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Inleiding

R.A. den Ouden werd geboren op 22 november 1868 in Gouda. Zijn eerste
banen vond hij in het Christelijk onderwijs in Oudewater en in Bodegraven
tot aan april 1899 toen hij naar Zuid-Afrika vertrok. In augustus 1902 keerde
hij naar Nederland terug, waar hij de draad in het onderwijs weer op pakte.
Hij werd eerst hoofd van een christelijke school en daarna leraar aan de
christelijke kweekschool in Rotterdam.
Een keerpunt in zijn carrière kwam in december 1917 toen hij benoemd
werd tot adjunct secretaris van het Centraal Comité der ARkiesverenigingen. Hij heeft de ARP bijna 30 jaar gediend. Van 1918 tot 1921
werkte hij als parlementair redacteur bij De Standaard.
Den Ouden was een van de stuwende krachten achter het miljoenenplan dat
de stichting van het Kuyperhuis mogelijk maakte. Later werd hij benoemd
tot directeur van het partijbureau. Zijn organisatorische kwaliteiten kwamen
eveneens tot uiting bij zijn activiteiten voor de Bijzonder Vrijwillige
Landstorm.
In 1923 werd Den Ouden secretaris van het Verbond van Antirevolutionaire
Propaganda en Studieclubs. In deze functie hield hij verschillende
redevoeringen door het hele
land. In zijn functie als redacteur van Nederland en Oranje schreef hij tal
van brochures en leidraden voor de AR-propaganda clubs.
Tijdens de Bezetting behoorde hij tot de kring van de Twaalf Apostelen. Na
de bevrijding heeft het Centraal Comité R.A. den Ouden benoemd tot
honorair secretaris.
Den Ouden had een vrouwen een dochter. Hij stierf na een korte ziekte op 18
januari 1946 te Oegstgeest.
Bron: Trouw, 19 januari 1946

2

Plaatsingslijst

1

Stukken betreffende de financiële- en ledenadministratie van
Nederland Waakzaam, 1937-1940
1 omslag

2

Stukken betreffende lezingen, 1934-1939 en betreffende
krantenartikelen uit de Graafschapper en Patrimonium, 19351936, 1934-1939.
1 omslag

3

Brieven van H. Colijn, 1924-1925 en 1930-1931.
1 omslag

4

Correspondentie tussen H. Colijn en G. van Deth over de
financiering van de Christelijke school te Brussel, 1922-1923.
1 omslag

5

Stukken betreffende de ARP, 1956 en zonder datum.
1 omslag
Nb. Bijgehouden tot 1956.

6

Stukken betreffende de contributie voor de ARkiesverenigingen, 1938, lijsten met namen en adressen en
stukken betreffende verkiezingen en propaganda, 1919-1940.
1 omslag
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