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Van de redactie
In deze nieuwsbrief wordt veel aandacht besteed aan
de laatste informatie-avond over kerkelijk
archiefbeheer. Deze laatste avond in Amersfoort is
bestemd voor scriba’s en archiefbeheerders van de
kerken in de regio’s Utrecht en Arnhem en voor een
ieder, die nog niet in de gelegenheid is geweest één
van de vorige avonden te bezoeken. U bent van
harte uitgenodigd!

Laatste informatie-avond
28 oktober in Amersfoort
Op dinsdagavond 28 oktober 2003 wordt de
laatste bijeenkomst georganiseerd door het
Comité “Informatie-avonden voor de archieven
van CGK, GKV en NGK”. Op deze avond zullen
wederom vele aspecten van kerkelijk
archiefbeheer de revue passeren.
Vorige avonden
De vorige avonden gehouden in Rijswijk,
Gorinchem, Haarlem, Zwolle, Groningen en
Drachten kenmerkten zich door een goede opkomst
en grote betrokkenheid en belangstelling van
scriba’s en archiefbeheerders. In de vorige nummers
van Archiefnieuws kunt u een aantal verslagen lezen
van deze avonden. Ook Opbouw publiceerde een
verslag. In het artikel ‘Archivarissen on tour” geeft
Daniël Timmerman een impressie van een
informatie-avond en zijn ervaringen met kerkelijk
archiefbeheer (Opbouw, nr. 9, 23 april 2003, p. 20).

Wat wordt behandeld?
Na opening van de avond door gebed en het zingen
van een lied worden een viertal inleidingen
gehouden. G.J. Bink (NGK) houdt een inleiding
over archiefzorg en archiefbeheer in het algemeen.
Vervolgens geeft C.J. van Heel (CGK) uitleg over
fysiek en/of digitaal archiefbeheer en de specifieke

problemen, die met name digitalisering met zich
meebrengt. Aansluitend gaat M. Driebergen (GKV)
in op veilige bewaring, overbrenging en raadpleging
van archiefstukken. Tot slot vertelt J.W. Puttenstein
(NGK) hoe om te gaan met kerkelijke documentatie,
zoals foto’s, het kerkblad, boeken enz.
Vragen
Veel van de aanwezige scriba’s en
archiefbeheerders gaan met diverse vragen naar de
bijeenkomst toe. Ook de genoemde inleidingen
roepen weer nieuwe vragen op. In de pauze wordt
daarom veel gebruik gemaakt van het indienen van
schriftelijke vragen. Na de pauze worden deze zo
goed mogelijk door één van de leden van het
Comité beantwoord. Uiteraard worden ook
mondeling allerlei vragen gesteld, waarbij
archiefbeheerders ook onderling ervaringen
uitwisselen.
Een bloemlezing uit de gestelde vragen:
-zijn er richtlijnen beschikbaar;
-is een cursus archiefbeheer beschikbaar;
-hoe bewaar ik gegevens digitaal;
-hoe verwerf ik het beste archieven van
verenigingen en commissies;
-hoe om te gaan met privacygevoelig
archiefmateriaal (vernietigen of bewaren);
-wat kost goed archiefbeheer jaarlijks;
-welk opbergmateriaal (mappen, dozen) moet ik
gebruiken;
- hoe dienen kerkenraadsleden om te gaan met de
hen toegezonden stukken (veelal in kopie).
-hoe kunnen foto’s het beste bewaard worden.
U ziet heel diverse vragen over allerlei aspecten van
archiefbeheer, waar u misschien in eerste instantie
niet aan gedacht heeft.
De avond wordt afgesloten met het zingen van een
lied en het uitspreken van een gebed.

