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NIEUWSBRIEF VAN DE COMMISSIE VOOR ARCHIEF EN DOCUMENTATIE
VAN DE NEDERLANDS GEREFORMEERDE KERKEN

Van de redactie
In dit nummer wordt veel aandacht besteed aan de
openingszitting van de Landelijke Vergadering (LV)
gehouden in de Zwolse Zuiderkerk op 10 februari
2007. Een ‘historische’ vergadering zo kopte het
Reformatorisch Dagblad; voor het eerst was een
vrouwelijke afgevaardigde aanwezig (namens de regio
Harderwijk) en was een vrijgemaakt-gereformeerd
predikant afgevaardigd (ds. E.J. van den Bosch van de
GKV/NGK Zaandam). De bespreking van het rapport
van de archiefcommissie vond in de middag plaats en
de LV besloot de samenwerking met het vrijgemaaktgereformeerde Archief- en Documentatiecentrum
(ADC) te Kampen verder uit te bouwen.

Band met Kampen versterkt
samenwerking met ADC uitgebreid
Op zaterdagmiddag 10 februari 2007 vond te
Zwolle de bespreking plaats van het rapport van
de Commissie voor archief en documentatie.
Diverse afgevaardigden stelden vragen aan de
commissie naar aanleiding van het rapport. Een
verslag van de beraadslaging.
De bespreking
De bespreking van het commissierapport begon met
een toespraak van commissielid G.J. Bink. Hierin
lichtte hij het rapport en de voorstellen toe en wees hij
de LV op het feit dat continuering van de
werkzaamheden van de landelijk archivaris in een
andere vorm voortgezet dienen te worden.
De afgevaardigden S. Kadijk, K. Brouwer en ds. P.
van Kampen stelden in een eerste ronde enkele
vragen.
Kadijk vroeg naar de constructie landelijk
archief/archivaris en wat verstaan werd onder een

calamiteit (betreft deze alleen de archivaris?). Ook
wees hij op de gelijkblijvende jaarlijkse bedragen in
de begroting en vroeg hij of het archief verzekerd is.
Tot slot wees hij op de mogelijkheid stagiaires in te
zetten voor bepaalde projecten. Brouwer miste in het
rapport het financieel verslag over 2003-2006. Tot
slot vroeg Van Kampen naar de mogelijkheid meer
vrijwilligers in te zetten.
Commissielid Bink beantwoordde vervolgens de
vragen. Hij wees op het op de LV 2004 genomen
principebesluit archieven onder te brengen in het
ADC te Kampen. Ook is inflatiecorrectie niet direct
nodig, aangezien jarenlang overschotten op de
begroting zijn geweest. Voor het financiële verslag
verwees hij naar het rapport van de Financiële
commissie. Deze beheert namelijk de gelden van de
archiefcommissie. Over de inzet van vrijwilligers of
stagiaires was hij helder: de commissie heeft
verschillende pogingen ondernomen om deze te
vinden, maar tevergeefs. Alleen zr. H. Bronsveld uit
Zoetermeer heeft een periode de archivaris uitstekend
geholpen. Voor stagiaires zijn er echter geen
geschikte projecten te vinden.
Over de mate waarin het archief (op het ADC)
verzekerd is, kon de commissie de LV niet voldoende
duidelijkheid verschaffen.
Vervolg
In een tweede ronde wees Kadijk nogmaals op de
noodzaak tot het goed verzekeren van het archief.
Ds. van Kampen verzocht het moderamen een attentie
te bezorgen bij mevrouw Smits. Zij heeft tientallen
jaren het huis beschikbaar gesteld voor de ruim
honderd meter archiefmateriaal, dat in de loop der
jaren in bewaring werd gegeven. Ds. K. Muller, die
landelijk archivaris D. Smits in het verleden bezocht
voor raadpleging van archieven, wees op het belang
van dit archief. Hij wees o.a. op het op 17 november
2006 gehouden congres over prof. C. Veenhof,
georganiseerd door het ADC te Kampen. Smits heeft
in het verleden het archief van Veenhof
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geïnventariseerd. Muller complimenteerde Smits met
zijn vele arbeid ten bate van de kerken.

