
Plaatsingslijst Archief Jan Taeke Bakker (1924-2012) 
 
Pred. Oude en Nieuwe Bildtzijl 1950, Laren (NH) 1954, hoogleraar Ambtelijke vakken ThHK 
1956 en Dogmatiek 1967; em. 1 febr. 1989. 
 
Lit. o.a.: A. van der Kooi, G. den Hertog, G. Neven (red.), Jan Taeke Bakker (1924-2012). 
Leermeester in de theologie. Utrecht: Kok, 2015. 
 
Omvang: 12 archiefdozen en een verhuisdoos. 
 
NB. Deze eerste inventarisatie is samengesteld door Akke van der Kooi, dec. 2019. 
 
Doos 1 Diversen 
-Correspondentie, toespraken en lezingen uit verschillende decennia (context niet altijd 
duidelijk); voor ambtsdragers, predikanten, Windesheim, GGZ; o. a. over liturgische 
bezinning, natuurwetenschap.  Brieven o.a. van  Bert Schuurman 1978/1981. Berkouwer 
1983. Brief Moeder J.T. Bakker, juni 1956; Buskes 1973. Heiko Oberman 1992. 
-Getypt manuscript van Sporen van God, lezing Friesch Godgeleerd Gezelschap 1988. 
-Getypt manuscript van Wir sollen Menschen und nicht Gott sein, voor Festschrift Gerrit van 
Leeuwen. 
-Enkele artikelen in Geref. Weekblad, bv na Miskotte’s overlijden 1976: De Sporen van de 
Naam. Ook ingesloten: artikel van Iwand; artikel van Akerboom (over Luther en Barth). 
-Liturgisch materiaal rond overlijden Leendert Oranje (1987). 
-Enkele preken, soms een radiopreek. 
-Preek J.T. Bakker, Leeuwarden 7.02.1967 tgv huwelijk Albert Borkent en Feikje Elske 
Schootstra. 
-Envelop met vijftal radiopreken uit 1965, en vijf bijbeloverdenkingen NCRV 1983. 
-Envelop met recensies bij verschijnen proefschrift JTB, Coram Deo. 
-Recensies van ander werk. 
 
Doos 2: Boeken/tijdschriften met artikelen van Jan T. Bakker: 
-Éen bron, twee stromen (1994.) JTB: De ene Wet is de andere niet. 
-Wat is er met het geloof aan de hand? (1978). JTB: Het spoor van de Geest. 
-De herleving van de natuurlijke theologie (1974). JTB: Openbaring en 
werkelijkheidservaring. De weg van Pannenberg. Enkele exemplaren. 
-Luthers erfenis (1996). 
-Vragen om een antwoord. Over God en mensen, geloven en belijden (1994). JTB: Zeg maar 
ja tegen het leven! Over de volharding. 
-Gezongen evangelie (1990). Enkele ex. 
-Door het donkere venster van het geloof (1993). JTB: Beeld dat blijft spreken: de vrolijke 
ruil. Enkele ex. 
-Ludwig Feuerbach. Profeet van het atheïsme (1972) met daarin brieven van Kuitert en (naar 
ik denk) Rothuizen en De Grijs en kaart van Minnema. 
-Gemeente: Vindplaats van heil, K. Schippers co-auteur (met brief daarin van Berkouwer en 
van C. van der Woude), z.j. (1976). Enkele ex. 
-Geloven vragenderwijs, 1981. Hardcover, het exemplaar aangeboden door naaste collega’s.  
-Zeven weerbarstige woorden uit het christendom: JTB over genade, 1986. Enkele ex.  
 
Doos 3: Materiaal m.b.t. colleges 
-Doctoraalcollege: Calvijns Institutie (I, 1-5). 



-Pneumatologie 2 kf 1976/’77 (o.a. Barth; Noordmans). 
-Iwand, doctoraalscriptie Compagner. 
-Iwand, doctoraalscriptie Den Hertog. 
-Ms Creatief geloven 1988. 
-Aantekeningen over Dietz Lange plus kopieën. 
-Doctoraalcollege Berkhof christologie / Schillebeeckx, Het verhaal van een levende, e.a. over 
theologia crucis (nav H.W. Kuhn, Schrage e.a.) / over Kierkegaard, Einübung in das 
Christentum, vergezeld van aantekeningen voor colleges (ook over Heidegger en 
Schleiermacher). 
-Excerpten en aantekeningen voor colleges, o. a. aantekeningen/dictaat? mbt Barth II/1. 
Betreft aantekeningen par 19, 25, 26, 27. 
 
