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

Van de redactie
De Commissie heeft op de eerste zittingsdag van de
Landelijke Vergadering 2004 gerapporteerd over
haar werkzaamheden. Een verslag vindt u in deze
Nieuwsbrief. Verder kunt u de aankondiging lezen
van de Ontmoetingsdag op 17 april 2004. Op deze
dag zal ook het Landelijk Archief met een stand
vertegenwoordigd zijn.
Mocht u vragen hebben over archiefbeheer of wilt u
archiefstukken onderbrengen bij het Landelijk
Archief, neemt u dan vrijblijvend contact op met de
landelijk archivaris (adres zie colofon).

Verslag commissie op
eerste dag Landelijke
Vergadering Lelystad
Op de eerste zittingsdag d.d. 14 februari jl. van
de Landelijke Vergadering 2004 in kerkcentrum
Het Anker in Lelystad is het verslag van onze
commissie behandeld. De commissie was voltallig
aanwezig nl. D. Smits, landelijk archivaris en de
commissieleden G.J. Bink en J.W. Puttenstein.
Namens onze commissie sprak Bink de
afgevaardigden toe.
Informatie-avonden
Bink gaf in zijn toespraak een toelichting op het
ingediende verslag over de periode 2000-2003. Hij
memoreerde de belangrijkste activiteit in genoemde
periode nl. de informatiebijeenkomsten voor
scriba’s en archiefbeheerders, die in het gehele land
werden gehouden. Hij gaf aan, dat deze avonden in
hechte samenwerking met vertegenwoordigers van
de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) in de
persoon van mr. C. van Heel, en de Gereformeerde
Kerken Vrijgemaakt (GKV), drs. M. Driebergen,
zijn gehouden.
Door de ruime belangstelling - zo’n 175 personen
bezochten de bijeenkomsten - zal in de toekomst
aan deze avonden een vervolg worden gegeven,
wederom in nauwe samenwerking met CGK en
GKV.

Kosten
Het verslag van de commissie wijst eveneens op de
noodzakelijke kosten voor archiefbeheer. Hoewel
de kosten voor de plaatselijke kerken almaar stijgen,
moet het archief geen ondergeschoven kindje
blijven. Wordt iemand aangesteld als
archiefbeheerder dan dienen ook voldoende
middelen ter beschikking worden gesteld. Kosten
dienen afhankelijk van de situatie o.a. gemaakt te
worden voor een brandwerende kast, een pc,
zuurvrije dozen en archiefmappen.
Landelijk Archief
De Landelijke Vergadering 2001 besloot op advies
van de Commissie het Landelijk Archief onder te
brengen bij het Archief- en Documentatiecentrum
(ADC) van de GKV te Kampen. De Landelijk
archivaris, D. Smits heeft deze activiteit
voortvarend ter hand genomen. In de afgelopen
periode zijn door hem tientallen archief-dozen
voorzien van een plaatsingslijst overgebracht naar
Kampen. Daar worden de archiefstukken van de
NGK in goede klimatologische omstandigheden
bewaard. Zoals u wellicht weet, was en nog
gedeeltelijk is het Landelijk Archief gestald in het
woonhuis van de archivaris in Vlaardingen. De
komende periode zal ook het nog resterende
archiefmateriaal, nadat het is bewerkt, overgebracht
worden naar Kampen.
Verder ontving de archivaris in de afgelopen jaren
van gemeenten, predikanten en particulieren
wederom waardevol archiefmateriaal. In onze
Nieuwsbrieven vindt u regelmatig overzichten van
ontvangen stukken en hun gevers.
Kerkenraadsstukken
Ter Landelijke Vergadering werden ook nog enkele
aandachtspunten, die van belang zijn voor
kerkenraden genoemd. Zo ging de woordvoerder
van onze commissie in op het verzenden van
vertrouwelijke of bijzondere zaken via e-mail.
Virussen kunnen er voor zorgen dat deze informatie
ongewild bij derden terecht komt. Ook komt het
voor dat kerkenraadsleden na afloop van hun
ambtsperiode hun stukken - veelal in kopievorm bij het oud papier zetten. Aan te bevelen is om deze

