4.3. 

150 Correspondentie met uitgevers en over publicaties algemeen, 1948-2002.  
151 Brieven met verzoeken tot meelezen met publicaties van anderen, 1958-1991.  
152 Brieven van lezers met reacties op stukken van Deddens, 1962-1998.  
153 Bijdrage over de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt in de Winkler-

Prinsencyclopedie, 1979.  
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154 Bijdrage aan de Biografische Lexicon van het Nederlands Protestantisme, 
1981-1984.  

155 Bijdrage aan een bundel over prof. drs. H.J. Schilder, 1984-1993.  
156 Brieven betreffende het meelezen met de publicatie De afscheiding in Noord-

Brabant van C. Smits, 1986-1992.  
157 Bijdrage aan de bundel over prof. dr. K. Schilder 1990, 1988-1993.  
158 Publicatie van Cursus bij Kaarslicht, 1996-1998.  
159 Bijdrage aan de bundel rondom 140 jaar Theologische Universiteit, 1999.     

160-161 Correspondentie betreffende de bijdrage aan de bundel Vrijmaking en 
Wederkeer, 1988-1996. 2 omslagen. 

160 1988-1992 
161 1993-1996    

162-165 Correspondentie als redacteur van tijdschriften, 1956-1995. 4 omslagen. 
162 De Reformatie, 1956-1995.  
163 Het Nederlands Dagblad, 1979-1994.  
164 Reformanda, 1993-1994.  
165 Nader Bekeken, 1993-1995.     

 
2.2. Predikant   

NB. Zie ook inventarisnummers 134, 259-261 
166 Stukken betreffende predikantschap Wetsinge-Sauwerd, 1950-1957. 1 omslag.    

167 Stukken betreffende predikantschap Leeuwarden, 1979. 1 omslag.    

168 *Register van de leden van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) te 
Leeuwarden, 1974. 1 deel.   

NB. Handgeschreven door A. Deddens-Koppe    

169 *Register van de leden van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) te 
Leeuwarden, 1976. 1 deel.   

NB. Handgeschreven door A. Deddens-Koppe    
 

2.3. Hoogleraar   
NB. Zie ook inventarisnummer 136  

2.3.1. Inauguratie en afscheid 
170 Gastenlijst bij de inauguratie van Deddens, 1979. 1 stuk.    

171 Stukken betreffende Deddens' inaugurele rede “De verdwijnende ouderling”, 
1979. 1 omslag.    

172 Bijlagen bij Deddens' inaugurele rede "De verdwijnende ouderling", 1979. 1 
omslag.    

173 Stukken betreffende Deddens' afscheidsrede “Congregationalisme: Het namens 
de Congregationalisten gegeven antwoord op de complete reeks vragen, hun uit 
Nederland door Apollonius gesteld”, 1988. 1 omslag. 



15 
 
   

174 Tekst van de toespraken bij het afscheid van Deddens, 1988. 3 stukken.    
 

2.3.2. Oraties, redes, artikelen en lezingen voor de Theologische 
universiteit Kampen 

175 Stukken betreffende het artikel “De kerkorde van de Nederlandse Hervormde 
Kerk”, ongedateerd. 1 omslag.    

176 Stukken betreffende het paper “Hoornbeek over het Independentisme”, 
ongedateerd. 1 omslag.    

177 Stukken betreffende het verslag van het interview met prof. dr. S. Greijdanus in 
de Almanak van FQI, 1969. 1 omslag.    

178 Stukken betreffende het paper “The Unity of Faith as Gift and Mandate”, 1982. 
1 omslag.    

179 Stukken betreffende het paper “Robert Baillie en Apollonius' “Consideratio”“ 
in de Almanak van FQI, 1982. 1 omslag.    

180 Stukken betreffende het paper “Synoden bij Robert Parker en in de 
congregationalistische kerkorde van 1648 en 1658”, in de feestbundel bij het 
afscheid van J. Kamphuis, 1984. 1 omslag.    