Doos 4: Artikelen JTB in diverse bladen, tijdschriften en bundels 
Ouderlingenblad nrs uit periode 1976-1997. Soms meerdere exemplaren. 
GTT 1976vv. (soms meerdere exemplaren): 
1976/1: Sleutelwoorden uit Berkhofs Geloofsleer 
1977/1: Pluraliteit als weg 
1981/3: Hans-Joachim Iwand: Gods gebod en het leven 
1984/1: Voorbij de sprakeloosheid 
1984/3: Om de Naam / Om het leven: K.H. Miskotte  
1989/4: Ter wille van de verwachting (met A. van Egmond) 
1991/4: In memoriam Okke Jager 
1992/2: Wat zeggen wij als wij ‘schepping’ zeggen? (in gesprek met Kuitert) 
1993/4: Jan Bonda: ‘Het ene doel van God’ 
-Luther in de spiegel van zijn liederen – Strick ist entzwei und wir sind frei, 6 dec 1982. 
Daarin materiaal afkomstig van Jan Pasveer i.v.m. een cantatedienst in voorbereiding. Ook 
brieven van Boendermaker, Hardeman en Augustijn. (Diesrede Kampen opgedragen aan 
Berkouwer.) Enkele recensies. 
-Open Deur. Enkele ex. Periode 1988-1997. 
-Artikel in bundel Nog stillere omgang (Symposion over Barnards Stille Omgang, 1994: JTB: 
Stem en tegenstem). 
-Bijdrage aan NCRV gids Kerst 1990. 
-Kontekstueel (mei 1996):  JTB: Wat geloven wij werkelijk? Enkele exemplaren.  
-Blik op oneindig, lezing op filosofisch symposium over technologie. 
 
Doos 5: Studiemateriaal, collegedictaten 
-Excerpten/aantekeningen/bestudeerde tekstfragmenten voor doctoraal colleges. 
Schleiermachers Weihnachtsfeier (jaren tachtig). Kopieën van voor het college relevant 
materiaal. 
-Idem Barth leesgroep III/2 / ook dictaat doctoraal college over par 43 en 44. 1977/’78. 
-Homiletiek, Iwand [tekst heeft de aanhef: Homiletik – lic Iwand – Blöstau/Jordan – SS 37] 

67 pp. Daarnaast: Referaat Iwand gehouden in Londen, in kader ontmoeting christenen en 
socialisten. ‘Die Bibel und die soziale Frage’. In deze doos een Duitstalige lezing van Jan 
TB over Hans-Joachim Iwand – Die Bibel und die soziale Frage. Barthtagung 1983.  

-Dogmatiek, inleidend college dogmatiek kandidaatsfase. 
-Materiaal rond symposium Levenslang wachten op u, 1988 (ook dankwoord Bakker). 
-Nummer Communiqué jaar 4-2/3 (feb. 1988), met interview van Gerrit Douma en Michiel de 
Zeeuw met prof. dr. J.T. Bakker. 
-Kopieën van teksten over Iwand en Luther (Albert Brandenburg over Psalmenvorlesung van 
Luther). 



-Lezing Verlaat God wat zijn hand begon, met diskette (ambtsdragersdag Groningen 1993). 
-Collegedictaat 3 kf over Omgang kerk met Oude Testament 1979/’80 (Miskotte, Luther, 
Calvijn, Barth en  Noordmans). 
-Collegedictaat eschatologie Doctoraalfase 1988? Met aantekeningen en kopieën literatuur. 
-Collegedictaat over Römerbrief 2, 3 kf. Met een artikel van Geense over de receptie van de 
theologie van K. Barth. 
-Collegedictaat Grondproblemen van de theologische antropologie (uitvoerige behandeling 
Calvijn, 1977/’78). 
-Aantekeningen voor een preek over Rom 13. Hierbij 3 brieven van Jaap van der Laan. 1989. 
-Aantekeningen Barth-studie. 
 
