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Inleiding

Deze collectie werd in juni 2019 door N. Schouten, geboren in 1941, overgedragen. Hij was algemeen
secretaris en staffunctionaris publiciteit en voorlichting van het Landelijk Centrum voor Gereformeerd
Jeugdwerk (LCGJ) en laatste algemeen secretaris van de voormalige jeugdbonden, de Bond van Gereformeerde Jeugdverenigingen en Bond voor Gereformeerde Jeugdorganisatie. Daarnaast was hij de laatste
secretaris van de Jongelingsvereniging op Gereformeerde Grondslag ‘Onderzoekt de Schriften’ (O. de S.)
te Den Haag, opgericht 14 februari 1920.
Van eind jaren zeventig tot 1990 was hij op landelijk niveau actief in de ARP, later CDA, o.a. als voorzitter van de stichting Kader- en Vormingswerk – nadien het Steenkampinstituut.
Van die verschillende werkzaamheden zijn hier stukken aanwezig, van ‘Onderzoekt de Schriften’ zijn oudere stukken te vinden omdat zijn vader [L. Schouten] een van de oprichters van die vereniging was:
Tot de leden behoorde ook J.H. Scheps, het latere ‘doorbraak’ Kamerlid voor SDAP en
PvdA. Een geweldig redenaar volgens mijn vader (die er ook wel wat van kon ...). Uit de
stukken komt het bevestigende beeld naar voren dat studie der Gereformeerde beginselen
diende tot positiebepaling in Kerk, Staat en Maatschappij. Veel van die jongeren van toen
hebben daaraan belangrijke en soms beslissende bijdragen geleverd ...
Kort daarna [na het veertigjarig jubileum in 1960] werd de vereniging opgeheven wegens
drastisch slinkend ledental en door ‘de moderne tijd’, want de gemengde jeugdvereniging
was het wenkend perspectief. [Nico Schouten]
De gebonden jaargangen van Bijblijven, Informatiebulletin over het gereformeerde jeugdwerk, 1969-1977
zijn overgedragen aan de bibliotheek.
Jui 2019
Nico Schouten
Hans Seijlhouwer
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Plaatsingslijst

Landelijk Centrum voor Gereformeerd Jeugdwerk (LCGJ)
1

Jaarverslagen LCGJ 1970 t/m 1976.

7 delen

Jongelingsvereniging op Gereformeerde Grondslag ‘Onderzoekt de Schriften’ te Den
Haag, opgericht 14 februari 1920
2

Jaarverslagen over de jaren 1923-1929 (overzicht 1920-1930), 1931, 1936-1938,
1945-1947, 1953, 1955, 1956, 1958,1956/1958, 1959.

1 omslag

3

Verslag over 40 jaar, programma en enige felicitaties, 1960.

1 omslag

4

Notulen, leden- en presentielijst, 1922-1923.

5

Losse stukken,
1 omslag
– Agenda van de eerste bestuursvergadering op 14 februari 1920
– Bericht van verhindering van de 2e secretaris (G. Ossentjuk) 25 maart 1920
– Agenda bestuursvergaderingen maart-juni 1920
– Uitnodiging voor een ledenvergadering met voordrachtenwedstrijd in de
Nieuwe Zuiderkerk, 1920
– Brief van de Commissie van Beheer van de Nieuwe Zuiderkerk, betreffende het niet meer beschikbaar stellen van een vergaderlocatie in de kerk
naar aanleiding van wanordelijkheden, 1924
– Kopie van een brief van het bestuur aan de Commissie van Beheer, 1924
– Gedrukt Bondslied, met op achterzijde een programma van de vergadering
met de ouders, 1920
– Ledenlijst en aantekeningen betreffende wanordelijkheden in de Zuiderkerk, ca. 1930
– Verklaring omtrent aantal kapucijners in een fles, voor een bazar, 1923

6

Officieel Propaganda Jaarboekje 1921 met bijvoegsel Nederlandsche Staatscourant,
1921.
1 deel en 1 stuk

1 deel

ARP / CDA
7
Stukken betreffende de stichting Kader- en Vormingswerk CDA, 1978-1980.

3

5 pakken