Informatievoorziening
Veel aanwezigen geven aan behoefte te hebben aan
een handleiding archiefbeheer. Zij worden op hun
wenken bediend. Op de website
(www.adckampen.nl) van het Archief- en
Documentatiecentrum (GKV) vindt u de richtlijnen
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voor archiefbeheer in digitale vorm.
Ook kunt u van de Richtlijnen voor kerkelijk
archiefbeheer een kopie verkrijgen bij de landelijk
archivaris (zie colofon). Deze richtlijnen zijn een
uitgave van de Commissie tot registratie van
protestantse kerkelijke en semi-kerkelijke archieven
(CPA). Onze commissie is lid van het CPA.
Daarnaast verschijnen regelmatig artikelen over
allerlei aspecten van archiefbeheer in deze
Nieuwsbrief. Een goed voorbeeld hiervan is het
artikel ‘Het onderbrengen van archieven bij
gemeente- of streekarchief’ in de nieuwsbrief van
maart 2003. Alle reeds verschenen nieuwsbrieven
vindt u overigens ook op de website van het
Landelijk Archief en de Commissie:
www.ngk.nl/archief.
Uiteraard kunt u telefonisch en schriftelijk uw
vragen en opmerkingen kwijt (zie colofon).
Laatste avond
Zoals reeds geschreven wordt de laatste avond
gehouden op dinsdag 28 oktober 2003 in
Amersfoort.
De avond wordt gehouden in de (vrijgemaakt)
Gereformeerde Kerk ‘De Lichtkring” , Laan van
Emiclaer 1 en begint om 19.30 uur.
U kunt zich schriftelijk aanmelden bij het ADC,
Broederweg 15, 8261 GT Kampen of via e-mail
info@adckampen.nl. Voor meer informatie kunt
u contact opnemen met de landelijk archivaris,
D. Smits (zie colofon).

Archiefbeheer en Landelijke Vergadering 2004
Op 14 februari 2004 is de eerste zitting van de
Landelijke Vergadering 2004. Ook de Commissie
voor Archief en Documentatie doet verslag aan de
LV. De commissie is immers (her)benoemd door de
LV. Het verslag betreft de periode 2000-2003.
Tevens wordt de begroting voor de periode 20052007 ter vaststelling aangeboden. U kunt het verslag
raadplegen op de site www.ngk.nl. Klik op
‘Landelijke Vergadering’ en vervolgens op ‘stukken
vergadering’. Onder nummer LV2004.27 vindt u het
verslag en de begroting.
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Archief A. Janse
geïnventariseerd
Binnenkort zal het archief van Antheunis Janse uit
Biggekerke (1890-1960) overgebracht worden naar
het Historisch Documentatiecentrum voor het
Nederlands Protestantisme te Amsterdam. Dr. W.
Janse uit Oegstgeest heeft dit archief onder zijn
beheer en het werd geïnventariseerd door de
landelijk archivaris van onze kerken, dhr. D. Smits.
Antheunis Janse heeft een belangrijke rol gespeeld
in de Gereformeerde Kerken in de jaren 1920-1940.
Hij was onderwijzer en schreef daarnaast veel
boeken en artikelen over theologische onderwerpen
. De talloze brieven (ongeveer 2500) getuigen van
zijn uitgebreide correspondentie met tal van
kerkelijke personen.
Het is fijn dat dit archief voor wetenschappelijk
onderzoek nu toegankelijk is gemaakt.

Aanwinsten
In de afgelopen periode is er niet veel nieuwe
aanwas geweest. We ontvingen het archief van ds.
P.P. Goossens. Van ds. H. de Jong uit Zeist
ontvingen we reeds een gedeelte van zijn archief.
Indertijd hebben we ook al verzamelingen
ontvangen van ds. J. Stuy en dr. A. Troost. Daar zijn
we altijd erg blij mee. Het is fijn wanneer er aan
deze mogelijkheid wordt gedacht. Dat voorkomt dat
op een bepaald moment waardevolle kerkelijke
stukken achteloos worden weggegooid. Blijf
daarom altijd attent op wanneer zulke
gebeurtenissen zich voor doen. Uw medewerking
hierbij is van groot belang.
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