Doos 6: Bevat boeken en tijdschriften met artikelen van J.T. Bakker: 
-Dissertatie: Coram Deo (1956). Met recensie W.J. Kooiman. Ook tekst Laudatie bij promotie 
en een brief van ene Adri. 
-Sporen van God, Fries Godgeleerd gezelschap 1988. Met brief uit 1953 van aanvaarding 
lidmaatschap FGG. Met brief van Renée van Riessen, jan. 1989 reactie op het artikel. 
-Luther na 500 jaar, 1983. JTB: De tweevoudige gerechtigheid. Luthers “sermo de duplici 
Iustitia” (1518). Enkele recensies.  
-Horen en zien. Opstellen over de theologie van K.H. Miskotte 1991. JTB: Om de Naam / Om 
het leven: K.H. Miskotte. 
-Enkele notities over de 95 stellingen en de theologia crucis (NTT 1967, overdruk). 
-RO S.S.R.: Tegen de apathie. Feb. 1989. 
-Doorvertelde bevrijding. De memoria-these van J.B. Metz (overdruk). 
-Pluraliteit in de kerk, 1977. JTB: Pluraliteit als weg. 
-De bijbel in het geding, 1968. JTB: Het gezag van de Schrift. 
-Levenslang wachten op u. Teksten over de Godsvraag in deze tijd, 1988. JTB: Iemand moet 
het toch vertellen. 
-Kernwoorden in het christelijk geloof, 1970 (theologische etherleergang N.C.R.V.). JTB: 
Zonde en schuld. 
-De gereformeerde vrouw. Maandblad juli/aug 1980: “De vrouw die kiest”; krantenknipsels 
en Preek Menigerlei genade 1960. 
-Themanummer Schrift 166 over Luther aug. 1996. JTB: Alleen maar geloven, Meerdere ex. 
-Bundel Schippers: Er zijn voor anderen plus rouwbericht overlijden Schippers. Ook de 
liturgie plus overdenking van J. van der Laan bij uitvaartdienst Kor Schippers. 
-Reformatienummer De Protestant 1967. JTB: De klaarheid der Schrift. 
-Communiqué Blad ThUK okt ’95. JTB: Luther op de Wartburg: de waarheid achter de 
inktpot. 
-Chr. Ver. Van Ziekenhuizen en Diakonessenhuizen, 1990. JTB: Zoektocht naar identiteit. 
-Radiopreek Convent van Kerken, 5 juni 1960 Hand 2, 37-39. 
 
Doos 7: Diversen 
-Doctoraalscriptie W. Loosman: “Kirche und Öffentlichkeit” bij H.J. Iwand (1985). 
-Stukken Luthercongres Erfurt augustus 1983: Thema Luthers Bekenntnis in “Vom 
Abendmahl Christi”, J.T. Bakker leiding. Met veel correspondentie met sprekers. 
-Correspondentie mbt. Feestbundel H.M. Kuitert (brieven van G. Manenschijn) 1988/’89. 
-Voorwerk, aantekeningen en excerpten Wereldse heiligheid: Luther over de bergrede 
(artikel voor afscheidsbundel Kuitert). 
-Doctoraalscriptie Jan-Gerd Heetderks over Iwand en Lange (1983). 
-Ludwig Hagemann, Martin Luther und der Islam (1983). 



-Selectie artikelen over Luther en Islam, aangeboden door J. Slomp bij afscheid J.T. Bakker 
op 5.2.1988. 
-W. van’t Spijker: Luther – nog steeds? (krantenartikel 1996). 
-H.J. Iwand, Das Liebesgebot und der Wiederaufbau Europas. Ein Vortrag aus dem Jahre 
1958 (publicatie Zeitschrift ‘Junge Kirche’). 
-Jürgen Seim, “Das grosse, unbegreifliche Angebot der Versöhnung”. Das politische 
Engagement des Theologen Hans Joachim Iwand nach dem Zweiten Weltkrieg als Frage an 
die gegenwärtige politische Wirklichkeit (1990, Vortrag gehalten beim Beienroder Iwand-
Symposium am 12.9.1990, Berliner Theol. Zeitschrift 9 (1992). 
-Luthers erfenis. Teksten Luthercongres Kampen feb. 1996. JTB: Beeld dat blijft spreken: de 
vrolijke ruil (1996). 
-Coram Deo, dissertatie J.T. Bakker (1956). 
-Referaat 1963  Evangelisatie Dictaten (nr. 16). Hoe spreek je met de buitenkerkelijke mens 
over God? 
-Nummer over Statenvertaling: Met andere woorden (Nederlands Bijbelgenootschap) Geen 
bijdrage JTB. 
-Kabats (Faculteit VU godgeleerdheid) mei 1995 (over studeren vlak na oorlog). 
-Centraal Weekblad 95.2 Themanummer De weg naar verzoening. JTB: Navolging en 
verzoening. 
-Creatief Geloven,1988. Open Studiedag Theologie Windesheim Zwolle MO-theologie. 
 
