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

Van de redactie

Opbouw of andere regionale kerkelijke bladen; niet
zelden zijn ze bij het archief geplaatst.

In dit nummer leest u meer over het bewaren van
kerkelijke documentatie. Ook is een overzicht
opgenomen van tot nu toe naar Kampen overgebrachte
archieven. Meer informatie vindt u op:
www.ngk.nl/archief.

Voor alle genoemde zaken geldt, dat ze zelf tot in lengte
van dagen bewaren in principe niet nodig is. Genoemde
boeken en bladen worden namelijk ook bewaard in
bibliotheken en archiefcentra, denk o.a. aan de
bibliotheken van de theologische universiteiten in
Kampen en Apeldoorn..
Al is het sterk aan te bevelen een exemplaar van
jubileumboeken betreffende de eigen kerkelijke
gemeente bij het archief te bewaren. De overige zaken
kunnen zolang ze van belang zijn, bewaard worden.

Kerkelijke documentatie:
bewaren of weggooien ?
Wat het kerkelijk archief omvat, is wel bekend:
kerkenraadsnotulen, inkomende en uitgaande
stukken, stukken van diaconie en commissies enz.
Maar daarnaast treffen we ook andere zaken aan in
het archief, die niet tot het eigenlijke archief
behoren, maar aan de andere kant ook weer wel.
In dit artikel wordt ingegaan op wat zoal naast het
kerkelijk archief aan documentatie bewaard moet
en/of kan worden onder de noemer kerkelijke
documentatie.
Kerkblad en gemeentegids
Allereerst moet het plaatselijke kerkblad bewaard
worden. Dat lijkt logisch, maar uit een door de
Commissie in 1996 gehouden enquête blijkt dat een
kwart van de NG-kerken het eigen kerkblad niet of nog
niet bewaard. De belangrijkste reden om het wel te
bewaren is, dat er geen andere instanties zijn, die het
voor u bewaren. Daarnaast is het kerkblad een
onmisbare bron voor latere geschiedschrijving.
Beide argumenten gelden overigens ook voor de
plaatselijke gemeente- of informatiegidsen, die veelal
jaarlijks verschijnen. Absoluut bewaren!
Boeken en brochures
Een boekenplank is gauw gevuld: herdenkingsboeken,
boeken en prekenbundels geschreven door eigen
(emeriti-)predikanten, acta van landelijke
vergaderingen, informatieboekjes NGK, jaargangen

Foto’s en ansichtkaarten
Foto’s van kerkgebouwen, predikanten, kerkenraden,
verenigingen, bijzondere gebeurtenissen zijn ook de
moeite waard om te bewaren. Als illustratiemateriaal
zijn ze onmisbaar bij het samenstellen van een
jubileumbundel. Ook het bewaren van fotoboeken,
waarin de portretten van vrijwel alle gemeenteleden
staan, dient bewaard te worden.
Ansichtkaarten, veelal van het kerkgebouw kunnen
zinvol zijn om te bewaren al kan daarvoor ook altijd
aangeklopt worden bij een gemeente- of streekarchief.
Deze instanties bewaren dit materiaal zorgvuldig en
stellen ze meer en meer digitaal beschikbaar via
internet.
Audiovisuele media
Ook geluidscassettes en videobanden al dan niet
overgezet op CD of DVD kunnen bewaard worden. Het
gaat dan met name om opnamen van bijzondere
kerkdiensten en gebeurtenissen. Denk aan afscheids- en
intredediensten, TV-diensten en radio-kerkdiensten.
Maar ook aan bijzondere gebeurtenissen, zoals opnames
van jubileumactiviteiten, (her)opening van het
kerkgebouw na een verbouwing of nieuwbouw. Al deze
opnamen kunnen bij het eventueel samen-stellen van
een film over de geschiedenis van de eigen gemeente
van groot nut zijn.
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Knipsels
Een map met een verzameling krantenknipsels en
artikelen uit tijdschriften en kerkelijke bladen
betreffende de eigen gemeente mag eigenlijk niet
ontbreken. Het is namelijk uitstekend materiaal bij het
samenstellen van een jubileumbundel.
Mocht zelf bewaren geen optie zijn, dan kunt u altijd
nog terecht bij krantenarchieven, bibliotheken en
uiteraard ons Landelijk Archief NGK, die dit materiaal
zorgvuldig bewaren.
Bewaren of weggooien?
Als stelregel geldt, zoals u in het voorgaande hebt
kunnen lezen, dat die documentatie bewaard dient te
worden, die niet elders bewaard wordt, zoals het
kerkblad.
Voor de overige documentatie geldt: bewaren is niet
direct noodzakelijk. U kunt terecht bij andere instanties,
zoals archieven en bibliotheken met een bewaarfunctie,
voor de noodzakelijke informatie.
Al is het zelf aanleggen van een verzameling
documentatie, zoals boeken en krantenknipsels, indien
er tijd en ruimte voor is, aan te bevelen.

