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Inleiding 
 
 
 
 
 
 
I N L E I D I N G 
 
Woord vooraf 
In 1986 begon de zojuist afgestudeerde kerkhistorikus drs. Anne-Jaap van de Berg in 
opdracht van het Interuniversitair Instituut voor Missiologie en Oecumenica (IIMO) en 
de oud-ledenvereniging van de NCSV met zijn onderzoek naar de geschiedenis van de 
NCSV. Dit onderzoek moet in 1990 resulteren in een dissertatie, waarin op weten-
schappelijke wijze de historische ontwikkeling van de NCSV is vastgelegd. Voor het 
schrijven hiervan werd en wordt het hierna beschreven archief van de NCSV veelvuldig 
door hem geraadpleegd. 
 Met aldus de geschiedschrijving van de NCSV op komst, werd het niet opportuun 
geacht om deze inventaris van een uitgebreide historische inleiding te voorzien, hoe 
interessant die historie ook is. Volstaan wordt met een korte schets van de belangrijkste 
ontwikkelingen van de NCSV in de loop van haar 90-jarige bestaan. Het is vanzelf-
sprekend dat voor het schrijven van de inleiding een beroep werd gedaan op Van de 
Berg; de geschiedenis van de NCSV is voor hem dagelijkse kost. De historische schets 
in de inleiding is van zijn hand. 
 