Doos 8: Bevat tijdschriften en boeken met artikelen van Bakker: 
-Zoeken naar grondwoorden, 1995 (nav boek Rootmensen, Oases in de woestijn). JTB: Liever 
een woestijn dan een puinhoop. Een boek als een landkaart. 
-Levenslang wachten op U. Teksten over de Godsvraag in deze tijd, 1988 (afscheidsbundel 
JTB). JTB: Iemand moet het toch vertellen, 2 ex.(met enkele recensies). 
-Context. Ordening voor het lezen, leren en vieren van Bijbelse verhalen in kerk, school en 
gezin, 1995-1998. JTB: Vragen rond het leesrooster. 
-Één bron, twee stromen. Overwegingen over het eigene van het christelijk geloof ten 
overstaan van het jodendom, 1994. JTB: De ene Wet is de andere niet. 
-Enkel maar hoop op enkel maar God. De hoop is ook niet meer wat ze geweest is (overdruk 
Feestbundel bij het emeritaat van Herman-Emiel Mertens, 1993). 
-Vox theologica. Interacademiaal theologisch tijdschrift (eschatologie nummer), 1967. JTB: 
Aspecten van de eschatologische prediking. 
-Tijdschrift voor Geestelijk Leven (Verder in de geest van Luther), 1983/6. JTB: Het hart van 
Luthers spiritualiteit. 
-Kabats (Faculteitsblad VU godgeleerdheid), Speciale uitgave ter gelegenheid van de 
negentigste verjaardag van G.C. Berkouwer, 1993. JTB: Berkouwer en Luther. Daarin twee 
door Bakker geschreven ‘In memoria’ bij Berkouwers overlijden; incl. rouwberichten en 
liturgie bij overlijden Berkouwer en ook bij overlijden van diens echtgenote. 
-De gereformeerde Vrouw, 1984. JTB: Het spreken van de kerk. 
-De Combinatie, maandblad Psychiatrisch Ziekenhuis, Veldwijk-Ermelo, 1994. JTB: 
Barmhartigheid is iets dat door de regelmatige nood van mensen geprovoceerd wordt 
-5 nummers van Gereformeerd Weekblad: 21.2.1975: Neven en Schoeman Theologiseren in 
de spanning van woord en werkelijkheid I; 28.2.1975: Neven en Schoeman, id., II; 7.3.1975: 
Neven en Schoeman, id., III; 14.3.1975: Neven en Schoeman, id., IV; 17-9-1976 JT Bakker, 
De sporen van de Naam.II  In memoriam Miskotte. 
-Ned. Ver. Voor Vrijwillige Euthanasie, 1998 (geen bijdrage van Bakker). 



