
 700 

Plaatsingslijst van het archief 
van het Multidisciplinair 
Centrum voor Kerk en  
Samenleving  
(MCKS) 
 
(1969-2002) 
 
 
 
 
 
 
Samengesteld door dr. P. Bak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Historisch Documentatiecentrum voor het 
Nederlands Protestantisme (1800-heden) 
Vrije Universiteit Amsterdam 
De Boelelaan 1105 
1081 HV  Amsterdam 
 
Collectie nummer: 700 
Mei 2004 



 2 

Inleiding 
 
 
 
 
 
 
Het archief van het MCKS werd in 2003 overgedragen aan het Historisch 
Documentatiecentrum. De bij het archief behorende lijsten en begeleidende 
stukken zijn achter deze plaatsingslijst opgenomen. De stukken zijn overge-
pakt in archiefdozen waarvan hierna de plaatsingslijst. 
 
Aan de plaatsingslijst zijn enkele memo’s van en door J. (Hans) Bakker en 
een eerdere plaatsingslijst toegevoegd. 
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Plaatsingslijst 
 
 
 
 
 
 
 
Doos 1 
1. Correspondentie met het ministerie van O&W 1980-1992 
 
2. Correspondentie met de Nederlandse Protestantenbond 1981-

1990 
 
3. Correspondentie met participerende kerken 1982-1987 
 
4. Correspondentie met en stukken betreffende de Raad van Ker-

ken 1978-1993 
 
5. ‘Achtergrond Raad van Kerken’ 1982-1986 
 
6. Stukken betreffende Kerk en Wereld 1987-1988 
 
7. Stukken betreffende de evaluatie van het MCKS 1984-1985 
 
8. Correspondentie met de Oud-Katholieke Kerk 1980-1989 
 
Doos 2 
9. Correspondentie met de Evangelisch-Lutherse Kerk 1978-1991 
 
10. Correspondentie met de Nederlandse Hervormde Kerk 1978-

1994 
 
11. ‘Achtergrond Ned Herv Kerk’ (Beleidsnota) 1981 
 
12. Correspondentie met de Remonstrantse Broederschap 1979-

1995 
 
13. Correspondentie met de Algemene Doopsgezindse Sociëteit 

1981-1987 
 
14. Correspondentie met de Gereformeerde Kerken 1975-1996 
 
15. Correspondentie met niet-participerende kerken 1979-1987 
 
Doos 3 
16. Stukken betreffende de werving van nieuwe participanten 1987-

1988 
 
17. Correspondentie 1982-1984 
 
18. Stukken betreffende de Jaarberaden 1982 
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19. Correspondentie betreffende publiciteit 1985-1986 
 
20. Brievenboek 1982-1986 
 
Doos 4 
21-22. Correspondentie betreffende publiciteit 1990-1992 
  21. Persberichten, circulaires, correspondentie A t/m E 
  22. Correspondentie F t/m Z 
 
23. Stukken betreffende publiciteit: plannen en evaluatie 1989-1993 
 
Doos 5 
24-25. Stukken betreffende de voorbereiding het MCKS 1976-1980 
  24. 1976-1977 
  25. 1978-1980 
 
Doos 6 
26. Algemeen bestuur en dagelijks bestuur 1981: correspondentie. 

notulen, agenda’s, nota’s 
 
27. Brievenboek algemeen bestuur en dagelijks bestuur 1982-1985 
 
28-30. Algemeen bestuur: correspondentie. notulen, agenda’s, nota’s, 

begrotingen 
  28. 1982-1984 
  29. 1985-1988 
 
Doos 7 
  30. 1989-1992 
 
31-35. Dagelijks bestuur: correspondentie. notulen, agenda’s, nota’s, 

begrotingen 
  31. 1982-1984 
 
Doos 8 
  32. 1985-1986 
  33. 1987-1988 
 
Doos 9 
  34. 1989-1990 
  35. 1991-1992 
 
36. Adressenlijsten en lijsten van deelnemers aan conferenties 

1981-1990 
 
Doos 10 
37. Correspondentie met de Protestantse Stichting tot Bevordering 

van het Bibliotheekwezen en de Lectuurvoorziening in Neder-
land, Publivorm 1988-1991 

 
38. Stukken betreffende enquete gehouden op studiedag mei 1990 

‘De Derde Wereld, de Vierde Wereld en wijzelf’ 1990-1992 
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39. Algemeen bestuur: correspondentie. notulen, agenda’s, nota’s 

1982-1988 
 
40. Werkplannen 1978-1987 
 
Doos 11 
41. Uitgaande brieven van H. Noordegraaf 1993 
 
42. Uitgaande brieven van H. Noordegraaf 1994 
 
43. Uitgaande brieven 6 maart 1989 t/m 5 juli 1991 
 
Doos 12 
44. Uitgaande brieven van H. Noordegraaf 1995 
 
45. Uitgaande brieven Chr. Hogenhuis 1995 
 
46. Uitgaande brieven van Chr. Hogenhuis, D. Koelega, M. Vree-

kamp 1994 
 
47. ‘Persoonlijk archief’ van M.A. Laeyendecker-Thung 1982-

1986: aantekeningen, notulen, notities 
 
Doos 13 
48. ‘Persoonlijk archief’ van M.A. Laeyendecker-Thung 1982-

1986: aantekeningen, notulen, notities 
 
49. ‘Persoonlijk archief’ van M.A. Laeyendecker-Thung 1986-

1991: aantekeningen, notulen, notities 
 
50. ‘Archiefmateriaal H.M. de Lange’ 1970-1980: papers, aanteke-

ningen, knipsels, correspondentie 
 
Doos 14 
51-52. ‘Archiefmateriaal H.M. de Lange’ 1970-1980: papers, aanteke-

ningen, knipsels, correspondentie 
 
Doos 15 
53. Teksten van papers 1985, 1988 
 
54. Stukken betreffende financiën 1984-1988 
 
55. Adressenlijsten 
 
56. Stukken betreffende projecten 1981, 1984, 1987, 1990, 1992 
 
Doos 16-18 
57-62. Giroafschriften, 1985-1991. 
  57. Giroafschriften 1985 
  58. Giroafschriften 1986 
  59. Giroafschriften 1988 
  60. Giroafschriften 1989 
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  61. Giroafschriften 1990 
  62. Giroafschriften 1991 
 
Doos 19 
63. Kasboeken 1982-1985, 1987-1999 
 
64-65. Diverse financiële stukken 1982-1987 
 
Doos 20 
66. Facturen 1986-1987 
 
67. Betaalde rekeningen april 1988-december 1989, kasstukken 

1987 t/m 1990 
 
68. Uitgaande post van Chr Hogenhuis april 1992 t/m dec 1993 
 
Doos 21 
69. Uitgaande post D. Koelega juni 1992 t/m dec 1993 
 
70. Uitgaande post G. de Vries, M. Veltman, M. Thung. april 1992 

t/m dec 1993 
 
71. Persarchief 1992 t/m 1995 
 
Doos 22 
72. Uitgaande brieven van Chr Hogenhuis 1996-1997 
 
73-74. Stafvergaderingen (agenda’s, notulen, bijlagen) 1989-1996 
 
Doos 23 
75. Uitgaande brieven van het secretariaat 1995-1997 
 
76. Diverse financiële stukken 1987-1992 
 
77-78. ‘Diverse dossiers’, onder meer stafbesluiten, conceptteksten, 

adressenbestanden 1987-1991, 1993, 1996 
 
Doos 24 
79. Bureau-agenda’s 1982-1986, 1990-1996 
 
Doos 25-27 
80-86. Manuscripten van uitgaven (rapporten, papers) 1986-1997 (ge-

preciseerde opgave zit in no.  80) 
 
Doos 28 
87. Stukken betreffende het Landelijk Steunpunt Studentenpasto-

raat 1990-1993 
 
88. Stukken betreffende Kerkendag 1992 
 
89. Stukken betreffende Conciliair Proces/Kerkendag 1989 
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Doos 29-31 
90-96. Stukken betreffende de Werkgemeenschap Economie Theologie 

(WET) 1987-1993 
 
Doos 31-34 
97-106. Stukken betreffende ‘Wanneer is de economie echt gezond?’ 

(WEEG): interne en externe correspondentie, vergaderingen, 
achtergrondinformatie, rapporten, documentatie, lezingen, con-
ferentieverslagen 1988-1996 

 
107. Stukken betreffende fondswerving 1980-1995 
 
Doos 35 
108. Ontvangen giften 1989-1993 
 
109. Rekeningen 1991 
 
110. Rekeningen 1990 
 
Doos 36 
111. Giroafschriften 1993 
 
112. Correspondentie met en rekeningen betreffende Kerk en Wereld 

1986-1988 
 
113. Giroafschriften betreffende de WET 1989-1994 
 
114. Stukken betreffende ‘Economie van het genoeg’ 1980-1990 
 
Doos 37 
115-120. Stukken betreffende ‘Economie van het genoeg’ 1980-1990 
 
Doos 38 
118-120. Stukken betreffende ‘Economie van het genoeg’ 1980-1990 
 
Doos 39 
121. Stukken betreffende Sociaal-Cultureel Rapport 1992 
 
122-123. Stukken betreffende de werkgroep ‘Gewetensbezwaarden in de 

Arbeid’ 1984-1988 
 
Doos 40 
124. Stukken betreffende de werkgroep ‘Gewetensbezwaarden in de 

Arbeid’ 1984-1988 
 
125. Stukken betreffende lustrumberaad MSKS 1991 
 
126. Stukken betreffende Visie en volharding, liber amicorum Mady 

Thung 1991-1992 
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Doos 41-43 
127-134 Stukken betreffende het studieproject ‘Reflecties op de toe-

komst’ 1973-1978 
 
Doos 43-47 
135-145. Stukken betreffende het project ‘Gezondheidszorg’ 1982-1990 
 
Doos 47-50 
146-154. Stukken betreffende de werkgroep ‘Technologie als mensen-

werk’ 1984-1990 
 
Doos 50-51 
155-158. Stukken betreffende de conferenties (1986, 1989, 1991) en de 

werkgroep ‘Moreel beraad’1986-1992 
 
Doos 52 
159. Stukken betreffende de ‘4% aktie’ 1989-1990 
 
Doos 52-53 
160-163. Stukken betreffende conferenties van het MCKS en Ecumenical 

Research Exchange 1984 
 
Doos 53 
164. Stukken betreffende beraden ‘Kerken op zoek naar nieuwe 

vormen van engagement’ (10 oktober 1996) en ‘Riding the Jug-
gernaut, debat over theologie en economie’ (11 november 
1996) 

 
Doos 53-54 
165-166. Stukken betreffende het lustrumberaad ‘De dauwdruppel en de 

pauper. Over geestkracht, spiritualiteit en engagement’ (23 no-
vember 1996) 

 
Doos 54 
167. Stukken betreffende het jaarberaad 1998: ‘Kerken, welkom op 

het toneel’ 
 
Doos 54-55 
168-169. Stukken betreffende project ‘Nieuwe Biotechnologie’ (1988-

1989), later genoemd ‘Biotechnologie, Ethiek en Landbouw’ 
(1993-1997) 

 
Doos 55 
170. Stukken betreffende onderzoek i.o.v. het Centrum voor Ge-

meenteopbouw (CGO) 1995-1996 
 
Doos 55-56 
171-172. Verslagen van conferenties 1982-1991 
 
Doos 56 
173. Memo’s en nieuwsbrief met informatie over de geschiedenis 

van het MCKS 1991, 1996, 2002 
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Doos 56-57 
174-175. Stukken betreffende project ‘Reflecties op de toekomst’ 1974-

1976 
 
Doos 57 
176-177. Stukken betreffende beraad ‘Spiritualiteit, wetenschap en maat-

schappelijk engagement’ 1986-1988 
 
Doos 58-60 
178-189. Stukken betreffende gehouden ‘beraadsdagen’ 
  178. 1982 185. 1989 
  179. 1983 186. 1990 
  180. 1984 187. 1991 
  181. 1985 188. 1992 
  182. 1986 189. 1993 
  183. 1987 190. 1994 
  184. 1988  
 
Doos 61-64 
191-199. Stukken betreffende project ‘Biotechnologie’ 1987-1989 
 
Doos 64-65 
200-201. Stukken betreffende samenwerking MSKS met Koninklijk In-

stituut voor Ingenieurs in project ‘De techniek en haar grenzen’ 
1989-1991 

 
Doos 65 
202. Stukken betreffende publicatie Verantwoorde technologie 1992-

1993 
 
Doos 65-68 
203-213. Stukken betreffende ‘technologieberaden’ 1982-1993 
  203-204. 1982-1986 
  205-206. 1987-1988 
  207-209. 1989 
  210-211. 1990 
  212.  1991-1992 
  213.  1993 
 
Doos 69-72 
214-221. Stukken betreffende Europees project ‘Unemployment’ 1975-

1988 
 
Doos 73-75 
222-224. Publicaties en literatuur 
 
 
Doos 76-82 
225-234. Documentatie betreffende Europees project ‘Unemployment’ 

1975-1988 
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Doos 83-87 
235-243. Stukken en documentatie betreffende verkeersproject ‘Wat be-

weegt ons’ 1989-1997 
 
Doos 88 
244-245. Stukken betreffende de Wereldraad van Kerken [1969-1989] 
 
Doos 89 
246-249. ‘MCKS in de pers’ 1981-1998 
 
Doos 90 
250. Diversen 1990-1992 
 
251. Stukken betreffende project ‘Burgerschap en Levensbeschou-

wing’ 1992-1993 
 
Doos 91 
252. Stukken betreffende conferentie ‘Goed gezelschap’ 1994 
 
253. Stukken betreffende beraad ‘Hart en ziel voor Europa?’ 1997 
 
254. ‘Correspondentie Algemeen 1974 t/m 1981 A t/m Z’ 
 
Doos 92 
255. ‘Correspondentie Personenarchief Algemeen 1981 t/m 1990 S 

t/m Z’ 
 
256. Ingekomen correspondentie februari 1982-september 1985 
 
Doos 93 
257. Ingekomen correspondentie februari 1982-september 1985 
 
258. ‘Correspondentie Personenarchief Algemeen 1981 t/m 1990 J 

t/m K’ 
 
Doos 94 
259. ‘Correspondentie Personenarchief Algemeen 1981 t/m 1990 L 

t/m R’ 
 
260. Notulen bestuur en begeleidingscommissie 1990-1998 
 
Doos 95 
261. Notulen begeleidingscommissie 1997-1998 
 
262. Stukken betreffende ‘Wanneer is de economie echt gezond?’ 

(WEEG) 1992-1996 
 
263. Stukken betreffende de Werkgroep Economie en Theologie 

(WET), 1988, 1991-1992 
 
Doos 96 
264. Stukken inzake statutenwijziging 1994-1997 
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265. Stukken inzake Stichting Pandora 1993-1994 
 