181 Stukken betreffende de weekopening van 27 april 1987, 1987. 1 omslag.    

182 Stukken betreffende de toespraak op de Schooldag, 1987. 1 omslag.    
 

2.3.3. Het universitair leven 
183 Verslag van de besluiten Senaat over het archief van de Theologische 

Hogeschool, ongedateerd. 1 stuk.    

184 Partituur van het lied van de Theologische Universiteit te Kampen bij de dies, 
1981, 2 stukken.    

185 Programma dies, 1981. 1 stuk.    

186 Stukken betreffende de terugkomdagen op de TU, 1986-1987. 1 omslag.    
 

2.3.4. Werkstukken van studenten 
187 Scriptie “De moeilijkheden betreffende de kerkorde in de kerken van de 

afscheiding tot het jaar 1854, met bijzondere aandacht voor de stellingname 
van G.F. Gezelle Meerburg en het ontstaan van 'de Dordrechtsche kerk-
ordening van het jaar 1619, zoo als dezelve met de noodzakelijkste 
veranderingen tot eene algmeene kerke-ordening is aangenomen door de 
Christelijke afgescheiden gemeente in de provincie Noord-Braband op 16 
augustus 1943”, geen naam, ongedateerd. 1 stuk.  

NB: Schrijver onbekend    
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188 Tekst van een toespraak over Amerikaans kerkrecht, door H. Pathuis, 
ongedateerd. 1 stuk.    

189 Opstellen “Verzameling van stukken betreffende de vrijmaking van de 
Gereformeerde Kerk te Groningen in oktober 1944”, door A. Bolhuis en J.K. 
Zuidhof, ongedateerd. 1 deel.    

190 Werkstuk “Leven en werk van Prof. Dr. S. Greijdanus”, door S. de Jong, 
ongedateerd. 1 deel.    

191 Opstellen  “Renaissance, Reformation, Resurgence”, door Peter de Klerk, 
1976. 1 deel.    

192 Rapport verslag betreffende classis, door M. te Velde, 1978. 1 stuk.    

193 Doctoraalscriptie “De positiebepaling van de Christelijk-Gereformeerden ten 
opzichte van de Vrije Universiteit ten tijde van haar oprichting”, door H. van 
Veen, 1979. 1 deel.    

194 Werkstuk “Het functioneren van de classicale vergadering naar Nederlands 
gereformeerd kerkrecht”, geen naam, najaar 1980. 1 stuk.  

NB: Schrijver onbekend    

195 Werkstuk “Egbert Dunnewind: Schoolonderwijzer te Rheeze”, door H. 
Poelarends, 1980. 1 deel.    

196 Leesverslag “De voornaamste berichtgeving over Schotland, Genève, Canton 
de Vaud in twaalf en half jaar De Bazuin”, door H. Pathuis, 1982. 1 omslag.    

197 Doctoraalscriptie “De achtergrond, inhoud en functie van de oordelen van de 
Bremer afgevaardigden op de Synode van Dordrecht 1618-1619”, door A. 
Boersma, 1986. 1 deel.    

198 Leesverslag voor een tentamen door Bram de Graaf, 1988. 1 stuk.    

199 Hoofdvakscriptie Kerkgeschiedenis “Een onderzoek naar synodes in de 
zuidelijke Nederlanden, gehouden in de periode van 1560-1571”, door T. 
Bosma, 1991. 1 deel.    

200 Verslag van het onderzoek “De mannenbroeders: Een onderzoek naar de 
maatschappelijke kerkgroep in de vrijgemaakt-gereformeerde wereld 1944-
1995”, door E.M. Hooiveld, 1995. 1 deel.    

201 Doctoraalscriptie kerkgeschiedenis “Prof. Dr. S. Greijdanus en het conflict over 
leeruitspraken en synodegezag in de Gereformeerde Kerken, december 1941 tot 
juni 1943”, door Klaas van Hoek, 1995. 1 deel.    
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202 Doctoraalscriptie “Uniform of Pluriform: De polemiek van Pater Th. F. 
Bensdorp (S.cc.R.) tegen Dr. A. Kuyper over de “pluriformiteit der Kerk””, 
door A.A.W. Bolland, 2003. 1 deel.    