-Nederlandse gereformeerde jeugdraad, rapport 1966 (van commissie waar o.a. Bakker en 
Schippers deel van uitmaakten). In dienst samen zijn. Gemeente-vorming in het 
gereformeerde bijzonder jeugd- en gezinswerk. 
-Kerk en theologie 30/3, overdruk: Verbroken evenwicht / historisch spiritualisme. 
-Tijdschrift voor Geestelijk leven, 1983, overdruk: Het hart van Luthers spiritualiteit. 
-Voorlopig. Evangelisch commentaar bij de tijd, juni 1982. JTB: Goeie genade! ‘uitroep van 
pijnlijke verbazing of van verontwaardiging’(Van Dale). 
-Missionaire gemeente December 1990. JTB: Wat heet bijzonder? 2 ex. 
-Estafette. Herwi Rikhof in gesprek over God, geloof en kerk. Gesprek met Jan Bakker: God 
die in het duister woont, 1997. 
-Grensgebieden. Opstellen over theologie en cultuur aangeboden aan Prof. dr. G. van 
Leeuwen.1985. JTB: Wir sollen Menschen und nicht Gott sein. In het boek: overweging van 
N.J. Flink bij overlijden Van Leeuwen, december 1985; eveneens een brief van Van Leeuwen 
uit 1985 en een dankbericht van zijn vrouw na het overlijden van Van Leeuwen. 
-Verkondiging in ontmoeting. Referaat gehouden in 1963 op de conferentie van Stichting 
Evangelisch Herstel en Opbouw, Baarn. 
-Sporen van God, Het Friesch Godgeleerd Gezelschap 1988 (150-jarig eeuwfeest). 
-Eschatologische prediking bij Luther, 1964. Hierin enkele recensies. 
-Het dogma tussen tekst en preek. Kamper Cahiers 1969. 
-Kerugma en prediking. Rede bij aanvaarding hoogleraarsambt aan de theologisch hogeschool 
van de gereformeerde kerken in Nederland op 28 mei 1957.  
-Rondom het Woord. Theologische etherleergang 11e jaargang nummer 4, oktober 1969. JTB: 
Zonde en schuld (Thema: ‘Kernwoorden in het christelijk geloof’). 
-Rondom het Woord. Theologische etherleergang 29e jaargang nummer 1. JTB: De naam van 
Jezus.(Themanummer ‘Wie is Jezus?’). 
-Rondom het Woord. Theologische etherleergang 20e jaargang nummer 1. Feb 1978. JTB: 
Het spoor van de Geest. (Themanummer: ‘Wat is er met het geloof aan de hand?’). 
-Gemeente: vindplaats van heil? Cahiers voor de gemeente 11 (Schippers co-auteur). 1976. 
(Hierin ingesloten brief van C. Augustijn). 
-Zending en werelddiakonaat. Referaat uitgesproken op de centrale diakonale conferentie in 
1965. Publicatie van Alg. Diakonaal Bureau van de GKN. 
 
Doos 9: Preken 
Getypte preken, vooral latere jaren tachtig en jaren negentig. 
In deze doos bevindt zich schriftje met intredepreek Oude Bildtzijl 2 juli 1950. 
 
Doos 10: Preken 
Getypte preken, jaren zeventig, tachtig en negentig (vooral eerste helft jaren negentig). 
 
Doos 11: Preken 
Getypte preken. Vanaf Nieuwjaarsdag 1952. Afscheidspreek Oude Bildtzijl 18 april 1954. 
Ook Afscheidspreek Laren 29 april 1956. 
 
Doos 12: Preken 
Preekschriftjes, handgeschreven preken (Oude Bildtzijl). 
 
Verhuisdoos: Diversen 
-Voorwerk voor diverse artikelen en lezingen en excerpten/ ook losse aantekeningen 
 Voorwerk voor ‘Strick ist entzwei. Luther in de spiegel van zijn liederen’ 
 Voorwerk voor ‘Enkel maar hoop op enkel maar God’ 



 Voorwerk drs. colleges Th. Crucis 1976 Luther-Münzer 
 Voorwerk Lutherlezing jaar? 
 Voorwerk ‘Wat geloven wij werkelijk’ 
 Voorwerk ‘Tussen lofzang en aanvechting’ 
-Coram Deo, dissertatie 1956 (eigen exemplaar met kantlijnaantekeningen). 
-Boek C.W. Mönnich. De jongste zoon, 1958. 
-Materiaal Symposium Kampen 1993 rondom Stille Omgang van W. Barnard / Brief van 
Barnard aan JTB. 
-G.W. Neven: K.H. Miskotte en O.Noordmans. Over de eenvoud van God als richtpunt van 
de theologie, 1994. 
-Lutherstudie, materiaal voor de ‘Inleiding van een boek’? (zo in bijgevoegde brief van Klaas 
Zwanepol. Feb 1995.) 
-Referaat Oosterwolde over Luther, jaar? 
-Aula lezing 1962. 
-Verschillende teksten uit 1996.  
-Collegedictaat dogmatiek 3 kf 1979/1980. Omgang van de kerk met het Oude Testament / 
gebroken theocratie. 
-Aantekeningen voor doctoraal colleges, Berkouwer-Barth-Tillich. 
-Martin Luther. Eigenhändiges Schreiben an Kurfürst Friedrich den Weisen vom 13.März 
1519. 
-Conferentie Apeldoorn over theologia crucis en verborgenheid Gods 1996. JTB: Luthers 
theologia crucis: antwoord op welke vraag? 
-Enkele kanttekeningen bij het thema van de conferentie over de ‘verborgenheid Gods’. 
-In het doosje: varia van persoonlijke brieven, foto’s promotie, diploma’s, enkele preken etc. 
 
 


