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Inleiding 
 
 
 
 
 
 
De collectie bevat vooral documentatie betreffende de Stichting Gerefor-
meerd Sociologisch Instituut.  
Rapporten uitgebracht door deze stichting die in één Nederlandse bibliotheek 
raadpleegbaar zijn, werden uit het archief verwijderd. Ook krantenknipsels 
werden verwijderd.  
De overige stukken zijn beschreven in onderstaande lijst.  
 
De collectie beslaat 2 dozen. 
 
Het archief van het Gereformeerd Sociologiach Instituut werd ondergebracht 
bij het Utrechts Archief, zie (Link naar UA)  
 
Maart 2019 
Dagmare Houniet 
 
  

https://hetutrechtsarchief.nl/onderzoek/resultaten/archieven?mivast=39&mizig=210&miadt=39&micode=1454&miview=inv2#inv3t0


 3 

Plaatsingslijst 
 
 
 
 
 
1 ‘Rapport over een gehouden oriëntatie-onderzoek in de ge-

meente Hoogvliet, ten behoeve van de Gereformeerde Kerk al-
daar’, z.d. 

 1 omslag 
 
2 ‘Advies omtrent het aantal zitplaatsen in de te bouwen Gerefor-

meerde Kerk te Heiloo’, GSI, 1957. 
 1 deel 
 
3 ‘Kerkbouw Buitenveldert’, z.d. 
 1 deel 
 
4 Rapport AMSTERDAM voor Deputaten inzake de Stand van 

het Geestelijk Leven in de Gereformeerde Kerken, GSI, z.d. 
 1 deel 
 
5 ‘Beknopt rapport van de gezinsinterviews naar de “geestelijke 

stand” onder 20 leden van de Gereformeerde Kerk te Assen, 
wonende in de daaronder ressorterende plattelandsplaatsen’, 
1957. 

 1 deel 
 
6 ‘Rapport – GOES. Onderzoek Deputaten naar de Stand van het 

geestelijk Leven in de Gereformeerde Kerken’, met kladden, 
GSI, z.d. 

 1 deel 
 
7 ‘Rapport – EEFDE-GORSSEL voor Deputaten naar de Stand 

van het Geestelijk Leven in de Gereformeerde Kerken’, met 
kladden, GSI, z.d. 

 1 deel 
 
8 ‘RAPPORT betreffende een vooronderzoek “Minder-validen”. 

Deelrapport voor het onderzoek “Vergeten Groepen”. Raad 
voor Gereformeerd Sociale Arbeid, z.d. 

 1 deel 
 
9 ‘Normen voor de bepaling van predikantstractementen in de 

provincie Drenthe’, GSI, z.d. 
 1 deel 
 
10 Lijst van door het G.S.I. verrichte onderzoeken, z.d. 
 1 omslag 
 
11 Kaarten ‘Aantal gereformeerden per buurtcombinatie van Am-

sterdam in % van de totale bevolking (volkstelling 1947)’, 
‘Aantal buitenkerkelijken per buurtcombinatie van Amsterdam 
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in % van de totale bevolking (volkstelling 1947)’ en ‘Kerkelijke 
wijkindeling en buurtcombinaties van Amsterdam 1954’, 1947-
1954. 

 1 omslag 
 
12 ‘Synopsis of the report “Church life in the big cities”, z.d. 
 1 deel 
 
13 ‘Rapport – DRACHTEN voor Deputaten inzake de Stand van 

het Geestelijk Leven in de Gereformeerde Kerken’, GSI, z.d. 
 1 deel 
 
14 ‘De behoefte aan christelijk voorbereidend hoger of middelbaar 

onderwijs in Noord-Oost Overijsel. Rapport uitgebracht aan de 
“Gereformeerde Stichting voor Sociale en Culturele Arbeid in 
Noord Oost Overijsel”’, GSI, 1955. 

 1 deel 
 
15 ‘De wenselijkheid en de mogelijkheid van christelijk voorberei-

dend hoger en middelbaar onderwijs in Amsterdam-Noord. 
Rapport uitgebracht aan het bestuur van de Vereniging voor 
Christelijk Middelbaar en Voorbereidend Hoger Onderwijs te 
Amsterdam’, 1957. 

