
 

 

Op Dinsdag, 11 Junie 2019 het die NG Kerk Argief weer sy jaarlikse 
konferensie aangebied. Argivarisse van oral oor word oorval met ’n aanbod 
van ou dokumente, ou boeke en artefakte wat moontlik van waarde kan 
wees. Die vraag ontstaan dan heel dikwels oor wat opgeneem moet word 
en wat van die hand gewys moet word. Die daaropvolgende vraag is ook 
heel dikwels of dit nie eerder in digitale formaat gestoor moet word nie. 
Van daar dus die tema “Vat of Los?” 

Die gasspreker vir die dag was ds Frans du Plessis, leraar van die NG 
Gemeente Brits, wat na afloop van sy teologiese studies vanaf 2013 – 2016 
vir die World Communion of Reformed Churches (WCRC) gewerk het. Hy 
skop af as ’n intern in die Kommunikasie-afdeling, maar spoedig word hy 
aangestel as die assistent van die Uitvoerende Sekretaris van 
Kommunikasie. Hy bestuur die digitiseringsproses van die hele WCRC Argief 
en is die toesighouer oor sekere projekte onder bestuur van die Argivarisse 
van die Wêreldraad van Kerke. Frans het ’n interessante aanbieding gedoen 
oor die werk wat daar gedoen is. 

 

Vat of Los? 
Die vraag waarmee argiewe worstel 

Die Eekhoring 

• Stellenbosch is bekend vir 

sy eekhorings. 

• Hulle versamel, stoor en 

versprei kos. 

• Net so is die Argief: Ons 

versamel argivalia, ons 

stoor dit onder ideale om-

standighede, ons soek 

voortdurend na iets nuuts 

en herontdek die oue, maar 

ons deel ook graag met 

ander. 

• Vandaar die naam van ons 

Nuusbrief. 
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Hierna het Karlien Breedt, die 
argivaris van die Universiteit 
Stellenbosch vertel oor hul 
werksaamhede en die 
interessante bronne waarmee 
hulle te doen kry. Marieta 
Buys, van die Spesiale 
Versamelings by die US 
Universiteitsbiblioteek het 
verder vertel van hulle werk 
om spesiale versamelings te 
digiteer en te bewaar. Van 
beide aanbiedings was dit 
duidelik dat daar baie 
raakvlakke is met die 
Kerkargiewe en dat daar soms 
ook oorvleueling is as gevolg 
van dokumente uit die 
Teologiese fakulteite.  

Na ’n heerlike middagete was 
daar ’n paneelbespreking 
waaraan die argivarisse van die 

onderskeie Kerkargiewe 
deelgeneem het. Andrew Kok 
van die NG Kerk Argief op 
Stellenbosch; Nandor Sarkady 
van die Nederduitsch 
Hervormde Kerk in Pretoria, 
Lee Greyling van die APK in 
Pretoria en prof Francois 
Muller namens die 
Gereformeerde Kerk in 
Potchefstroom het vertel wat 
hulle onderskeie argiewe doen 
en watter beleid daar in plek is 
om te bepaal wat opgeneem 
moet word. Dit was baie 
duidelik uit die aanbiedinge dat 
alle argiewe met dieselfde 
probleem worstel. Digitering is 
meestal ’n oplossing, maar 
almal was dit eens dat 
digitering net so duur kan wees 
soos die stoor van 
papierversamelings. 

Die middag se voordragte is 
afgesluit met ’n aanbieding 
deur Petro Coreejes-Brink van 
CPUT. Sy staan aan die hoof 
van takbiblioteke en het meer 
vertel oor die versameling van 
streeks– en familie-
geskiedenisbronne wat daar 
gehuisves word. Die 
versameling kerkregisters wat 
vroeër by GISA gehuisves was, 
word nou op die Wellington-
kampus beskikbaar gemaak vir 
navorsing. 

Die dag was duidelik ’n groot 
sukses en konferensiegangers 
het nog die aand tot laat saam 
gekuier by De Warenmark, 
waar die konferensie-ete 
aangebied was. 

 

Konferensie vervolg... 

Bladsy 2 Die Eekhoring  

Eerste Argiefkursus aangebied 

Nadat Colette de Wet op ’n paar geleenthede besoek af-

gelê het by Ringe ten einde hulle touwys te maak oor hoe 

om argivalia te hanteer het die behoefte ontstaan om die 

aanbieding te formaliseer. Op 11 Maart 2019 het die Argief 

toe die eerste keer ’n  Argiefkur-

sus aangebied. Dit was gemik op 

alle kerkkantoorpersoneel en ring-

skribas. Predikante wat dit byge-

woon het kon ook hiermee VBO-punte verdien het. Die doel was om personeel 

toe te rus oor hoe om hul kluise te bestuur, wat die rekordbestuurproses van 

insamel, vernietig en bewaar is. Daar is ook gepraat oor die saamstel en instuur 

van registerafskrifte, inventarisse en finansiële state. Agterna is daar ook be-

soek gebring aan die kluise en kon daar eerstehands gesien word hoe ge-

meente-argivalia bewaar word. Die volgende kursus is op 20 Augustus 2019. 