Geschiedenis van de ncsv 1896-1985 
De oprichting van de NCSV is gestimuleerd door het bestaan van christen-studenten-
verenigingen in het buitenland en door de daaruit voortkomende oprichting van de 
wereldfederatie van christen-studenten (de WSCF) in 1895. De drijvende kracht hier-
achter was de Amerikaan John R. Mott (1865-1955). In januari 1896 werd in Liverpool, 
voor het eerst in Europa, een internationale studenten-zendingskonferentie gehouden 
die door elf Nederlandse studenten (uit Amsterdam, Groningen, Leiden en Utrecht) 
werd bijgewoond.1 Teruggekeerd in Nederland kwamen zij op 14 en 15 januari te Velp 
bijeen ter voorlopige bespreking van een op te richten nationale vereniging. Daartoe 
kwamen in februari 1896 te Utrecht 24 studenten bijeen, die de ‘Nederlandsche Chris-
ten-Studenten Vereeniging’ oprichtten met als doel: ‘a. een band te vormen tusschen de 
studenten die gelooven in Jezus Christus als Zoon van God en eenig Verlosser der we-
reld, b. het geestelijk leven der leden te versterken, c. anderen voor Christus te win-
nen’.2 Van de 24 oprichters studeerden er zestien theologie.3 De voornaamste aktiviteit 
van de NCSV was het organiseren van zomerkonferenties, waarvan de eerste in 1896 te 
Laren gehouden werd met 70 deelnemers. In de universiteitssteden kwamen afdelingen 
tot stand, waar men zich voornamelijk bezighield met bijbelkringen en gebedssamen-
komsten. Vanaf 1899 werden, naar Engels voorbeeld, kampen gehouden voor jongens 
van gymnasium en HBS. 
 In 1898 kwam John Mott op bezoek. De NCSV wilde lid worden van de wereldfede-
ratie, iets wat niet zomaar ging. Daarover moest het hoofdbestuur beslissen en ‘teneinde 
dit te kunnen doen, moet eerst de man, die met scherpen blik het wereldgeheel overziet, 
de 
NCSV komen inspecteeren en zal de wereldgeneraal moeten zien of de nieuwe hulp-
troepen aan de gestelde eischen voldoen’.4 Om lid te kunnen worden van de wereldfe-
deratie moest de NCSV een grondslag hebben. Na een lange diskussie kwam men over-
een de Apostolische geloofsbelijdenis als grondslag aan te nemen.5 De grondslagkwes-
tie bleef echter spelen. In 1912 kwam deze zaak weer ter sprake, hetgeen tot gevolg had 
dat de grondslag in 1913 als volgt geformuleerd werd: ‘de N.C.S.V. stelt zich ten doel 
een band te vormen tusschen studenten, die gelooven in God den Vader, en in Jezus 
Christus, Zijnen eeniggeboren Zoon, eenig Verlosser der wereld en in den Heiligen 
Geest’. Degenen, die met de grondslag niet konden instemmen, werden sympathiserend 
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lid; deze leden waren uitgesloten van stemrecht.6 Dat deze kwestie bleef smeulen zou 
enkele jaren later blijken, toen onder aanvoering van H. Kraemer een aktie op touw 
werd gezet om de grondslag af te schaffen en te vervangen door een doelstelling. 
 In de periode 1896-1915 groeide de NCSV uit van een klein groepje studenten tot een 
gevestigde en in de studentenwereld alom bekende vereniging. In die tijd heerste er 
binnen de vereniging een sterk piëtistische geest. Terugblikkend schreef J. Eykman in 
1917 dat hij de toon op de zomerkonferentie van 1911 vond ‘die van een zoetelijk-wee 
methodisme’. Hij had het gevoel in die vijf dagen de grote beslissing te moeten nemen, 
hetgeen dan ook vrij ondubbelzinnig tot uitdrukking werden gebracht. Uitingen van 
spontane vreugde werden als ‘hoogst ongeestlijk onderdrukt en de bedrijvers van deze 
uitingen werden vermaand als hadden ze iets schandelijks verricht’. Hij konkludeerde 
dat deze zijde van de konferenties de laatste jaren ‘gelukkig’ grotendeels verdwenen 
was.7 
 Voor de NCSV waren de jaren 1915 tot 1924 een periode van groei en inwendige 
verruiming. Er was geen gebied binnen de vereniging waar de aktiviteiten niet verdub-
beld of zelfs verdriedubbeld werden. Vóór 1915 gingen van de NCSV uit: één zomer-
konferentie, twee jongenskampen, twee meisjeszomerklubs, één weekblad en een win-
terkonferentie. In 1924 waren er vier zomerkonferenties, tien jongenskampen, zes meis-
jeszomerklubs, een week- en een maandblad en ongeveer twintig kursussen en kleine 
konferenties. Vóór 1915 bedroeg het gezamenlijk bezoekersaantal 560 studenten, in 
1924 was dat opgelopen tot meer dan 2000 terwijl het ledental in die tien jaar verdub-
beld was. Om het toegenomen werk in goede banen te leiden besloot de vereniging in 
1914 twee vaste sekretarissen aan te stellen en over te gaan tot het huren van een huis 
als vast centrum voor diverse aktiviteiten. H.C. Rutgers werd - hij had deze twee zaken 
voorgesteld - benoemd tot algemeen sekretaris, terwijl M. van Rhijn het bijbelstudiese-
kretariaat op zich nam. 
Met Rutgers, die steeds geneigd was ‘om meer te zoeken wat mij met anderen vereenigt 
dan wat mij van anderen scheidt en om meer te zoeken wat verbindt dan wat verdeelt’8 
had de vereniging een organisator en financier van formaat in huis gehaald. Van alle 
veranderingen die zich in dit tijdvak zouden voltrekken was hij, al drong hij zichzelf 
nooit op de voorgrond, ‘de motor, de machinist, de stuurman en eigenlijk ook de kapi-
tein’.9 Onder zijn leiding zou de NCSV uitgroeien tot een organisatie waarin studenten 
van verschillende politieke en religieuze opvattingen zich thuisvoelden en elkaar 
respekteerden. Tevens zorgde hij ervoor dat te midden van grote variaties in opvattin-
gen en attitudes de kontinuïteit in de vereniging bewaard bleef. Hij liet de jongeren van 
telkens nieuwe generaties zelf hun wensen en inzichten te kennen te geven, waarna hij 
zijn kennis en ervaring ter beschikking stelde.10 Op kalme wijze behield hij overzicht op 
elk terrein van het NCSV-werk, terwijl hij bijstuurde waar dat nodig was. 
 De noodzaak om de bijbelstudie te verbreden en te verdiepen heeft geleid tot de be-
noeming van Van Rhijn als vaste sekretaris voor de bijbelstudie - het belangrijkste 
onderdeel van het NCSV-werk; in de afdelingen trokken de bijbelkringen verreweg de 
grootste belangstelling11 - waarmee het, inhoudelijk, matig gesteld was. Wilde men 
hierin verbetering brengen, dan moest een speciaal hiermee belaste sekretaris kursussen 
geven om aanstaande kringleiders de weg te wijzen. Daarnaast zou hij in de afdelingen 
hulp verle-nen.12 Van Rhijn heeft hiervan iets gemaakt dat ‘ter zake en hoogst interes-
sant’ genoemd is;13 de vrucht van zijn studie heeft hij, kort na zijn vertrek uit de vereni-
ging in 1925, neergelegd in zijn Handboek voor de bijbelstudie (1927), een boek dat 
niet alleen in de NCSV, maar ook daarbuiten in een grote behoefte voorzag. Het was 
dan ook spoedig uitverkocht en er volgde, daar de vraag ernaar groot was, in 1933 een 
herdruk. In het Handboek gaf Van Rhijn praktische wenken voor de bijbelstudie, waar-
door fouten en vergissingen in het kringwerk voorkomen konden worden. Er worden 
verschillende pericopen uit het Nieuwe Testament behandeld, waarbij aangegeven 
wordt wat men moet lezen, terwijl aan het slot van iedere paragraaf enige vragen voor-
gelegd worden. Daarnaast geeft het ten behoeve van verdere studie een uitgebreide 
literatuurlijst. 
 Voorts werd in 1920 voor de sociale studie N. Stufkens aan het vaste sekretariaat 
toegevoegd, ‘de opmerkelijkste van de drie’.14 Met zijn kritische geest dwong hij velen 
hun vooronderstellingen opnieuw te bekijken. In deze drie verschillende personen werd 
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de NCSV van de jaren twintig gerepresenteerd. Rutgers was gereformeerd en anti-
revolutionair - altijd De Standaard onder de arm15 -, maar stond open naar de andere 
kant; Van Rhijn, ethisch met veel gevoel voor humor, was een man van het midden en 
christelijk-historisch, terwijl de eveneens gereformeerde Stufkens, die uitblonk door 
belezenheid, lid van de SDAP was - een vrij uniek verschijnsel in de protestantse we-
reld van die tijd.16 
 Als vast centrum voor de vereniging werd in 1916 het huis Bloemheuvel te Zeist 
gehuurd, waar het sekretariaat gevestigd werd. Tevens werden er afdelingsweekends, 
kursussen, bijbelkringen, een sociale kring, een zendingskring en een natuurweten-
schappelijke samenkomst georganiseerd.17 Omdat de NCSV voor het eerst in haar be-
staan de beschikking had over een vast centrum en buro, kwam er tijd en gelegenheid 
voor allerlei uitbreiding en organisatie, die vóór die tijd niet mogelijk waren. Tevens 
bood het huis de gelegenheid voor het houden van kleine konferenties en kursussen, 
waarvoor de belangstelling dermate toenam, dat het al in 1917 nodig werd om te zien 
naar een grotere ruimte. In dat jaar slaagde de vereniging erin het kasteel Hardenbroek, 
gelegen aan de Kromme Rijn bij Langbroek, te huren, waardoor het werk nog kon 
worden uitgebreid. Naast het al bestaande werk op Bloemheuvel werden er, om de 
studenten te wijzen op de levensbeschouwelijke vooronderstellingen van hun vakstudie, 
konferenties gehouden voor medici, natuurkundigen, juristen, e.a. Tevens kwam het 
sociale vraagstuk aan de orde; vragen gewijd aan christendom en kunst werden bespro-
ken en op samenkomsten over politieke en maatschappelijke onderwerpen kruisten J. 
Schouten en Ph. A. Kohnstamm, P. Scholten en C. Boeke, C. Gerretson en H.R. Kruyt 
de degens in een geest ‘zoals het nergens elders kon’.18 Door de week deden de sekreta-
rissen er hun werk en werd ruimte geboden aan leden die er in alle rust wilden studeren. 
In de weekends was er een invasie van studenten op het kasteel; dan voerde men einde-
loze gesprekken over zaken van het geloof in betrekking tot de moderne wereld.19 
 Niet alleen was de vereniging uitwendig veranderd, maar zij was tevens rijp voor een 
inwendige verbreding. Op de zomerkonferentie van 1915 werd daartoe door de toenma-
lige voorzitter, H. Kraemer, de aanzet gegeven. Onder invloed van de wereldgebeurte-
nissen achtte hij het nodig dat de NCSV van een wat piëtistisch kringetje van gelijkge-
zinden zou uitgroeien tot een getuigende voorhoede in de studentenwereld. Om dit doel 
te bereiken moest de vereniging zich ‘agressief-missionair’ naar buiten oriënteren20; 
Kraemer ging de afdelingen langs om de nieuwe lijn uiteen te zetten. Wie aan de dyna-
mische vernieuwing niet mee wilde doen, werd uigenodigd als lid te bedanken.21 In 
hetzelfde jaar begon Kraemer met zijn aktie om de grondslag - het bindend uitgangs-
punt voor de leden - af te schaffen en te vervangen door een doelstelling. Aanleiding 
hiertoe was de oprichting van de Vrijzinnig Christelijke Studenten Bond (VCSB) in 
1915. Het bestaan van de VCSB noemde hij een aanklacht tegen de NCSV. De neiging 
iemands godsdienstig leven te toetsen aan de hand van bepaalde vastgelegde formu-
leringen zag hij als één van de grootste belemmeringen voor de NCSV.22 Daarom wilde 
hij de grondslag afschaffen, hetgeen na lange en dikwijls heftige diskussies in 1918 
gebeurd is. In dat jaar werd besloten de grondslag te vervangen door een doelstelling , 
die als volgt luidde: 
‘De NCSV stelt zich als vereeniging ten doel de Nederlandsche studenten in te leiden 
tot en op te bouwen in die christelijke levens-en wereldbeschouwing, welke, op den 
bijbel gegrond en zich aansluitend bij de historische ontwikkeling van het christendom, 
rekening houdt met de behoeften en eischen van de tegenwoordigen tijd. Daartoe ver-
eenigt zij here leden om elkander: a. te versterken in het geloof in Jezus Christus als 
Heiland en Heer; b. te doordringen van hun roeping om van Hem door woord en daad 
in de studentenwereld te getuigen; c. op te wekken tot aktieve belangstelling in den 
socialen arbeid en het werk de zending. ... Lid van de vereeniging kan worden elke 
student die met ... het doel persoonlijk instemt ... of ook die zich in den kring der NCSV 
thuis voelt en dat doel als doel der vereeniging erkent’.23 
 Met de aanneming van dit nieuwe reglementsartikel was een einde gekomen aan een 
lange en verhitte diskussie; tevens was het een bezegeling van de koerswijziging van de 
NCSV. Volgens Kraemer zou de vernieuwing onmogelijk geweest zijn zonder het 