 
2.3.5. Voorbereidingen, hand-outs en huiswerk voor colleges kerkrecht 

203 Lijst van lesstof behandeld door P. Deddens, ongedateerd. 1 stuk.    

204-210 Aantekeningen colleges kerkrecht, ongedateerd. 2 pakken en 5 omslagen. 
204 1982. Pak. 
205 1983. Pak. 
206 1984 

 

207 1985 
 

208 1986 
 

209 1987 
 

210 1988 
 

   
 

2.3.6. De werkgroep Kerkrecht 
211 Stukken betreffende de kerkordes van buitenlandse kerken, ongedateerd.          

1 omslag.    

212 Aantekeningen betreffende Deddens' studie van kerkrecht, ongedateerd.           
1 omslag.    

213 Aantekeningen over kerkrecht, ongedateerd. 1 omslag.    

214 Rapporten van de werkgroep kerkrecht, ongedateerd. 1 omslag.    

215 Notulen en correspondentie van de werkgroep kerkrecht, 1983-1994. 1 omslag.    
 

2.3.7. De Ecclesiologische Club 
216 Tekst van de inleiding over H.H. Kuyper en J. van Lonkhuyzen, door Bram de 

Graaf, ongedateerd. 1 stuk.    

217 Verslag van plannen voor inhoud Ecclesiologische club winter 1975 in Cornu, 
1975. 1 stuk.    

218 Verslag van de vergadering van 18 december 1975 in Cornu, 1976. 1 stuk.    

219 Verslag van de vergadering van 26 januari 1976 in Cornu, 1976. 1 stuk.    

220 Verslag van de korte vergadering in Cornu, 1976. 1 stuk.    

221 Verslag van de vergadering van donderdag 25 november 1977 in Cornu, 1977. 
1 stuk.    

222 Artikel “Raadsels rond “het reglement van 1869”, door H. Pathuis, in Cornu, 
1978. 1 stuk.    
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223 Jaarverslag “'Negentienzesentwintig'”, door T.K. van Eerden in Cornu, 1979. 1 
stuk.    

224 Inleiding voor de ecclesiologische club, “De Nederlands Gereformeerde 
Kerken. Een verkenning”, 1984. 1 stuk.  

NB. Auteur onbekend    

225 Werkstuk “De sleutels van het koninkrijk der Hemelen”, door W.H. de Gelder, 
1985. 1 stuk.    

 
2.4. Nevenactiviteiten   

NB. Zie ook inventarisnummer 139 en de gedeponeerde archieven  
2.4.1. Kerkelijke vergaderingen  
2.4.1.1. Generale Synodes van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) 

226-227 Stukken betreffende Generale Synode Kampen, 1975. 2 omslagen. 
226 Rapporten betreffende de voorbereiding van de volgende synode, de uitgave 

van het kerkboek en de herziening van de kerkorde, 1975. 
227 Rapporten betreffende de herziening van de bundel Enige Gezangen, 1975.    

228-232 Stukken betreffende Generale Synode Groningen, 1977-1979. 5 omslagen. 
228 Correspondentie extern - Ingekomen, 1977-1978. 
229 Correspondentie extern - uitgegaan, 1978-1979.  
230 Correspondentie intern, 1978.  
231 Rapporten van deputaatschappen en werkgroepen, 1978-1979. 
232 Besluiten en verslagen, 1978-1979.    

233 Stukken betreffende de buitengewone Generale Synode te Arnhem in 1979, 
1978-1979. 1 omslag.    

234 Stukken betreffende de Generale Synode te Heemse, 1984. 1 omslag.    

235 Stukken betreffende de Generale Synode te Leeuwarden 1990. 1 omslag.    
 

2.4.1.2. Deputaatschappen 
236 Stukken betreffende het Zendingsdeputaatschap, 1976. 1 omslag.    

237 Stukken betreffende het Deputaatschap Kerkrecht en Kerkorde, 2004. 1 
omslag.    

 
2.4.1.3. De Centrale Diaconale Conferentie 

238 Stukken betreffende reglementen, ledenlijsten en presentielijsten van 
vergaderingen, [1969-1997], 1 omslag.    

239-240 Correspondentie betreffende de Centrale Diaconale Conferentie, 1969-1996. 2 
omslagen. 

