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COMMISSIE voor ARCHIEF en DOCUMENTATIE
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ten dienste van de Nederlands Gereformeerde Kerken
postadres: Hertenkruid 6, 2914 TD Nieuwerkerk a.d IJssel
==================================================================
AC 2013-69

verslag 2010-2012
8
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In dit VERSLAG van de Commissie voor ARCHIEF en DOCUMENTATIE ten dienste van de
Nederlands Gereformeerde Kerken komen de navolgende punten aan de orde:
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1. Taakstelling van de Commissie
2. Samenstelling; vergaderfrequentie
3. Verrichte werkzaamheden ter uitvoering van de opdracht en
resultaten van deze werkzaamheden
4. Voorstellen aan de Landelijke Vergadering
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1. Taakstelling Commissie
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De Commissie voor Archief en Documentatie is ingesteld bij besluit van de LV dd. 12 maart 1994;
haar taak bestaat uit:
a. de kerkenraden, regio-vergaderingen en commissies te dienen met advies inzake de zorg voor archieven en
documentatie;
b. het bevorderen van de bewaring van semi-kerkelijke archieven;
c. aan de volgende LV rapport uit te brengen over het Landelijk Archief en voorstellen te doen in samenwerking
met de landelijk archivaris om te komen tot een verantwoord archiefbeheer in de kerken.
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2a. Samenstelling van de Commissie
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Tot leden van de Commissie werden benoemd: G.J.Bink te Nieuwerkerk a.d. IJssel, ds.J.Bouma te Kampen,
J.W.Puttenstein te Wezep en ds.D.Timmerman te Breukelen (thans te Eindhoven).
Ds.Bouma en ds.Timmerman zijn als commissielid beiden één termijn actief geweest, J.W.Puttenstein is krachtens
besluit van LV 2010 nog één extra termijn commissielid.
G.J.Bink is, als landelijk archivaris van onze kerken, het eerste contactadres voor het Landelijk Archief van
de Nederlands Gereformeerde Kerken en qualitate qua lid van de Commissie.
2b. Vergaderingen van de Commissie
In deze verslagperiode vergaderde de Commissie in volledige samenstelling vier keer, nl. 26 april 2011, 2 december
2011, 30 maart 2012 en 12 oktober 2012.
Voorts waren in de verslagperiode contacten met prof.dr.G.Harinck, directeur van het Archief en Documentatie
Centrum van de GKv te Kampen (ADC) en vonden gesprekken plaats op 27 oktober 2010 tussen onze Commissie
met Deputaten Archief en Documentatie GKv resp. op 2 december 2012 met de directeur van het ADC.
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3. Verrichte werkzaamheden ter uitvoering van de opdracht; resultaten van deze werkzaamheden