 1 deel 
 
16 Typoscripten van onderzoeken naar bijbelgebruik in Nederland 

uitgevoerd door het NBG afdeling Contact met de Kerken, z.d. 
 1 omslag 
 
17 ‘Vergeten groepen’. Rapport van een vooronderzoek, uitge-

bracht aan de Raad voor Gereformeerde Sociale Arbeid te 
Utrecht, 1958. 

 1 deel 
 
18 ‘Rapport inzake een oriënterend psychologisch en sociologisch 

onderzoek van de Johannes-Stichting, verricht in de maanden 
october en november 1957’, 1957. 

 1 deel 
 
19 ‘Rapport. Uitgebracht aan de Commissie voor de bouw van een 

Kerkcentrum van de Gereformeerde Kerk te ’s-Gravenzande, 
door het Gereformeerd Sociologisch Instituut’, 1958. 

 1 deel 
 
20 ‘Kerkbouw Uithoorn. Rapport. Uitgebracht aan de Kerkeraad 

der Gereformeerde Kerk te Uithoorn’, 1959. 
 1 deel 
 
21 Losbladig ‘Rapport over de kerkbouw in Zijdelwaard (aanvul-

ling op het rapport “Kerkbouw Uithoorn”)’, z.d. 
 1 omslag 
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22 ‘“Groeiende Gemeenschap”. Rapport. Uitgebracht aan de Ker-
keraad der Gereformeerde Kerk te Nijmegen door de Stichting 
Gereformeerd Sociologisch Instituut’, 1959. 

 1 deel 
 
23 ‘“Om werk en welvaart”. Rapport inzake de sociaal-economi-

sche structuur van de gemeente Andijk, uitgebracht aan het ge-
meentebestuur’ met bijvoegsel kaart van de Gemeente Andijk 
‘Uitbreidingsplan in hoofdzaak’, schaal 1:10000, 1959. 

 2 delen 
 
24 ‘Kerkbouw Leeuwarden. Rapport. Uitgebracht aan de Kerke-

raad der Gereformeerde Kerk te Leeuwarden door het Gerefor-
meerd Sociologisch Instituut’, 1960. 

 1 deel 
 
25 Voorlopig rapport betreffende bejaardentehuis in Diemen en 

verslag van Denemarken-reis van woningstichting Patrimo-
nium, 1960. 

 1 omslag 
 
26 ‘Consept-verslag aan de classes over 1960’ betreffende rapport 

‘Jeugd en Gezin in Kerk en Dorp’ met kladden en opschrift 
‘Exemplaar Prof. Van Dijk’ en typoscript ‘Youth and family in 
church and village’, z.d. 

 1 omslag 
 
27-33 Rapporten uitgebracht aan Raden van Gereformeerde Kerken, 

1960-1963. 
 6 delen en 1 omslag 
  27. Purmerend, 1960. 
  28. Zwijndrecht-Grote Lindt, 1960. 
  29. Rotterdam Charlois, 1960. 
  30. Woerden, 1961.  
  31. Maarssen, 1961.  
  32. Hoogeveen, 1961.  
  33. Spijkenisse, 1963.  
 
34 Aanvullende rapport over de toekomstige ontwikkeling van de 

Gereformeerde Kerk van Zwijndrecht-Grote Lindt, 1962. 
 1 deel 
 
35 ‘Nota inzake de kerkdiensten in Veenendaal-Zuid’, z.d. 
 1 deel 
 
36 Nota inzake de toekomstige ontwikkeling van de Gerefor-

meerde Kerk in Maarssen, met kladden, z.d. 
 1 omslag 
 
37 ‘Nota. Wijkindeling Evangelisch Lutherse Gemeente te Amster-

dam. Uitgebracht aan de Planologische Commissie’, SGI, 1962. 
 1 deel 
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38 ‘Buurthuis Apeldoorn-Zuid. Rapport van een vooronderzoek 
uitgebracht aan de Gereformeerde Stichting voor Buurthuiswerk 
in Apeldoorn-Zuid’, 1962. 