initiatief en de dadendrang van Rutgers en vooral niet zonder diens eenvoudige trouw 
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en geloof.24 Onder aanvoering van Kraemer, Rutgers en andere persoonlijkheden zou de 
NCSV zich sterk verbreden en vernieuwen. 
 In de jaren na het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog werd binnen de vereniging 
steeds meer nadruk gelegd op internationale aangelegenheden, sociale vragen en poli-
tieke kwesties. Dergelijke onderwerpen werden op diverse konferenties aan de orde 
gesteld en beroerden de gemoederen soms zozeer dat met een intense belangstelling 
bijna dag en nacht achtereen gediskussieerd werd.25 Daarbij stond het de NCSV-leiding 
voor ogen de leden te vormen, inzonderheid op die terreinen waar de universiteit dit niet 
deed. Derhalve werd hun steeds voorgehouden dat zij niet onverschillig mochten staan 
tegenover de wereld om hen heen. Hoewel de vereniging wat betreft politieke en maat-
schappelijke vraagstukken geen keuzes maakte, was er een grote bereidheid zich te 
laten inlichten over de opvattingen van buitenstaanders, zowel op politiek als godsdien-
stig gebied.26 Dit leidde onder meer tot kontakten met socialisten en vrijzinnigen. Bij de 
leden ging de wil om de verhouding tussen geloof en maatschappelijk handelen kritisch 
te bezien een steeds grotere plaats innemen. Door de leiding van de vereniging werd de 
belangstelling voor de kerk - de NCSV was voor veel leden plaatsvervangend de kerk - 
gestimuleerd. Van de kant van de Hervormde Kerk heerste echter over het algemeen 
onverschilligheid jegens de vereniging, terwijl de Gereformeerde Kerk zich zeer kri-
tisch opstelde. 
 De openheid en de konfrontatie met andere opvattingen, die de NCSV haar leden in 
deze periode bood, is voor velen een openbaring geweest. Zij leerden buiten hun eigen 
dikwijls gesloten wereld te treden, waardoor allerlei vooringenomenheden ter diskussie 
werden gesteld. Vaststaande keuzes op politiek, kerkelijk, godsdienstig en maatschap-
pelijk gebied werden minder vanzelfsprekend. In het ge- 
sloten en a-politieke studentenmilieu van die dagen had de NCSV een belangrijke voor-
lichtende en vormende funktie, die voor velen van grote betekenis is geweest. Zeer veel 
oud-leden spraken uit dat zij hun geestelijke vorming voor een groot deel aan de ver-
eniging te danken hadden. Het neemt echter niet weg dat men bij alle openheid en tole-
rantie en ondanks een intense persoonlijke betrokkenheid dikwijls bleef steken in vrij-
blijvendheid.27 
 In de jaren dertig werden de lijnen uit de voorafgaande periode doorgetrokken. Er 
kwam meer aandacht voor politieke en sociale vragen en een toenemende belangstel-
ling voor de kerk en de oekumenische beweging. Het werk op Hardenbroek was zo 
uitgebreid dat de behoefte aan een eigen doelmatiger centrum groeide. Dankzij het 
organisatietalent van Rutgers kon deze wens in 1932 gerealiseerd worden: in dat jaar 
werd het konferentiecentrum ‘Woudschoten’ geopend, dat de mogelijkheid bood voor 
een verdere uitbreiding van de aktiviteiten. 
 Tengevolge van een verordening waarbij het met ingang van november 1941 joden 
verboden werd lid te zijn van niet-kommerciële verenigingen, schorste de vereniging 
haar werkzaamheden en besloot ze in december zich op te heffen.28 Bestuursleden van 
de afdelingen zetten hun werk als ‘assistenten’ van de predikanten voort; na de datum 
van het tekenen van de loyaliteitsverklaring en het daarop uiteenvallen van de studen-
tenwereld, hield het werk praktisch op.29 
 In juni 1945 werd de NCSV heropgericht en de aktiviteiten kwamen weer op gang. 
De studentenkampen konden weer jaarlijks gehouden worden en het jeugdwerk voor 
jonge volwassenen maakte een grote groei door: in 1939 waren er 1100 kampdeelne-
mers, na 1947 ca. 1500, terwijl in de jaren zestig een maximum bereikt werd van ca. 
2500 deelnemers, aantallen die ongeveer gelijk waren aan het ledental van de NCSV. 
 In de afdelingen hield men zich bezig met bijbelstudie, terwijl ook sociaal-politieke 
vragen aan de orde werden gesteld. Vanaf het midden van de jaren vijftig kwamen 
dergelijke onderwerpen meer in de belangstelling. Er werden studieweken aan gewijd 
en de vereni-ging begon met het uitgeven van studiemappen. 
 Vanaf de eerste dagen na de heroprichting is het kontakt met de VCSB zeer nauw 
geweest. Men hield gezamenlijke kringen en er werd een gezamenlijk tijdschrift uitge-
geven. Al spoedig gaf de VCSB de wens te kennen om opgenomen te worden in de 
Wereldfederatie. Omdat per land slechts één vereniging daarvan lid kon zijn, moesten 
de NCSV en VCSB een federatief verband vormen. Na jarenlange en veelal moeizame 
diskussies is dit in 1953 gebeurd.30 Ook werden gesprekken gevoerd met de Calvinisti-
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sche Studenten Bond (CSB) en de Societas Studiosorum Reformatorum (SSR), die 
echter moeizaam verliepen en weinig toenadering brachten. 
 Ondermeer op aandringen van de NCSV werden vanaf 1946 in alle universiteitsste-
den studentenpredikanten benoemd. Binnen de vereniging kwam de vraag op of zij niet, 
plaatsvervangend voor de kerk werkend, moest verdwijnen nu de kerken ontwaakten. 
Deze vraag werd door de NCSV ontkennend beantwoord, al begreep zij wel dat een 
deel van haar werk door de studentenpredikanten overgenomen zou worden. Er rees 
onderling wantrouwen: wilden de kerken het werk van de NCSV lamleggen? en ander-
zijds: wilde de NCSV wel rekening houden met de nieuwe situatie en de visie der ker-
ken daarop? De verhouding tussen de vereniging en de studentenpredikanten bleef 
lange tijd ambiva-lent.31 In de loop van de jaren vijftig werden de terreinen afgebakend 
en deden veel NCSV-leden volop mee aan de aktiviteiten van de studentenpredikanten. 
Na 1960 was de NCSV in verschillende steden betrokken bij initiatieven tot het vormen 
van oekumenische studentengemeenten. 
 Binnen de Wereldfederatie, aan wier aktiviteiten de NCSV volop deelnam, richtte 
haar aandacht zich vooral op Duitsland en op de Indonesische studenten.32 Indonesische 
studenten namen jaarlijks deel aan de studentenkampen en de verhouding tot de chris-
ten-studentenvereniging in Indonesië, die in de jaren twintig door oud NCSV-leden was 
opgericht, was goed. Als gevolg van de politionele akties verslechterden de verhoudin-
gen echter. Op internationale konferenties werden wel onderlinge gesprekken gevoerd, 
maar de verschillen in opvattingen waren te groot. Ook in Nederland onthielden de 
Indonesische studenten zich van NCSV-aktiviteiten. Na 1956 verbeterden de verhou-
dingen weer. 
 Na de oorlog richtte de NCSV dadelijk haar aandacht op Duitsland. In het begin lie-
pen de kontakten moeizaam, maar na 1947 vond regelmatig uitwisseling plaats van 
studenten en verschillende afdelingen onderhielden betrekkingen met christen-
studenten in Duitsland. Ook was de NCSV aktief in hulpverlening. In 1954 wilde de 
vereniging korrespondentie voeren met studenten in de DDR. Daaruit ontstonden jaar-
lijks konferenties met Oostduitsers, eerst in de Bondsrepubliek en vanaf 1961 in Oost-
Berlijn. Hoewel slechts een klein aantal leden deze konferenties bezocht, drong er van 
hun belangstelling veel door in de afdelingen. Daar wijdden zich vele kringen aan de 
bestudering van het kommunisme en de Oost-West verhouding. 
 Na 1967 kwam de aandacht voor politieke zaken centraal te staan, waarin de NCSV 
dezelfde ontwikkeling en radikalisering doormaakte als de in die tijd opkomende radi-
kale ‘studentenbeweging’. Er werd meegedaan aan de akties tegen het Amerikaanse 
optreden in Viëtnam en in de afdelingen richtte de aandacht zich op scholing in het 
Marxisme. De leiding van de NCSV nam een uitgesproken linkse positie in en men was 
overtuigd van de bruikbaarheid en de noodzaak van de marxistische methode. Het le-
dental daalde van ca. 2400 in 1965 naar 1400 in 197133, een daling die daarna gestaag 
doorzette. In 1973 werd gekonkludeerd dat de verenigingsstruktuur niet meer funktio-
neerde en dat alles gericht moest worden op een projektstruktuur. Er kwamen drie pro-
jekten: het Oost-Europa projekt was voortgekomen uit de kontakten die de NCSV vanaf 
1954 met Oostduitse studenten onderhield. De vraagstelling was veranderd: van ver-
bondenheid met de christenen in Oost-Europa was het geëvolueerd naar verbondenheid 
met het socialisme en de rol die christenen daarin konden vervullen.34 In 1973 werd het 
projekt zelfstandig en in 1977 werden de financiële en administratieve banden met de 
NCSV doorgesneden.35 
 Het Kritische Kerk (KRIK) projekt is in 1970 op de, toen gehouden, algemene kerk-
vergadering van de Hervormde Kerk ontstaan. Zoals de studentenbeweging vooropliep 
in de studentenwereld, zo wilde het KRIK-projekt vooroplopen binnen de kerk. Het was 
enerzijds een kerkelijke aktiegroep naar buiten toe, anderzijds leverde het theologische 
bijdragen aan de NCSV. Het beoogde een serieuze studie van de bijbelse theologie, het 
verwerken en uitbouwen van de marxistische kritiek op de religie, meewerken aan anti-
imperialistische akties en een socialistische opstelling.36 Uit het KRIK-projekt ontstond 
in 1973 de beweging Christenen voor het Socialisme (CvS), die naast het KRIK-projekt 
bleef bestaan en een veel ruimer veld bestreek. CvS wilde een ‘socialisties standpunt in 
de kerk representeren als een legitieme christelijke positie’.37 Het KRIK-projekt is lang-
zamerhand verdwenen en opgegaan in CvS. Van 1981 af aan werd veel overlegd en 
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gediskussieerd over een mogelijke financiële en administratieve ontkoppeling tussen 
CvS en NCSV, die tenslotte in 1984 tot stand kwam.38 
 Vanaf 1967 vonden er veranderingen plaats in het jeugdwerk; het studentenwerk en 
het jeugdwerk moesten meer op elkaar aansluiten, wat tot gevolg had dat de politiek 
ook in de kampen haar intrede deed. Er werd ondermeer aandacht geschonken aan de 
onderwerpen onderwijs, derde wereld, bezitsverhouding, kerk, geloof, kommunisme en 
gemengd slapen. De ‘autoritaire’ kampvorm werd afgeschaft.39 Naar aanleiding van 
persberichten over de aandacht voor kommunisme en het gemengd slapen in de kam-
pen, kwamen er akties van verontruste ouders en ongeruste oud-leden, die het optreden 
van de kamplei- 
ding dilettantistisch vonden.40 Deze akties namen geleidelijk af; na 1971 daalde het 
aantal kampdeelnemers gestaag. 
 In 1978 was in de NCSV het weggekwijnde afdelingsleven weer enigszins van de 
grond gekomen, zij het dat het een korte opleving was. De projektstruktuur werd afge-
schaft en in de afdelingen koncentreerde men zich op de ‘zwaartepunten’ anti-
militarisme en samenlevingsvormen, zaken die ook in de kampen aan de orde gesteld 
werden.41 In 1980 bestonden er nog slechts drie afdelingen met ongeveer 50 à 60 leden. 
Ten aanzien van de doelstelling werd in 1983 de opvatting van de NCSV als volgt 
weergegeven: ‘De NCSV, zich bewust van haar historische traditie als christen-
studentenvereniging, wil deze traditie voortzetten en kiest uitdrukkelijk voor de kant 
van de onderdrukten. Zij richt zich hierbij voornamelijk, maar niet uitsluitend, op stu-
denten en scholieren en tracht hen een socialistisch en feministisch perspektief te bieden 
op een andere maatschappij. De NCSV wil de alternatieven die in dit perspektief liggen, 
ondersteunen en ontwikkelen, en zich verzetten tegen die krachten, die het ontwikkelen 
van een dergelijk perspektief tegengaan’.42 
 Inmiddels was het kampwerk de belangrijkste peiler van de NCSV geworden. Toen in 
1984 het studentenwerk geheel weggevallen was, bleef de NCSV nog als kamporga-
nisatie bestaan. In 1985 werden de laatste kampen gehouden met ca. 300 deelnemers. 
Op 7 september van dat jaar kwam een algemene ledenvergadering bijeen, waar onge-
veer 55 leden aanwezig waren. Besloten werd de vereniging op te heffen, omdat het 
niet meer lukte mankracht te vinden voor de kampen, kommissies en andere aktiviteiten 
én er vrijwel geen gemeenschappelijke noemer was waarop de NCSV verder kon 
gaan.43 
 