4

a. Veilige bewaring van alle archiefbescheiden in Kampen (ADC)
Alle bescheiden van het Landelijk Archief kennen sinds medio 2009 in Kampen een veilige bewaring. Tot die tijd
was het Landelijk Archief aanwezig in Vlaardingen ten huize van br.D.Smits, de eerste landelijk archivaris, die in
2010 ter LV-vergadering het stokje overdroeg aan zijn opvolger.
Nadat de archiefbewaarplaats van het Archief en Documentatiecentrum in 2010 was vergroot kon ook de resterende
hoeveelheid bescheiden een definitief veilige bewaring hebben. Een deel van deze bescheiden was tijdelijk geplaatst
in een ruimte van de achter het ADC gesitueerde bibliotheek van de Theologische Universiteit en werd door de
(nieuwe) landelijk archivaris de noodzakelijke selectiewerkzaamheden verricht teneinde de omvang van de
bescheiden enigermate te beperken.
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Ook in de afgelopen periode werd door het ADC zorg gedragen voor het beheer van onze archiefbescheiden in een
goede archiefbewaarplaats die voorzien is van klimaatbeheersing en brandbeveiliging.
Voor de goede orde wordt nog vermeld dat raadpleging van het Landelijk Archief bij het ADC in Kampen is
voorbehouden aan de Landelijk Archivaris en aan diegenen die daartoe van hem toestemming hebben verkregen.
Er is een ‘instemmingsverklaring voor het raadplegen van het Landelijk Archief’ opgesteld en wordt in voorkomend
geval van raadpleging door derden tevens melding gemaakt in het Logboek van het Landelijk Archief.
Als bijlage is, ter informatie, deze instemmingsverklaring bij dit verslag gevoegd.
b. Werkzaamheden verbonden aan het archiefbeheer
Het aandacht geven aan de archieven van de Landelijke Vergadering, haar Commissies, opgeheven kerken, NGverenigingen en stichtingen, van ontvangen bescheiden van predikanten en gemeenteleden, en van documentatie en
geluids- en beelddragers vergt een tijdsinvestering. Daarin werd in de verslagperiode een prioritering aangebracht,
in overleg met de andere leden van onze Commissie, bij het nader toegankelijk maken van de verschillende
onderdelen als ook de afzonderlijke documentatie.
Zoals hierboven werd vermeld betrof dit allereerst een noodzakelijke selectie om een efficiënt gebruik van de
(gehuurde) archiefruimte te bewerkstelligen. Daarnaast waren er werkzaamheden die verband hielden met de
ontvangst van archiefbescheiden van reeds bij het Landelijk Archief geplaatste archieven van kerken en
Commissies. De Landelijke Archivaris is voor al deze werkzaamheden steeds de centrale persoon.
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Mede als gevolg van het feit dat de landelijk archivaris met zekere frequentie in Kampen was, o.a voor selectie en
bijplaatsing van bescheiden, konden enkele vragen uit het Landelijk Archief van een antwoord worden voorzien.
Specifiek noodzakelijk ondersteuning door het ADC in de persoon van drs.W.Koole, archivaris GKv op het ADC,
behoefde ook in afgelopen periode niet plaats te vinden. De landelijk archivaris, G.J.Bink, heeft op gezette tijden
met hem contact zowel op het ADC alsook in andere overlegverbanden.
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c. Contact met de NG- kerken; middelen voor een kerkarchief; aandachtspunt voor de kerken
Ook thans acht onze Commissie het van groot belang om, middels dit verslag, de kerken er op te attenderen dat ze
blijvende aandacht dienen te schenken om voldoende middelen beschikbaar te stellen voor het archiefbeheer.
Een kerkenraad, regionale vergadering of ander kerkelijk orgaan dient eveneens de belangen i.c. de historische
'waarde' van het eigen materiaal te behartigen.
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Op de begroting van elke kerk dient daartoe de post 'archief' te worden opgenomen; een richtbedrag valt niet
gemakkelijk te geven, omdat het afhankelijk is van de uitgangssituatie voor het eigen archief.
Met klem wil onze Commissie er op wijzen dat het noodzakelijk blijft dat een NG-kerk beschikt over een fysiek
exemplaar van alle van belang zijnde stukken en dat aan de te bewaren digitale bescheiden cq bestanden afdoende
zorg wordt gegeven en het belang van de inhoudelijke informatie afdoende veilig wordt gesteld.
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d. contact met kerken, mede ter uitvoering van de besluiten van de LV 2010
In de verslagperiode werd, ter uitvoering aan het besluit van de LV-2010, door onze Commissie onderzoek gedaan
naar het archiefbeheer door de kerkelijke organen, zowel analoge als ook digitale bescheiden. Daartoe werd een
onderzoek en enquête gehouden onder de kerken, regio’s en LV-commissies.
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Over de uitkomsten van dit onderzoek, conclusies en aanbevelingen cq concrete voorstellen van onze
8