266. Correspondentie Herman Noordengraaf 1993-1995 
 
267. Stukken inzake beleidsdiscussie Nederlandse Hervormde Kerk 

1988-1989 
 
268. Diversen 
 
269. Stukken betreffende project ‘Theology of life’ 1993-1996 
 
Doos 97 
270. Stukken betreffende project ‘Arbeid en participatie’ 1994-1997 
 
271. Stukken betreffende congres ‘Riding the Juggernaut. Het debat 

over theologie en economie’ 1996 
 
272-273. Stukken betreffende ‘Christelijk Sociaal Denken’ 1991 
 
Doos 98 
274. Stukken betreffende Landbouwbiotechnologie 1989-2000 
 
275. Adreslijsten 
 
Doos 99 
276. Diversen 
 
277. Stukken betreffende ‘Philips en kerken in dialoog’ 1980 
 
278. Stukken betreffende ‘Natuurwetenchap, geloof en samenleving’ 

[1974-1992] 
 
279. Stukken betreffende ‘Technologie en economie’ [1988-1992] 
 
280. Stukken betreffende productie Een gezonde economie? Maat-

schappelijke dimensies van het economisch handelen (Kampen 
1994) 

 
Doos 100 
281. Stukken betreffende algemeen bestuur en dagelijks bestuur 

1988-1992 
 
282. Stukken betreffende beraden, beleid, personeel, publiciteit 

[1988-1992] 
 
283. Stukken betreffende project ‘Economie van het genoeg’ 1982-

1983 
 
284. Stukken betreffende project ‘Arbeid, waartoe?’ 1982-1985 
 
Doos 101-105 
285-289. Publicaties 
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Doos 106 
290. Achtergrondartikelen bij beraad over ‘Spiritualiteit’ 1990-1995 
 
291. Stukken betreffende publicatie Spiritualiteit als bondgenoot 

(Kampen 1998) 1995-1998 
 
292. ‘Archief Christiaan [Hogenhuis]’ (werkplannen, projectplan-

nen, strategisch beleid) 1993-2002 
 
Doos 107 
293. Stukken betreffende ‘beroepscodeproject’ (werkplannen, klank-

bordgroep, financiën, correspondentie) 1988-1994 
 
Doos 108 
294-295. Stukken betreffende ‘beroepscodeproject’: natuurwetenschap-

pers en ingenieurs 1990-1992 
 
296-297. Stukken betreffende ‘beroepscodeproject’: niet techni-

sche/natuurwetenschappelijke beroepen [1988-1993] 
 
Doos 109 
298-299. Stukken betreffende ‘beroepscodeproject’: (pers)reacties op het 

rapport, forumdiscussie Twenthe 2 dec 1993, project ‘Beroeps-
verenigingen en beroepsethiek’ 1993-1997 

 
300. Stukken betreffende redactie bundel Technology and Ethics 

1996-2000 
 
Doos 110 
301-302. Stukken betreffende het technologieberaad 1994-1997 
 
Doos 111 
303-304. Stukken betreffende leergang ‘Technologie als Levenskunst’ 

1997-2000 
 
305. Stukken betreffende studiedag ‘Om kwaliteit van duurzaam-

heid’ 1995 
 
306. Stukken betreffende studiedag ‘Weg van de wereld’ 2000 
 
Doos 112 
307. Stukken betreffende project ‘Duurzaamheid en kerken’ 1997-

1999 
 
308. Stukken betreffende bundel Instrumenten van verantwoorde-

lijkheid 1995-1997 
 
309. Stukken betreffende projecten ‘Duurzaamheid in de Europese 

Unie’, ‘Aarde, mijn aarde!’ en ‘Duurzaamheid en kerken’ 1995-
2001 
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Tweede zending 
 
 
 
 
 
 
 
Doos 113 
1. Correspondentie Personenarchief Algemeen 1981-1990 A tm E 
 
2. Correspondentie Personenarchief Algemeen 1981-1990 F tm H 
 
Doos 114 
3. Uitgaande brieven van Chr. Hogenhuis en D. Koelega 1998-

januari 1999 
 
4. Stukken inzake de statuten 1979-1991 
 
5. Stukken inzake inschrijving Kamer van Koophandel 1981-1991 
 
6. Uitgaande brieven van H. Noordegraaf 1997-juli 1998; M. 

Vreekamp 1998 
 
Doos 115 
7. Stukken betreffende de werkgroep ‘Wat voor toekomst krijgt 

Nederland?’/Toekomstgroep 1982-1987 
 
8. Stukken betreffende het communicatief-strategisch beraad 

1991-1993 
 
Doos 116 
9. Stukken betreffende het overleg met andere studiecentra 1989-

1991 
 
10. Stukken betreffende personeel 1986-1990 
 
11. Financiële stukken 1981-1990 
 
Doos 117 
12. Uitgaande brieven van  D. Koelega 1995-1996 
 
13. Uitgaande brieven van H. Noordegraaf 1996 
 
14. Brievenboek van ingekomen en uitgegane stukken 1992-1999 
 
Doos 118 
15. Stukken betreffende de begeleidingscie 1992-1996 
 
16. Stukken betreffende de verhouding tussen het MCKS en Kerk 

en Wereld 1992, 1994, 1997-1998 
 
17. Stukken betreffende de begeleidingscommissie 1992-1999 
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Doos 119 
18. Jaarplannen 1997, 1998; Meerjarenprogramma 1997-2000 
 
19. Stukken betreffende het Netwerk Toekomstverkenningen 1984-

1997 
 
20. Stukken betreffende multidisciplinair onderzoek 1975, 1986, 

1989 
 
21. Stukken betreffende het Oecumeneberaad 1996-1998 
 
22. Stukken betreffende public-relations 1992-1993 
 
23. Stukken betreffende het overleg met andere studiecentra 1992-

1997 
 
Doos 120 
24. Stukken betreffende fundraising 1988-1989 
 
25. Stukken betreffende financiën 1991-1998 
 
26. Diversen 
 
27. Stukken betreffende functieomschrijvingen en functionerings-

gesprekken 1993-1995 
 
28. Stukken betreffende het initiatief tot een studentenconferentie 

over de oecumene 1989-1990 
 
29. Plaatsingslijsten, verhuislijsten, instructies archivering 1993, 

1996-1998 
 
30. Donateurslijst, bedankbrieven voor bijdragen, 1993, 1997 
 
31. Stukken betreffende Kerknet 1994-1998 
 
32. Overzichten werkzaamheden 1982-1985 
 
Doos 121 
33. Stukken betreffende de organisatie van conferenties 1994-1997 
 
34. Stukken betreffende donateurswerving 1990-1991 
 
35. Stukken betreffende het stafberaad 1990-1991 
 
36. Diverse ingekomen en uitgaande stukken 1992-1993 
 
37. Stukken betreffende het Moreel beraad 1984 
 
38. Stukken betreffende het Moreel beraad 1988-1992 
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Doos 122 
39. Stukken het WEEG-project 1988-1991 
 
40. Correspondentie 1976-1998 
 
Doos 123 
41. Stukken en documentatie betreffende het TET-project 1979-

1985 
 
42. Stukken en documentatie betreffende het project Wat voor toe-

komst krijgt Nederland? 1982-1985 
 
Doos 124 
 MCKS-archief naar HDC en Project Tijd, afkomstig van G. 

Dekker, 1999-2003 
 
 Verschillende publicaties, Nieuwsbrief 1987-1999, brochures 

en uitnodigingen. 
 
 Lezingen, jaarplannen, lustrum, studiedagen, interim-rapportage 

Arbeid en participatie, ca 1992-1998 
 
Doos 125 
 Correspondentie 1991-1997 
 
Doos 126 
 Projectdossier Burgerschap en Levensbeschouwing, ca. 1991-

1997 
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J. Bakker KERK & WERELD 
 
memo MCKS - project BLC Burgerschap, Levensbeschouwing en Criminaliteit d.d. 
17 juli 1998 
 
Tussen ca. 1989 en 1995 participeerde het MCKS in het project Burgerschap, Levens-
beschouwing en Criminaliteit. Dit project was opgezet door het Ministerie van Justitie, 
directie Criminaliteitspreventie, mede n.a.v. aanbevelingen van de Commissie Roethof, 
die in de jaren ‘80 rond het thema ‘(kleine) criminaliteit / publieke moraal’ werkzaam 
was. 
 Het doel van het project was om met inschakeling van diverse levensbeschouwelijke 
instellingen de publieke discussie over het onderwerp gaande te houden en te verbre-
den. 
 Het project kende 2 fasen: de eerste fase was een onderzoeksfase; deze mondde uit in 
een publicatie, waarin tal van deskundigen met verschillende levensbeschouwelijke 
achtergrond de verschillende visies op de kwaliteit van de (huidige) samenleving uit-
eenzetten. De bundel Burgerschap. levensbeschouwing en criminaliteit verscheen in 
1991 bij De Horstink te Amersfoort/Leuven, onder redactie van P.B. Cliteur, P.A. van 
Gennip en L. Laeyendecker. 
 De 2e fase werd in 1992 ingezet met en o.l.v. een stuurgroep, die de mogelijkheden 
ging verkennen om de publieke discussie meer handen en voeten te geven. Er werd een 
gespreksmap + video ontwikkeld voor gebruik in groepen. Door drie participerende 
instellingen op het terrein van maatschappelijke activering (Humanitas, Centrum voor 
Levensbeschouwin en Ethiek (CLE, rk), en Gereformeerde raad voor Samenlevings-
Aangelegenheden (GSA)) werden landelijk en plaatselijk initiatieven genomen om 
groepen, kerkelijke gemeenten en parochies enz. met o.a. dit materiaal te laten werken.  
 Ook werden contacten gelegd in de richting van migranten-groepen (o.a. door een 
consultatie-bijeenkomst in december 1993 bij Kerk & Wereld). 
 Het project werd min of meer afgerond in het najaar van 1995. Maar op dit moment is 
de formele afronding (met name de financiële afwikkeling) nog steeds niet geschied. Er 
blijkt nog een positief saldo van ¦ 44.000,- te zijn. De huidige voorzitter van de stuur-
groep, dr. J.Th. van der Linden heeft eind 1997 contact opgenomen met de heer R. 
Meijer van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, directie Politie, waaronder het 
project inmiddels ressorteert. Deze heeft in een brief van februari l.l. verklaard dat hij 
positief staat tegenover een verdeling van dit geld over de drie participerende instellin-
gen, mits voor welomschreven projecten op het terrein van burgerschap en publieke 
moraal. Dhr. Van der Linden heeft vervolgens Herman Noordegraaf benaderd met de 
vraag of het MCKS een lopend project heeft dat binnen de termen valt, of anders een 
nieuw project hiertoe te formuleren. Vanwege zijn afscheid, èn drukke andere bezighe-
den van de overige medewerkers van het MCKS, heeft Herman gezegd dat hij geen 
kans ziet een project in te dienen. 
 Aangezien het geld nog steeds gereserveerd staat, maar de heer Meijer in augustus, na 
overleg met de heer J. van der Linden, een definitief besluit wil nemen aangaande de 
besteding, is het zaak om binnen het MCKS, of anders binnen het ruimere verband van 
K&W naar eventuele mogelijkheden om te zien om alsnog een project in te dienen. 
Mogelijk kan dat het project Islam en burgerschap zijn, waarvoor de heer Mohamed 
Sini in januari 1997 een aanzet voor een kadernotitie heeft gepubliceerd, uitgaande van 
het Multicultureel Instituut Utrecht. Deze notitie trof ik in het dossier BLC aan, met een 
briefje/aantekening van Andries Turksma »ter kennisgeving«, gericht aan Herman N. 
 Uit het dossier BLC is mij niet gebleken dat er wat met deze notitie is gedaan. 
 De heer J. van der Linden zou graag vanuit MCKS en/of K&W alsnog een reactie en 
zo mogelijk een project-voorstel ontvangen, zodat hij in gesprek met de heer Meijer iets 
concreets in handen heeft. De stuurgroep BLC is formeel ook nooit opgeheven, maar is 
momenteel sluimerend. De diverse leden zijn inmiddels weer (te) druk met andere 
activiteiten om op dit terrein nog intiatieven te ontplooien. Van de andere instellingen 
heeft dr. Van der Linden ook nog geen project-voorstellen ontvangen.  
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 Ik heb de heer VdL toegezegd dat ik e.e.a. zal aankaarten bij K&W; voor het project-
voorstel Islam en burgerschap zal ik Andries benaderen. Aangezien hij nog t/m 24 juli 
op vakentie is, zal ik dit schriftelijk doen en/of nog even laten rusten. 
 Nadat dit memo geschreven was kwam ik in gesprek met Erica, die me aanraadde om 
deze zaak (ook) aan Jaap door te geven. Dat heb ik aansluitend ook gedaan: de situatie 
heb ik hem uitgelegd en ik heb dit memo, met enkele kopie-brieven en de notitie ‘Islam 
en Burgerschap’ aan hem meegegeven. Hij zal dit nader bestuderen.  
 T.a.v. het archief van het project zijn ook nooit (definitieve) afspraken gemaakt. Dit 
heeft Van der Linden wel aangekaart bij zowel de heer Van Gennip (KRKS) als bij 
Herman N. (MCKS). Maar geen van beiden hebben hierop een reactie gegeven. Het 
archief is op dit moment dus nog steeds op verschillende plekken verspreid aanwezig. 
Na zijn vakantie (medio juli- medio augustus) zal de heer Van der Linden weer contact 
met mij opnemen om hierover nader van gedachten te wisselen. Alhoewel de toekomst 
van K&W onzeker is, en daarmee de stabiliteit van K&W als mogelijke archiefplek, 
zijn de andere instellingen vermoedelijk ook niet zo solide (zo liet de heer Vd Linden 
doorschemeren). Ook hierover zal hij met o.a. de heer Van Gennip contact opnemen. 
 Overigens heb ik wel de suggestie gedaan dat het MCKS cq K&W als archiefbe-
waarplek zal optreden. Het archief zou dan een ‘gedeponeerd archief’ worden. 
 T.b.v. nader gesprek over het archief van het project BLC, en t.b.v. verdere inventari-
satie heb ik kopieën van een aantal stukken gemaakt. Deze ‘werkkopieën’ zitten in een 
apart omslag ‘archiefinventarisatie project BLC’ (plastic insteekmapje). 
 Het archiefdossier zelf zit in een aantal omslagen in 2 archiefdozen, die voorlopig op 
mijn kamer staan, doos MCKS 4.03 en 4.04;  
 zie voor inhoud/inventarislijst: <archief\mcks_az2.inv>. 
 