2 ARCHIEFNIEUWS

stukken direct te vernietigen, zodat ze met name als
het om vertrouwelijk stukken gaat niet op straat
belanden. Het Nederlands Dagblad besteedde in de
krant van 14 februari onder de kop Notulen van
kerkenraad snel op straat aandacht aan deze beide
onderwerpen.
Ook werd gewezen op de noodzaak tot het
inventariseren van roerende kerkelijke goederen,
niet alleen in verband met diefstalverzekering, maar
ook vanuit historisch oogpunt.
Tot slot deed hij nog enkele suggesties met
betrekking tot het beschikbaar stellen van digitale
bestanden van de Landelijke Vergadering op de
NGK-website.
Vragen van afgevaardigden
Naar aanleiding van het rapport en de toelichting
stelden enkele afgevaardigden vragen. Gevraagd
werd naar het in digitale vorm bewaren van
gegevens. Hoewel het op papier bewaren van
informatie de meest duurzame oplossing is, kan het
daarnaast digitaal bewaren van gegevens handig
zijn; denk aan het eenvoudig via e-mail toezenden
van stukken of het plaatsen van informatie op
internet. Vervolgens reageerde ds. Smouter op de
opmerkingen van de commissie over de website.
Tot slot vroeg een afgevaardigde zich af of de
commissie al had nagedacht over een eventuele
opvolging van de landelijk archivaris, D. Smits
(72).
De commissie gaf aan hier reeds intern mee bezig te
zijn en op de volgende landelijke vergadering
hierover met een voorstel te komen.
De Landelijke Vergadering tenslotte nam met
instemming kennis van het verslag en de toelichting
en stemde in met de begroting voor de komende
jaren.
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van en betrokkenheid bij de NGK (landelijk,
regionaal en plaatselijk), affiniteit en ervaring met
archivering, die thuis beschikt over enige ruimte,
voldoende vrije tijd heeft en zich wil inzetten om
het Landelijk Archief, ondersteund door de
Commissie, verder uit te breiden. Weet U iemand,
laat het ons weten!

Landelijk Archief present
op Ontmoetingsdag
Op de komende Ontmoetingsdag te Lelystad op
D.V. 17 april a.s. hoopt het Landelijk Archief weer
acte de présence te geven. Mocht u soms nog
overtollige kerkelijke stukken kwijt willen, dan is
dat een goede gelegenheid om ze zonder veel kosten
kwijt te raken. U weet dat alles wat te maken heeft
met de geschiedenis van de NGK (plaatselijk,
regionaal en landelijk) van harte welkom is.

Nieuwe aanwinsten
Het is weer fijn om enkele nieuwe aanwinsten te
melden. Van de NGK te Ede ontvingen we
overtollige stukken. Br. de Vries uit Ede stuurde een
collectezak en mededelingenboekje van de v.m.
NGK te Amsterdam-Noord. Van M. de Kreek uit
Dordrecht kregen wij zijn afstudeerscriptie, getiteld
Scheuren in de kerk. Van prof.dr. A. Troost kregen
we, naast veel persoonlijk archiefmateriaal, ook een
grote foto in lijst van de Reünisten van het
studentencorps Fides Quaerit Intellectum (FQI) te
Kampen van 1938 en zijn insigne van de
studentenvereniging. Dat zijn ook zaken die we
graag in ons landelijk archief onderbrengen.

Wie neemt het over ?

*******************************************
COLOFON

Het overviel de Commissie enigszins toen op de
L.V. de vraag naar voren kwam over een eventuele
opvolging van de huidige archivaris. In commissieverband was daar echter ook reeds over gesproken.
Daarom: wie neemt het over?
Het zou fijn zijn als iemand zich aangetrokken voelt
voor dit werk. Gevraagd wordt iemand met kennis
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