Commissie aan uw LV wordt verwezen naar ons afzonderlijk rapport “Inventarisatie over archiefbeheer van
Nederlands Gereformeerde Kerken en andere NG-organisaties in 2012’
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Overigens werden de Landelijk Archivaris vragen van uiteenlopende aard gesteld over archiefbeheer. Daaruit bleek
meer dan eens dat de betreffende scriba – die veelal ook de archiefbeheerder is – allengs een duizendpoot wordt,
mede als gevolg van ook de beschikbare digitale informatie.
In dit verband is het dienstig te vermelden dat juist in verband met samenvoeging cq beëindigen van een NG kerk
tijdig met de landelijk archivaris kan worden overlegd over de wijze om daarbij voor de noodzakelijke
archiefbelangen tot een goede oplossing te komen.
e. contacten met andere kerken
Op grond van het besluit van LV-1998 zijn de Nederlands Gereformeerde Kerken lid van de Commissie
Protestantse Archieven (CPA) een overleg tussen archiefbeheerders van protestantse kerken. Het secretariaat van de
CPA is gevestigd op het ADC te Kampen. In de verslagperiode vonden enkele reguliere vergaderingen plaats die
met name verband hielden met een nieuw kerkelijk archiefbesluit en de organisatie van een zgn toogdag in 2013
voor archiefbeheerders van protestantse kerken over het onderwerp digitalisering van archiefbescheiden.
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Zoals hiervoor vermeld vond op 27 oktober 2010 een -tweede- overleg plaats met de Deputaten Archief en
Documentatie GKv. Daarin werd gesproken over het, door de Deputaten aan het adres van de Commissie, gedane
voorstel tot tariefstelling en participatie door de NGK in de organisatie van het ADC.
Daarbij betreft het naast de veilige bewaring van onze archiefbescheiden niet slechts een financiële bijdrage in het
ADC, maar tevens participatie in het bestuur van het ADC. Meer inhoudelijke gegevens van organisatorische en
financiële aard voor noodzakelijke en inhoudelijke oriëntatie kwamen eerst na de verslagperiode ons ter
beschikking. Medio 2013 vond daarover overleg plaats met Deputaten Archief en Documentatie GKv. In dit
verband verwijzen wij naar onze notitie en voorstel (september 2013; AC 2013-70) aan uw LV dienende voor
afzonderlijke standpuntbepaling en besluitvorming ter LV.
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Op initiatief van de landelijk archivaris werd begin 2011 een overleg gestart tussen archivarissen van CGK en GKv.
Sindsdien vergaderen deze archivarissen met enige regelmaat als het Archivarissenconvent ‘TOP’ (Tezamen-Op Pad) over archiefzaken van gemeenschappelijk belang.
Een van de gezamenlijke activiteiten van dit Archivarissenconvent waren in 2012 de archiefinformatie-avonden die
op een vijftal plaatsen werden gehouden. Daarin passeerden de verschillende aspecten van archiefbeheer, voor
analoge en voor digitale bescheiden alsook de veiligheid, de revue.. Ook door scriba’s cq archiefbeheerders van NGkerken werden deze avonden bijgewoond, waarbij hun aantal wel iets meer had mogen zijn…
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Ook naar aanleiding van deze informatieavonden heeft het onderwerp digitalisering prioriteit verkregen op de
agenda van onze Archiefcommissie.
Voorts ontving onze Commissie van het Archivarissenconvent in het voorjaar 2013 een voorstel oa. over een
Interkerkelijk Onderzoeksplatform voor beheer van digitale documenten. Wij verwijzen naar hoofdstuk 5 van
onze rapportage “Inventarisatie over archiefbeheer van Nederlands Gereformeerde Kerken en andere NGorganisaties in 2012’.
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f. Publicaties uit het Landelijk Archief cq vanuit de Commissie