 
 
memo 
MCKS, gesprekken maart-april 1996 inzake archief d.d. maart/april 1996, tbv 
inventarisatie d.d. 24 mei 2002 geconverteerd van Wp 5.1 naar Word 
Gesprek MCKS d.d. 8 maart 1996 aanwezig: Maria Vreekamp, Dick Koelega, 
Christiaan Hogenhuis 
 
Dit was een eerste gesprek, waarin we met elkaar kennismaakten en oriënterend 
spraken over archiefzaken. Harm Platenkamp heeft in 1994 met MCKS/Maria ook 
overleg gehad, maar dit heeft nooit een goed vervolg gekregen. Enkele stukken 
hierover laat Maria me zien en heb ik gekopieerd (in dossiermap gesprek-
ken/verslagen, omslag MCKS). 
 Het MCKS is per 1 mei 1992 geïntegreerd met K&W. Vanaf dat moment zijn 
MCKS-stukken K&W-stukken. Het archief van voor die tijd valt formeel onder 
verantwoordelijkheid van het bestuur van het Centrum (en de Stichting); hierin nam 
overigens K&W van den beginne deel. Er zal een besluit moeten worden genomen 
over wie inventarisatie, ordening en opschonen van dit statische archief zal uitvoe-
ren. Als die door de archivaris van K&W gebeurt, zal deze ook de stukken van het 
bestuur van MCKS moeten hebben (volgens aanwezigen bevinden die zich niet in 
het pand).  -->> voorleggen aan Lydeke 
 Alle archivalia sinds de oprichting zijn nog in eigen huis aanwezig. Hiervan is 
geen inventarislijst beschikbaar. Wel zitten stukken netjes in ordners en mappen met 
op de rug vermelding van de inhoud. Zo langzamerhand is er geen ruimte meer voor 
nieuwe stukken. De medewerkers zullen ‘het archief’ binnenkort op de eigen agenda 
plaatsen en hopelijk dan een besluit nemen over het maken van een inventarislijst 
(of op zijn minst een plaatsingslijst). De codering van het directiesecretariaat wordt 
(nog) niet gehanteerd. Die (b)lijkt ook niet echt geschikt om integraal toe te passen. 
Zo is een onderscheid tussen code 12 en 13, (thematische ontwikkelingen respectie-
velijk publicaties) naar de mening van Dick niet bepaald zinvol. Veelal leiden the-
matische ontwikkelingen uiteindelijk tot een of andere vorm van publicatie; dat 
moet je niet uit elkaar halen. Er moet een vorm gevonden worden die recht doet aan 
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het eigen, deels zelfstandige, karakter van het MCKS. Dat is nog niet zo eenvoudig! 
-->> voorleggen aan Harm ?  
 De inkomende stukken worden ingeschreven door Maria en verdeeld naar de ver-
schillende (drie) medewerkers. Deze brieven krijgen een nr. met code die verwijst 
naar de betreffende medewerker. Veel ingekomen stukken belanden in een project-
dossier, die onder één van de stafmedewerkers berusten. In die dossiers zijn de stuk-
ken te vinden betreffende dat project, inclusief conceptrapporten, commentaar op 
(eerdere) versies, en eindrapportage. M.n. Dick brengt naar voren dat hij concepten 
etc. ook bewaard, omdat je daardoor zicht kunt houden (of krijgen) op het wor-
dingsproces, en de ontwikkeling van losse ideeën naar meer concrete plannen. Het is 
moeilijk om hierin richtlijnen te geven. Hooguit kun je stellen dat het bewaren van 
concepten zijn grenzen dient te hebben.  
 Veel stukken moeten dus onder de projectnaam gezocht worden. Voor eigen dy-
namisch gebruik is de gehanteerde administratie afdoende. Voor de langere termijn 
vermoedelijk ook. Wel is het raadzaam dat op het directiesecretariaat goed bekend is 
hoe en wat het MCKS zelf registreert.  
 Er is wel behoefte aan richtlijnen of althans werkbare adviezen. Maar teveel regels 
in dezen lijkt de aanwezigen weinig zinvol. 
 Vrijdag 29 maart zal een tweede gesprek plaatsvinden, dan met Maria en Herman 
(Noordegraaf). De medewerkers van het MCKS zullen zich in de komende weken 
nog intern beraden (in het verleden hebben archiefzaken enkele malen op de interne 
agenda gestaan, maar moest bespreking voor andere zaken wijken...). 
 Ik zal overleggen met Lydeke over inventarisatie van het statische archief (tot 
1992) en zal kijken in hoeverre er adviezen zijn te geven betr. codering richting 
archivering (eventueel Harm bellen).  
 N.B. 29-03: afspraak op mijn verzoek en in overleg met Herman N. verplaatst naar 
latere datum: vrijdag 19 april a.s. om 11.00 uur (Maria moet dit nog bevestigen). 
 
Actielijst:  
 * inventarisatie statisch archief (periode tot 1992 van ‘zelfstandig’ MCKS): 
dit heb ik 15-3 voorgelegd aan Lydeke (onderweg in de bus van station naar K&W); 
ze vindt het min of meer vanzelfsprekend dat K&W voor dit archief verantwoorde-
lijk is; het bestuur heeft nooit veel gewicht gehad, maar was er vooral om de formele 
aspecten van het Centrum (werkgeversfunctie) te verzorgen; het kwam enkele malen 
per jaar bijeen; de beginperiode c.q. aanloopfase is nog wel interessant; er zullen 
vermoedelijk weinig stukken nog bij het bestuur berusten, die niet in het archief van 
het Centrum, dan wel in het archief van de directie van K&W (steeds in het bestuur 
van MCKS vertegenwoordigd geweest) aanwezig zijn.  
 Op grond van deze mondelinge toezegging kan ik MCKS voorleggen dat ik het 
statische archief kan inventariseren: hiervoor moet ik wat punten op papier zetten, 
m.n. omtrent traceren van stukken bij het bestuur (en oud-bestuursleden..) 
 * overleg met Harm over richtlijnen / adviezen MCKS: probleem om de 
archiefcodering van directiesecretariaat te volgen... 
 * opstellen inventaris- c.q. plaatsingslijst van aanwezige stukken statisch 
archief: bij voorkeur door MCKS zelf te doen (ik kan daar voorlopig geen tijd voor 
vinden).  
 
Vervolggesprek met Herman Noordegraaf en Maria Vreekamp d.d. 19-04-
1996, 
uitgewerkt d.d. 23-04 
 
formele afronding integratie MCKS 
 De voorzitter van het bestuur Harry de Lange heeft nog stukken onder zich en 
heeft hierover met Herman contact gehad. Formeel is de integratie van MCKS met 
K&W nog niet rond: de statuten moeten nog worden gewijzigd. Dit heeft te maken 
met de financiering van het MCKS. Daarom is het bestuur formeel nog steeds in 
functie, hoewel haar bezigheden de laatste jaren sluimerende waren. Als de statu-
tenwijziging rond is kan het bestuur haar werkzaamheden afronden. Dan zal er ook 
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een rondschrijven zijn naar (oud-) bestuursleden met het verzoek eventuele stukken 
die zij nog onder zich hebben aan K&W/MCKS af te dragen. Dit rondschrijven zal 
het MCKS zelf voor zijn rekening nemen (Herman en/of Maria). 
 
inventarisatie (semi-)statisch archief 
 In overleg met Hans heeft Lydeke gezegd dat het min of meer vanzelfsprekend is 
dat K&W verantwoordelijk is voor het gehele archief van het MCKS, dus ook van 
dat van de periode vóór 1992. Definitieve inventarisatie kan dus door Hans plaats-
vinden nadat de statuten zijn gewijzigd en de (oud-) bestuursleden zijn benaderd.  
 Ook moet voor die tijd tenminste een plaatsingslijst worden gemaakt van alle 
aanwezige stukken. Een plaatsingslijst omvat per map, omslag, ordner, doos een 
beknopte omschrijving van inhoud, periode die het omvat, èn vermelding van pre-
cieze huidige standplaats. Met alle wordt inderdaad alle bedoeld, inclusief ordners 
etc. van het dynamische archief, ook het brievenboek etc. MCKS zal zelf voor zo’n 
plaatsingslijst zorgen. Algehele inventarisatie zal pas na de zomer plaats kunnen 
vinden. 
 
archiefcodering 
 Wat betreft het MCKS wordt de voorkeur uitgesproken om de stukken zoveel 
mogelijk bij elkaar te houden wat betreft de codering. Een eerder voorstel van Harm 
Platenkamp hieromtrent lijkt minder werkbaar, en is nooit daadwerkelijk ingevoerd. 
Hans overlegt hierover met Harm en zal de resultaten in de vorm van een voorstel 
terugkoppelen naar het MCKS. In dit overleg met Harm zal Hans ook vragen naar 
de wenselijkheid van noteren van de archiefcode op alle stukken. Zo nodig wordt 
voor bespreking van dit voorstel nog een afspraak gemaakt. 
 
ingekomen en uitgaande stukken 
 Ter aanvulling op het geschrevene hieromtrent in het verslag van het gesprek van 
08-03 j.l. het volgende: 
 deze stukken worden alle genoteerd in het brievenboek en krijgen een codering 
met jaarcijfer, initiaal betreffende medewerker, en volgnr., dus bijv. <96.HN.14>. 
De betreffende brieven worden in ordners geplaatst die Maria onder haar beheer 
heeft. Kopieën worden in veel gevallen gemaakt om te worden opgenomen in de 
thematische dossiers. Dit betekent dat veel brieven in kopievorm in het archief aan-
wezig zijn. Deze kopieën hoeven dus niet in het statische archief te worden opge-
nomen. Ze bewijzen hun nut in de dagelijkse ‘dynamische’ praktijk. In het statische 
archief zijn deze brieven juist via het brievenboek snel op hun codering te vinden 
(gerelateerd aan datum en medewerker), niet op hun onderwerp/thema. Verwijdering 
van de kopieën zou ruimte scheppen, maar vermoedelijk kost het veel moeite om 
deze verwijdering daadwerkelijk te verwezenlijken. 
 
actielijst: 
 
 * maken van plaatsingslijst van alle archivalia aanwezig bij MCKS, door 
MCKS zelf te verzorgen; 
 * rondschrijven naar (oud-) bestuursleden MCKS aangaande afdracht eventu-
ele archiefstukken, door MCKS te verzorgen; 
 * overleg met Harm Platenkamp over archiefcodering, door Hans; 
 * definitieve inventarisatie statisch en semi-statisch archief, door Hans 
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Plaatsinglijst archief MCKS, 1973-ca. 1998 
Inhoud verhuisdozen en archiefdozen Situatie t.t.v. overdracht aan Historisch 

Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme, februari 
2003 bevat ook concept indeling archief, volgens welke enkele bun-
dels (in archiefdozen) zijn geïnventariseerd 

 
gebruikte termen: 
archiefdoos (arch.ds.)= gemeentearchiefdoos (zuurvrij) 
dossierdoos (doss.ds.)= kleinere/smallere doos van slapper karton (niet zuurvrij) 
i.c. = in clikcbinding 
 
inhoud verhuisdozen (23 exemplaren, ) 
(het merendeel van deze stukken is sedert de verhuizing van het kantoor van het MCKS 

uit De Klaver naar Vossesteijn in deze verhuisdozen bewaard): 
 
doos 1 ordners + deel, publiciteit en correspondentie, jaren ‘80 - 1994: 
 * publiciteit, ca. 1992-1994 (2 o.) 
 * publiciteit en jaarberaden, 1982-1988 
 * correspondentie, uitgaand, tot 1984 
 * correspondentie, met niet-participerende en participerende kerken, en 

met Min. O&W (4 o.) 
 * brievenboek, ingekomen en uitgaande stukken, 1982 februari - 1985 

november, 
  1986 oktober-november (deel) 
 
doos 2 3 ordners, 4 dossierdozen + deel, bestuur (AB + DB) / voorbereiding 

MCKS, 1976-1992: 
 * voorbereiding MCKS, 1976-1980 
 * dagelijks en algemeen bestuur, 1991-1992 (2 o.) 
 * algemeen en dagelijks bestuur, 1981-1990 (4 doss.dz.) 
 * cahier met opgave genummerde stukken DB en AB, 1982-1985; 
  doorlopend genummerd: DB = nrs. 1-143; AB = nrs. 1-39 
 
doos 3 4 ordners, 2 dossierdozen en 3 bundels, publiciteit en diversen, : 
 * nieuwe adressenlijsten 
 * Publivorm, vanaf 1987 
 * enquête Nel de Boer, 1992 
 * Algemeen Bestuur MCKS, 1982-1988 
 * uitgaande brieven, 1989 maart - 1991 juli, »aanduiding documenten op 

schijfjes« (d.ds) 
 * uitgaande brieven, Herman Noordegraaf, 1993-1994 (d.ds) 
 * correspondentie, 1994-1996 [3 bundels, afkomstig uit ordners] 
  N.B. Deels alleen de eerste blz. van elke brief 
 
doos 4 2 archiefdozen + 2 ordners, statisch archief, diversen / Alg. Bestuur, 

1982-1992: 
 * omslagen met »archiefstukken van H.M. de Lange« 
 * diverse omslagen met materiaal betreffende conferenties ± jaren ‘80 - 

1992 
  (incl. snelhechter betreffende ‘studieverlof-projecten’, 1990-1992) 
 * Dagelijks Bestuur MCKS, 1982-1991 (2 o.) 
 
doos 5 5 dossierdozen, 1 ordner en 3 delen, financiële administratie, 1982-1999: 
 * giro-afschriften, 1982 november - 1984 december, 1986, 1988 
 * giro-afschriften, 1985 (1 o.) 
 * giro-afschriften, 1989-1990 
 * giro-afschriften, 1991 
 * facturen, 1987-1988; kasstukken, 1986 2e helft 
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 * betaalde rekeningen, 1988 april - 1989 december; kasstukken, 1987-
1990 