De NCSV heeft een ontwikkeling doorgemaakt analoog aan de studentenbeweging, 
waarmee de NCSV zich verbonden had. Buiten de invoering van de projekten, waar-
door de NCSV als één van de weinige verenigingen op religieuze of humanistische 
grondslag bleef bestaan (in het midden van de jaren zeventig waren de VCSB, de CSB 
en de humanistische studentenvereniging Prometheus opgeheven of weggekwijnd), 
werden door de vereniging geen initiatieven meer ondernomen. Vanaf 1970 was er 
sprake van een neergang. De meeste NCSV-ers gingen op in de studentenbeweging, 
anderen haakten af. Toen eind jaren zeventig de projekten verzelfstandigd werden en de 
studentenbeweging ter ziele was, probeerde de vereniging de aktiviteiten te koncentre-
ren in de zwaartepunten. Studenten, die daarvoor belangstelling hadden, waren echter al 
in vele andere bewegingen, zoals de vrouwenbeweging, de kraakbeweging en de vre-
desbeweging, terecht gekomen. Met de zwaartepunten had de NCSV niets nieuws of 
eigens te bieden. 
 Voor veel oud-leden kwam de opheffing niet als een verassing; Door B. de Gaay 
Fortman werden de gedachten, die velen van hen hadden, verwoord: ‘Ik heb een jaar of 
tien geleden al afscheid genomen van de NCSV. Openheid, levensvreugde, tolerantie: 
het bestond niet meer. De NCSV was de NCSV niet meer. De NCSV was een ideologie 
geworden. ... Het stond allemaal in het teken van Marx. Er was geen ruimte meer voor 
een andere dan de historisch materialistische opvatting. Met die ideeën kun je geen 
zomerkampen organiseren. Hét kenmerk van de NCSV is altijd de ruimte geweest. 
Maar de vereniging is ongelooflijk zwaar geworden, een straf socialistische klub’.44 Een 
ander sprak in dit kader van een ‘politieke orthodoxie’.45 Oud-leden uit de jaren twintig 
en dertig zagen het verschil tussen de NCSV uit hun tijd en die uit de jaren zeventig als 
volgt: De NCSV was open. De vraagstukken die aangesneden werden vereisten geen 
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pasklare oplossing. Mensen uit verschillende achtergronden (werknemers, werkgevers, 
socialisten en anti-revolutionairen) belichten de aktuele vraagstukken. In de jaren ze-
ventig werd het te éénzijdig; de oplossingen lagen al klaar.46 
 