4

In de laatste nummers van Archiefnieuws werd aandacht gegeven aan:
 Het inventariseren van een kerkelijk NGK-archief; de casus Rotterdam-Overschie - maart 2011
 Afscheid D. Smits als Landelijk Archivaris, LV stemt in met voorstellen Archiefcommissie,
raadpleging van het Landelijk Archief. Archiefnieuws verdwijnt, ...Adcetera komt. – voorjaar 2012
De teksten zijn eveneens op de website van de Commissie geplaatst; zie daarvoor www.ngk.nl/archief.
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Per 2012 werden bijdragen van Archiefnieuws opgenomen in ADCetera, het periodiek van het ADC; het besluit
van LV 2010 lag daaraan ten grondslag.
Dit periodiek wordt kosteloos toegezonden aan scriba’s en archiefbeheerders van plaatselijke kerken.
In ADCetera werden in 2012, bijdragen geplaatst die handelen over:
 Over enkele punten van selectie van kerkelijke archiefstukken
 Scribaat-zaken (I) Hoe vertrouwelijk blijft vertrouwelijk? noodzaak van goede zorg
voor bepaalde bescheiden
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Ook in de dagbladpers is aandacht geweest voor het Landelijk Archief.
Aandacht in de pers bestond voor de toekenning van de Koninklijke Onderscheiding aan br.D.Smits bij diens
afscheid als Landelijk Archivaris ter Landelijke Vergadering in 2010; berichtgeving daarover was er in het
Opbouw en in het Nederlands Dagblad, het Reformatorisch Dagblad alsook de Vlaardingse Courant.
De nieuwe landelijk archivaris, G.J.Bink, werd door Opbouw bevraagd naar het archiefbeheer in de Nederlands
Gereformeerde Kerken (Opbouw 16 april 2010 in het artikel “Kerkelijk archief tussen ordner en usb-stick”).
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Zowel Opbouw alsook het Nederlands Dagblad en het Reformatorisch Dagblad berichtten van de informatieavonden over archiefbeheer die door het Archivarissenconvent CGK-GKv-NGK in 2012 in Zwolle, Groningen,
Drachten, Rijswijk en Bunschoten werden georganiseerd.
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g. het Landelijk Archief; voortgang reguliere werkzaamheden
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Voor wat betreft de voortgang van de werkzaamheden door de Landelijk Archivaris kan voorts een aantal
zaken worden vermeld:
- aan het Landelijk Archief kon het archief van ds.J.C.Janse worden toegevoegd. Dit persoonlijk archief was in het
verleden toegankelijk gemaakt door br.D.Smits en bleef in beheer van de familie tot juni 2011.
Per juli 2011 maakt het, op basis van een overeenkomst, onderdeel uit van het Landelijk Archief en kan, mits
toestemming wordt verleend door een contactpersoon van de familie, worden geraadpleegd.
- van een aantal kerken werden archiefbescheiden ontvangen en toegevoegd aan het reeds aanwezige
archief (Bilthoven, Doorn, Zwijndrecht) alsook bescheiden van de redactie van Opbouw.
- er was contact en advisering aan de NGK Breukelen in verband met het sluiten van een overeenkomst
tot overbrenging van de kerkelijke archiefbescheiden vanaf 1868-1979 naar een regionaal Historisch Centrum;
Voorts was er contact met de NGK Baarn-Soest over het in ontvangst nemen van het archief van de in 2008
gefuseerde NGK met Amersfoort-Noord. Ook was er contact om het archief van zendingspredikant ds.Vonkeman
in ontvangst te nemen. Behandeling van deze archiefzaken zal grotendeels in 2013 zijn beslag kunnen verkrijgen;
- een beperkte hoeveelheid (oude) geluidsbanden werd het Landelijk Archief aangeboden.
- in tegenstelling tot eerdere verslagen kan niet worden gemeld dat van predikanten, of familie van overleden
predikanten, archief mocht worden ontvangen; ook werd de fotoverzameling niet uitgebreid in afgelopen periode.
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- de in het Landelijk Archief aanwezige kerkbodes van afzonderlijke NGK-en werden, voor zover daartoe
belangstelling bestond, aan de kerken aangeboden voor hun eigen archief. Tevens werden in een enkele geval
de –originele- notulen van kerkenraadsvergaderingen aan een NGK aangeboden voor het eigen kerkelijk archief.
- de internet-site van het Landelijk Archief (www.ngk.nl/archief) is beperkt aangepast en wordt op later tijdstip
geactualiseerd.
- In deze verslagperiode werd het Landelijk Archief aangevuld en gecompleteerd. Eind 2012 kende ons
Landelijk Archief een omvang van ca. 110 m1.
- aan het moderamen LV werd op enkele momenten de noodzaak voor archiefzorg voor digitale bescheiden,
o.a emails ed. onder de aandacht gebracht.
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Hoewel op de site NGK tal van digitale documenten worden aangetroffen (pdf’s van LV’s en rapporten
ed) beschikt het Landelijk Archief veelal zelf niet over de analoge documenten daarvan; dit betekent een leemte
in fysieke bescheiden van het Landelijk Archief. Evenmin beschikt het Landelijk Archief over digitale
documenten van de LV-vergaderingen, moderamen LV als ook haar LV-commissies (afgezien van de
vergaderingen van onze Commissie).
Naar het onze Commissie voorkomt dient hiervoor tot een nadere, betere oplossing te worden gekomen.
- voorts werd het moderamen geattendeerd op de situatie dat in oprichtingsbesluiten van LV-commissies en
NGK-organisaties niet cq niet altijd een bepaling is opgenomen dat ná opheffing van de Commissie of
organisatie het archief onderdeel dient uit te maken van het Landelijk Archief NGK.
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- het Landelijk Archief werd in 2012 een aantal keren geraadpleegd voor onderzoek het kader van de kerkelijke
problematiek in en rond 1967; dit onderzoek wordt verricht door prof.dr.E.A. de Boer (Universitair docent aan de
Theologische Universiteit Kampen).
- in de verslagperiode werd slechts in een enkele situatie het Landelijk Archief om informatie bevraagd.
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4. Voorstellen aan de Landelijke Vergadering
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Aan de Landelijke Vergadering stelt de Commissie zowel middels dit verslag, als ook in de afzonderlijke rapportage
naar aanleiding van het onderzoek naar het archiefbeheer onder de NGK’en een aantal zaken aan de orde.
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I
Eén van die zaken betreft de opslag en beheer van de te bewaren digitale bestanden.
De keuze hiervoor kan slechts voor zeer beperkte tijd worden uitgesteld, want er zal immers sprake moeten zijn van
afdoende en volwaardige zorg voor bescheiden (ongeacht de vorm) van het Landelijk Archief – waartoe de kerken
gezamenlijke verantwoordelijkheid dragen.
Wil zowel de LV voor haar eigen organisatie, inclusief die van de LV-commissies en NG-organisaties, een
voorziening treffen dan zal niet kunnen worden ontkomen aan een investering of op voorhand een reservering
daartoe.
Het is een illusie te denken dat een – al begonnen - avontuurlijke reis in het digitale tijdperk zonder goede
documentatie en verslaggeving kan plaatsvinden wil men zowel heen als ook terug de weg kunnen weten.
Voorts blijft het van groot belang om algehele zorg te blijven geven aan het Landelijk Archief en daarvoor de
noodzakelijke voorzieningen in stand te houden voor langdurige en veilige bewaring van de fysieke
archiefbescheiden.
Waar het de hoofdtaak van het Landelijk Archief betreft gaat het om het bewaren, het toegankelijk maken en de
informatieverstrekking uit bescheiden van de Landelijk Vergadering en haar Commissies alsook uit archieven van
predikanten en NG-organisaties voor zover deze onderdeel uitmaken van het Landelijk Archief.