 * kasboek, 1982 maart - 1985 oktober (cahier) 
 * kasboek, 1985 januari - 1986 februari (cahier) 
 * kasboek, 1987 - 1999 januari (cahier)1 
 * tabellarisch kasboek, 1985 januari-december 
 * giro-afschriften en kasstukken, 1984 (in envelop) 
 
doos 6 ordners, omslagen en delen (semi-)statisch archief, 1982-1997 
 * publiciteit, ‘MCKS in de pers’, ca. 1992-1994 (o.) 
 * uitgaande correspondentie [Christiaan H., Dick K., Greteke de Vries],  
  1992 april - 1993 december (o.) 
 * 5 bundels stukken in ‘click-binding’: 
  - correspondentie, uitgaand, Christiaan Hogenhuis, 1996  
  - correspondentie, uitgaand, Christiaan Hogenhuis, 1997 
  - correspondentie, uitgaand, secretariaat, 1995-1997 
 N.B. Met enkele bijbehorende ingekomen stukken 
  - persarchief MCKS, 1992-1995 
  - stafvergaderingen, agenda’s en bijlagen, 1989-1996 augustus 
 N.B. Bijlagen bevatten o.m. takenlijsten medewerkers. 
 * archiefdoos met aantal omslagen met div. dossiers: 
  - programma + documentatie betr. 2 MCKS-conferenties 1996, te we-

ten:  
 ‘Gelovig spreken met een mond vol tanden’ (18 juni 1996)  
 ‘Wat nu?’ (10 oktober) [plastic insteekmap] 
  - conceptteksten toekomstboekje ‘Wat voor toekomst krijgt Nederland?’  
 (z.j., ca. 1989) [stofomslag] 
  - taakomschrijvingen; oude correspondentie met en over personeel  
 ‘vertrouwelijk’ [halfopen omslag] 
  - adressenbestanden, ‘tussenstandjes’, ca. 1993 [snelhechter] 
  - bankafschriften rek. courant ABN-AMRO, 1987-1992 (rekening per  
 12-08-1992 opgeheven) [mapje] 
  - kasstukken 1991 [in snelhechter] 
  - stafbesluiten, 1987 juni - 1991 januari [cahier] 
  - begeleidingscommissie Willibrord-jaar, 1989-1990 (snelhechter) 
  - stukken betreffende MCKS-nieuwsbrief, 1993 [in plastic insteekmap-

je] 
 * archiefdoos met: 
  - oude bureau-agenda’s, 1982-1986, 1990-1996 (1996 2 ex.); 
  - stofmap met routebeschrijvingen 
 
doos 7 2 dossierdozen en 6 ordners, financiële administratie, (1980-) 1986-1995: 
 * betaalde rekeningen, 1990 (d.ds) 
 * WET-giro’s, 1988-1990; correspondentie K&W, 1986-1988 (d.ds) 
 * WET-giro’s, vanaf 1991 mei (1 o.) 
 * betaalde rekeningen, 1993 
 * giro-afschriften, 1993 
 * giften, ca. 1989-1993 
 * giften, 1993 (kleine ringband) 
 * fondsen, contacten met en info over, ca. 1980-1995 
 
doos 8 * manuscripten, t/m 1990 
 
doos 9 7 ordners + omslag, diverse stukken en dossiers betreffende voorname-

lijk de W.E.T. (= Werkgemeenschap Economie Theologie), 1987-1992: 
 * W.E.T.-stukken en -beraden (incl. -rekening), vanaf dec. 1990 

                                                           
1. Dit kasboek is in juni 2000 aan het (semi-)statisch archief toegevoegd. 
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 (werkgemeenschap Economie Theologie) (2 o.) 
 * W.E.T., 5e t/m 15e beraad, 1987-1992 
 * Conciliair Proces, Kerkendag 1989 
 * Kerkendag, 1992 
 * Kerkendag 1992, stukken betreffende 2 workshops i.s.m. KRKS  
  (= Katholieke Raad voor Kerk en Samenleving) 
 * Landelijk Steunpunt Studentenpastoraat, 1990-1993  
 N.B. Het MCKS heeft hierin een aantal jaren geparticipeerd. 
 * Werkgroep Economie en Theologie (WET), 1988, 1991-1992 (omslag) 
 verspreide stukken inzake WET, agenda en verslagen, correspondentie, 

behandelde literatuur, etc.; bevat ook een manuscript van Mady Thung 
(in potlood) met commentaar betreffende WET [7 blz.]; stukken 1992 
betreffen vooral de opheffing van WET in haar toenmalige vorm 

 chronologisch 
 ® dd 13-10-2000 deze omslag geordend/bekeken en bij overige stukken 

WET (MCKS-doos 9) gevoegd;  
 N.B. Nog met overige stukken in die doos te vergelijken! 
 
doos 10 6 ordners + pak, dossier W.E.E.G. (Wanneer is de (een) economie echt 

gezond?), 1988-1994 
 * beraad WEEG, 1988 
 * dossier W.E.E.G., I-IV + conferentie 1994 (5 o.) 
 * stukken WEEG, 1992-1996 (hangmap MT/HN) (pak) 
 
doos 11 7 ordners, dossiers jaarberaden, 1982-1994: 
 * beraadsdagen (jaarberaad), vanaf 1e (1982) t/m 13e (1994) (6 o.) 
 * dossier beraad ‘spiritualiteit’, 1986 
 
doos 12 7 ordners, dossiers betreffende ‘economie van het genoeg’ en ‘arbeid’, 

jaren ‘80 
 * dossier, ‘Economie van het genoeg’, jaren ‘80 (4 o.) 
 * beraden over ‘arbeid’, 1984-1985 
 * werkgroep ‘arbeid’, 1986-1987 
 * dossier beraad Sociaal Cultureel rapport, 1993 
 
doos 13 7 ordners ‘Reflecties op de Toekomst’ en 2e lustrum: 
 * ‘Reflecties op de Toekomst, 1973-1978 (voorgeschiedenis MCKS) (5 

o.) 
 * lustrumconferentie ‘Werken aan wereldproblemen en de rol van multi-

disciplinair beraad’, 1991 oktober 5 (2e lustrum) 
 * publicatie ‘Visie en Volharding. Naar een missionaire kerk die zich 

inzet voor een rechtvaardige en duurzame samenleving. Opstellen voor 
Mady A. Thung.’ Voorburg [Publivorm] 1991. T.g.v. 2e lustrum, 1991. 

 
doos 14 4 ordners + cassette + losse stukken project ‘gezondheidszorg’, 1981-

1984 
 * project ‘Gezondheidszorg’, ca. 1981 
 * project ‘Gezondheidszorg’, beraad + boekje, 1984 
 * idem, inclusief documentatie en boekje/publicatie (2 o. + cassette = 

losse stukken) 
 
doos 15 6 ordners + stofmap, diverse beraden en conferenties, 1984, 1986-1992 
 * Moreel beraad, I (1986), II (1989), III (1991-1992) (3 o.) 
 * Internationale conferentie ERE (= Ecumenical Research Exchange, 

Rotterdam) i.s.m. MCKS d.d. 1984 september 27/29: ‘Driebergen Con-
ference on Policies towards a Just, Participatory and Sustainable Society’ 
(2 o. + 1 stofmap) 

 * dossier 4 % actie, 1989 
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doos 16 7 ordners betreffende ‘technologie’: 
 * samenwerking met NOTA, diverse stukken, 19... (2 o.) 
 * Woudschoten-conferentie, 1989 
 * ‘Rifkin-bijeenkomst’, 1988; ‘manager en ethiek’, 1989-1990 
 * gesprekken over technologiebeleid met Sectie Sociale Vragen (RvK), 

MCKS e.a., 1986-1987 
 * ‘Technologie als mensenwerk’, voorbereiding publicatie, 1984-1986 (2 

o.) 
 
doos 17 7 ordners betreffende technologie, voornamelijk technologie-beraden, 

1982-1993 
 * diverse technologieberaden, 1982-1986: 
 - ‘Strategie-beraad’, 1982 
 - Chemici-beraden, 1983 
 - ‘Hoe beheers je technologie ?’, 1983 (nov.) 
 - ‘Techniek, ethiek en de toekomst’, 1985 
 - ‘Kan een christen in vooruitgang geloven ?’, 1986 
 - ‘Verantwoord werken aan technologie’, 1986 
 * technologieberaden, 1987-1988: 
 - ‘Zorgen voor verantwoorde technologie’, 1987  
 - ‘Denken over technologie-ethiek’, 1988 
 * technologieberaad ‘ingenieur buiten spel’, 1989 [TET = Theologie en 

Technologie] 
 * technologieberaden, 1990-1992: 
 -’Beroepscodes: wassen neus of wondermiddel ?’, 1990 
 - ‘Buiten onze schuld !’ (over producten-aansprakelijkheid), 1992 
  N.B. In 1991 is er geen beraad geweest. 
 * technologieberaad ‘Kwaliteit, een zorg ?’, 1993 
 * regionale gespreksgroepen van technologen, diverse stukken, 1987-

1990 (2 o.) 
 
doos 18 6 ordners + cassette, o.a. project ‘biotechnologie’, ca. 1988 
 * project ‘biotechnologie’, ca. 1988 (4 o. + cassette) 
 * samenwerking MCKS - KIVI (=Koninklijk Instituut van Ingenieurs), 

1990-1991 
 * voorbereiding publiciteit van: ‘Verantwoorde Technologie: wat kunnen 

we er zelf aan doen?’, 1993 
 
doos 19 5 ordners + cassette, Europees project ‘Unemployment’, vanaf ca. 1985; 

met documentatiemateriaal, 1975-1985 
 
doos 20 6 cassettes + losse stukken betr. project Unemployment’ 
 voornamelijk documentatiemateriaal 
 
doos 21 3 ordners, + stapel losse stukken: 
 * project ‘verkeer’, ca. 1991 
  N.B. Dit project heeft geculmineerd in uitgave ‘Wat beweegt ons’) 
 
doos 22 publicaties MCKS, alle boeken en brochures die door het MCKS, alleen 

of in samenwerking met anderen, zijn gepubliceerd en uitgegeven;  
 in deze doos m.n. boeken 
 
doos 23 publicaties MCKS, alle boeken en brochures die door het MCKS, alleen 

of in samenwerking met anderen, zijn gepubliceerd en uitgegeven;  
 in deze doos m.n. brochures en syllabi, in tijdschriftencassettes 
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Stukken in archiefdozen (25 ex.): 
 
Voornamelijk in zuurvrije gemeentearchiefdozen, een aantal in andere standaard ar-

chiefdozen (Aspa o.i.d.); afwijkende dozen worden in N.B. bij betreffen-
de volgnummer vermeld 

 
Doosnr.  omschrijving 
 
01-03 3 archiefdozen met correspondentie, 1974-1981, 1981-1990: 
 (op rug van dozen vermelding »1.3, Correspondentie Algemeen« 
01 1981-1990, letters A-H 
02 1981-1990, letters I-R 
03 1974-1981, letters A-Z; 1981-1990, letters S-Z 
04 ingekomen correspondentie, 1982 februari – 1985 september 
 N.B. Los in de doos… 
05 correspondentie, 1991-1997, 3 pakken (clickbinding) 
  ingekomen en uitgaande stukken,  
 alfabetisch op naam afzender c.q. geadresseerde 
  - A t/m J (pak i.c.) 
  - K t/m P (pak i.c.) 
  - Q t/m Z (pak i.c.) 
06 correspondentie en andere stukken, 1981-1991, 1997-1999 
 2 pakken en 2 omslagen (waarvan 3 met clickbinding) 
  - correspondentie, 1997-1999 
 . uitgaande stukken, te weten van: (pak i.c.) 
  Herman Noordegraaf, 1997-1998 juli 
  Maria Vreekamp, 1998 
 . uitgaande stukken, te weten van: (pak i.c.) 
 Chr. Hogenhuis, 1998-1999 januari 
 D. Koelega, 1998-1999 
  N.B. Alleen eerste blz., van langere brieven ontbreken dus vervolgblz.! 
  - stukken inzake (oprichtings)statuten, 1981 (omslag i.c.) 
 bevat concepten, briefwisseling met natoriskantoor Nauta van Haersolte 

te Rotterdam, officieel afschrift van de oprichtingsakte d.d. 1 april 1981, 
en diverse kopieën hiervan 

 N.B. Bevat ook ex. (gewijzigde) statuten Dr. A. Kuyperstichting dd 27 
mei 1972 (mogelijk als voorbeeld gebruikt??) 

  - stukken inzake inschrijving bij Kamer van Koophandel, (omslag) 
 1981-1991 
 Kamer van Koophandel voor Utrecht e.o., ingeschreven onder dossiernr. 

S179896 in het Stichtingenregister te Utrecht dd 1-10-1981 
 contrachronologisch geordend 
07 MCKS in de pers, 1981-1991 (N.B. Zie doos 15A voor vervolg) 
08 dossier C.S.B. (Communicatief Strategisch Beraad), 1991-1993pak i.c. 
 [code 4.02/2] 
 projectdossier MT: ‘Wat voor toekomst krijgt Nederland?’, 1982-19872 

pak i.c. 
 stukken inzake ‘Toekomstgroep’, werkgroep opgericht/ingesteld n.a.v.  

de rapporten van de W.R.R. (de ‘beleidsgerichte toekomstverkenningen’, 
delen 1 en 2, verschenen in respectievelijk 1980 en 1983), onderverdeeld 
in drie bundels, te weten: 

 - stukken vergaderingen werkgroep, 1983 juli - 1986 mei  
  [gedeeltelijk genrd. T1-T45, met voorin lijst] 
 - correspondentie, 1983 juli - 1987 oktober 

                                                           
 2 Oorspronkelijk in ordner, die dd 25-01-2001 werd aangetroffen in de voorraad-/rommelkamer 
gang 1e verdieping IKW; het is niet bekend wie deze ordner daar heeft neergelegd (op oneigen-
lijke plek!); in overleg met Dick K. is dit dossier opgenomen in archief, als projectdossier. 
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 - conceptteksten beoogde boek, + documentatiemateriaal, 1982-195 
 N.B. Zie voor conceptteksten beoogde (maar nooit gepubliceerde) boek: 

archief MCKS, verhuisdoos16, archiefdoos met diverse dossiers 
 
09 diverse bundels (3): 
 [code 1.01/1]: 
 Begeleidingscommissie MCKS, 1992 mei - 1996 oktober pak 
 stukken vergaderingen (agenda, notulen en vergaderstukken), correspon-

dentie 
 [met zuurvrije clickbinding] 
 [code 1.01/3]: 
 Stukken inzake de verhouding MCKS - Kerk en Wereld,  
 1992, 1994, 1997-1998 omslag 
 correspondentie, beleidsnota’s, vergaderstukken 
 [code 1.01/4]: 
 Begeleidingscommissie MCKS, 1992 januari - 1999 april pak i.c. 
 stukken vergaderingen (agenda, notulen en vergaderstukken), correspon-

dentie 
10 diverse bundels (3): 
 [code 3.01/1]: 
 Correspondentie DK, uitgaande stukken, 1995-1996 omslag 
 per jaar met volgnr.: 1995/1 t/m 81, 1996/1 t/m 88 
 [3.01/3]: 
 Correspondentie HN, uitgaande stukken, 1996  omslag/pak i.c. 
 [3.01/4]: 
 Brievenboek, register van ingekomen en uitgaande stukken, deel 
 1992 juni 9 - 1999 januari 11 
 met vermelding briefnrs. (= initiaal geadresseerde/afzender MCKS + 

cijfer) 
11 diverse bundels (3): 
 [code 4.01/1]: 
 projectdossier HN: ‘Theology of Life’, 1993-1996 pak 
 stukken betreffende dit theologische concept, dat de Wereldraad van 

Kerken hanteert als opvolger van het concept ‘Conciliair Proces’, o.a. be-
treffende beraad OverLEVEN d.d. 23 februari 1996 georganiseerd door 
Remonstrantse Broederschap en MCKS. 