Het archief van de NCSV 
 
Archiefvorming 
De mate van zorg voor het verenigingsarchief was sterk afhankelijk van de nauwkeurig-
heid en de aandacht van de algemeen sekretaris. Hij was de spil van het administratieve 
(lees: archiefvormende) centrum van de NCSV, aanvankelijk thuis, later achtereenvol-
gens op Bloemheuvel, Hardenbroek en sinds 1932 Woudschoten. In de perioden zonder 
algemeen sekretaris (1957-1967 en vanaf 1972) werd de archiefverzorging overgelaten 
aan de sekretariaatsmedewerk(st)ers, die daartoe verschillende opbergsystemen bedach-
ten, die evenwel geen van allen een lang bestaan beschoren waren. 
 In de eerste jaren, toen de algemeen sekretarissen elkaar snel opvolgden, zijn er voor-
zieningen getroffen ten behoeve van het archiefbeheer. Zo werden er in 1897 enkele 
notulenboeken aangelegd en werd voor de bewaring daarvan een ‘degelijke archiefkist’ 
aangeschaft.47 De archiefbescheiden borg men jaarlijks op volgens een 3-letterkode: de 
letter A herbergde de Nederlandse korrespondentie, de B de buitenlandse, en C de ge-
drukte stukken. Binnen elke letterrubriek was een onderverdeling in cijfers aangebracht, 
waarbij elk cijfer betrekking had op een bepaald onderwerp. Een klapper vormde de 
toegang hierop, maar reeds is 1913 was die klapper spoorloos.48 Over het algemeen is 
dit systeem door de algemeen sekretarissen goed en konsekwent doorgevoerd. Vanaf 
ca. 1910 kwam de klad erin en tot 1916, toen Herman Rutgers algemeen sekretaris 
werd, ontbreken veel stukken. 
 Rutgers heeft als algemeen sekretaris in alle opzichten zijn stempel op de NCSV 
gedrukt, zo ook op het archief. De veelheid van zijn funkties leidde tot een enorm uit-
gebreide korrespondentie. Om enig overzicht te behouden was het voor Rutgers nood-
zaak om, zoals hij bij vrijwel al zijn aktiviteiten placht te doen, zijn archiefsysteem zo 
efficient mogelijk in te richten. Hij koos voor een ordening naar onderwerp en vormde 
onderwerpsmappen. In de loop der jaren groeide dat uit tot een archief van meer dan 
1200 nummers. Een lijst van aangelegde mappen (invnr. 257) vormde de toegang. 
Tevens maakte hij een naamindex op die lijst (invnr. 258). 
 In 1980, toen men begon te denken aan overdracht van het archief, werd het archief-
deel Rutgers weer onder de loep genomen. Aan de hand van zijn lijst ging men na wel-
ke mappen nog aanwezig waren. Het bleek dat meer dan de helft weg was, al dan niet 
bewust vernietigd. 
 De algemeen sekretaris had onder zijn beheer de stukken die betrekking hadden op 
het algemeen werk, d.w.z. de interne organisatie van de vereniging en, tot 1960, de 
stukken die betrekking hadden op de sociale en politieke studie. Na 1960 kwamen die 
stukken onder het beheer van een speciaal daarvoor aangestelde sekretaris studenten-
werk. De stukken betreffende het jeugdwerk van de NCSV (m.n. betreffende de kam-
pen) werden beheerd door respektievelijk de sekretaris van de vereniging ‘Het Jongens-
kampement’ en de sekretarissen jongens- en meisjeswerk. 
 Het Jongenskampement had een eigen archief. Tijdens de oorlog is dat archief verlo-
ren gegaan, nadat het samen met de andere bezittingen van het Jongenskampement was 
overgedragen aan de Nationale Jeugdstorm.49 De enkele bewaard gebleven stukken 
over het jongenskampwerk van vóór 1945 zijn overgeleverd door toenmalige leden of 
zijn stukken die toegezonden waren aan het algemeen sekretariaat of het hoofdbestuur. 
Van de meisjeskampen is meer, maar zeker niet alles bewaard gebleven. Een aantal 
kategorieën bescheiden over het kampwerk van vóór 1945, zoals foto’s en periodieken, 
is gelukkig nog aanwezig. 
 Tot aan de eerste opheffing van de NCSV, in 1942, is de archiefzorg redelijk te noe-
men. De periode na de Tweede Wereldoorlog kenmerkt zich op archiefgebied door een 
steeds verdergaande mate van desorganisatie. Vele pogingen werden ondernomen om 
het archiefsysteem doorzichtiger te maken, de meeste evenwel zonder succes. Kenmer-
kend voor de chaotische toestand waarin het archief verkeerde zijn enkele citaten uit 
brieven van de algemeen sekretaris Eduard van Hengel, die in 1969 meldde dat ‘... het 
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archief van de NCSV is slecht bijgehouden’ en in 1971 ‘Ook al neem ik aan dat u op 
hetgebied van archieven veel gewend bent, moet ik u voor dat van de NCSV wel waar-
schuwen’.50 Eind 1971 omschreef de voorzitter het archief als ‘... een doolhof voor 
iemand die het systeem ervan niet kent’.51 Veel trok men zich hier blijkbaar niet van 
aan want het doolhof bleef, ja werd zelfs erger. Waarschijnlijk had dit te maken met het 
feit dat de vele sekretarissen zich meer met inhoudelijke en organisatorische NCSV-
zaken bezighielden dan met een goede opzet van het archief. Wat wel in geordende 
staat aanwezig was waren de zogenaamde vergaderdossiers, d.w.z. mappen met agen-
da’s en vergaderstukken, per vergadering bijeen gehouden. 
 Vooral in de jaren ‘60 wisselde de NCSV veelvuldig van archiefsysteem. Gedurende 
de eerste helft van die periode hanteerde men de zogeheten ‘hangkodex’, een lijst met 
onderwerpen, genummerd, waarbij de stukken op onderwerp in een hangmap werden 
geborgen. Elk nieuw onderwerp kreeg een volgnummer; een alfabetische onderwer-
penlijst vormde de toegang. Van de uitgaande stukken werd een doorslag in een serie 
minuten van uitgegane stukken gelegd. De numerieke hangkodex werd ca. 1967 omge-
zet in een systematische kode.52 Men onderscheidde daarin een aantal hoofdrubrieken, 
onderverdeeld naar verschillende aspekten, aangeduid met een letterkode. Van elke op 
die manier aangemaakte archiefmap werd aangegeven of hij kwam te berusten in het 
archief van de algemeen sekretaris, de sekretaris jeugd- of studentenwerk of in het ar-
chief van de chef de bureau, die de financiële bescheiden beheerde. Verschillende ma-
len trachtte men deze kode nog te verbeteren en te verfijnen, maar met de organisatori-
sche veranderingen van de NCSV begin jaren ‘70 en de invoering van de projektstruk-
tuur in 1973 verdween de kode geruisloos. Toch vormde deze systematische kode de 
beste poging van de NCSV om het archief aan te laten sluiten bij de eigen organisatie 
en de aktiviteiten van de vereniging. 
 Met de invoering van de projektstruktuur in 1973, viel het archief uiteen in vier on-
derdelen nl. de archieven van het jeugdwerkprojekt, het beroepspraktijkprojekt, het 
projekt Kritische Kerk (KRIK) en het Oost-Europa projekt (OEP). Na 1977 keerde men 
terug naar de oude struktuur en is er weer sprake van één verenigingsarchief met de 
takken algemeen-, jeugd- en studentenwerk. De zich enorm snel opvolgende organisa-
tiewijzigingen hadden tot gevolg dat het archief steeds ondoorzichtiger werd. 
In 2010 werd uit het archief van B.M. van Tongerloo (213) één omslag met stukken 
verwijderd en toegevoegd aan het NCSV-archief. Deze omslag is opgenomen als inven-
tarisnummer 1960 en beschreven onder de kop 'Aanvulling'. 
 
