
999 

Plaatsingslijst van het archief 
van G. Leene 
 
Levensjaren 1909-1987 
Jaren van het archief 1947-1980 
 
 
 
 
Samengesteld door drs. K.D. Houniet  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Collectie HDC | Protestantse Erfgoed 
Bibliotheek Vrije Universiteit Amsterdam 
De Boelelaan 1105 
1081 HV Amsterdam 
 
Collectie nummer: 999 
December 2018 



 2 

Inleiding 
 
 
 
 
 
 
Het archief van G. Leene is afkomstig van het archief van de PKN in Utrecht 
en werd in 2012, samen met een groot aantal andere collecties overgedragen 
aan het HDC. 
Leene was predikant in Stadskanaal, Naaldwijk, Djakarta en vanaf 1958 le-
gerpredikant. 
  
Ordening, beschrijving, overgedragen stukken en vernietiging 
In de periode november-december 2018 werd onderstaande plaatsingslijst 
vervaardigd. De stukken werden beschreven zoals ze werden aangetroffen. 
De omslagen werden vervangen door zuurvrije omslagen en de omslagen 
zijn per doos chronologisch gerangschikt.  
Een stuk is overgedragen aan de Koninklijke Bibliotheek: het verslag ‘Sy-
node 1953. Gereformeerde Kerken in Indonesië 7-8-9- juli 1953 te Sura-
baja’. Drukwerk en dubbele stukken zijn uit het archief verwijderd. 
 
Schrijfwijze 
De schrijfwijze van (plaats-)namen zoals aangetroffen in de stukken is in on-
derstaande lijst gehandhaafd.  
 
Gebruikte afkortingen 
AKB  Algemeen Kerkelijk Bureau 
CIOM  Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (Militair) 
GKN  Gereformeerde Kerken in Nederland 
HLP  Hoofdlegerpredikant 
MID  Militaire Inlichtingendienst 
NHK  Nederlandse Hervormde Kerk 
PGV  Protestantse Geestelijke Verzorging 
SROI  School Reserve Officieren Infanterie 
 
Geraadpleegde bronnen (geraadpleegd november 2018) 
https://leiden.courant.nu 
https://snv.courant.nu/issue/SNA/1977-05-02/edition/null/page/1?query=.  
https://snv.courant.nu/issue/VN/1960-12-01/edition/null/page/5. 
http://www.kerkenkrijgsmacht.nl/images/bestanden/algemeen/jaarschrift-

pgv-2014-2015.pdf.  
 

https://leiden.courant.nu/
https://snv.courant.nu/issue/SNA/1977-05-02/edition/null/page/1?query=
https://snv.courant.nu/issue/VN/1960-12-01/edition/null/page/5
http://www.kerkenkrijgsmacht.nl/images/bestanden/algemeen/jaarschrift-pgv-2014-2015.pdf
http://www.kerkenkrijgsmacht.nl/images/bestanden/algemeen/jaarschrift-pgv-2014-2015.pdf
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Plaatsingslijst 
 
 
 
 
 
 
 
1 – Stukken betreffende conferenties legerpredikanten van het In-

stitut Oecumenique,  Bossey Zwitserland, 1958-1959. 
 – Typoscript ‘Gesprek tussen Christenen en Humanisten “Beuk-

bergen” 29-31 januari 1968’, 1968.  
 – Typoscript ‘Lijnenspel. Over Secularisatie en Christelijk Ge-

loof in de West-Europese Samenleving’ van J. van Raalte, z.d. 
 1 omslag 
 
2 ‘Oefenaanwijzingen La Courtine’, 1961. 
 1 omslag 
 
3 Stencil ‘Herhalingsoefeningen 5 divisie 30 juli t/m 4 september 

1962 Periode Nederland’, 1962.  
 1 deel 
 
4 Stukken betreffende conferenties van de centra PGV der Neder-

landse Strijdkrachten, 1962-1963 en z.d. 
 1 omslag 
 
5 Stukken betreffende vergoeding dienstreizen en kosten en ver-

goedingen geneeskundige verzorging, 1962-1969. 
 1 omslag 
 
6 – Maandrapporten infanterieschool, 1964-1965.  
 – Stukken betreffende SROI te Ermelo, officiersmess “Kranen-

burg”, conferenties, verslagen vergaderingen, waarnemingen tij-
dens vakanties en typoscript ‘Wat onze a.s. Res.Leger- (c.q. 
vloot-) predikanten behoren te weten’, 1964-1965 en z.d.  