 vooral documentatie over wijze waarop dit concept is/wordt ‘aangepakt’, 
o.a. stukken wereldraad (assemblee te Johannesburg 1993; stuk ‘Costly 
Unity’), ‘case-studies’ wereldwijd, teksten lezingen, diverse correspon-
dentie 

 -> nog nader sorteren, stukken liggen nu (incl. kattebelletjes etc.) nogal 
dooreen] 

 [code 4.01/2]: 
 projectdossier HN: ‘arbeid en participatie’, 1994-1997 omslag 
 - stukken betr. voorbereiding uitgave (onder red. van HN en Hielke Wol-

ters): ‘Arbeid op de drempel van een nieuwe tijd? Discussies en verhalen 
over de toekomst van arbeid en participatie’, verschenen januari 1997; 

 - stukken beraad ‘Arbeid op de drempel van een nieuwe tijd?’ d.d. 2 mei 
1997 

 in het Marcus-centrum te Utrecht: correspondentie, documentatie, pro-
gramma + deelnemers etc.3; 

 - evaluatieverslag en -formulieren van het beraad 
 [code 4.01/3]: 
 projectdossier HN: ‘Riding the Juggernaut’, 1996 omslag 
 - stukken aangaande congres i.s.m. theologische faculteit RU Utrecht en 

de Katholieke Theologische Universiteit (KTU), d.d. 1 november 1996 te 

                                                           
3. Zie ook map secretariaat met technische gegevens beraden. 
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Utrecht (Willem C. van Unnikgebouw RU), in het kader van de campag-
ne ‘Economie. Een zaak van geloven’; congresmap met programma, ba-
sisdocument (syllabus, in tweevoud), enkele verspreide stukken betr. 
voorbereiding en afhandeling  

 - stapel evaluatieformulieren van individuele deelnemers 
12 diverse bundels (12): 
 [code 4.03/1]: 
 projectdossier L. Laeyendecker (HN): ‘Burgerschap en Levensbeschou-

wing’,  
 1991-1992 (1e fase) omslag 
 [code 4.03/2-11]: 
 projectdossier HN: ‘Burgerschap en Levensbeschouwing’, 2e fase, 1992-

1998 
 onderverdeeld in 10 omslagen (zie na deze lijst voor uitgebreidere om-

schrijving) 
 N.B. Veel stukken met datumstempel MCKS (»ingekomen (datum)«) en 

(volg)nummer. 
13 diverse bundels ( ): 
 [code 4.04/1-3]: 
 - conferentie ‘Goed Gezelschap’, 31 mei 1994 te Utrecht (Zalencomplex 

Hoog Brabant) 
 conferentiemap, gespreksmap ‘Goed Gezelschap. Gesprekken over bur-

gerschap, levensbeschouwing en criminaliteit’ [2 ex.], ‘handleiding’ bij 
gespreksmap 

 - stukken betr. vervaardiging video ‘Goed Gezelschap’, 1994 
 o.a. concept-contract met Stichting Moment te Amsterdam (Jolien van 

der Mee) 
 - financiële stukken betr. project BCL, verzorgd door boekhouding 

K&W, pak 
 1992-1996 
 begroting(en), declaraties, correspondentie betreffende betalingen, subsi-

diëring, etc., 
 [moet nog nader worden uitgezocht en geschoond...] 
14 diverse bundels (dossiers, die mogelijk materiaal bevatten voor opname 

in statisch archief) (arch.ds. supplement 1): 
 
 * Beleidsdiscussie NHK, 1988-1989 omslag 
 stukken inzake discussie beleid NHK, m.n. aangaande clustervorming, 

en cluster III; 
 bevat o.a. (delen uit) weekbulletins van het Persbureau der NHK, en 

aantekeningen van HN 
 
 * publiciteit/secretariaat, 1992-1993 omslag 
 1) mailing inzake publicatie MCKS boekenreeks ‘Natuur en Christelijke 

traditie - een moeizame verhouding’ 
 bevat persbericht en brieven aan auteurs (aanbieding presentex.) 
 2) persbericht rapport ‘Beroepscodes en morele verantwoordelijkheid in 

technische en natuurwetenschappelijke beroepen’ (C. Hogenhuis), 1993 
april 

 
 * W.E.E.G. (Wanneer is de Economie Echt Gezond?), 1992-1996 pak 
 verspreide stukken inzake werkgroep WEEG, m.n. stukken rondom 

beraden 1994-1995, mailing/persberichten (incl.concepten), interne en 
externe correspondentie, verslagen beraden, documentatiemateriaal (m.n. 
krantenknipsels) 

 N.B. Oorspronkelijk in hangmap MT/HN. Bevat diverse duplicaten, en 
veel kattebelletjes en memobriefjes; stukken liggen merendeels chrono-
logisch geordend, overigens verder ongeordend! nog te vergelijken met 
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overig WEEG-materiaal (zie MCKS (verhuis-)doos 10; diverse stukken 
in dit pak zijn originelen, met datumstempel etc.  

 ® dd 13-10-2000 enigszins geordend, situatie na ordening: 
 a) stukken mbt totstandkoming boek ‘Een gezonde economie’,  
  concepten hoofdstukken etc., 1992-1994 omslag 
 b) stukken inzake conferentie ‘Wanneer is een economie echt gezond?’,  
  dd 23 september 1994 omslag 
 c) stukken 1994 april-1995 juni, m.n. stukken betr. beraad 1 juni 1995 

omslag 
 d) stukken inzake rondetafelgesprek 25 april 1996 bij het S.B.I., Doorn 

omslag 
 e) briefwisseling H. Noordegraaf - J. de Jong inz. boek ‘Een gezonde 

economie...’ 
  oktober 1994-juni 1995 omslag 
 f) manuscript (uitdraai) boek J. Spyksma, Op hoop van leven, 1996 om-

slag/envelop 
 g) lijst donateurs 1994 + 1995, met opgave hoogte van giften stuk in 

omslag 
 h) documentatie, krantenknipsels omslag 
 
 * stukken inzake Moreel Beraad, 1987-1989, 1991-1992 omslag 
 1) M.T. Hilhorst, Kerk en Moraal. Om de zuiverheid van kerkelijke leer 

en technisch leven; overdruk uit Wending, 1987 (5), blz. 195-200 
 2) brief J.E. van Veen dd 16 november 1988 met o.a. concept-art. 

‘Woord en Dienst’ over Moreel Beraad;  
 3) brief Mady Thung dd 5 april 1989 aan Kor ? inzake aanstaande confe-

rentie (kopie) 
 4) briefwisseling Mady Thung en Hans Breunesse inzake Moreel Be-

raad, 1991-1992 
 
 * stukken inzake bio-technologie, 1988-1989 omslag 
 m.n. enkele stukken correspondentie, en krantenknipsels 
 
 * stukken inzake studieproject ‘personenverkeer’, 1988-1989  omslag 
 studieproject (o.a.) in kader van Conciliair Proces, uitgevoerd door 

Christiaan H.;  
 bevat o.m. aantekeningen van voortgangsgesprekken Mady T.- Christi-

aan, onderzoeksopzet, discussienota tbv thematisch jaar conciliair proces 
 N.B. Vrijwel zeker map van Mady Thung 
 
 * Socialisme en democratie, maandblad van de Wiardi Beckman Stich-

ting, stuk 
 1979/1 (jg. 36 nr. 1, januari 1979) 
 N.B. Dit ex. bevond zich in de omslag met stukken inz. studieproject 

‘personenverkeer’, maar het verband met de overige stukken in deze om-
slag is onduidelijk: het tijdschrift bevat nl. geen artikelen die met het stu-
dieproject in verband zijn te brengen... 

15 serie hangmappen met diverse onderwerpen, .. hangmappen 
 voornamelijk afkomstig van het secretariaat 
 N.B. Extra grote zuurvrije doos  
16 serie hangmappen met diverse onderwerpen, .. hangmappen 
 afkomstig van het secretariaat en stafleden Dik Koelega en Herman 

Noordegraaf 
 N.B. Extra grote zuurvrije doos, zie 15 
17 serie hangmappen met archief en documentatie, .. hangmappen 
 inzake technologie, T & W / T.E.T. 
 N.B. Extra grote zuurvrije doos, zie 15 
18 stukken over diverse onderwerpen,  omslagen 
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 te weten: en losse stukken 
 - MCKS in de pers, 1996-1998 (omslag) 
 instructies publicaties uitgeverij KOK, 1991-1993 (omslag) 
 (voornl. met artikelen publicatie bundel ‘Natuur en christelijke traditie’ 
 - omslag met foto’s (opschrift ‘foto-archief’) (omslag) 
 stukken inzake contacten met verwante organisaties, (omslagen en 
 aantal omslagen en losse stukken, niet nader beschreven losse stukken) 
 - nieuwsbrieven, 1992 december (5 ex. ?, afwijkend formaat) (losse 

stukken) 
 N.B. Zie voor overige nieuwsbrieven: doos 20 
19 publicaties, teksten lezingen e.d. losse stukken 
 verspreide losse stukken (met duplicaten) 
20 - nieuwsbrieven, 1981 (?) – ca. 1998 losse stukken 
 N.B. Van elk nr. meerdere exemplaren;  
 nieuwsbrief dec. 1992, zie doos 18 
 - publicaties, zowel in boekvorm als brochures en syllabi 
 N.B. publicaties ook in verhuisdozen 22 en 23 
 N.B. Geen archiefdoos, kartonnen doos van afwijkende maat 
21 verspreide losse stukken, niet nader omschreven losse stukken/omslagen 
22 stukken inzake Boston conferentie Wereldraad van Kerken (WCC), 

omslagen/pak 
 conferentie over biotechnologie en ethiek 
 N.B. Vermoedelijk geen archiefwaarde voor dit MCKS-archief 
23 diverse verspreide dossiers en stukken: 
 (1) dossier Jaarberaad 1998, ‘Kerken, welkom op het toneel’ pak i.c. 
 (2) stukken inzake beraden: omslag i.c.  
 - beraad 10 oktober 1996: Kerken op zoek naar nieuwe vormen van en-

gagement 
 - beraad 11 november 1996: Riding the Juggernaut, debat over theologie 

en economie 
 (3) dossier Lustrumberaad, 23 november 1996 pak i.c. 
 ‘De dauwdruppel en de pauper. Over Geestkracht en daadkracht, spiri-

tualiteit en engagement.’ 
24 diverse dossiers: 
 (1) Dossier CGO, 1995-1996 pak 
 Stukken inzake onderzoek door het MCKS i.o.v. Centrum voor Gemeen-

teopbouw (Gereformeerde Kerken in Nederland, Leusden), met het oog 
op toekomstige beleidsvorming van het CGO; ter voorbereiding op stu-
diedag CGO 1996 

 N.B. Losse stukken, oorspronkelijk in plastic insteekmap in hangmap 
 (2)  Stukken inzake (onderzoeks-)project nieuwe biotechnologie, 1988-

1989 omslag 
 N.B. Oorspronkelijk in plastic insteekmap in hangmap 
 (3-4) Dossier project Biotechnologie, Ethiek en Landbouw (BEL), 1993-

1997 2 omslagen i.c. 
 Project MCKS i.s.m. Oikos en de Werkgroep Kerken & Landbouw 

(Raad van Kerken) 
 Opdrachtgever was de Raad van Kerken Nederland, rapporteurs van de 

projectgroep waren Dick Koelega (MCKS) en David Renkema (Oikos); 
e.e.a. mondde uit in het rapport ‘Biotechnologie: God vergeten?’ (ook 
aanwezig in dossier) 

 Het dossier is nader onderverdeeld in soorten stukken ((met tabbladen), 
en bevat ook stukken uit het voorbereidingstraject 

25 diverse dossiers in hangmappen 
 niet nader beschreven, korte aanduiding in ruitertjes of op buitenzijde 

omslagen 
 oa. Gegevens betreffende donateurs, m.n. etiketten- en adreslijsten 
 (N.B. Verschillende bestanden in aparte plastic insteekmapjes) 
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 N.B. Extra grote zuurvrije doos (vanwege hangmappen, die niet in stan-
daard gemeentearchiefdoos passen…) 

 
nagekomen materiaal / diverse projectdossiers 
situatie d.d. 24 mei 2002 
 
Deze lijst bevat nader geïnventariseerd materiaal, dat vanaf medio 1998 is aangeleverd 

voor opname in het statisch archief. Het betreft materiaal van het secreta-
riaat, en van afgesloten projecten. Daarna zijn in de zomer van 2000 nog 
een aantal hangmappen aangetroffen, afkomstig van Herman Noorde-
graaf, die hij niet zelf heeft geschoond, in een aantal gevallen wel van 
enig commentaar voorzien (in de vorm van een memo-briefje of andere 
losse aantekening in die mappen). Dit materiaal zal van meet af aan in 
zuurvrije archiefdozen worden ondergebracht.  

Van sommig materiaal is op dit moment nog niet duidelijk of het een uiteindelijke 
plaats in het statisch archief verdient; dat is in een aanhangsel van onder-
staande lijst opgenomen. Het gaat daarbij om dossiers met materiaal dat 
mogelijk ook elders al aanwezig is. 

Voor deze lijst is gekozen voor meer gedetailleerde beschrijving dan de plaatsinglijst 
van het materiaal dat (in verhuisdozen) op de archiefzolder stond. 

 
voorlopige nummering, met kenmerk <MCKS+cijfercode>: 
<1.0>= bestuur/b.cie, algemeen (beleidsnotities, jaarverslagen etc.) 
<2.0>= secretariaat/correspondentie algemeen 
<3.0>= correspondentie afzonderlijke medewerkers staf 
<4.0>= projectdossiers / beraden / conferenties 
codering eventueel uit te breiden.. 
 
