
Inventaris van het Archief van ds. J.W. Draijer (1851-1894). 
 
Algemeen. 
1  Akten uit onder meer de Burgerlijke Stand en de Nationale Militie en andere gegevens 

betreffende (de familie van)  ds. J.W. Draijer. g.j. 1837-1894. 
2 Overzicht van artikelen in ‘De Bazuin’ (1887-1893) en andere persberichten m.b.t. (het leven 

van) ds. J.W. Draijer. 1851-1894; Levensbeschrijving van ds. J.W. Draijer in het ‘Jaarboekje 
voor de Christelijke Gereformeerde Kerk in Nederland voor het jaar 1898’; artikelen in de 
‘Groninger Kerkbode’ met origineel (1989, 1992) en in de Kerkbode van de Chr. 
Gereformeerde Kerk betreffende leven en werk van ds. Draijer (1989. 1992); foto’s 
betreffende ds. J.W. Draijer. 1851-1894. 

 
Studie (1876-1884). 
3 Stukken betreffende de theologische studie van Jan Wicher Draijer en betreffende de gang 

van zaken op de Theologische School van die dagen. 1876-1884. 1969-1971.  
 
Predikant te Coevorden (1884-1887). 
4 Stukken betreffende de intrede in Coevorden en ontvangen beroepen van de Kerken te Axel 

en Opeinde. 1884. 1887. 
5 Uittreksels van kerkenraadsvergaderingen van de Christelijke Gereformeerde gemeente te 

Coevorden. 1884-1887. 
6 Stukken betreffende kerkvisitaties te Schoonoord, Gees en Sleen. 1885-1886. 
7  Stukken betreffende vergaderingen van de Classis Zuid-Oost Drenthe, ook betreffende de 

‘Krimse Kwestie’. 1884-1887. 
8 Uittreksel van de notulen van vergaderingen der Particuliere Synode Drenthe, 1885-1886. 
 
Predikant te Oudega, Small. (1887-1891). 
9 Stukken betreffende beroepen van de Kerken te Holwerd en Anjum. 1889. 
10 Verslag van de vergaderingen van de kerkenraad te Oudega. 1887-1891. 
11 Inleiding in het notulenboek van de kerkenraad te Nijega-Opeinde betreffende de 

instituering van die Kerk, tot dan toe behorende tot de Kerk te Oudega. 1893. 
12 Uittreksel van de notulen van de vergaderingen der classis Drogeham (later Classis Drachten). 

1887-1891. 
13 Uittreksel van de Acta van de Generale Synode van de Christelijke Gereformeerde Kerk in 

Nederland, Assen, 1888.  
14 Krantenberichten over de godsdienstoefeningen in gebouw ‘Bethel’ te Boornbergum (1886-

1891), en gelukwens voor het bruidspaar De Vries. g.j. 1886-1981. 
 
Predikant te Suawoude  (1891-1894). 
 a. Predikant van de Gereformeerde Kerk (1891-1893). 
15 Beroepsbrieven van de Kerken te Suawoude (1890), Hijlaard (1892) en Putten (met 

persbericht, 1893). 1890-1893. 
16 Verslag van de kerkenraadsvergaderingen van de (christelijke) gereformeerde kerkenraad te 

Suawoude. 1891-1895. 
17 Brief van de kerkenraad van Oudega (Small.) met klacht over ds. J.W. Draijer en de reacties 

daarop van de kerkenraad van Suawoude, met transcriptie. April 1891. 
18 Overige: notariële akte van een geldlening door de kerkenraad van Suawoude, 15 maart 1893 

en een gedicht van ds. Draijer voor het bruidspaar Sluiter-Akkerman, mei 1893.  
 
 
 
 



b. Predikant van de Christelijke Gereformeerde Gemeente (1893-1894). 
19 Verslag van de buitengewone kerkenraadsvergadering van 20 juli 1893 (met afschrift); 

mededelingen van de overgang naar de Chr. Geref. Kerk in de Drachtster- en de Leeuwarder 
Courant. 1893. 

20 Kennisgeving van de kerkenraad van Suawoude aan de Classis Leeuwarden GKN en 
adviesbrief aan br. Van der Wiel, beide geschreven door ds. Draijer; kennisgeving van 
ontvangst daarvan door de Minister van Justitie; transcripties van brieven van en aan de 
kerkenraad met betrekking tot de overgang naar de Chr. Geref. Kerk en reacties daarop. 
1893. 