 – ‘Lijst van filmstroken aanwezig op het Bureau Hoofdlegerpre-
dikant’, 1965. 

 1 omslag 
 
7 Stukken betreffende redactie Reveille, 1966-1969 en z.d. 
 1 omslag 
 
8 Referaten, circulaires, verslagen, typoscripten, artikelen en stu-

diemateriaal betreffende krijgsmacht en pastoraat, 1967-1969 
en z.d. 

 1 omslag 
 
9 Rapporten van predikanten met bijzondere opdracht aan gene-

rale deputaten van de Gereformeerde Kerken voor de geeste-
lijke verzorging van militairen werkzaam bij zee-, land- en 
luchtmacht, 1977-1980.  

 1 omslag 
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10 Enquêteformulieren ingevuld door militairen betreffende kerk-

gang en kerk-zijn, z.d. 
 1 omslag 
 
11 Stukken betreffende opleiding legerpredikanten en gestencilde 

voordrachten van anderen, 1956-1961. 
 1 omslag 
 
12 Ontvangen brieven, doorslagen van verzonden brieven, stencils 

voordrachten van anderen, kladden en losse stukken betreffende 
legerpredikantschap Leene en PGV, 1959-1966 en z.d. 

 1 omslag 
 
13 – Overlijdensbericht van G. van Kesteren, 1962. 
 – Stukken betreffende La Courtine, 1962 en z.d. 
 1 omslag 
 
14 Stukken betreffende La Courtine, 1962 en z.d. 
 1 omslag 
 
15 Stukken betreffende legerpredikantencongressen, 1972-1977.  
 1 omslag 
 
16 – Notities betreffende deputatenvergaderingen, dec. 1976.  
 – Stukken betreffende oorlogsvraagstukken, kernwapens en 

krijgsmachtpastoraat, 1978-1980 en z.d. 
 1 omslag 
 
17 Stukken betreffende La Courtine, 1962. 
 1 omslag 
 
18 – Lijsten van het Ministerie van Defensie van (reserve)legerpre-

dikanten in actieve dienst, adreslijsten (onder)officieren Infante-
rieschool, stukken betreffende staf en school MID en Korporaal 
Infanterieschool, gegevens betreffende SROI en (maandverga-
deringen van) 4e Divisie en Koninklijke Landmacht, abonnees 
Aksent, vormingscentra PGV en lektuurcommissie, 1962-1964 
en z.d.  

 – Stukken betreffende conferenties, instructiedagen en vor-
mingsbijeenkomsten, 1963-1964 en z.d. 

 1 omslag 
 
19 Maandrapporten Infanterieschool Harderwijk, 1962-1969. 
 1 omslag 
 
20 – Ontvangen brieven en circulaires, doorslagen van verzonden 

brievenen en stukken betreffende conferenties, bezoeken vor-
mingscentra, (maand)vergaderingen legerpredikanten, gespreks-
kringen, redactie Reveille, vergaderingen Lektuurcommissie, 
kerstwijding Infanterieschool en losse stukken, 1964-1969 en 
z.d. 
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 – Stukken betreffende inschrijving Marian Leene bij de Amers-
foortse Muziekschool, 1966. 

 – Typoscript van ‘Jaarcijfers over de periode 1 november 1967 
t/m 31 oktober 1968’ van PGV, 1968. 

 1 omslag 
 
21 Stukken betreffende rapport commissie Fockema Andreae en 

conflict rondom HLP B.A. Bos, 1965 en z.d. 
 1 omslag 
 
22 Dienstreisrekeningen, 1965-1969 en z.d. 
 1 omslag 
 
23 Verslagen van de commissie der Gereformeerde Kerken ter be-

studering van de zaak van een eventuele reorganisatie van de 
Protestantse Geestelijke Verzorging van de krijgsmacht, stuk-
ken betreffende Reveille en de interkerkelijke commissie van 
het CIOM en kladden 1967 en z.d. 