0.0 voorbereidingen 
 0.1 stukken beraadsgroep o.i.d. ? / voorbesprekingen  
 0.2 conferenties/beraden Reflecties op de toekomst 
1.0 bestuur,  
1.01 algemene stukken: statuten en reglementen 
1.1 algemeen bestuur 
 1.11 vergaderingen, notulen 
 1.12 vergaderingen, vergaderstukken / beleidsnotities 
 1.13 correspondentie, ingekomen en uitgaande stukken 
1.2 dagelijks bestuur 
 1.21 vergaderingen, notulen 
 1.22 vergaderingen, vergaderstukken / beleidsnotities 
 1.23 correspondentie, ingekomen en uitgaande stukken 
2.0 bureau / secretariaat 
 2.1  
 2.2 publiciteit 
3.0 medewerkers / staf, 
3.1 stafvergadering / overleg 
 notulen vergadering 
3.2 beleidsnotities algemeen 
3.3 correspondentie 
3.31 correspondentie hoofd (coördinator) H. Noordegraaf 
 3.32 correspondentie medewerker D. Koelega 
 3.33 correspondentie medewerker C. Hogenhuis 
4.0 projectdossiers / beraden 
4.1 jaarberaden 
 4.11 (etc.), afzonderlijke beraden 
 dossiers per beraad, met vaste set stukken ? 
4.2 conferenties 
 4.21 (etc.), afzonderlijke conferenties 
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4.3 projecten 
 
 afkortingen: HN=Herman Noordegraaf; CH= Christiaan Hogenhuis; 

DK= Dick Koelega; MT= Mady Thung; MV= Maria Vreekamp 
 
1.01/1 Begeleidingscommissie MCKS, 1992 mei - 1996 oktober pak 
 stukken vergaderingen (agenda, notulen en vergaderstukken), correspon-

dentie 
 [met zuurvrije clickbinding] 
 N.B. De begeleidingscommissie werd ingesteld in 1992, als ‘opvolging’ 

van het voormalige bestuur; a.g.v. fusie/samenwerking met Kerk en We-
reld hield het bestuur van het MCKS op te bestaan: zijn taken op organi-
satorisch en financieel vlak werden overgenomen door het bestuur van 
K&W, de meer inhoudelijke ondersteuning van de staf van het MCKS 
werd aan de begeleidingscommissie toevertrouwd (het stichtingskapitaal 
van het MCKS bleef/kwam onder de hoede van de Stichting MCKS, met 
een zelfstandig bestuur)  

 
1.01/2 deelarchief hoofd MCKS, stukken inzake statutenwijziging, 1994-1997 

omslag 
 bevat m.n. concepten nieuwe statuten en nieuw reglement; corresponden-

tie met bestuur en directie K&W, begeleidingscie. MCKS, participanten 
MCKS, en notaris(kantoor) Van Rhijn; overige stukken 

 N.B. Deze statutenwijziging is uiteindelijk niet doorgegaan 
 deel van stukken is voorzien van datumstempel en genummerd (stuknr. 

in pen); 
 chronologisch geordend 
 [oorspronkelijk in/afkomstig uit hangmap HN] 
 N.B. dd 14-02-2003 vooralsnog niet aangetroffen, mogelijk in andere 

doos geplaatst?!] 
 
1.01/3 Stukken inzake de verhouding MCKS - Kerk en Wereld, 1992, 1994, 

1997-1998 omslag 
 correspondentie, beleidsnota’s, vergaderstukken 
 bevat o.a. ex. statuten MCKS (d.d. 1981), kopie-overeenkomst MCKS - 

Kerk en Wereld d.d. 1992 maart 19, intern reglement MCKS 1992 mei 1, 
‘Notitie betreffende evaluatie en toekomst van het MCKS’ d.d. 1994 april 

 (contra-)chronologisch geordend 
 [oorspronkelijk in/afkomstig uit hangmap HN] 
 
1.01/4 Begeleidingscommissie MCKS, 1992 januari - 1999 april pak i.c. 
 stukken vergaderingen (agenda, notulen en vergaderstukken), correspon-

dentie 
 
3.01/1 Correspondentie DK, uitgaande stukken, 1995-1996 omslag 
 per jaar met volgnr.: 1995/1 t/m 81, 1996/1 t/m 88 
 N.B. Met lacunes (overgeslagen danwel niet aanwezige nrs.);  
 in deze omslag alleen eerste blz. van iedere brief;  
 contra-chronologisch in click-binding 
 
3.01/2 Correspondentie HN, ingekomen en uitgaande stukken, 1992 april-1993 

febr. omslag 
 N.B. beperkt aantal stukken, samen te voegen met ander materiaal ? 
 N.B. dd 14-02-2003 vooralsnog niet aangetroffen, mogelijk in andere 

doos geplaatst?!] 
 
3.01/3 Correspondentie HN, uitgaande stukken, 1996  omslag/pak i.c. 
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3.01/4 Brievenboek, register van ingekomen en uitgaande stukken,  deel 
 1992 juni 9 - 1999 januari 11 
 met vermelding briefnrs. (= initiaal geadresseerde/afzender MCKS + 

cijfer) 
 
4.01/1 projectdossier HN: ‘Theology of Life’, 1993-1996 pak 
 stukken betreffende dit theologische concept, dat de Wereldraad van 

Kerken hanteert als opvolger van het concept ‘Conciliair Proces’, oa be-
treffende beraad OverLEVEN d.d. 23 februari 1996 georganiseerd door 
Remonstrantse Broederschap en MCKS. 

 vooral documentatie over wijze waarop dit concept is/wordt ‘aangepakt’, 
o.a. stukken wereldraad (assemblee te Johannesburg 1993; stuk ‘Costly 
Unity’), ‘case-studies’ wereldwijd, teksten lezingen, diverse correspon-
dentie 

 -> nog nader sorteren, stukken liggen nu (incl. kattebelletjes etc.) nogal 
dooreen] 

 
4.01/2 projectdossier HN: ‘arbeid en participatie’, 1994-1997 omslag 
 - stukken betr. voorbereiding uitgave (onder red. van HN en Hielke Wol-

ters): ‘Arbeid op de drempel van een nieuwe tijd? Discussies en verhalen 
over de toekomst van arbeid en participatie’, verschenen januari 1997; 

 - stukken beraad ‘Arbeid op de drempel van een nieuwe tijd?’ d.d. 2 mei 
1997 

 in het Marcuscentrum te Utrecht: correspondentie, documentatie, pro-
gramma + deelnemers etc.4; 

 - evaluatieverslag en -formulieren van het beraad 
 
4.01/3 projectdossier HN: ‘Riding the Juggernaut’, 1996 omslag 
 - stukken aangaande congres i.s.m. theologische faculteit RU Utrecht en 

de Katholieke Theologische Universiteit (KTU), d.d. 1 november 1996 te 
Utrecht (Willem C. van Unnikgebouw RU), in het kader van de campag-
ne ‘Economie. Een zaak van geloven’; congresmap met programma, ba-
sisdocument (syllabus, in tweevoud), enkele verspreide stukken betr. 
voorbereiding en afhandeling  

 - stapel evaluatieformulieren van individuele deelnemers 
 
4.02/1 discussiebijeenkomst(en) St. Pandora, 1993-1994 omslag 
 bijeenkomsten rond thema ‘maatschappelijke integratie van psychiatri-

sche patiënten’, georganiseerd door st. Pandora, Amsterdam; aan een van 
de bijeenkomsten nam H. Noordegraaf namens MCKS deel en leverde 
hij ook een aandeel; bevat correspondentie, verslag bijeenkomsten en 
overig materiaal  

 
4.02/2 projectdossier MT: ‘Wat voor toekomst krijgt Nederland?’, 1982-19875 

pak i.c. 
 stukken inzake ‘Toekomstgroep’, werkgroep opgericht/ingesteld n.a.v.  
 de rapporten van de W.R.R. (de ‘beleidsgerichte toekomstverkenningen’, 

delen 1 en 2, verschenen in respectievelijk 1980 en 1983), onderverdeeld 
in drie bundels, te weten: 

 - stukken vergaderingen werkgroep, 1983 juli - 1986 mei  
  [gedeeltelijk genrd. T1-T45, met voorin lijst] 
 - correspondentie, 1983 juli - 1987 oktober 
 - conceptteksten beoogde boek, + documentatiemateriaal, 1982-195 

                                                           
4. Zie ook map secretariaat met technische gegevens beraden. 
5 Oorspronkelijk in ordner, die dd 25-01-2001 werd aangetroffen in de voorraad-/rommelkamer 
gang 1e verdieping IKW; het is niet bekend wie deze ordner daar heeft neergelegd (op oneigen-
lijke plek!); in overleg met Dick K. is dit dossier opgenomen in archief, als projectdossier. 
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 N.B. Zie voor conceptteksten beoogde (maar nooit gepubliceerde) boek: 

archief MCKS, verhuisdoos16, archiefdoos met diverse dossiers, bij deze 
stukken te voegen !? 

 
4.03/1 projectdossier L. Laeyendecker (HN): ‘Burgerschap en Levensbeschou-

wing’,  omslag 
 1991-1992 (1e fase) 
 stukken betreffende (voorbereiding van) gelijknamige publicatie (volle-

dige titel: ‘Burgerschap, levensbeschouwing en criminaliteit. Humanisti-
sche, katholieke en protestantse visies op de kwaliteit van de huidige sa-
menleving’, onder red. van P.B. Cliteur, P.A. van Gennip en L. Laeyen-
decker; Amersfoort [de Horstink], 1991), en symposium, gehouden in 
hotel Krasnapolsky te Amsteram, 26 februari 1992; 

 project i.s.m. Katholieke Raad voor Kerk en Samenleving en het Huma-
nistisch Studiecentrum Nederland; de secretariële uitvoering van de eer-
ste fase lag in handen van de KRKS; de eerste fase van het project, be-
gonnen in 1989, werd met bovengenoemd symposium afgerond; het pro-
ject komt in de diverse stukken onder verschillende namen voor: ‘Sa-
menwerkingsproject Burgerschap en Levensbeschouwing’, en ‘project 
Burgerschap, Levensbeschouwing en Criminaliteit’ afgekort ‘(project) 
BCL’  

 [zie voor meer inhoudelijke informatie: projectdossier BCL, 2e fase, 
projectomschrijving d.d. september 1992, hierna] 

 [oorspronkelijk in ordner, dus alle stukken met perforaties] 
 
4.03/2 projectdossier HN: ‘Burgerschap en Levensbeschouwing’, 2e fase, 1992-

1998 pak t/m N.B. Veel stukken met datumstempel MCKS (»ingekomen 
(datum)«) en (volg)nummer. 

4.03/11 
 voorlopig onderverdeeld in een aantal (thematische) omslagen, te weten: 
*/2 - stuurgroep BCL, verslagen bijeenkomsten (incl. agenda en begeleiden-

de brieven / correspondentie; ook van enkele andere bijeenkomsten van 
de stuurgroep met o.a. de klankbordgroep en de Kleine Werkgroep), 
1992 juli - 1995 oktober? 

 N.B. Bijeenkomsten vanaf 16-11-1992 genummerd (die vergadering als 
‘7e bijeenkomst’) t/m nr. 28; (overige) vergaderstukken ondergebracht in 
aparte omslagen6 

                                                           
6. Aanwezig zijn de volgende verslagen: notitie van P. Thoenes betreffende voorbereiding en 
agenda voor (1e ?) bijeenkomst d.d 24 maart 1992 te Oud-Zuilen 2 juli 1992 te Oud-Zuilen (ten 
huize van prof. Thoenes) 10 september 1992 te Amsterdam (ten huize van mevr. Van Eerde) 6 
oktober 1992 te Oud-Zuilen 4 november 1992 te Utrecht (Humanistisch Verbond, samen met 
‘klankbordgroep’) 16 november 1992 te Oud-Zuilen [genummerd: 7e bijeenkomst] 14 december 
1992 te Oud-Zuilen [8e] (samen met KWG) 17 februari 1993 te Oud-Zuilen [op verslag ge-
nummerd als 8e! (moet zijn: 9e)] (met KWG) 5 april 1993 te Amsterdam [niet genummerd 
(10e)] (Humanitas, samen met KWG) 11 juni 1993 te Driebergen [niet genummerd (11e?)] 
(Kerk en Wereld, samen met KWG) 6 juli 1993 te Amsterdam [genummerd: 11e!] (Humanitas, 
samen met KWG) 12 augustus 1993 te Oud-Zuilen [genummerd: 12e] (samen met KWG) 12 
oktober 1993 te Oud-Zuilen [13e] (samen met KWG) 22 november 1993 te Oud-Zuilen [14e] 
(samen met KWG) 22 december 1993 te Oud-Zuilen [15e] (samen met KWG) 4 februari 1994 te 
Amsterdam [16e] (Humanitas, samen met KWG) 1 maart 1994 te ‘s-Gravenhage [17e] (Ministe-
rie van Justitie, samen met KWG) 12 april 1994 te ‘s-Gravenhage [18e] (Min. van Justitie, 
samen met KWG) 17 mei 1994 te Oud-Zuilen [19e] (geen vermelding KWG!) 28 juni 1994 te 
Oud Zuilen [20e] (samen met KWG) 20 september 1994 te Oud-Zuilen [21e] (samen met 
KWG) 21 november 1994 te Oud-Zuilen [22e] (samen met KWG) 12 januari 1995 te Oud-
Zuilen [23e] (samen met KWG) 10 februari 1995 te Oud-Zuilen [24e] (samen met KWG) 5 april 
1995 te Oud-Zuilen [25e] (samen met KWG) 10 mei 1995 te Oud-Zuilen [26e] (geen vermel-
ding KWG, 1 lid van de kwg aanwezig) 15 juni 1995 te Oud-Zuilen [27e] (samen met KWG) 31 
augustus 1995 te ‘s-Hertogenbosch [28e] (volgens vermelding in agenda was dit de laatste bij-
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*/3 - Kleine Werkgroep (KWG), verslagen bijeenkomsten, 1993 november - 
1994 februari 

 N.B. Voor verslagen bijeenkomsten samen met de Stuurgroep, zie om-
slag ‘verslagen bijeenkomsten stuurgroep’ (betreft merendeel van bij-
eenkomsten KWG!) 

*/4 - Stuurgroep BCL, overige vergaderstukken, 1989, 1992-1995 
 o.a. stukken afkomstig van de KWG, ter bespreking; zie ook volgende 

omslag 
 bevat m.n. de nota Burgerschap en levensbeschouwing, van P. Cliteur 

e.a. (december 1989, ter voorbereiding bundel fase I); Indonesische noti-
ties, van P. Thoenes, april/mei 1992 

*/5 - Stuurgroep BCL, beleidsnotities en deelverslagen (grotendeels als 
‘vergaderstukken’ op de bijeenkomsten besproken), 1992-1995 

 projectvoorstel, lijst met namen stuurgroepleden, (korte) beleidsnotities, 
tussen- en eindverslagen van activiteiten in kader project, (concept) 
eindverslag totale project 

*/6 - eindverslag project BCL, 2e fase (1992-1995), definitieve versie, 1996 
 met enkele bijlagen; op speciaal papier met opdruk »Goed Gezelschap; 

Gesprekken over burgerschap, levensbeschouwing en criminaliteit« 
(kop) en als voetregels de namen en adressen van de drie uitvoerende in-
stellingen (CLE, GSA en Humanitas) [in 2-voud] 

*/7 - Stuurgroep BCL cq HN (in hoedanigheid als stuurgroeplid), correspon-
dentie, ingekomen en uitgaande stukken, 1992-1998 

 N.B. Bevat ook correspondentie, gericht aan HN / MCKS, betreffende 
afwikkeling van het project, 1996-1998 

*/8 - project BCL, persberichten, artikelen in kranten en tijdschriften, en 
divers ander publicitair materiaal, 1992-1997 

*/9 - contacten met het Algemeen Nederlands Verbond (ANV), 1993, 
 o.a. verslag verkennend gesprek ‘Eroderend Burgerschap’ d.d. 1 oktober 

1993 in Bergen-op-Zoom, diverse brieven, en themanr. ‘Burgerschap en 
Levensbeschouwing’ (n.a.v. bijeenkomst 1-10-1993) van tijdschrift Ethi-
sche Perspectieven; nieuwsbrief van het Overlegcentrum voor Christelij-
ke Ethiek, december 1993, 3e jg. (Katholieke Universiteit Leuven) 

*/10 - studiedag ‘Publieke Moraal’, 11-12-1993 in Conferentiecentrum De 
Hoorneboeg, Hilversum (MCKS/HN i.s.m. Remonstrantse Broeder-
schap) 

 stukken betreffende deze studiedag, incl. de voorbereiding ervan: corres-
pondentie en notulen van ‘werkgroepje Studiedag’, 1993 mei - 1994 ja-
nuari (laatste bijeenkomst ter evaluatie); bevat tevens diverse correspon-
dentie betr. aanvragen om toezending materiaal over het onderwerp 

 N.B. Deze studiedag was een co-productie van MCKS (HN) en Rem. 
Broederschap; de stuurgroep BCL was hierbij niet (direct) betrokken... 