239 1969-1979 
240 1980-1996    
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241 Agenda's en notulen van vergaderingen, 1970-1997. 1 omslag.    

242 Rapporten met bijlagen, [1969-1997]. 1 omslag.    
 

2.4.2. Verenigingen, conferenties en symposia 
243 Stukken betreffende de Gereformeerde Studiegemeenschap, 1949-1950. 1 

omslag.    

244 Stukken betreffende de ouderlingenconferentie te Groningen, 1956. 1 omslag.    

245 Stukken betreffende de Gereformeerde schoolvereniging, 1957-1973. 1 omslag.  
NB. Zie ook gedeponeerd archief III    

246 Stukken betreffende de International Council of Reformed Churches, 1982-
1983. 1 omslag.    

247 Stukken betreffende het bijwonen van het Schilder-symposium te Kampen, 
1990. 1 omslag.    

248 Stukken betreffende de samenwerking tussen de Gereformeerde Stichting voor 
Gezinsverzorging te Enschede en verzorgingshuis Martha-Oord te Enschede, 
1991. 1 omslag.    

 
2.4.3. Bijdragen aan publicaties   

NB. Zie ook inventarisnummers 150-159 
249 Stukken betreffende de bijdrage aan de bundel over de vereniging van de 

Christelijke Afgescheiden Gemeenten en de Gereformeerde Kerken onder het 
Kruis, ongedateerd. 1 omslag.    

250 Stukken betreffende de publicatie van de werken van Klaas Schilder, Seakle 
Greijdanus en Pieter Deddens, 1979-1980. 1 omslag.    

251 Stukken betreffende de publicatie en de inleiding op de herdenkingsbundel van 
de Vereniging, 1989-1992. 1 omslag.    

252 Stukken betreffende Deddens' bijdrage aan een bundel over Klaas Schilder, 
1990. 1 omslag.    

253 Stukken betreffende het congres van DNK over de herdenking van de 
Vereniging, 1992. 1 omslag.    

254 Stukken betreffende Deddens' medewerking aan de dissertatie van Jan 
Hooiveld, 1994-1996. 1 omslag.    

255 Stukken betreffende Deddens' bijdrage aan de bundel Leven en werk van prof. 
dr. Seakle Greijdanus, 1998. 1 omslag.    

 
3. Documentatie 

256 Foto's, ongedateerd. 1 omslag. 
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257-259 Geluidsopnames van D. Deddens, 1971-1989. 3 MP3-bestanden en 2 stukken. 
257 Geluidsband met preken van andere predikanten, ongedateerd. 1 stuk. 
258 Geluidsband Washington symposium, 1971. 1 stuk. 
259 Preek ter gelegenheid van de kerkelijke inzegening van het huwelijk van Frits 

en Betsy Rijpma, 30 augustus 1978, 1978. MP3-bestand. 
 NB. Zie ook inventarisnummer 134 en rubriek 2.2. 

260 Preek in Leeuwarden, [1975]. MP3-bestand. 
 NB. Zie ook inventarisnummer 134 en rubriek 2.2. 

261 Preek in Leeuwarden, 1989. MP3-bestand. 
 NB. Zie ook inventarisnummers 134 en rubriek 2.2. 
  
262 Krantenknipsels over D. Deddens, 1979. 1 omslag.    
 

4. Niet-archiefbescheiden 
263 Trofee ter gelegenheid van het deelnemen aan een schaaktoernooi, 

ongedateerd. 1 stuk.    

264 Toga gedragen door Deddens als hoogleraar, ongedateerd. 1 stuk.    

265 Diploma ter gelegenheid van het behalen van de kandidaatsbul, 1949. 1 stuk, 
ingelijst.    

266 Diploma ter gelegenheid van het behalen van de doctoraalbul, 1952. 1 stuk, 
ingelijst. 
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Gedeponeerde archieven  
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Gedeponeerde archieven  
I. De Gereformeerde Mannenbond, 1976-1988. 