Uit het Landelijk Archief

Besluitvorming
De voorzitter van de vergadering, A.P. de Boer las
vervolgens de voorstellen van de commissie voor. Hij
voegde één extra voorstel toe. De commissie werd
opgedragen te onderzoeken wat nodig is om het
Landelijk Archief adequaat te verzekeren en zo nodig
passende maatregelen te nemen. De afgevaardigden
stemden vervolgens unaniem in met de voorstellen.
Dat betekende dat de commissie, bestaande uit D.
Smits te Vlaardingen (tevens landelijk archivaris),
G.J. Bink te Nieuwerkerk aan de IJssel en J.W.
Puttenstein te Wezep, werden herbenoemd en de
begroting 2008-2010 werd goedgekeurd. Ook heeft de
commissie nu de mogelijkheid geleidelijk
werkzaamheden over te dragen aan het ADC met als
doel om op de langere termijn alle werkzaamheden
door het ADC te laten uitvoeren.
Het financiële verslag, als onderdeel van de
verslaglegging van de Financiële commissie, werd
eveneens later die middag goedgekeurd.

Van Stichting “De Brug” ontving het Landelijk
Archief 500 cassettebandjes. Op deze bandjes staan
vanaf 1970 opgenomen Nederlands Gereformeerde en
Christelijke Gereformeerde kerkdiensten, jeugddagen,
vrouwencontactdagen en lezingen. Kortom een
waardevolle aanvulling op de verzameling reeds
aanwezige geluidsdragers.
Ook zijn er overzichten aanwezig van gehouden
lezingen voor de Gereformeerde Studieclub te
Rijswijk uit de jaren 1954-1994 en van gehouden
lezingen voor de Theologische Studiebegeleiding
(TSB) uit de periode 1975-2000. Mocht u van
bovengenoemde twee activiteiten nog lezingen willen
opruimen, dan zouden wij die graag van u in
ontvangst nemen. We hebben ze nog niet compleet.
Ons streven is om dergelijke overzichten beschikbaar
te stellen via onze website: www.ngk.nl/archief
Maar helaas ... we weten niet hoe dat goed te doen.
Nog steeds zoeken we iemand die ons daarin wegwijs
maakt en daardoor mogelijkheden geeft de inhoud van
ons landelijk archief nog meer toegankelijker te
maken.
Meer informatie bij de archivaris (zie colofon).

NGK Documentatie
opvolger gezocht
Naast het beheren van archieven houdt het Landelijk
Archief zich ook bezig met het verzamelen van
documentatie over onze kerken, predikanten,
verenigingen enz. Het is een belangrijk aspect van het
hele gebeuren van onze commissie.
Zo zijn er knipselmappen van alle Nederlands
Gereformeerde Kerken, predikanten en allerlei andere
activiteiten betreffende onze kerken. Daarin zijn
voorhanden artikelen en mededelingen uit de
landelijke pers. Een aparte verzameling bestaat uit
opgeplakte en per jaar gebundelde krantenknipsels.
Deze biedt vanaf 1967 een prachtig overzicht van het
reilen en zeilen van ons kerkgenootschap.
Het zou fijn zijn als deze tak van documentatie kan
blijven functioneren. Misschien is er iemand in onze
kerken die zich hiermee wil gaan belasten. Mocht u
belangstelling en een beetje aardigheid hebben om dit
bij te gaan houden of kent u iemand die dit zou
kunnen doen, neemt u dan contact op met de landelijk
archivaris (zie colofon).

Recent verschenen
-H.J. Selderhuis (red.), Handboek Nederlandse
Kerkgeschiedenis, Kampen : Kok, 2006. 950 p.
ISBN 90-435-0926-4. Prijs: 59,50 euro.
-M. Golverdingen, Kleine geschiedenis van de
gereformeerde gezindte. Een ontwikkeling in
hoofdlijnen, Heerenveen : Groen, 2006. 152 p.
ISBN 90-5829-721-7. Prijs: 9,90 euro.
In een volgend nummer zullen we beide boeken
uitgebreider bespreken. Wat de auteurs schrijven over
de NGK-geschiedenis krijgt dan bijzondere aandacht.
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