*/11 - consultatiebijeenkomst met moslim-, hindoe- en allochtonenorganisa-
ties, 20-12-1993 op Kerk en Wereld, Driebergen 

 stukken betreffende (voorbereiding van) deze bijeenkomst, gericht op 
eventuele uitbreiding van het project BCL naar de kring van moslims en 
hindoes; 

 met notitie van Th. Geurts (vermoedelijk, auteur niet expliciet vermeld), 
Islam en Burgerschap, uitgebreid verslag van de consultatie, notitie Hin-
doeïsme, Islam en Burgerschap;  

                                                                                                                                        
eenkomst, samen met KWG) [hiervan alleen agenda aanwezig] 12 oktober 1995 te Utrecht 
[29e?] (pastorie Augustinuskerk, samen met KWG) [alleen agenda aanwezig] N.B. Oorspronke-
lijk zou de bijeenkomst van 31 augustus bij prof. Thoenes worden gehouden; vanwege diens 
plotselinge overlijden op .. juli 1995 is dat gewijzigd; de geplande aansluitende afscheidslunch 
werd naar een andere datum verschoven, uiteindelijk op 28 november 1995. Notuliste, samen-
roeper (agenda) was Nelleke van Eerde-Kooy; de agenda werd (vermoedelijk) in overleg met 
prof. Thoenes (voorzitter stuurgroep) vastgesteld. 
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 deze omslag bevat tevens een notitie van de heer Mohamed Sini, Islam 
en burgerschap; aanzet kadernotitie, 6 januari 1997, met voorstel voor 
conferentie(s) over dit thema 

 (ter kennisgeving aan HN overhandigd door cursusleider A. Turksma) 
 
4.04/1 - conferentie ‘Goed Gezelschap’, 31 mei 1994 te Utrecht (Zalencomplex 

Hoog Brabant) 
 conferentiemap, gespreksmap ‘Goed Gezelschap. Gesprekken over bur-

gerschap, levensbeschouwing en criminaliteit’ [2 ex.], ‘handleiding’ bij 
gespreksmap 

4.04/2 - stukken betr. vervaardiging video ‘Goed Gezelschap’, 1994 
 o.a. concept-contract met Stichting Moment te Amsterdam (Jolien van 

der Mee) 
4.04/3 - financiële stukken betr. project BCL, verzorgd door boekhouding 

K&W,  pak 
 1992-1996 
 begroting(en), declaraties, correspondentie betreffende betalingen, subsi-

diëring, etc., 
 [moet nog nader worden uitgezocht en geschoond...] 
 
 N.B. De bekostiging van de tweede (verbredende) fase van het project 

BCL werden gedragen door het Ministerie van Justitie, directie Crimina-
liteitspreventie. In 1995 is het project (vanwege afspraken in het regeer-
akkoord van het toenmalige kabinet) overgeheveld naar het Min. van 
Binnenlandse Zaken, directie Politie, afd. Veiligheidsbeleid. De begelei-
ding lag in handen van een stuurgroep, ingesteld en gemandateerd door 
de drie eerder genoemde organisaties HSN, KRKS en MCKS, volgens 
projectvoorstel d.d. september 1992. De uitvoering van deelprojecten / 
activiteiten werd volgens een verdeelsleutel gedaan door het CLE (Cen-
trum voor Levensbeschouwing & Ethiek, rk, instelling van de Hoge-
school Katholieke Leergangen Tilburg), de GSA (Stichting landelijke 
Gereformeerde raad voor Samenlevings-Aangelegenheden, Leusden) en 
het Humanistisch Studiecentrum Nederland te Amsterdam. Het MCKS 
cq K&W verzorgde de financiële boekhouding. Voor het uitvoerend se-
cretariaatswerk werd o.a. een beroep gedaan op het secretariaat van de 
aangesloten organisaties; als betaald coördinatrice/secretaris trad op: Nel-
leke (C.S.) van Eerde-Kooy te Amsterdam.  

 Naast de stuurgroep bestonden er een ‘klankbordgroep’, een grote groep 
vertegenwoordigers uit diverse participerende instellingen, en een ‘Klei-
ne Werkgroep’, die een deel van de uitvoerende taken verrichtte. 

 Over de centrale archivering van het project zijn vermoedelijk wel af-
spraken gemaakt, maar deze zijn mij nu (lees: 16-07-1998) niet bekend; 
dit moet nog worden nagegaan/gevraagd aan HN: mocht blijken dat 
K&W/MCKS de centrale archiefplek voor dit project is, dan moeten van 
de andere participanten relevante stukken worden opgevraagd; als een 
andere instelling de centrale plek is/wordt, kan dit dossier verregaand ge-
schoond worden, e.e.a. in overleg met de ‘archiveerder’ van die plek. 

 
4.04/4 projectdossier HN: ‘Hart en ziel voor Europa?’ omslag 
 stukken betreffende beraad i.s.m. ROS en Raad van Kerken Amsterdam, 

gehouden op 7 maart 1997 in de Keizersgrachtkerk te Amsterdam; n.a.v. 
rapport Gen. Synode NHK met gelijknamige titel (Boekencentrum, Zoe-
termeer 1996); cursusprogramma, correspondentie met sprekers etc., 
krantenknipsels (beperkt aantal stukken)7 

 

                                                           
7. Zie ook map secretariaat met technische gegevens beraden. 
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memo beheer archief MCKS 
d.d. 19 april 2002, afgesloten 7 maart 2003 
 
Op 19 april 2002 werd ik ‘s middags gebeld door mevr. Mady Thung, vroegere 
medewerker en éminence grise van het MCKS. Zij had vragen over het archief van 
het MCKS. Al met al werd het een vrij langdurige gesprek (bijna ½ uur). 
 
Ze is betrokken (geweest) bij het opruimen van de papieren van wijlen Harry de 
Lange. Toen kwam bij haar de gedachte op dat er bij oud-bestuursleden en leden van 
de vroegere begeleidingscommissie MCKS zeker nog het nodige archiefmateriaal 
aanwezig moet zijn. Ze heeft met deze en gene ook regelmatig contact. Het archief 
van het MCKS is bij deze contacten onderwerp van gesprek geweest.  
Mady meldde dat ze na haar vertrek de nodige gepaste afstand heeft bewaard tot het 
bureau van het MCKS, om de medewerkers niet voor de voeten te lopen. Maar in 
verband met het archief biedt ze nu haar diensten aan om bij ordenen en opschonen 
te assisteren. Ook kan ze zich actief bezighouden met het bij elkaar sprokkelen van 
archiefmateriaal, dat nog her en der bij oud-leden van begeleidingscommissie en 
bestuur aanwezig is.  
Ik heb haar uitgelegd wat er aanwezig is op de archiefzolder van K&W en in welke 
staat het archief op dit moment is. Het ontbreekt K&W aan tijd om op korte termijn 
het archief nader te inventariseren en opschonen. Assistentie hierbij, zeker van een 
ingewijde als mevr. Thung, die immers van meet af aan bij het MCKS betrokken is 
geweest, dus vanaf de ‘Reflecties op de toekomst’, is meer dan welkom. Het is ook 
zaak om de verspreide stukken van bestuur en begeleidingscommissie bij het al 
aanwezige materiaal op K&W te voegen. 
Mevr. Thung zou ook een goede dienst kunnen bewijzen door het verhaal achter de 
stukken op papier te zetten, en daarbij ook de organisatorische ontwikkeling te 
schetsen. Zo kan meer duidelijkheid worden geschapen in de organisatorische ver-
banden waarbinnen het MCKS opereerde en met welke besturen, commissies etc. 
het te maken had. 
Halverwege het gesprek bracht mevr. Thung naar voren dat er door Gerard Dekker, 
de laatste voorzitter van de begeleidingscie. (vroegere medewerker theologische 
faculteit VU en socioloog van de GKN) contact was gelegd met het Historisch Do-
cumentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (gelieerd aan de Vrije Uni-
versiteit te Amsterdam). Daar was in principe wel belangstelling en bereidheid om 
zich over het archief te ontfermen en het te ordenen en inventariseren. 
Ik heb mevr. Thung aangegeven dat het archief van het MCKS als onderdeel van het 
archief van K&W te beschouwen is: met de fusie en samenstelling in en na 1992 is 
ook de zorg voor het archief door K&W overgenomen. En de stukken van de bege-
leidingscommissie en eventuele andere gremia zouden het best op hun plek zijn bij 
het overige MCKS-archief. 
We spreken af dat ik ook mijn licht opsteek bij het HDC, en met Jan de Bruyn, di-
recteur van het HDC, overleg wat de beste weg is voor dit archief. Vervolgens zal ik 
weer contact opnemen met mevr. Thung. 
Aan het eind van de middag heb ik hierover een emailbericht gestuurd naar het 
HDC, en wel naar het adres van Hans Seijlhouwer, de archivaris van het HDC. 
 
Op vrijdag 26 april sprak dr. Jan de Bruyn me aan op een receptie en vroeg of ik de 
week daarop met hem contact op wilde nemen om over het archief van het MCKS te 
praten. Hij was door Gerard Dekker benaderd met de vraag of het HDC de zorg voor 
het MCKS-archief op zich kon nemen.  
Op donderdag 2 mei heb ik Jan gebeld en hem de situatie uitgelegd, m.n. het ont-
staan en ontwikkeling van het MCKS, en de organisatorische inbedding van het 
centrum, tot de fusie met Kerk en Wereld in 1992 en de verdere integratie van (het 
werk van) MCKS met de rest van K&W. Voor Jan was het toen duidelijk: het ar-
chief hoort thuis bij Kerk en Wereld, zeker omdat de organisatie van K&W vol-
doende garantie biedt voor een goed beheer, met op termijn inbewaringgeving bij 
het Rijksarchief (Utrecht). Eventuele losse onderdelen, die nu nog bij oud-
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bestuursleden etc. aanwezig zijn, zouden ook aan K&W dienen te worden overge-
dragen. 
Het HDC heeft als beleid om in principe geen kerkelijke of semi-kerkelijke archie-
ven in bewaring te nemen, tenzij er bijzondere omstandigheden zijn die dit noodza-
kelijk maken. Dergelijke archieven horen thuis in archiefbewaarplaatsen van ge-
meenten, streekarchieven of provincies (Rijksarchieven). Het archief van het MCKS 
is als semi-kerkelijk archief te beschouwen, want het is opgericht vanuit kerken, en 
werd ook door de deelnemende kerken gefinancierd en bestuurd (of ‘begeleid’, van-
daar een ‘begeleidingscommissie’). 
 
We spreken af dat Jan de Bruyn zelf Gerard Dekker zal inlichten over zijn bevindin-
gen. Ik zal hetzelfde doen naar mevr. Thung en haar ook inschakelen bij het bijeen 
sprokkelen van verspreid materiaal en bij het inventariseren en ordenen van het 
archief, zoals dat op K&W aanwezig is. 
 
Op vrijdag 3 mei ben ik begonnen met het schrijven van dit memo. Ook heb ik toen 
weer contact opgezocht met mevr. Thung. Ze was zelf niet thuis, ik heb aan haar 
man dhr. Laeyendekker het resultaat van mijn bespreking met Jan de Bruyn doorge-
geven. Ook heb ik afgesproken dat ik op 17 mei weer contact op zal nemen om 
verder te praten over hoe mevr. Thung kan assisteren bij het inventariseren van het 
archief. 
 
Tijdens de rondvraag op het personeelsoverleg van vrijdag 17 mei heb ik de ontwik-
kelingen omtrent het archief van het MCKS kort uit de doeken gedaan. 
Later op die dag heb ik weer telefonisch contact gezocht met mevr. Thung en haar 
nu rechtstreeks de uitkomst van het onderhoud met Jan de Bruyn verteld.  
Als ik haar op de vrouw vraag om assistentie bij het ordenen van het archief, schrikt 
ze daar toch van terug: ze acht zichzelf niet in staat om dat te doen, te meer daar het 
kennelijk toch om een behoorlijke hoeveelheid ordners en mappen gaat. Ze oppert 
de mogelijkheid om hiervoor op projectbasis een secretariële kracht in te huren (en 
voor de betaling daarvan aan te kloppen bij fondsen). Deze mogelijkheid is overi-
gens een aantal jaren geleden ook al eens aan de orde geweest, toen Lydeke nog als 
directeur van K&W werkzaam was. Maar dat traject is toen niet verder gevolgd. 
Mevr. Thung wil wel bemiddelen in het bijeengaren van archiefmateriaal dat zich 
mogelijk nog bij mensen bevindt die voorheen via werkgroepen of begeleidings-
commissie bij het MCKS betrokken waren.  
Het op schrift stellen van de organisatorische geschiedenis van het MCKS komt ook 
nog een keer ter sprake: dit is in het verleden niet echt systematisch gebeurd; wel is 
in 1991 een boekje uitgebracht waarin een overzicht is geschetst van 10 jaar MCKS 
(2e lustrum); m.n. is daarin een overzicht te vinden van de conferenties die in die 
jaren zijn georganiseerd, en de uitgaven en boeken die zijn gepubliceerd. 
 