48
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II
In het Landelijk Archief bevinden zich archieven van NG-kerken die zijn gefuseerd dan wel opgeheven en ook van
bestaande kerken die geen of te weinig archiefruimte hebben.
De gedachte dat alles wat van enige waarde is voor het NG-historisch kerkelijk erf centraal bij elkaar dient te zijn en
te worden bewaard, is naar de mening van onze Commissie niet te verwezenlijken en was evenmin de opzet van het
Landelijk Archief.
Onze Commissie heeft zich al geruime tijd op het standpunt gesteld dat het archief van een lokale NGK ter plaatse
in een Gemeentearchief (GAD) dan wel in een Regionaal Historisch Centrum (RHC) een goede en veilige bewaring
kan hebben. Als dat niet tot de mogelijkheden behoort – en evenmin huisvesting bij een zusterkerk, kan het
Landelijk Archief als opvang fungeren.
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Het lijkt Commissie dienstig om thans aan aanzet te maken om die archieven van NGK’en die al geruime tijd
geleden werden opgeheven, voor zover dit dienstig is, over te brengen naar een lokale of regionale openbare
archiefbewaarplaats, uiteraard op basis van een overeenkomst met bijzondere bepalingen voor raadpleging,
publicatie en ten aanzien van specifieke bescheiden.
Voor wat betreft archieven van bestaande NGK’en die thans op basis van ‘afspraken’ bij het Landelijk Archief zijn
geplaatst acht onze Commissie het gewenst om met de desbetreffende NGK nader te overleggen over opties tot
terugplaatsing van het archief naar de eigen bewaarplaats of bij een zusterkerk dan wel bij GAD of RHC.
Wanneer geen van deze opties reële kans van slagen heeft gehad, is er de mogelijkheid om ook dergelijke kerkelijke
archieven onder nadere voorwaarden, onderdeel te laten uitmaken van het Landelijk Archief.
.
III
(Her)benoeming leden van de Commissie voor Archief en Documentatie;
Drs..J.W.Puttenstein, lid van de Commissie sinds 1994 is aftredend; de LV 2010 besloot tot een extra zittingstermijn
in verband met noodzakelijke continuïteit in de Commissie.
Wij kunnen uw LV thans een nieuw commissielid voor dragen die bekend is met archiefbeheer.
Achterliggende, persoonlijke, gegevens zijn zoals te doen gebruikelijk op een afzonderlijke bijlage vermeld.
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Tevens wordt voorgesteld de leden ds.J.Bouma en ds.D.Timmerman voor een tweede termijn te herbenoemen.
Zoals bekend is de landelijk archivaris qualitate qua lid van de Commissie voor Archief en Documentatie.
Op deze plaats is het gepast om br.D.Smits, eerste Landelijk Archivaris, te memoreren. Tot de vorige LV 2010 was
hij het aanspreekpunt voor velen in de Nederlands Gereformeerde Kerken. Hij was degene die gedurende een zeer
lange periode van 37 jaar met inzet en toewijding heeft zorg gedragen voor de omvangrijke verzameling bescheiden
die gezamenlijk het Landelijk Archief gingen vormen; nauwkeurigheid daarbij was zijn streven met name voor het
maken van nadere toegangen; dienstbaarheid betonen was zijn doel.
Op 29 mei 2013 overleed hij in zijn woonplaats Vlaardingen. Zijn rouwkaart vermeldt Zondag 1 HC als troost voor
velen naast zijn vrouw en alle (klein)kinderen.
Onze commissie bewaart fijne en goede herinneringen aan de periode waarin met br.Smits mocht worden
samengewerkt en ten huize van de familie Smits kon vergaderen.
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De Commissie wil ook in komende periode aandacht blijven geven aan punten die de NGK-archieven betreffen en
- onderhouden van contact met het ADC ic. drs.W.Koole met name door de Landelijk Archivaris;
- informeren van de NG-stichtingen en -verenigingen over de functie van de Commissie, in verband met vragen
betrekking hebbend op archiefbeheer en hen te wijzen op de mogelijkheid om fysieke archiefbescheiden, met name
ingeval van opheffing, over te dragen aan het Landelijk Archief.
- continueren van bijdragen in ADCetera, periodiek van het ADC, en dit gratis aan de kerken en ook aan de
regionale vergaderingen te zenden.
- ter regionale vergaderingen de aspecten van (digitaal) archiefbeheer onder de aandacht brengen, alsook
overlegsituaties creëren met NGK-archiefbeheerders over het archiefbeheer van fysieke en met name digitale
documenten en de toekomst daarin.
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En voorts:
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- de Landelijke Vergadering, alsook tussentijds het LV-moderamen, van advies te dienen over zaken die het
archiefbeheer betreffen van kerkelijke organen met name de digitale bescheiden van de Landelijke Vergadering,
haar Commissies als ook voor het archiefbeheer van de kerken.
- initiëren van een intern overleg over (centraal) digitaal gegevensbeheer met oa. de scriba LV en de webmaster.
- overleg plegen met Commissies cq Deputaten Archief en Documentatie van andere kerken over beheer van
kerkelijke archieven, ongeacht de vorm waarin deze bescheiden zijn opgemaakt.
- afdoende aandacht blijven geven aan ontwikkelingen binnen het archiefbeheer en het vakoverleg van archivarissen
stimuleren
- realiseren van de doelstellingen binnen de kaders van de ontwerp-begroting 2014-2016.
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Nieuwerkerk ad IJssel, augustus 2013
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G.J.Bink