 1 omslag 
 
24 Stukken betreffende IKV, vredesweek, conferenties legerpredi-

kanten en het jaar van de rechten van de mens, 1968. 
 1 omslag 
 
25 Typoscript van ‘Verkorte weergave van het referaat van Prof. 

Ridderbos, gehouden op de samenkomst met Geref. krijgs-
machtpredikanten, op 21 november 1968 te Amersfoort’, 1968. 

 1 omslag 
 
26 Groepsfoto, gezelschap onbekend, z.d. 
 1 deel 
 
27  Stukken betreffende verstrooidenwerk, Classis Batavia van de 

Gereformeerde Kerken in Indonesië, Deputaten Lectuurvoorzie-
ning, Deputaten voor de geestelijke verzorging van militairen in 
Nederlands-Indië, voor het kerkelijk gesprek, corresponden-
tie/contact met kerken in Indonesië en onderlinge steun, redac-
tie De Zaaier, protestantse gemeente en Theologische Hoge-
school te Makassar, visitatiebezoeken en - rapporten, noodco-
mité christelijk onderwijs, Art. 13 K.O., Gereformeerde Kerk 
van Djakarta en te Medan, 1947-1957 en z.d. 

 1 omslag 
 
28 Stukken betreffende (losmaking) gereformeerde kerken in Indo-

nesië, geestelijke verzorging van militairen, visitatieregeling en 
Stichting Concordante Lagere School Kebajoran, 1948-1957 en 
z.d. 

 1 omslag 
 
29 Stukken betreffende (Synoden van) Gereformeerde Kerken in 

Indonesië, Gereformeerde Kerken te Palembang en Medan, zen-
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dingswerk in Indonesië, vergaderingen Classis Batavia, lectuur-
verspreiding en steun kerken in Indonesië en Nieuw Guinea, 
1948-1958 en z.d. 

 1 omslag 
 
30 Stukken betreffende geestelijke liederen, 1951-1956 en z.d. 
 1 omslag 
 
31 Kerkenorde van de Gereformeerde Kerken in Indonesia gelijk 

deze door de Synode te Bandung in 1952 is aanvaard, 1952.  
 1 omslag 
 
32 – Doorslag van verklaring van de Hoge Commissaris der Ne-

derlanden betreffende militaire diensttijd G. Leene, 1954.  
 – Stukken betreffende vertrek G. Leene uit Indonesië, 1958. 
 1 omslag 
 
33 Ontvangen brieven en stukken betreffende pastoraat, kerkdien-

sten, De Zaaier, (Raad der) Gereformeerde Kerk en Theolo-
gische Hogeschool te Djakarta, predikantenconferentie 1955, 
kladden en losse stukken, 1954-1958. 

 1 omslag 
 
34 Typoscript van jaarverslag van de zendingsarbeid van de Gere-

formeerde Kerk te Medan en balans van NHK en Gerefor-
meerde Kerken op Zuid Sulawesi, 1956. 

 1 omslag 
 
35 Stencils van liederen met kladden ‘Op Java ligt een stad…’, 

‘Bruiloftsliedje’ en liedbundel ‘Roundabout our church’, 1956 
en z.d. 

 1 omslag 
 
36 – Gestencilde ‘Kerkberichten’ met lijsten preekbeurten Ban-

dung, Djakarta, Bogor en Medan 1957.  
 – Stukken betreffende (redactie van) De Zaaier, 1957 en z.d. 
 – Stukken betreffende lectuurvoorziening Gereformeerde Ker-

ken in Indonesië, 1957-1958. 
 – Doorslag van en kladden voor brieven verzonden door Leene, 

1958. 
 – Afschriften van brieven verzonden aan de Synode van de Ge-

reformeerde Kerken in Indonesië betreffende lasten, baten, jaar-
stukken en studiefonds, 1958. 

 – Typoscript van toneelstuk ‘Revue’ en kopij van anderen voor 
De Zaaier, 1959 en z.d. 

 1 omslag 
 
37 Stukken betreffende gereformeerde kerken te Djakarta en Ban-

dung en brieven en briefkaarten ontvangen van A. Algra en E. 
Pijlman, 1958-1966 en z.d. 