Overgebracht naar Kampen
De onderstaande archieven/verzamelingen zijn tot nu
toe ondergebracht bij het Archief- en
Documentatiecentrum te Kampen. Zij kunnen
uitsluitend geraadpleegd worden na toestemming van de
Landelijk Archivaris.
Het zijn de volgende archieven:
NGKERKEN: Aalten-Winterswijk (1949-1995);
Amsterdam-Noord/Nieuwendam (1945-1976);
Beverwijk (1962-1983); Breda (1994-1998; Breukelen
(1868-1968); Curaçao (1947-1977); Eck en Wiel (19761993); Groningen (1960-1968); Haarlem (1945-1994);
Middelburg (1984-1999); Oegstgeest 1949-1968;
Wolfheze-Oosterbeek (1969-1986)
PERSONEN: J. Alssema, G.H. Arnold, C. Bakker, A.
de Blois, F.F. Boonstra, H.J. Bosch, T. Bouterse, C.M.
Breman, Jac. Eikelboom, J. Goudzwaard, N. ’t Hart,
G.H. Hormann, J.F. van Hulsteijn JFzn., G. v.d. Leeden,
J. Meester, J.O. Mulder, L.E. Oosterhoff, J.B. van
Rongen, G. Smouter, J. van der Spek, H. van der Veen,
J.D.W. Veltkamp, C. Vonk, C. de Vries, J.J. van der
Wiel, W.C. van Zwieten
Diversen: Cogma, Gereformeerd Schoolblad,
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Documentatie: SEV, STAGG, TSB, Zending Kampen.

Gezocht
Wij zouden graag onze verzameling kerkelijke bladen
nog uitbreiden met:
-Zendingsblad Kampen/Mayibongwe 1 t/m 45, 101,
102, 115 t/m 122;
-Om Sions Wil (Geref. Perscomité Enschede);
-Ons Kerkblad. Officieel Orgaan van de Geref. Kerken
(vrijgem.) Classis Utrecht 1945-1964;
-Gereformeerd Schoolblad 1958 t/m 1980.
Als u van het bovenstaande iets wilt opruimen of
wanneer u van anderen weet die hiervoor een goede
bestemming zoeken, dan horen wij dat graag van u. Dat
geldt ook voor andere kerkelijke stukken en foto’s van
kerkgebouwen, predikanten enz., die u wilt opruimen of
waarvoor u een goede bewaarplek zoekt..

Vuur en Vlam
In de reeks VUUR en VLAM verschijnt het derde en tevens
laatste deel. Het doel van deze serie was de geschiedenis van
de vrijgemaakt-gereformeerde wereld uit te diepen.
In dit derde deel staan levensbeschrijvingen van toen op de
voorgrond tredende mensen, zoals prof. C. Veenhof, ds. C.
Vonk, P. Groen, dr. R.H. Bremmer, ds. D. van Dijk en prof.
H.R. Rookmaaker . Ook bevat het een dubbelinter-view met
drs. H. de Jong en prof. J. Kamphuis. Verder bijdragen over
de Meisjesbond en over de liturgische veranderingen in
vrijgemaakt-gereformeerde kerken. Een overzicht van de
ontwikkelingen in het gereformeerde leven sinds 1967 is
beschreven door prof.dr. G.J. Schutte.
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