Inventarisatie 
In 1981 besloot de NCSV om het archief in bewaring te geven aan het rijksarchief in 
Utrecht. In de jaren 1984-1987 werd geleidelijk het gehele archief, tot en met de likwi-
datie in februari 1986, in bewaring gegeven aan het rijk. Behalve het verenigingsarchief 
omvatte de inbewaargeving ook fragmenten van enkele afdelingsarchieven, het archief 
van het zendingsgenootschap Eltheto (opgericht in 1846), het archief van de vereniging 
‘Het Jongenskampement der NCSV’ en enkele overige archivalia. Tesamen betrof het 
ca. 150 strekkende meter archief, voor het merendeel in ongeordende staat en zeker niet 
volledig. 
 Teruggaande in de tijd wordt het NCSV-archief steeds onvollediger. Terwijl de jaren 
‘60 tot en met ‘80 zich kenmerken door een ware doorslag- en kopieerkultuur - het barst 
dan werkelijk van de dubbelen - vormt het vooroorlogse gedeelte een mager aftreksel 
van wat eens een rijk archief moet zijn geweest. Debet daaraan was de oorlog. De vor-
dering van Woudschoten door eerst de Duitse bezetter en daarna de Canadese bevrij-
ders was funest voor het archief. Na de teruggave van Woudschoten aan de NCSV in 
oktober 1947 werkte men er ‘onder zeer moeilijke omstandigheden, met een tekort aan 
gegevens en zonder archief’.53 Later vond men een deel van het archief terug in een 
aantal kubieke meters gestort papier. Het archief van het Jongenskampement bleek 
echter voorgoed verloren. 
 Het na-oorlogse archief is veel vollediger. Aan selektie en vernietiging deed men 
nauwelijks, hoewel in de instruktie bij de ‘hangkodex’ werd voorgeschreven van tijd tot 
tijd onbelangrijke stukken te vernietigen. De te bewaren stukken moesten naar het 
hoofdarchief worden overgeheveld. 
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 Tijdens het inventarisatieproces is het archief grondig ge- 
schoond. Na selektie en vernietiging resteert nu 50 strekkende meter. Vernietigd zijn, 
naast de talrijke dubbelen (ca. 70 m), de stukken die voor een goed begrip van de histo-
risch-organisatorische ontwikkeling, denkbeelden en aktiviteiten van de NCSV niet 
noodzakelijk waren. Vanwege de onvolledigheid van het archief vóór 1945, zijn uit die 
periode, behoudens de dubbelen, nagenoeg geen stukken vernietigd. Bij de foto’s is 
geen selektie toegepast. 
 Het archief was ten tijde van de inbewaargeving in een merendeels ongeordende staat. 
Soms waren stukken betreffende één onderwerp bijeengevoegd, meestal werden die 
stukken op verschillende plaatsen aangetroffen. De vergaderdossiers van de laatste 20 
jaar verkeerden in een ordentelijke staat, evenals de Rutgers-dossiers en het archief uit 
de periode 1896-ca. 1910. 
 Bij de herordening is de systematische kode uit het einde van de jaren ‘60 als uit-
gangspunt genomen. Deze onderscheidde binnen het verenigingsarchief feitelijk vier 
archiefvormers, namelijk de algemeen sekretaris, de sekretarissen jeugd- en studenten-
werk en de algemeen penningmeester met als administratief orgaan het buro van de 
NCSV op Woudschoten. De algemeen sekretaris beheerde de stukken van het algemeen 
en het dagelijks bestuur (notulen, agenda’s met vergaderstukken en de korresponden-
tie), de sekretariaatsbescheiden en de stukken die voortkwamen uit kontakten met di-
verse instanties in zowel binnen- als buitenland. De sekretaris jeugdwerk beheerde de 
archivalia betreffende het kamp-, winter- en scholierenwerk. Hij was ook in belangrijke 
mate de beleidsbepalende figuur op deze terreinen. De stukken van de diverse kommis-
sies die betrokken waren bij het kampwerk en waarvan hij het sekretariaat voerde, vie-
len tevens onder zijn beheer. Het archief van de sekretaris studentenwerk bestond uit de 
vele stukken die de politieke en sociale studie (zich veelal manifesterend in aktiviteiten 
als vormingswerk, kongressen en konferenties) tot onderwerp hadden. De financiële 
stukken van de algemeen penningmeester tenslotte, werden beheerd door de chef de 
bureau, op Woudschoten, die weer ondergeschikt was aan de algemeen sekretaris als 
hoofd van het sekretariaat. 
 Elk van deze vier vormde onderwerpsdossiers betrekking hebbend op zijn terrein van 
bemoeienis. Middels een twee- of driedelige letterkode duidde men de onderwerpen 
aan: het eerste deel van de letterkode sloeg op de rubriek (bv. AB = algemeen bestuur), 
het tweede deel op een onderwerp binnen die rubriek. Hoewel dit systeem specifiek 
werd toegepast gedurende een korte periode eind jaren ‘60, bleken ook de stukken en 
dossiers uit eerdere en latere jaren goed inpasbaar. Analoog aan de indeling naar ar-
chiefvormer van de kode is er een hoofdindeling gemaakt met de rubrieken Algemeen 
werk (stukken van de algemeen sekretaris en de chef de bureau (als onderdeel van het 
algemeen sekretariaat) Jeugdwerk en Studentenwerk. (het achtervoegsel -werk is ty-
pisch NCSV-jargon). Deze hoofdindeling is ook terug te vinden bij de boekhoudkun-
dige bescheiden: de penningmeester hanteerde deze begrippen bij zijn begrotingen en 
balansen! In beginsel echter is deze hoofdindeling gebaseerd op de organisatiestruktuur 
van het archief en ook van de vereniging benevens de verschillende taakgebieden waar-
op de NCSV aktief was. 
Behalve genoemde hoofdrubrieken zijn er de rubrieken Projekten en Zendingswerk. De 
eerste mag gezien worden als een buitenbeentje; de hele periode van projektisering 
(1970)1973-1977 was experimenteel van aard en moet gezien worden als een tijdelijke 
onderbreking van een toch vrij konstante struktuur. Naar aktiviteiten en archiefvorming 
sluiten de projekten beroepspraktijk, KRIK en OEP het best aan bij het studentenwerk. 
Daarom is de rubriek Projekten direkt achter de rubriek Studentenwerk geplaatst. Een 
andere aparte eenheid vormden de stukken die betrekking haddden op de zending. Van 
oorsprong hield de NCSV zich in eerste instantie bezig met de zending. Geleidelijk aan 
echter werd deze aktiviteit verdrongen door het kampwerk en later de sociale- en poli-
tieke studieaktivi- 
teiten. De Zending past niet in het rijtje Algemeen-, Jeugd- en Studentenwerk, en is 
daarom in een aparte hoofdrubriek ondergebracht. 
 In het archief van de NCSV werden vele kommissiearchieven aangetroffen, of beter: 
archiefbescheiden afkomstig van kommissies. In de regel waren de besluitvormings-
stukken en, indien bewaard, de korrespondentie in een redelijk geordende staat aanwe-
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zig. De stukken betreffende de feitelijke werkzaamheden der kommissies zaten echter 
verspreid door het gehele NCSV-archief en in vele gevallen was niet meer uit te maken 
of een bepaald stuk was opgesteld door bijvoorbeeld een NCSV-sekretaris of door een 
kommissie. Het was derhalve meestal onmogelijk om de kommissiearchieven in hun 
oude orde te herstellen en hen als aparte, gedeponeerde, archieven bij het hoofdarchief 
te beschrijven. Daarom zijn de archivalia der kommissies in de rubrieken van het 
hoofdarchief beschreven, ook al vormden die kommissies notulen en onderhielden zij 
zelfstandige korrespondentie. De verstrengeling van de kommissie-aktiviteiten met die 
van de NCSV was zeer groot. Het invoegen van kommissiebescheiden in het hoofdar-
chief, hoewel in principe archivistisch gezien niet geheel juist, is een praktische oplos-
sing, die voor de gebruiker het voordeel meebrengt dat hij archiefstukken over een 
bepaalde aktiviteit of onderwerp bij elkaar aantreft. 
 Naast het verenigingsarchief bevat de inventaris enkele (meest fragmenten van) afde-
lingsarchieven, het gedeponeerde archief van het Studenten Zendingsgenootschap 
Eltheto, dat in 1908 fuseerde met de NCSV, enkele omslagen met persoonlijke archiva-
lia van (bestuurs)leden, het archief van de vereniging ‘Het Jongenskampement’ en de 
oudste archivalia van de beweging Christenen voor het Socialisme . 
 De kern van het archief vormen de besluitvormingsstukken van de verschillende 
bestuurseenheden: het algemeen- en dagelijks bestuur en de diverse kommissies. Zij 
vormden het beleid en bepaalden de uiteindelijke inhoud en vorm van de aktiviteiten. 
De neerslag van hun handelen vinden we terug in de vergaderarchivalia: notulen en 
agenda’s met vergaderstukken. Hiervan zijn chronologische series gemaakt. De notulen 
zijn in een aparte serie ondergebracht, hoewel zij strikt genomen deel uitmaken van de 
vergaderstukken. De agenda’s met bijlagen, beschreven als vergaderstukken, zijn per 
vergadering geordend. Samen met de stukken betreffende de organisatie vormen zij de 
kern van de rubrieken. De klassieke indeling in stukken van algemene aard en stukken 
betreffende bijzondere onderwerpen is in deze inventaris niet toegepast: beide katego-
rieën archivalia zijn geplaatst binnen de rubrieken konform de oorspronkelijke ordening 
van het archief. Dit komt het gebruiksgemak ten goede. In elke rubriek is de ordenings-
volgorde: (eventuele) oprichtingsstukken, besluitvormingsstukken, korrespondentie, 
stukken betreffende de organisatie (behoudens oprichtingsstukken) en de overige, voor-
namelijk uitvoeringsstukken. Slechts in een enkele geval is van deze volgorde afgewe-
ken. De rubriek Algemeen Werk begint met de stukken betreffende de oprichting en 
organisatie. Reden hiervoor is de logische rangschikking van de daaropvolgende subru-
brieken algemeen en dagelijks bestuur, sekretariaat en financiën (penningmeester), die 
anders doorbroken zou worden. De volgorde binnen de verzamelbeschrijvingen is alfa-
betisch-lexikografisch in die gevallen dat de meeste onderwerpen van de deelbeschrij-
vingen zich over meerdere jaren uitstrekken. Indien de onderwerpen slechts één speci-
fiek jaar betroffen (met in een enkel geval meerdere jaren) is gekozen voor een chrono-
logische volgorde. Bij niet eenduidige deelbeschrijvingen, zoals bij de nrs. 1530-1548, 
is de volgorde chronologisch. 
 Daar de verschillende onderdelen van het NCSV-werk (Algemeen, Jeugd-en Studen-
tenwerk) zich vaak met eenzelfde soort aktiviteit of aandachtsveld bezighielden, maar 
elk vanuit hun eigen invalshoek benaderden, kunnen min of meer gelijke onderwerpen 
in verschillende rubrieken voorkomen. Een goed voorbeeld hiervan is de bijbelstudie, 
die we zowel bij het jeugdwerk (in de kampen) als bij het studentenwerk (bijbelkursus-
sen en -kringen) terug vinden. Met behulp van verwijzingen in N.B.’s wordt de gebrui-
ker hierop attent gemaakt. 
 De in deze inventaris beschreven archiefstukken zijn volledig openbaar. 
 