1 Stukken betreffende de ledenadministratie van de mannenbond en reglementen, 
1976-1987. 1 omslag. 

  
2 Stukken betreffende de financiële administratie van de mannenbond, 1976-

1988. 1 omslag. 
  
3 Correspondentie van de mannenbond, 1978-1988. 1 omslag. 
  
4 Notulen en agenda's van vergaderingen en bondsdagen van de mannenbond, 

1978-1988. 1 omslag. 
  
5 Stukken betreffende het blad Petah-ja, ongedateerd. 1 omslag. 
  
6 Documentatie mannenbond, ongedateerd. 1 omslag. 
 

 

 II. De bond der Gereformeerde Meisjesverenigingen, 1980-1982. 
1 Ingekomen en afschriften van uitgegane stukken, 1980-1982, 1 omslag. 
  
2 Verslagen van bestuursvergaderingen, 1981. 1 omslag. 
 

 

 III. De vereniging van de stichting van de Gereformeerde lagere school te 
Zuidlaren, 1963-1990. 

1 Correspondentie van en met het schoolbestuur, 1963-1990. 1 omslag. 
  
2 Nota's, notulen en besluiten van het schoolbestuur, 1979-1990. 1 omslag. 
  
3 Ramingen en begrotingen van de bouw van Gereformeerde lagere school 

Zuidlaren, 1961-1980. 
  
4 Bouwtekeningen, 1981-1987. 1 omslag. 
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Bijlagen  
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Bijlage 1. Lijst van personen uit de kerken en de Theologische Hogeschool/Universiteit 
NB. Alfabetisch op achternaam 

 
Pieter Deddens (1891-1958): Predikant en hoogleraar kerkrecht aan de Theologische Hogeschool 
Kampen. 
 
Seakle Greijdanus (1871-1948): Predikant en hoogleraar nieuwtestamentische vakken en Grieks aan 
de Theologische Hogeschool te Kampen. Rector in 1945. 
 
Benne Holwerda (1909-1952): Predikant en hoogleraar oudtestamentische vakken aan de 
Theologische Hogeschool Kampen.  
 
Jaap Kamphuis (1921-2011): Een van de voormannen van de Vrijmaking. In 1959 benoemd tot 
hoogleraar kerkrecht en kerkgeschiedenis. In 1979 verliet hij die positie en werd hij hoogleraar 
dogmatiek. 
 
H.H. Kuyper (1864-1945): Hoogleraar kerkrecht aan de Vrije Universiteit. 
 
F.L. Rutgers (1836-1917): Hoogleraar kerkgeschiedenis en kerkrecht aan de Vrije Universiteit te 
Amsterdam.  
 
Herman Johannes Schilder (1916-1984): Predikant en hoogleraar oudtestamentische vakken aan de 
Theologische Hogeschool Kampen. 
 
Klaas Schilder (1890-1952): Sleutelfiguur in de Vrijmaking. Hoogleraar van 1944-1952. 
 
Mees te Velde (1950-): Opvolger van D. Deddens als hoogleraar kerkgeschiedenis en kerkrecht 
(1989-2015) en rector van de universiteit (1991, 2009-2015).  
 
J. Waterink (1890-1966): Predikant en hoogleraar aan de Vrije Universiteit.  
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Bijlage 2. Verklarende woordenlijst van kerkelijke en theologische organisaties en begrippen 
NB: Alfabetisch geordend 

 
Afscheiding 1834: Kerkscheuring onder leiding van ds. H. de Cock. 
 
Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK): Kerk ontstaan in 1869 uit het samengaan van de 
Christelijke Afgescheiden Gemeenten en de Gereformeerde Kerken onder het Kruis. 
 
Classis: Regionale vergadering binnen de Gereformeerde Kerken die bestaat uit afgevaardigden van 
de bijbehorende gemeentes. De taak is om elkaar onderling te ondersteunen en de onderlinge band 
tussen de gemeentes te bewaren.  
 
Cornu: Tijdschrift van de studentenvereniging FQI. 
 
Deputaatschap: Een kerkelijke commissie door de Generale Synode ingesteld om over een specifiek 
onderwerp of doel te adviseren. 
 
