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LANDELIJK ARCHIEF NGK
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Hertenkruid 6, 2914 TD Nieuwerkerk a.d IJssel
==========================================================================

Aan de Landelijke Vergadering 2013 via Moderamen LV.
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Onderwerp: middelen voor (nieuwe) onderdelen archiefbeheer
Kenmerk: 2013-55
Nieuwerkerk ad IJssel, augustus 2013
Aan uw LV wordt door de Commissie voor Archief en Documentatie een rapportage aangeboden
naar aanleiding van de vragen- en enquêteronde over archiefbeheer in 2012.
Daarin zijn herkenbare en soms verrassende uitkomsten.
Mijn bericht aan uw LV handelt daarover niet, maar wel over een andere belangwekkende zaak
waarmee ondergetekende als Landelijk Archivaris geconfronteerd zal worden op enig tijdstip
wanneer ons Landelijk Archief met andere dan fysieke documenten zal worden gecompleteerd.
Vandaag de dag vallen computers en laptops niet meer weg te denken uit de administratieve én
persoonlijke omgeving, ook niet van die van het scribaat LV, van de LV-commissies of
secretariaat van NG-organisaties.
De op een computer aanwezige documenten die kerkelijke LV-zaken betreffen, vormen echte
onderdelen voor het archief van onze kerken. Alleen de vorm is anders.
Was eerder sprake van 250 cm aan ordners van fysieke documenten, nu is het 2,5 cm op een usbstick of enkele cd’s van digitale documenten (afgezien van 25 cm van de meest belangrijke
documenten die ook in fysieke vorm zijn).
Een duidelijk verschil, niet naar inhoud maar naar de vorm waarin de informatie van en over ons
kerkverband valt aan te treffen en waarvoor een opslagmogelijkheid moet worden aangewend.
Afdoende zorg is nodig voor de bestaande in digitale vorm aan te treffen LV-documenten die op
enig moment onderdeel dienen te zijn van het Landelijk Archief. Daartoe is het noodzakelijk dat
er een afdoende voorziening dient te komen voor opslag en beheer van LV-documenten.
Van ongewild uitstel in deze mag geen sprake zijn.
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Dat betekent evenzeer dat financiële mogelijkheden gecreëerd dienen te worden om onderzoek te
doen naar een opslagmogelijkheid alvorens deze ook te kunnen realiseren. Eerst dan zal sprake
zijn van een volwaardig archiefbeheer door de Landelijk Archivaris van digitale bescheiden naast
de fysieke bescheiden.
Middels dit bericht wil ik hierin benadrukken dat uw Landelijke Vergadering als zorgdrager en
eigenaar van haar archieven, de verantwoordelijke taak heeft middelen ter beschikking te stellen
om haar aanwezige documenten, ongeacht de vorm ervan, goed te kunnen beheren.
Slechts op die manier is het voor een Landelijk Archivaris doenlijk om feitelijke taken verbonden
aan archiefbeheer goed en in voldoende mate te kunnen behartigen.
Voor overige inhoudelijke zaken, ook voor wat betreft het scribaat LV, mag worden verwezen
naar de rapportage van de Commissie voor Archief en Documentatie.
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