 
 
 
NOTEN 
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 13 

 4. Bijblad bij de Berichten van Eltheto, jrg. 52 no. 9, 24-3-1898, 2. 
 5. Jaarverslag NCSV 1897-1898, NCSV-archief, 317. 
 6. Jaarverslag NCSV 1912-1913 in Jaarboekje NCSV 1914, 9, 10. 
 7. Oud-leden brief van J. Eykman aan Th. Scharten, 1917, NCSV-archief, 930. 
 8. H.C. Rutgers, ‘De Nederlandsche Christen-Studenten Vereeniging 1896-1936’ in: Elthe-

to, 1936-1937, 58. 
 9. H. Kraemer, ‘Ten afscheid, Dr. H.C. Rutgers’ in: Eltheto, 1935-1936, 376. 
 10. J. Verkuyl, Gedenken en verwachten, memoires, Kampen 1983, 41. 
 11. Ongeveer 30 procent van de leden nam deel aan de bijbelkringen. 
 12. M. van Rhijn, ‘Bloemheuvel’ in: Eltheto, september 1957, 6, 7. 
 13. W.A. Visser ‘t Hooft, Memoires, Amsterdam/Brussel/Kampen 1971, 15. 
 14. idem. 
 15. Mededeling van C.L. Patijn, 9-4-1987. 
 16. Mededelingen van C.L. Patijn, 9-4-1987, G.J. Scholten, 13-4-1987 en van E. Jansen 

Schoonhoven, 11-3-1987. 
 17. Van Rhijn, ‘Bloemheuvel’, 8, 9. 
 18. N. Stufkens, ‘Hardenbroek’ in: Eltheto, september 1957, 13. 
 19. Visser ‘t Hooft, Memoires, 15. 
 20. Kraemer, ‘Ten afscheid’, 375. 
 21. A. Th. van Leeuwen, Hendrik Kraemer. Dienaar der wereldkerk, Amsterdam, 1959, 12. 
 22. Brief van H. Kraemer in Mededeeelingen van de Nederlandsche Christen-Studenten-

Vereeniging, jrg. 3 no. 3, 11-10-1917, 18-20. 
 23. Notulen afgevaardigdenvergadering 4 en 5 juli 1918, NCSV-archief, 36, Mededeelingen 

jrg. 4 no. 1, 10-10-1918, 12. 
 24. Kraemer, ‘Ten afscheid’, 375 v. 
 25. Jaarverslag NCSV 1923-1924. 
 26. Rutgers, ‘De Nederlandsche Christen-Studenten Vereeniging 1896-1936’, 63. 
 27. J. Wieten, Dagblad en doorbraak. De Nederlander en De Nieuwe Nederlander, ,Kampen 

1986 (diss. Amsterdam), 70. 
 28. Jaarverslag NCSV 1940-1941, notulen algemeen bestuur 30-10-1941 en 4-12-1941, 

NCSV-archief, 40. 
 29. J. Dirkse, ‘De ontwikkeling van de NCSV gedurende en na den oorlog’ (getypt manu-

script), NCSV-archief, 932. 
 30. M.H.F. Witteveen, ‘Verslag over de jaren 1951-1955 van de NCSV’ in: Eltheto, jrg. 98 

nr. 2, april 1956, 62-65. 
 31. J. Dirkse, De NCSV na de oorlog, verslag 1945-1950, Zeist z.j., 18, 19, Witteveen, idem, 

62-65. 
 32. Dirkse, idem, 25-28, Witteveen, idem, 70, 71. 
 33. E. van Hengel, ‘1965-1971’ in: Een rode draad, 75 jaar ncsv, z.p. [1971], 46-50. 
 34. M. Meindertsma, ‘De NCSV en het socialisme, enkele gedachten vanuit het Oost-Europa 

projekt’ in: NCSV 1896-1971, z.p. mei 1971 (gestencilde uitgave), 53, 54. 
 35. Mededelingen R. Reeling Brouwer, 19-6-1987. 
 36. KRIK-projekt. informatieboekje ‘74-’75., z..p. [1974]. 
 37. Christenen voor het socialisme, verslag van de sekretaris over de periode 1973-1975, 

Naar een beweging ‘Christenen voor het socialisme’, archief CvS, R. Reeling Brouwer, 
Amsterdam. 

 38. Mededeling R. Reeling Brouwer, 19-6-1987. 
 39. ‘De NCSV-kampen 1971’ (stencil). 
 40. ‘Jeugdkampen kregen les in Marx’ in: De Telegraaf, 13-9-1971, ‘Boze verhalen over de 

NCSV sterk overdreven’ in: Trouw, 11-11-1971, ‘Zien ouders spoken waarvan tóén ver-
teld werd’ in: Libelle, 11-11-1971, ‘Politiek in NCSV-kampen voornaam punt’ in: NRC, 
1-12-1971. 

 41. ‘De NCSV van ‘78 tot ‘80’ (stencil), Archief raad van beheer Woudschoten, Zeist, De 
NCSV 1980-1981, z.p. [1980]. 

 42. Notulen algemene ledenvergadering, 17-9-1983, NCSV-archief, 69. 
 43. Kort verslag van de vergadering van 7 september 1985 ... opgesteld ten behoeve van de 

leden van de raad van beheer, Archief raad van beheer Woudschoten, Zeist, notulen al-
gemene ledenvergadering, 7-9-1985, NCSV-archief, 69. 

 44. Geciteerd bij H. Hielkema, ‘NCSV: het kampvuur is gedoofd’, in: Trouw, 18-9-1985. 
 45. Mededeling mevrouw Spijkerboer, gec. bij idem. 
 46. Mededelingen van o.a. C.L. Patijn, 9-4-1987 en van E. Jansen Schoonhoven, 11-3-1987. 
 47. NCSV-archief, 33. 
 48. NCSV-archief, 151. 
 49. NCSV-archief, 256. 



 14 

 50. idem. 
 51. idem. 
 52. idem. 
 53. NCSV-archief, 932. 
 
 



 15 

B IJ L A G E N 
 
I. Lijst van algemeen voorzitters 1896-1984I. 
In de regel werd de algemeen voorzitter voor slechts één jaar benoemd; slechts in de 
begintijd kwam het voor dat hij meerdere jaren in funktie was. De voorzitter werd tij-
dens de najaarsvergadering door het algemeen bestuur benoemd. Hij of zij moest stu-
dent zijn. 
 
