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

Aanvang overdracht
Landelijk Archief aan ADC
De Landelijke Vergadering 2007 te Zwolle ging
akkoord met het voorstel van de Commissie voor
archief en documentatie om de samenwerking met het
Archief- en Documentatiecentrum (ADC) van de
Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) te Kampen uit
te breiden. De Commissie is verheugd, dat ‘onze’
archieven in het depot van het ADC gestald kunnen
worden en dat in de toekomst werkzaamheden ten
bate van de NGK-archieven ook door het ADC
verricht gaan worden. In de afgelopen jaren hebben
reeds een aantal archieven daar een plek gekregen.
In februari 2008 zijn nog eens 260 archiefdozen
overgebracht naar Kampen. Door het ADC was extra
ruimte gemaakt om de archieven van NGK-zijde te
plaatsen. Doel is de reeds aanwezige en nog over te
brengen NGK-archieven als één geheel bij elkaar te
plaatsen.
Binnenkort zullen nog eens 60 archiefdozen richting
Kampen gaan. De komende maanden zullen verder
nog verzamelingen kerkbladen en de uitgebreide
verzameling documentatie over predikanten en
plaatselijke kerken overgebracht worden.

Veenhof-bundel
Komend voorjaar verschijnt als deel 13 in de AD
Chartas reeks de bundel ‘Niets is overbodig, niets is
toevallig’. Leven en werk van Cornelis Veenhof
(1902-1983). In deze uitgave verschijnen in
uitgebreider vorm de teksten van de voordrachten van
het in het najaar van 2006 gehouden ADC-congres
over Veenhof. Naast artikelen met een terugblik op
hun vader en diens werk van de beide zonen, de
hoogleraren J. en K.R. Veenhof, biedt de bundel
opstellen over Veenhof en de kerk van dr. A.P. van
Langevelde, die een biografie over Veenhof in

voorbereiding heeft, over Veenhof en de politiek van
drs. E.H. Klei, Veenhof en de prediking van dr. J.R.
Douma, Veenhof en de reformatorische beweging van
de jaren dertig door prof. dr. G. Harinck, Veenhof en
de Nederlands Gereformeerde Kerken door drs. J.C.
Schaeffer en over Veenhof en het communisme door
drs. W. Berkelaar. Aan deze bijdragen op basis van de
congresreferaten zijn nog twee artikelen aan de
bundel toegevoegd. Dr. R.E. van der Woude schrijft
over Veenhof en het sociale leven en drs. G. van Dijk
over Veenhof en A. Janse.
[Overgenomen uit: ...adcetera, nr. 27, dec. 2007]

Wat is nieuw, wat is oud of
... wat is het beste?
In deze moderne tijd, waarin -als we de berichten
moeten geloven- iedereen beschikt over een pc, is
het goed om aandacht te geven aan ‘het document
dat zich laat lezen en vasthouden’. Betekent dat
een miskenning of onderwaardering voor de
techniek van de computer? Nee, dat is niet het
geval. Ook niet het overwaarderen van het fysieke
document, omdat dat nu eenmaal gemakkelijker
leest.
Digitale documenten
Als beheerders van kerkarchieven worden we meer
dan voorheen geconfronteerd met virtuele
documenten. Voor vergaderingen vallen steeds
minder enveloppen in brievenbussen van
kerkenraadsleden. Ter vergadering verschijnen steeds
vaker agenda’s en vergaderstukken op het
beeldscherm van het betreffende kerkenraadslid.
Voor archiefbeheerders noodzaakt dit om juist nu
alert te zijn op de fysieke documenten en zo deze in
digitale vorm aanwezig zijn, te zorgen voor een print
ervan. Dat komt voort uit noodzaak om datgene
waarover wordt gesproken en wat wordt besloten ook
- letterlijk - tastbaar aanwezig te hebben en er aldus
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over te kunnen beschikken. En dat geldt in de actuele
periode, maar zeker ook in de periode daarna.
Een digitaal document ondergaat meer dan eens
tekstwijziging. Versievermelding van het betreffende
document geschiedt niet of nauwelijks en als een stuk
vanwege het onderwerp voor de zesde keer de revue
passeert, is het maar net de vraag of je de goede tekst
‘in beeld’ hebt. Het voordeel van digitale documenten
is er beslist met name om snel notulen en
discussiestukken naar de leden te zenden. Voor de
volledigheid wordt het advies van de Commissie
nogmaals vermeld: het verdient aanbeveling om
documenten, die een vertrouwelijk en/of
privacygevoelig karakter dragen (in notulen, brieven
ed.) niet digitaal te verzenden teneinde de privacy van
gemeenteleden en het eigen kerkelijk leven zo goed
als mogelijk te kunnen waarborgen.
Uitprinten
Echter, daar waar het gaat om de leesbaarheid
ontstaan na enige tijd de vraagtekens. Met name over
die documenten, die tot een besluit leiden en getekend
dienen te zijn. Vandaar het driedelige advies:
-print de digitale documenten uit;
-zorg dat documenten die een besluit vermelden,
worden voorzien van de nodige handtekeningen;
-archiveer de documenten tot dossiers wanneer ze
eenzelfde zaak betreffen.
Op die manier is sprake van afdoende archiefZORG
voor het archief dat met zijn tijd mee gaat en letterlijk
ook meegaat in de tijd. Dan is het mogelijk de fysieke
documenten te raadplegen en na te lezen wat er staat.
En... wat te doen met de digitale documenten, die op
de pc staan en onderdeel vormden van vergaderingen,
aantekeningen over cq. bemerkingen op of
aanvullingen. Een handvat kan zijn om die stukken
die onderdeel vormden van beraadslaging eveneens te
printen en te archiveren bij de betreffende zaak of
besluit.
Betreft het stukken van besluitvorming,
standpuntbepaling etc., die van belang zijn voor de
eigen gemeente of gemeenteleden, die te maken
hebben met (formele) rechten en verplichtingen en/of
het functioneren van de gemeente aangaan, dan is het
noodzaak deze in fysieke vorm te allen tijde
beschikbaar te hebben en op goede wijze te
archiveren.
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Digitale notulen
En de digitale notulen dan? Die kunnen op cd worden
gezet en als een extra hulpmiddel naast het archief
worden bewaard. Over een aantal jaren, als de
statische periode van het archief is aangebroken,
kunnen de fysieke documenten worden geraadpleegd
en kan in de notulen met gebruikmaking van de cd
fulltext worden gezocht naar bepaalde onderwerpen,
die in het verleden aan de orde zijn geweest.

Korte berichten
Interview landelijk archivaris
Op 3 januari 2008 verscheen in het Nederlands
Dagblad een interview van redacteur Gerald Bruins
met de landelijk archivaris van de NGK onder de
titel: Dick Smits bewaarde liever de stukken.
Aanleiding was het bericht, dat het NGK-archief naar
het ADC te Kampen gaat verhuizen. Smits (75)
vertelt uitgebreid over de periode van veertig jaar,
waarin hij archiefmateriaal en documentatie over de
NGK verzameld heeft en vele NGK-archieven onder
zijn beheer had.
Rapporten deputaten archief en documentatie
GK(v) beschikbaar op internet
De Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) houden
voorjaar 2008 hun Generale Synode, deze maal in
Zwolle-Zuid. Deputaten archief en documentatie doen
in hun rapport aan de synode verslag van de
werkzaamheden van het ADC te Kampen. In een
aanvullend rapport wordt de noodzaak tot uitbreiding
van de archiefruimte van het ADC aan de orde
gesteld.
De rapporten zijn de vinden via www.gkv.nl.
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