 1 omslag 
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38 Stukken betreffende deputaten “Kerk Overzee”, deputaten van 
de Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in Neder-
land voor steun aan de kerken in Indonesië en Nieuw Guinea, 
Nederlandse Zendingsraad, AKB, 1960-1967. 

 1 omslag 
 
39 – Afschrift van akte betreffende psalmberijming 1949 overeen-

gekomen door Stichting Geestelijke Liederen uit den Schat van 
de Kerk der Eeuwen en GKN, 1950.  

 – Stukken betreffende Stichting Geestelijke Liederen, deputaten 
voor het kerklied Indonesië, de Synode van Leeuwarden, zen-
dingscentrum Gereformeerde Kerken in Nederland, gerefor-
meerde kerk te Kwitang, Djakarta en Synode van de Gerefor-
meerde Kerken in Indonesia, 1952-1969. 

 – Ontwerp vernieuwde voorgevel gereformeerde kerk te Kwi-
tang, Djakarta, met begeleidend schrijven van L.W. Korvinus 
aan G. Leene, 1968-1969.  

 1 omslag 
 
40 Ontvangen brieven, stukken betreffende kerkenordening, (gere-

formeerde) kerken in Indonesië en Zuid-Afrika, kladden, 1953 
en z.d. 

 1 omslag 
 
41 Stukken betreffende Gereformeerde Kerk Djakarta en wijk Ke-

bajoran, 1956-1957. 
 1 omslag 
 
42 – Afschrift van ‘De benadering van de jonge man in militaire 

dienst’, toespraak van B. Chr. Hamer in de vergadering van Ge-
nerale Deputaten van de Gereformeerde Kerken voor de geeste-
lijke verzorging van Zee-, Land- en Luchtmacht met de afge-
vaardigden der Garnizoenskerken, 1957. 

 – Stukken betreffende deputaten voor de geestelijke verzorging 
van zee-, land- en luchtmacht en de Generale Synode van de 
Gereformeerde Kerken in Nederland, 1973-1977.  

 1 omslag 
 
43 – Kerkberichten Djakarta, circulaires uit Makasar, van de ker-

kenraad van de Gereformeerde Kerk van Semarang, verslagen 
classisvergaderingen Javaanse kerken en circulaire betreffende 
Kwitangkerken, 1958-1961.  

 – Circulaires van het Zendingscentrum van de Gereformeerde 
Kerken in Nederland, 1960. 

 1 omslag 
 
44 – Ontvangen brieven en circulaires, afschriften van brieven ver-

zonden en ontvangen door anderen, stukken betreffende (depu-
taatschap en arbeid op) Nieuw Guinea en Afro-Aziatische lan-
den, kerkdiensten, PGV, kerkbouw Kebajoran en reünie oud-le-
den Kwitang-kerk, “Kerk Overzee”, kerkelijk en missionair le-
ven in Iran, kladden, 1961-1966 en z.d. 
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 – Accountantsrapport uitgebracht aan de deputaten van de gene-
rale synode van de Gereformeerde Kerken voor steun aan de ar-
beid op Nieuw-Guinea en onder de verstrooide gereformeerden 
in de Afro-Aziatische landen betreffende jaarrekening 1963 en 
1964 met begeleidend schrijven, 1965.  

 1 omslag 
 
45 Stukken betreffende legerpredikantschap, infanterieschool Har-

derwijk en kerkdiensten voor RK en protestantse militairen, Pax 
Christi, tafelgebed van ds. G.F. Callenbach en circulaire van het 
Zendingscentrum betreffende beroering in Indonesië, 1963-
1966 en z.d. 

 1 omslag 
 
46 Stukken betreffende legerpredikantschap, infanterieschool Har-

derwijk en SROI, 1965-1966 en z.d. 
 1 omslag 
 
47 Stukken betreffende deputaten “Kerk Overzee” en financieel 

beheer synoden GKN, 1966-1969 en z.d. 
 1 omslag 
 
48 Stukken betreffende legerpredikantencongres te Lunteren 

‘Evangelisch en Marxistisch Denken. Raakvlakken en Tegen-
stellingen’, 1978. 

 1 omslag 
 