Documentatieblad Nederlandse Kerkgeschiedenis van na 1800 (DNK): Tijdschrift. 
 
Doleantie 1886: Kerkscheuring onder leiding van dr. A. Kuyper die leidde tot scheuring in de 
toenmalige Nederlands Hervormde Kerk en het ontstaan is van de Gereformeerde Kerken in 
Nederland. 
 
Ecclesiologische club: Club door D. Deddens geleid waarvan studenten lid waren die een speciale 
interesse hadden in zijn vakgebied. 
 
Fides Quadrat Intellectum (FQI): Studentenvereniging van de Theologische Universiteit Kampen.  
 
Generale Synode (GS): Landelijke vergadering die eens in de drie jaar wordt gehouden waarbij 
mensen worden uitgevaardigd van de classes om voor het landelijk kerkverband belangrijke kwesties 
te bespreken. 
 
Kerkorde: Geheel van de regels voor een goede gang van zaken in de kerken en het kerkverband. 
 
Particuliere Synode (PS): Regionale Vergadering van afgevaardigden uit de classes.  
 
Theologische Hogeschool Kampen: Zie Theologische Universiteit Kampen. 
 
Theologische Universiteit Kampen (TUK): Universiteit, in 1854 opgericht door de Gereformeerde 
Kerken in Nederland om predikanten op te leiden. Sinds 1944 bestaan er twee omdat de 
Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) hun eigen opleiding hebben opgericht. In 1987 is de naam 
veranderd van Theologische Hogeschool Kampen naar Theologische Universiteit Kampen. 
 
Vereniging 1892: Samengaan van de Afgescheiden en Dolerende Kerken die vervolgens samen 
verdergaan onder de naam Gereformeerde Kerken in Nederland. 
 
Vrijmaking 1944: Kerkscheuring in de Gereformeerde Kerken in Nederland waarbij de 
Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) zijn ontstaan.  
 

 


	Inleiding
	1. Korte levensbeschrijving van D. Deddens0F
	2. Geschiedenis van het archief
	3. Verantwoording van de inventarisatie
	4. Aanwijzingen voor de gebruiker en openbaarheid
	5. Slot

	Inventaris
	1. Persoonlijk leven
	1.1. Correspondentie
	1.2. Persoonlijke gegevens
	1.3. Feesten en jubilea
	1.4. Families Deddens en Koppe
	1.5. Studie
	1.5.1. De schooltijd van D. Deddens
	1.5.2. Collegedictaten van Deddens' studie aan de Theologische Universiteit Kampen en de Vrije Universiteit 
	1.5.3. De aanzet tot het schrijven en de publicatie van Deddens' dissertatie


	2. Openbaar leven
	2.1. Correspondentie
	2.2. Predikant
	2.3. Hoogleraar
	2.3.1. Inauguratie en afscheid
	2.3.2. Oraties, redes, artikelen en lezingen voor de Theologische universiteit Kampen
	2.3.3. Het universitair leven
	2.3.4. Werkstukken van studenten
	2.3.5. Voorbereidingen, hand-outs en huiswerk voor colleges kerkrecht
	2.3.6. De werkgroep Kerkrecht
	2.3.7. De Ecclesiologische Club

	2.4. Nevenactiviteiten
	2.4.1. Kerkelijke vergaderingen
	2.4.1.1. Generale Synodes van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt)
	2.4.1.2. Deputaatschappen
	2.4.1.3. De Centrale Diaconale Conferentie

	2.4.2. Verenigingen, conferenties en symposia
	2.4.3. Bijdragen aan publicaties


	3. Documentatie
	Gedeponeerde archieven
	Gedeponeerde archieven
	I. De Gereformeerde Mannenbond, 1976-1988.
	II. De bond der Gereformeerde Meisjesverenigingen, 1980-1982.
	III. De vereniging van de stichting van de Gereformeerde lagere school te Zuidlaren, 1963-1990.

	Bijlagen
	Bijlage 1. Lijst van personen uit de kerken en de Theologische Hogeschool/Universiteit
	Bijlage 2. Verklarende woordenlijst van kerkelijke en theologische organisaties en begrippen