ds.J.Bouma

drs.J.W.Puttenstein

ds.D.Timmernan
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De Landelijke Vergadering van de Nederlands Gereformeerde Kerken in vergadering bijeen te
Zeewolde op ///////////////////
Kennis genomen hebbend van het verslag van de Commissie voor Archief en Documentatie 2010-2012 (augustus
2012, AC 2013-69)

6
besluit

8
10
12
14
16
18

1. uit te spreken dat de zorg voor en het beheer van de archiefbescheiden van het Landelijk Archief een
voortdurende factor van belang is voor de Landelijke Vergadering en voor haar Commissies, alsook
voor de Nederlands Gereformeerde Kerken als geheel, en voor elke kerk afzonderlijk dient te zijn voor
wat betreft haar eigen archief, ongeacht de vorm van de bescheiden.
2 .in de instellingsbesluiten van de LV-Commissies en de NG-organisaties de bepaling op te nemen dat
bij beëindiging van de werkzaamheden dan wel bij opheffing alle bescheiden – ongeacht hun vorm onderdeel dienen uit te maken van het Landelijk Archief NGK, dat zowel tussentijds als
vóór dat van opheffing sprake is met de Landelijk Archivaris wordt overlegd en dat de kosten voor
het toegankelijk hebben van de te bewaren bescheiden ná overdracht aan het Landelijk Archief voor
rekening zijn van de organisatie en onderdeel moeten uitmaken van de liquidatierekening.

20
22
24
26
28

3. overigens de Landelijke Vergadering en haar Commissies, alsook de NG- kerken, regio’s,
predikanten, NG-verenigingen en - stichtingen van advies te dienen en middels gerichte acquisitie
waardevolle bescheiden veilig te stellen die kunnen dienen ter completering van het Landelijk
Archief.
4. voorts de Landelijk Archivaris op te dragen de eerstkomende Landelijke Vergadering nader te
informeren over bijzonderheden van archiefbeheer die zich hebben voorgedaan cq zich voordoen
ten aanzien van zowel analoge als ook digitale bescheiden van LV-organen en ook van de
afzonderlijke kerken, voor zover daaromtrent de informatie voorhanden is.

30
32
34

5. de Commissie te danken voor haar verslag en de commissieleden voor hun inzet in afgelopen periode
voor het veilig stellen van het Landelijk Archief en de daartoe behorende archieven.
6. de heer J.W.Puttenstein, lid van de Commissie voor Archief en Documentatie, te danken voor het
behartigen van de archiefbelangen in en buiten deze Commissie gedurende een lange periode.

36
7. tot leden van de Commissie te benoemen cq te herbenoemen: (zie op de afzonderlijke bijlage ).
38
40
42

8. vast te stellen de begroting 2014-2016.
9.met Deputaten Archief en Documentatie GKv resp CGK en ook andere kerkgenootschappen in
overlegverband de specifieke aspecten aan de orde te stellen over het beheer van kerkelijke archieven
en toekomstige ontwikkeling daarin.