We spreken af dat mevr. Thung een keer langs komt op Vossesteijn om de archief-
stukken ter plekke te komen bekijken. Ze kan dan een indruk krijgen van het archief. 
Ik zal zorgen voor een uitdraai van de lijst met stukken. We kunnen ter plekke ver-
dere afspraken maken over: 
 
1) ordenen, opschonen en inventariseren van het archief 
2) verzamelen van ontbrekend materiaal 
3) op schrift stellen van de organisatorische ontwikkeling van het MCKS 
 
D.d. 23 mei is mevr. Thung langs geweest en hebben we een uitgebreid gesprek 
gehad. 
Het gesprek vond plaats op mijn kamer. De zolder, waar de stukken staan opgebor-
gen, hebben we niet bezocht. Ze heeft de stukken dus niet gezien.  
Wel heb ik een uitdraai gemaakt van de plaatsinglijst van de stukken die op de ar-
chiefzolder staan <inventaris..\mcks, statisch archief\ plaatsinglijst, 1973-) 1981-
1992 (- ca. 1998)> 
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O.a. aan de hand van deze lijst hebben we een aantal zaken besproken. 
 
voorlopige archiefindeling: 
 
Allereerst meldde Mady dat het haar een eerste vereiste lijkt dat er een soort indeling 
wordt gemaakt van soorten stukken, waarbinnen de daadwerkelijke stukken vervol-
gens worden ingepast. Als ze de plaatsinglijst doorneemt, constateert ze dat stukken 
door elkaar staan.  
Die plaatsinglijst is dan ook puur een beschrijving van stukken, zoals ze bij de ver-
huizing van De Klaver naar Vossesteijn zijn aangetroffen en in verhuisdozen gebor-
gen. Er was toen nog geen gelegenheid voor bij elkaar groeperen van gelijksoortige 
stukken. De eerste aanzet voor een lijst is gedaan in oktober 1997, toen in het kader 
van het formuleren van een archiefproject (ook toen al!). 
In feite heeft er sedert die verhuizing (maart 1998) geen nadere inventarisatie van dit 
archief plaatsgevonden. Wel zijn een aantal dossiers, die medio 1998 door het secre-
tariaat en in 2000 bij het vertrek van Herman Noordegraaf voor plaatsing in het 
archief werden aangeboden, en die nog niet op de oorspronkelijke plaatsinglijst 
vermeld stonden, nader geïnventariseerd. Voor deze inventarisatie is toen een begin 
gemaakt met een indeling, gekoppeld aan een summiere codering. Deze indeling zou 
uitgebreid kunnen worden. 
 
Mady geeft aan dat zij zich ook over een indeling wil buigen. Het herkomstprincipe 
wil ze ook eerbiedigen, d.w.z. stukken zullen zoveel mogelijk worden gearchiveerd 
in de ‘setting’ waarin ze zijn opgeborgen; voor een belangrijk deel van het archief 
betekent dat dus dat stukken in projectdossiers blijven. Een belangrijk ordenings-
principe bij het MCKS was nl. het feit dat per project werd gewerkt; een project 
mondde veelal in een beraad en/of publicatie. 
 
→ afgesproken wordt dat ik een concept indeling maak, en daar de stukken uit de 
plaatsinglijst op papier in onderbreng; ik zal dit aan Mady communiceren (per post 
en/of mail) 
 
achterhalen van archiefmateriaal bij oud-bestuursleden etc.: 
 
Alhoewel het niet duidelijk is of er zich nog veel interessant materiaal bij oud-
bestuursleden bevindt, dat al niet in het huidige archief aanwezig is, is het toch ver-
standig actief bij deze oud-bestuurderen te vragen naar mogelijke stukken. Op grond 
van het materiaal dat op papier althans in het huidige archief aanwezig moet zijn, 
kan een soort van ‘checklist’ worden opgesteld van stukken die voor het archief van 
belang (zouden kunnen) zijn. Mady en haar man zijn voor dit benaderen in te scha-
kelen.  
Overigens is in 1996, bij de eerste gesprekken die de archiefbeheerder toen heeft 
gevoerd met de toenmalige medewerkers, al naar voren gekomen dat er nog materi-
aal was / zou zijn bij (oud-) bestuursleden en dat deze benaderd zouden kunnen 
worden. Er zou door Herman en Maria een rondschrijven hieromtrent worden opge-
steld en verstuurd. Dit is vermoedelijk nooit gebeurd; in elk geval is het de archief-
beheerder niet bekend; ook heeft hij naderhand nooit navraag hiernaar gedaan… 
 
→ rondschrijven maken voor met name oud-bestuursleden inzake oud archiefmate-
riaal MCKS, concept hiervoor door Hans op te stellen, uitwerking en individuele 
benadering van diverse oud-bestuursleden door Mady en Bert Laeyendecker. 
 
archiefinventarisatie: 
 
De uiteindelijke archiefinventarisatie vormt een behoorlijke klus, waarvoor het de 
archiefbeheerder tot nu toe aan tijd heeft ontbroken; het werk heeft binnen het ge-
heel van K&W ook steeds een geringe prioriteit gehad, reden waarom het tot nog 
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toen bij de plaatsinglijst is gebleven. Al in 1997 leefde de gedachte om deze inventa-
risatieklus in een projectvorm te gieten en daarvoor een tijdelijke medewerker aan te 
trekken, in de vorm van een (archief-)stagiair, of iemand uit banenpool, via het His-
torisch Platform o.i.d. Dit is in het werkoverleg van de archiefbeheerder met de 
directeur meermalen aan de orde geweest. Uiteindelijk is het nooit tot zo’n project 
gekomen, o.a. vanwege de situatie van Kerk en Wereld sedert 1997, het vertrek van 
de directeur, de interim-situatie op directieniveau etc. 
Mady oppert toch de mogelijkheid om deze gedachte nieuw leven in te blazen. Het 
zou om een betrekkelijk beperkt project gaan (4-5 maanden full time), en daarvoor 
zouden mogelijk fondsen te vinden zijn (Woudschoten-beraad?, mogelijk nog uit de 
MCKS-boedel, stichting MCKS?). 
Zij zou samen met mij wel willen assisteren, als er een medewerker wordt aange-
trokken. 
 
De werkzaamheden zullen in eerste instantie gericht zijn op het opschonen en inven-
tariseren van het gehele archief, in elk geval de stukken t/m 1992, maar het liefst 
ook de stukken van het MCKS in de jaren daarna als ‘rve’ (resultaat verantwoorde-
lijke eenheid) binnen het geheel van Kerk en Wereld, tot het moment waarop het 
MCKS in naam op hield te bestaan. Stukken van begeleidingscommissie en van 
bestuur van de stichting MCKS vallen ook hieronder.  
Het werk moet tenminste een archiefinventaris opleveren volgens de algemeen gel-
dende archiefnormen, zo mogelijk met een beredeneerde inleiding; eventueel kan die 
inleiding ook meer inhoudelijk zijn, afhankelijk van de capaciteiten van de mede-
werker. Mady kan voor die inleiding een aanzet geven, door in het kort de ontwikke-
ling van het MCKS op papier te zetten. 
 
→ concept projectvoorstel maken, inclusief raming van benodigde tijd, eisen, sala-
risindicatie, etc. 
→ concept-inleiding opstellen, door zowel Hans als Mady 
 
werkruimte: 
 
Ongeacht of er een externe projectmedewerker wordt aangetrokken is er voor orde-
ning van dit archief een werkruimte nodig, waar gedurende ca. een halfjaar het gehe-
le archief onder handen kan worden genomen. Deze ruimte moet in elk geval be-
schikken over een grote werktafel, met mogelijkheid voor een computeraansluiting 
(kan een oude computer zijn, uitwerking van de gegevens kan op de computer in de 
kamer van Hans). Ook moet er een ruime stellingkast zijn, of twee, om ordners ge-
rubriceerd neer te kunnen zetten, of anders om voldoende bundels op kleine stapel-
tjes te kunnen leggen.  
In de praktijk zal er nl. veel materiaal bij bestaande bundels worden gevoegd, vooral 
als er van oud-bestuursleden materiaal komt: het zal dan vaak om duplicaat-stukken 
gaan. 
Het voordeel van een aparte ruimte is, dat derden daar ook kunnen assisteren, en dat 
het de overige archiefwerkzaamheden van de archiefbeheerder niet in de weg staat. 
Als mogelijke plek kan de oude kamer van Hans fungeren, of de oude kamer van 
Dick en Christiaan. 
 
→ mogelijkheden bekijken om een werkruimte in te richten 
 
Van deze bespreking zal ik een apart verslag maken, om aan Mady en Hannie door 
te geven; ook zal ik een afspraak maken met Hannie over vervolg van deze bespre-
king, m.n. praktische uitwerking van het voorstel voor een apart archiefproject. 
 
In de loop van 2002 bleken de ontwikkelingen bij Kerk en Wereld van dien aard, dat 
van alle eerder genoemde plannen niet wat is gerecht gekomen. De a.s. verhuizing 
van Vossesteijn en daarmee elders onderbrengen van het archief lieten geen tijd voor 
uitwerken van een inventarisatieproject voor het archief van het MCKS. 
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Op 15 november 2002 nam mevr. Laeyendecker-Thung weer telefonisch contact; ze 
verontschuldigde zich voor het feit dat ze niet eerder wat van zich had laten horen 
(maar die verontschuldiging kon de archiefbeheerder ook aan haar adres maken…). 
Gezien de onzekerheid over de toekomst van het archief van K&W, en ook van dat 
van het MCKS als onderdeel daarvan, kwamen we tot de conclusie dat het zaak was 
om op korte termijn toch duidelijkheid te hebben. Ik zegde haar toe om over uiterlijk 
2 weken, dus eind november, de reële mogelijkheden te schetsen. 
Diezelfde ochtend was (toevallig?) mevr. Greetje Witte-Rang op bezoek om in het 
kader van haar promotieonderzoek naar prof. Harry de Lange stukken uit het 
MCKS-archief in te zien. 
Ook belde die ochtend prof. Gerard Dekker (mogelijk ingeseind door mevr. Laeyen-
decker, al heeft hij dat niet met zoveel woorden gezegd), op een moment dat ik niet 
aanwezig was, of telefonisch in gesprek; ik heb hem ‘s middags teruggebeld, en we 
hebben vrij uitvoerig gesproken over het archief en de mogelijkheden het eventueel 
alsnog onder te brengen bij het Historisch Documentatiecentrum aan de VU te Am-
sterdam. Hij had met Jan de Bruijn weer contact gehad, en deze was nog steeds 
bereid om het archief in bewaring te nemen. 
Formeel bestaat het MCKS nog steeds. Er loopt nog een project onder auspiciën van 
het MCKS, en het bestuur is nog in functie. Bij diverse bestuursleden zijn mede 
daarom nog steeds stukken aanwezig. Dhr. Dekker benadrukte dat hij en het bestuur 
grote waarde hechten aan het zoveel mogelijk volledig intact houden van het archief, 
en dus ook met name aan het handhaven van de projectdossiers Deze dossiers kun-
nen bij het meegaan met de rest van het K&W-archief mogelijk slachtoffer worden 
van de ongetwijfeld ook financiële argumenten waarop de uiteindelijke selectie van 
te bewaren stukken plaats zal vinden. 
Dhr. Dekker pleitte ervoor om het gehele archief van het MCKS, dus ook van de 
jaren na 1991, bijeen te houden en bij het MCKS onder te brengen. Cesuur voor de 
stukken zou dan het moment worden waarop het MCKS als afzonderlijke afdeling 
binnen K&W ophield te bestaan (1998/99 ?). In het directiearchief en archief boek-
houding etc. zijn de nodige stukken betreffende het MCKS aanwezig, die een goed 
licht werpen op de inbedding in het geheel van Kerk en Wereld. Voor het archief 
van Kerk en Wereld is het MCKS weliswaar belangrijk als onderdeel, maar koste 
wat kost bijeen houden van beide archieven is niet noodzakelijk. 
 
Hierover zal ik aan directie en bestuur een voorstel doen (in het geheel van het ar-
chiefvoorstel K&W). Afhankelijk van beslissing van het bestuur hierover zal ik 
vervolgens verder actie ondernemen. In elk geval is afgesproken dat ik aan dhr. 
Dekker zal laten weten wat er door het bestuur is besloten. 
 
Als het MCKS-archief uiteindelijk overgedragen zal worden aan het HDC, zal ik de 
nodige informatie (inventaris- en plaatsingslijsten, en memo’s) bij elkaar voegen en 
aan het HDC ter beschikking stellen. Ook ben ik bereid om zo nodig bij het HDC 
langs te gaan om ter plekke nog tekst en uitleg te geven. Overdracht van het archief 
zal vermoedelijk op kosten van K&W gebeuren, zeker als aan de overdracht verder 
geen kosten zijn verbonden. 
Dhr. Dekker stelde zich beschikbaar voor aanvullende diensten, met name bij het 
bijeen schrapen van stukken bij oud-bestuursleden, en het van tevoren ordenen daar-
van, alvorens dat materiaal aan het HDC over te dragen. Hij zal dat dan in overleg 
met Mady Thung doen. Ook is hij bereid om zo nodig nog tekst en uitleg bij het 
archief (inhoudelijk) te geven. 
 
In december en vervolgens in januari 2003 is er weer divers telefonisch contact 
geweest met zowel mevr. Thung als dhr. Dekker. Bij herhaling bleek dat het mee-
gaan met het archieftraject van de SoW-kerken vooral voor de beschikbaarheid van 
het archief in de komende jaren negatieve gevolgen zou hebben. De directeur Hanny 
van Dijk zag ook geen bezwaar om het archief van het MCKS elders (d.w.z. los van 
het archief van Kerk en Wereld) onder te brengen. Dan zou de verdere afwikkeling 
wel dienen te gebeuren door en onder auspiciën van het bestuur van het MCKS. Ook 
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dhr. De Kruijter, die met dhr. Dekker contact hierover had gehad, zag in januari 
2003 overbrengen naar het HDC als de beste oplossing. Op verzoek van de directeur 
is vervolgens een voorstel hieromtrent aan het bestuur van Stichting Kerk en Wereld 
gedaan, en ook is het bestuur van het MCKS voorgesteld om de verdere afhandeling 
voor zijn rekening te nemen. 
Het bestuur van Kerk en Wereld stemde erin toe deze lijn te volgen. Vandaar dat er 
met Hans Seijlhouwer van het HDC rechtstreeks contact is opgenomen voor het 
maken van een afspraak om het materiaal te komen ophalen. Op vrijdag 21 februari 
is het archief opgehaald, nadat Hans Bakker het voor transport in orde heeft ge-
maakt. Dat hield in: dozen van zolder gehaald, lijsten bijgewerkt, en materiaal dat 
nog her en der los aanwezig was alsnog in archiefdozen geplaatst. 
Op de middag van diezelfde 21e februari ontdekte Hans dat er in de boekenkast in de 
grote vergaderzaal nog diverse ordners aanwezig waren betreffende het MCKS, 
waaronder een aantal met archiefmateriaal. Het betrof m.n. projectdossiers, en dos-
siers betreffende jaarberaden (dit materiaal was in een eerder stadium al beschreven, 
en stond dus op oude lijsten; Hans was het ook ‘kwijt’). Dit materiaal is ook in do-
zen geborgen, die in een apart transport alsnog naar de VU zullen worden gebracht, 
zo mogelijk door mevr. Laeyendecker-Thung. 
Op vrijdag 7 maart heeft Hans de definitieve lijsten en enkele andere stuk-
ken/memo’s inzake het MCKS naar het HDC geëmailed. Daarmee is dit deel van het 
archief afgehandeld. 
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