 1 deel 
 
39 Rapport inzake vestiging van een bejaardentehuis te Haaften, 

1962. 
 1 omslag 
 
40 ‘Kerk en recreatie. Rapport uitgebracht aan de werkgroep “Kerk 

en recreatie”’, 1963. 
 1 deel 
 
41 Typoscript van ‘Onderzoek naar het toekomstig aantal perso-

nen, dat in aanmerking komt voor de vormingscursussen van de 
stichting “Nuvola”. Rapport uitgebracht aan de stichting 
“Nuvola”’, 1963. 

 1 deel 
 
42 ‘“Van gesloten naar open gemeenschap”. Rapport over enkele 

aspecten van de gemeente Wieringen’, met kladden, 1963. 
 1 deel 
 
43 Memoranda en brief van J.B. Looijen verzonden aan G. Dekker 

betreffende rapport “Veranderend Getij”, 1964.  
 1 omslag 
 
44 ‘Memorandum van het Gereformeerd Sociologisch Instituut ten 

behoeve van de Nederlandse Gereformeerde Jeugdraad, inzake 
een eventueel sociologisch onderzoek’, 1964. 

 1 deel 
 
45 ‘Evangelisatie-aspecten in getallen. Rapport uitgebracht aan 

Generale Deputaten voor de evangelisatie van de Gerefor-
meerde Kerken in Nederland’, 1964. 

 1 deel 
 
46 ‘Organisatie protestantse ziekenhuizen. Resultaten van de en-

quête onder de protestantse ziekenhuizen in opdracht van het 
Instituut voor Sociale Geneeskunde aan de Vrije Universiteit’, 
1965. 

 1 deel 
 
47 ‘Nota over de toekomstige ontwikkeling van de Gereformeerde 

Kerk van Hoogeveen’, met kladden, 1965.  
 1 deel 
 
48 ‘De ontwikkeling van de Gereformeerde Kerk in Zwolle. Rap-

port uitgebracht aan Generale Deputaten Kerkopbouw’, z.d. 
 1 deel 
 
49 ‘Gegevens gereformeerde jeugd verstrekt door het G.S.I’, 1965. 
 1 deel 
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50 ‘De ontwikkeling van de Gereformeerde Kerk in Enschede. 

Rapport uitgebracht aan Generale Deputaten Kerkopbouw’, 
1965. 

 1 deel 
 
51 Afschrift van verklaring bewaargeving archief GSI aan de gene-

rale synode der Gereformeerde Kerken, 1966. 
 1 omslag 
 
52 ‘De toekomstige behoefte aan ziekenhuisbedden voor protestan-

ten. Rapport. Uitgebracht aan het Bestuur van de Landelijke 
Stichting Protestantse Gezondheidszorg’,  1966. 

 1 deel 
 
53 ‘Enkele notities in verband met het vooronderzoek naar “de rol 

van de levensbeschouwing in het maatschappelijk werk” ten be-
hoeve van de Raad voor Gereformeerde Sociale Arbeid’, 1966. 

 1 deel 
 
54 ‘Overzicht van het tot dus ver verrichte voor het onderzoek naar 

de rol van de levensbeschouwing in het maatschappelijk werk 
ten behoeve van de Begeleidingscommissie’, GSI, 1966. 

 1 deel 
 
55 ‘De organisatie van het maatschappelijk werk. Onderzoek naar 

de organisatie en de functionering van kerkelijke en interkerke-
lijke instellingen op het gebied van het algemeen maatschappe-
lijk werk’ met bijlage, GSI, 1966. 

 1 omslag 
 
56 ‘Enige gegevens van de gereformeerde schippers. Rapport uit-

gebracht aan Generale Deputaten voor de Geestelijke Arbeid 
onder Schippers’, GSI, 1966. 

 1 deel 
 
57 ‘Kerkelijke overgangen. Rapport uitgebracht aan Generale De-

putaten voor de evangelisatie van de Gereformeerde Kerken in 
Nederland’, circulaire van het Evangelisatiecentrum van de Ge-
reformeerde Kerken te Baarn en handgeschreven overzicht van 
gemeenten en kerkelijke overgangen, 1966. 

 1 omslag 
 
58 Stukken betreffende ‘De stand van het geestelijk leven’, 1958 

en z.d. 
 1 omslag 
 
59 Interviewschema voor de gezinsinterviews in de type-gemeen-

ten, z.d. 
 1 deel 