44
Aldus vastgesteld in haar vergadering op
46
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2
Begroting

2014

2015

2016

1. Veilige bewaring op ADC

5400

5600

5800

2. Archiefbewerking

500

500

500

3 PC-/kopieerbenodigdheden
4. archiefmateriaal; geluids- en fotoarchief

250
150

250
150

250
150

350

350

350

150

150

150

4
6
8
10
12

16

5. Ophalen aangeboden archiefbescheiden
en -verzamelingen ed, reiskosten voor
archiefzorg (op ADC en adviezen
ter plaatse bij de kerken)
6. Portikosten, telefoon/emailkosten

18

7. Vergaderkosten Commissie Archief NGK

450

450

450

20

8. Contributie CPA (Commissie Particuliere
100
Archieven overleg archivarissen prot. kerken)

100

100

9. Bijdrage in verzendkosten ADCetera , waarin
sinds 2012 Archiefnieuws NGK is opgenomen 150

150

150

10. voorbereidingskosten voor een te geven
cursus Archiefbeheer

-

100

50

11. deelname in Interkerkelijk Onderzoeksplatform Beheer Digitale Documenten

500

400

250

12. contacten ter Regio’s en overleg met
Archiefbeheerders van NGK’en

500

500

300

13. bijdrage Archivarissenconvent cgk-gkv-ngk

100

100

100

14

22
24
26
28
30
32
34
36
14. Onvoorzien

100
----------

38
40

Vergoeding Landelijk Archivaris
op grond besluit LV-Apeldoorn 1994

42

totaal

100
----------

100
--------

1000
1000
1000
-----------------------
9700
9700
9700
===============================

44
Kampen, augustus 2013

46
De Commissie voor Archief en Documentatie ten dienste van de Nederlands Gereformeerde Kerken,

48
G.J.Bink,

Ds.J.Bouma

drs. J.W.Puttenstein

ds.D.Timmerman

50
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Bijlage 1

4

Instemmingsverklaring voor het raadplegen van het Landelijk Archief van de
Nederlands Gereformeerde Kerken.

bij het verslag 2010-2012 van de Commissie voor Archief en Documentatie NGK

6
8
10
12
14
16

1. Bronnenmateriaal
a.
Bescheiden die onderdeel zijn van het Landelijk Archief NGK ic de Landelijke
Vergadering (LV), haar Commissies en NG-organisaties kunnen worden geraadpleegd,
tenzij sprake is van de classering ‘niet-openbaar’;
b.
Bescheiden die aanvullend bij het Landelijk Archief zijn geplaatst van cq door personen,
andere NG-organisaties ed zijn – voor zover door dezen geen nadere beperkingen zijn
gesteld- voor raadpleging beschikbaar;
c.
Boeken, brochures ed, aanwezig in het Landelijk Archief, kunnen worden geraadpleegd; dit
geldt ook foto’s voor zover niet behorend tot geclasseerde bescheiden onder 1b.
d.
Geluidsdragers (video)tapes, cd/dvd’s) zijn te gebruiken voor zover de apparatuur op het
ADC beschikbaar is.

18
20
22
24
26

2. Raadpleging
a.
Raadpleging kan plaatsvinden na toestemming van de Landelijk Archivaris NGK
op basis van een –schriftelijk- verzoek dat tevens het onderwerp aangeeft;
b.
Raadpleegmogelijkheid vindt plaats op het ADC (Archief- en Documentatiecentrum te
Kampen) en rekening houdend met openingstijden, voorzieningen en andere aanwijzingen
van de archivaris van het ADC;
c.
Voor het raadplegen van bescheiden van het Landelijk Archief wordt/worden door
betrekkenen(n) de gegevens in het logboek Landelijk Archief-NGK vermeld; dit logboek
bevindt zich bij het Landelijk Archief.

28
30
32
34
36
38
40
42

3. Wijze van raadplegen
a.
Het raadplegen van bescheiden geschiedt met de nodige zorgvuldigheid.
De bestaande orde van de bescheiden wordt gerespecteerd. Na raadpleging worden
de bescheiden op dezelfde plaats teruggelegd zonder dat vermenging of
verwisseling plaatsvindt;
b.
Op de bescheiden worden geen aantekeningen, bijschrijvingen of doorhalingen gemaakt;
c.
Met bescheiden waarvan de kwaliteit als ‘minder goed’ kan worden geduid, zal voorzichtig
worden omgegaan;
d.
Zorg wordt gedragen dat bescheiden die een minder goed leesbare tekst hebben niet langer
dan strikt nodig bloot zullen staan aan een lichtbron en/of geopend zullen liggen;
e.
Van bijzonderheden die bij de raadpleging worden geconstateerd en van situaties als bedoeld
onder 3.c zal de Landelijk Archivaris worden geïnformeerd;
f.
Aan het eind van de dag wordt zorg gedragen dat de geraadpleegde bescheiden worden
teruggeplaatst in de archiefbewaarplaats.