 

 

VISITOR FROM MALAWI 

Innocent Gondwe, the Librarian/Archivist/Museum Manager at 

the University of Nkhoma in Malawi, visited the Church Archives 

during April for a week of training. He also visited the Library and 

Archives of the Stellenbosch University to gain some insight in 

their work. 

Bladsy 3 

Grace Church 

During the June school holidays a youth group of 
the Grace Church in Bryanston, Johannesburg 
visited the Church Archives. They were particularly 
interested in the life and work of Dr Andrew 
Murray. Dr Isabel Murray of the Archives did a 
presentation on the extended Murray clan and 
their involvement in the church. Thereafter they 
undertook a tour of the vaults and the Faculty of 
Theology. The day were concluded with a visit to 
the Andrew Murray Centre for Spirituality in 
Wellington.  

Stigting VOC besoek  

Kerkargief 

Die Stigting VOC het 
die Kerkargief op Sa-
terdag, 4 Mei 2019 
besoek. Dr Dan Sleigh 
het ’n voordrag 
gelewer oor “Die 
Kerk in die VOC-Kaap 
vóór 1680.” Dit was 
ryklik geïllustreer met 
dokumente uit die 
argiefversameling. 
Voorbeelde hiervan 
was oor die kerk se 
meubels, lenings aan 
arm swart vryboere 
en ander voorvaders 
soos Broertje Louw 
en Pieter Visagie, donasies van skepelinge en kom-
mandeurs, hulp aan die vry wildskutte, die onder-
houd van Krotoa / Eva en die Van Meerhoff-
kinders ten opsigte van huisvesting, skoolgaan, kos 
en klere, en veel meer. Die verdigsel dat Kaapse 
slawe nie skoene gedra het nie, is by dié geleent-
heid verkeerd bewys. 

Na afloop van die aanbieding is lede op ’n toer 
deur die kluise geneem en het hulle ook die klein 
museum oor die Drosdy in die Kweekskool besoek. 

Dr Dan Sleigh aan die woord 



 

 

NG Kerk in SA Argief 

tions on the contextual character of Spirituality; 

Andrew Kok het ’n aanbieding gedoen oor Roots 

in Christ; Routes into Africa: A map; en Isabel 

Murray ’n tweede aanbieding oor: Letters discov-

ered: Andrew Murray as wounded healer. 

Op 24 Februarie 2019 is die Andrew Murray Sen-

trum vir Spiritualiteit op Wellington amptelik 

ingewy. Die daaropvolgende dae is daar ’n kon-

ferensie aangebied en die Argief het ook daar ’n 

bydrae gelewer.  

Teen die mure van die Jubeleumsaal was ’n 

uitstalling van die hele Murray-familie en kon 

familieverwantskappe mooi uitgepluis word. 

Argiefpersoneel het ook deelgeneem aan die 

konferensieprogram. Dr Isabel Murray het saam 

met dr Lisel Joubert ’n aanbieding gedoen oor 

Rooted in Christ. Rooted in Wellington. Reflec-

Opening van Andrew Murray Sentrum 

Posbus 34 

Stellenbosch 

7599 

 

Noordwal-Wes 1 

Stellenbosch 

Telefoon: 021 882 9923 

E-pos: argief@kaapkerk.co.za 

Web: https:\\www.kerkargief.co.za 

Gemeentegeskiedenis 
 

Een van die projekte wat die Argief vanjaar aangepak het is die 

opteken van die geskiedenis van gemeentes en predikante. ’n Nuwe 

webblad is begin vir die opteken hiervan: 

www.gemeentegeskiedenis.co.za  

Hierin word gepoog om die geskiedenis van elke NG Gemeente in 

kort te vertel. Daarmee saam gaan ’n lys van dogtergemeentes en 

ook van al die predikante wat in die gemeente se diens gestaan het. 

Van elke predikant word daar dan weer ’n profiel geskep waarin 

daar ’n kort biografie verskyn en ’n foto by geplaas is. Kyk gerus na 

die inskrywing van Durbanville Gemeente as ’n voorbeeld. 

Stuur asb vir ons u mooiste foto van u kerkgebou, skryf die storie 

neer en stuur foto’s van u predikante asb. Stuur dit asb na  

argief@kaapkerk.co.za 