21 Preek van ds. J.W. Draijer, g.j. 
 
Classis Leeuwarden van de GKN. 
22 Transcriptie van de vergaderingen van de classis Leeuwarden GKN van 25 juli 1892 tot en met 

6 februari 1895; met kopieën van de notulen van de classes Leeuwarden van 2 augustus 
1893, 22 november 1893, 14 februari 1894 en 1 augustus 1894. 1892-1895. 

23 Brief van de classis Leeuwarden GKN aan de christelijke gereformeerde kerkenraad te 
Suawoude (feb. 1894); schrijven van ouderling Renkema te Utrecht met advies aan ds. Draijer 
over de brief van de classis Leeuwarden (1894); transcriptie van brieven en andere stukken 
betreffende de overgang naar de Chr. Geref. Kerk, afkomstig uit het archief van de classis 
Leeuwarden (1893-1894). 1893-1894. 

 
Generale Synode GKN. 
24 Synodale instructie – geschreven door dr. A. Kuyper – voor de ‘Deputaten ter terugvoering 

van de chr. gereformeerden’ (1893); afschrift van het rapport van de classis Leeuwarden – 
geschreven door ds. A. Littooij – aan de Gen. Synode betreffende de ‘Zaak-Suawoude’; 
inhoudsopgave van inventarisnummer 282 van het archief der Gen. Synode. 1896. 

 
De ‘herleefde’ Christelijke Gereformeerde Kerk en Gemeente.  
25 ‘Opwekking tot Getrouwheid’ van de christelijke gereformeerde kerkenraad te Utrecht aan 

de leden der Gereformeerde Kerk aldaar (1892); voorpagina’s van enkele brochures 
betreffende de voortzetting van de Chr. Geref. Kerk (1894).  

26 Manuscript in het handschrift van ds. Draijer bestemd voor ‘De Wekker’ (sterk gewijzigd 
gepubliceerd op 1 september 1893?).  

27 Beroepsbrief van de kerkenraad van Aarlanderveen, 1894.  
28 Kopieën van artikelen gepubliceerd in ‘De Wekker’, officieel orgaan van de Chr. Geref. Kerk (4 

augustus 1893 tot en met 2 november 1894), betreffende predikbeurten, kerknieuws, 
artikelen van ds. Draijer, talstellingen, beroepingen, financiële verantwoordingen, berichten 
uit andere Chr. Geref. Gemeenten m.b.t. ds. Draijer, en verslagen van bijeenkomsten.  

29  Verslagen van vergaderingen der Chr. Geref. classis Leeuwarden van 9 oktober 1894 tot en 
met 15 mei 1895.  

30 Notulen van de vergaderingen der Generale Synodes van de Chr. Geref. Kerk in de jaren 1893 
tot en met 1895 en een persbericht dienaangaande (1893).  

31 Besluit van de Chr. Geref. classis Leeuwarden d.d. 20 september 1939, waarbij de Chr. Geref. 
Gemeente te Suawoude wordt opgeheven. 

  
Het werk in de gemeenten (1893-1894). 
32 Stukken betreffende de arbeid van ds. Draijer in de christelijke gereformeerde gemeenten te 

Harlingen (1893),  Groningen (1893-1894 – met transcriptie) en te Leeuwarden (1894-1895). 
 
Ziekte en overlijden (1894). 
33 Stukken betreffende ziekteverloop en overlijden van ds. Draijer. 1894. 
 



De kwestie ds. F. Rispens (1899) – terugkeer naar de Gereformeerde Kerk. 
34 Notulen van de kerkenraad der Chr. Geref. Gemeente te Suawoude (1898-1899); Een kijkje 

op Suawoude voor allen die belang stellen in de kerkelijke kwestie aldaar, door J.H. Wessels; 
Antwoord aan ‘De Wekker’ op hare bedenkingen tegen ons ‘Kijkje op Suawoude’, door J.H. 
Wessels. 1899; juridisch advies van mr. T. van Hettinga Tromp aan de Classis Leeuwarden 
GKN inzake de afhandeling van de kwestie van de terugkeer van chr. geref. Suawoude naar 
de GKN. 1899; artikel Een kijkje op Suawoude uit het chr. geref. ‘Kerkblad voor het Noorden’, 
mei 1992; artikel Nu nog niet (IX) uit ‘De Wekker’, aug. 1992.  

 
Het onderzoek naar leven en werk van ds. J.W. Draijer. 
35 Correspondentie. 1989-1991. 
36 ‘Om te blijven wat wij waren’. Leven en werk van ds. J.W. Draijer (1851-1894), door G.J. Kok, 

Groningen, 1993. 
_______________ 

 