44
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18
20
22
24
26
28
30
32
34
36

4. Openbaarheid/niet-openbaarheid
a.
Bescheiden vermeld onder 1a, nl. van de Landelijke Vergadering, haar Commissies en
NG-organisaties zijn te beschouwen als bescheiden met openbaarheid in algemene zin;
b.
Bescheiden vermeld onder 1b, nl. van personen en andere NG-organisaties zijn
openbaar in algemene zin tenzij door dezen bepalingen zijn gesteld of overeengekomen;
c.
Bescheiden onder 1a geclassificeerd als ‘vooralsnog niet-openbare bescheiden’ van de
Landelijke Vergadering, haar Commissies en NG-organisaties, en
bescheiden onder 1b, van personen en andere NG-organisaties waarbij beperkingen zijn
gesteld, zijn niet-openbaar behoudens uitdrukkelijke toestemming voor raadpleging
door de Landelijk Archivaris in verband met specifiek onderzoek.
Ingeval sprake is van een overeenkomst van een afzonderlijk archief als bedoeld onder 1.b.
dat is geplaatst bij het Landelijk Archief, worden de voorwaarden en condities voor
raadpleging daartoe volledig nagekomen en is een ieder gehouden om de daarvoor vermelde
procedure te hanteren voor ev. toestemming door de rechthebbende(n).
d.
Bij raadpleging voor onderzoek, studie ed is het niet toegestaan om afbeelding(en) in welke
vorm of op welke drager te maken van bescheiden als bedoeld onder 4c hiervoor;
5. Publicaties; publiciteit geven naar aanleiding van raadpleging
a.
Van bescheiden met aanduiding openbaarheid in algemene zin (LV, commissies ed) kan
publicatie en citering plaatsvinden, met inachtneming van de rechten krachtens het
auteursrecht voor betrokkene(n) en rechthebbenden; dit geldt ook voor bescheiden
vermeld onder 1.c. (boeken, brochures ed)
b.
Het publiceren en publiciteit geven, ongeacht de vorm of welke wijze waarop, intern of
extern, van informatie van geraadpleegde bescheiden die geclasseerd zijn als ‘niet-openbaar’
is niet toegestaan;
c.
Voordat publicatie van gegevens en/of informatie van cq over nog levende personen en/of
bestaande organisaties plaatsvindt zal voordien met de betrokkene(n) worden overlegd
teneinde toestemming te verkrijgen;
d.
Het publiciteit geven cq verspreiden, ongeacht de vorm of de wijze waarop, intern of extern,
van de informatie uit geraadpleegde bescheiden die als openbaar in algemene zin gekend zijn,
kan slechts plaatsvinden ná schriftelijke toestemming van de Archiefcommissie voor Archief
en Documentatie NGK; aanwijzingen van deze Commissie cq de Landelijk Archivaris
worden opgevolgd;
e.
In de publicatie zal bij het zgn bronnenapparaat de vindplaats van de betreffende informatie
worden vermeld;
f.
Van de publicatie ontvangt de Landelijk Archivaris een fysiek exemplaar eventueel
aangevuld met een digitale versie.

38
40
42
44

6. Geheimhouding
Geheimhouding zal in acht worden genomen voor die zaken en/of feiten die bij
raadpleging onder ogen zijn gekomen en welke direct of indirect geen relatie (behoeven
te) hebben met de reden waarom raadpleging van bescheiden was verzocht.
Evenmin zal op later tijdstip enige vermelding –hoe ook genaamd- daarover worden
gemaakt.
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7. Auteursrecht; portretrecht
a.
Het auteursrecht ten aanzien van publicaties van de Landelijke Vergadering, haar
Commissies en NG-organisaties, personen ed zal ten volle worden gerespecteerd en in
voorkomend geval in acht worden genomen; dit geldt eveneens ten aanzien van alle
afbeeldingen en film- en geluidsfragmenten onderdeel van het Landelijk Archief NGK,
waarvan dit recht, tenzij toekomend aan derden, behoort tot de Commissie voor Archief
en Documentatie NGK ten deze de belangen van de Landelijke Vergaderingen behartigd;

8
b.
10

Toestemming voor het geheel of gedeeltelijk aanwenden van de onder 7.a bedoelde
bescheiden cq informatie dient te worden aangevraagd bij de Landelijk Archivaris die
daarover de Commissie voor Archief en Documentatie informeert.

12
14
16
18

8. Slotartikel
a.
De instemmingsverklaring dient voorafgaande aan de eenmalige raadpleging (danwel van
de te voren afgesproken periode) te worden ondertekend en
b.
worden in het “Logboek Landelijk Archief NGK“overige gegevens vermeld..
c.
In voorkomend geval kan bij niet-aanwezigheid van de Landelijk Archivaris een lid van de
Commissie voor Archief en Documentatie voor afzonderlijke raadpleging de belangen van
het Landelijk Archief NGK behartigen.

20
Met instemming getekend teneinde conform te handelen,
22
24

Plaats
datum

26
28

naam en werkadres:

30

tel.nr.:

emailadres:

32
34
36
de overeenkomst wordt in duplo opgemaakt
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