1896-1899 S. Schoch 
1899-1901 J.H. Adriani 
1901-1903 J.D. de Stoppelaar 
1903 J.H. Adriani 
1904 J.G. Geelkerken 
1905 J.W. Tonsbeek 
1906 H. van Dijk 
1907 J.M. Leendertz 
1908 A.A.L. Rutgers 
1909 W.G. Harrenstein 
1910-1912 J.H. Buinink 
1912 W.J.L. Dake 
1913 W.H. van Helsdingen 
1914 G. Roijer 
1915 H. Kraemer 
1916 G.J. Waardenburg 
1917-1921 N. Stufkens Jr. 
1921-1923 A.E. Loen 
1923-1925 J. van Zwet 
1925 S.C. van Randwijck 
1926 H.B.H.J. Rijks 
1926 J.F.M. Alma 
1927 P. Lieftinck 
1927 M.N.W. Smit 
1928 H. Schokking 
1929-1931 E. Jansen-Schoonhoven 
1931 Jonkvr. S.M. van Citters 
1932 C.L. Patijn 
1933 G.J. Scholten 
1934 G.P.H. Locher 
1935 mej. A.C. Valeton 
1936 J.L. ten Kate 
1937-1939 H.R. Wijngaarden 
1939 M.A. Geuze 
1940 M. Kohnstamm 
1941 G.H. Jonkers 
1945 H.J. Zier Jr. 

1946 W. Wesseldijk 
1947 S. Heij 
1948 C. Tervaart 
1948 H. Langevoort 
1949 C.H. van Rhijn 
1950 R. ‘t Hart 
1951 C.A. Knook 
1952 A. Sprey 
1953 R.G.H. Boiten 
1954 B. van Haersma Buma 
1955 mej. H.C. Weststrate 
1956 M. Wessel 
1957 mej. E. Elion 
1958 K. Deurloo 
1959 A. Brouwer 
1960 P.P. Lelyveld 
1961 P.H. Groenvelt 
1962 G.J.C. van der Horst 
1963 G.H. Lensink 
1964 T. van der Ven 
1965 B.C. Lap 
1966 mej. J.M. Moolhuizen 
1967 B. Samsom 
1968 mej. M. Meindertsma 
1969 G.J. van Andel 
1970 H. Meininger 
1971 mej. M. van Oosterzee 
1972 mej. J. Hoogenkamp 
1973 J. van Maanen 
1974-1976 Th. Beneder 
1976 H. Schaap 
1978-1980 H. Dane 
1980 N. Pool 
1981 mej. H. Kuiper 
1982 W. ten Boom 
1983 mej. C. Maris 
1984 H.W. Hoetink 
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II. Lijst van algemeen sekretarissen 1896-1971 
De algemeen sekretaris was aanvankelijk ook een student. Vanaf 1915, toen Herman 
Rutgers algemeen sekretaris werd, was het een niet-student, die in vaste dienst was van 
de vereniging en zodanig ook salaris genoot. Vanaf 1972 werd er geen nieuwe alge-
meen sekretaris meer aangesteld. 
 
1896 C.J.C. Burkens 
1896 E.B. Couvée 
1897 Th. Scharten 
1898-1901 L.E. Brandt 
1901-1905 H. de Bie Jr. 
1905 J.G.W. Goedhard 
1906-1908 H.C. Rutgers 
1908-1910 H. Wagenvoort Jr. 
1910-1912 A. Hijmans 
1912 C.P. Gunning 
1913 P. Kuylman 
1914 J.C.H. Romijn 
1915-1936 H.C. Rutgers 
1936-1941 F.M. Kooijman 
1941 W. van Wijngen 
1945-1952 J. Dirkse 
1952-1957 M.F.H. Witteveen 
1967-1971 A.H.E. van Hengel 
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III. Lijst van algemeen penningmeesters 1896-1985 
 
De algemeen penningmeester was een niet-student, en had de eindverantwoording over 
de jaarrekeningen. Hij werd bij zijn taakuitoefening terzijde gestaan door het sekretari-
aat (chef de bureau), de financiële kommissie van jongeren (een klub studenten-leden 
die de jaarrekeningen goed moest keuren) en de financiële kommissie van ouderen 
(oud-leden die medebeslissingsbevoegdheid hadden bij grotere financiële uitgaven). 
 
1896-1900 A.J. Duymaer van Twist 
1900 C. Oorthuys 
1901-1905 M.P.Th. à Th. van der Hoop van Slochteren 
1905 E. van de Vlugt 
1906-1909 F. de Vries 
1909 C.P. Gunning 
1910 C.D. van Noppen 
1911-1914 F.L. Rutgers 
1914-1916 J. van Walré de Bordes 
1916 J.P. Snoep 
1917 mej. W.S.F. Snijders 
1918 D.W. de Roos 
1919 J. van Walré de Bordes 
1920-1925 A.B.C. Dudok de Wit 
1925-1933 J.H. Nachenius 
1933-1938 H.H. Sillevis Smitt 
1938-1941 F.J. van Beeck Calkoen 
1945-1953 H. Schamhard 
1955-1959 F.C. Rauwenhoff 
1959-1964 H.D. Baron van Heemstra 
1964-1967 A.A. Dogterom 
1967-1970 A.M. Jellema 
1971-1974 P. van den Kerkhoff 
1974-1977 H. de Graaf 
1977 H. Smelt 
1978-1981 G. Munters 
1981-1983 Th. van Iersel 
1983-1985 K. Burger 
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I N V E N T A R I S 
 
ARCHIEF VAN DE NCSV 
 
ALGEMEEN WERK 
 
O r g a n i s a t i e 
 
Oprichting en opheffing 
 
1. Stukken betreffende de opheffing van de NCSV, 1940-1943. 1 pak  
 
2. Stukken betreffende de wederoprichting van de NCSV na de 

Tweede Wereldoorlog, 1945-1946. 1 pak 
  N.B. Zie ook nrs. 932 en 1086. 
 
3-4. Stukken betreffende de opheffing van de NCSV en de afwikke-

ling daarvan door het likwidatiebestuur, 1984-1988. 2 pakken 
 
Statuten en reglementen 
 
5. Statuten, met stukken betreffende statutenwijzigingen, 1919-

1985. 1 omslag 
 
6. Stukken betreffende de verkrijging van koninklijke goedkeuring 

van de statuten bij KB van 17 december 1918, nr. 14, 1917-1919. 1 omslag 
 
7. Reglementen, met stukken betreffende reglementswijzigingen, 

1896-1968.    1 pak 
 
Interne organisatie en beleid 
 
8-16. Stukken betreffende de wijziging van de organisatiestruktuur en 

de vaststelling van het beleid, 1912-1985. 5 pakken en 4 omslagen 
  8. 1912-1913 
  9. 1929, 1935 
  10. 1958 
  11. 1961-1966 
  12. 1970-1972 
  13. 1973 
  14. 1975 
  15. 1977-1979 
  16. 1982-1985 
 
17. Overzichten van de verschillende bestuurs- en administratieve 

organen van de NCSV met hun taakomschrijvingen, 1970. 1 omslag 
 
18. Ingekomen reakties op een enquete onder leden en oud-leden 

over de grondslag van de NCSV zoals neergelegd in artikel 1 van 
de statuten, 1910 en 1918. Met klapper. 1 pak 

 
19. Stukken betreffende de vorming en de aktiviteiten van een oud-

ledenkollege ter ondersteuning en advisering van het algemeen 
bestuur, 1925-1933.   1 omslag 

 
20. Stukken betreffende de doelstellingen van de NCSV, 1945-1948. 1 omslag 
 



 19 

21. Stukken betreffende besturenweekends, waarbij de afdelings-
besturen invloed uit kunnen oefenen op het landelijk beleid, 
1948-1958.    1 omslag 

 
22. Stukken betreffende open weekends, waarbij alle leden invloed 

uit kunnen oefenen op het landelijk beleid, 1960-1971. 1 omslag 
 
23. Stukken betreffende de wijziging van de beleidskoers in een 

politieke richting, 1964-1971. 1 pak 
 
24. Vragenlijst, gericht aan de afdelingen, over de beleidskoers van 

de NCSV, met ingekomen antwoorden, 1970. 1 omslag 
 
25. Notulen van de stuurgroepvergaderingen, 1976-1983. 1 omslag 
  N.B. Notulen bevinden zich ook in de nrs. 15-16. 
 
Bestuurssamenstelling 
 
26. Lijsten van bestuursleden, 1957-1972. 1 omslag 
 
27. Stukken betreffende de benoeming van de algemeen voorzitter, 

1904-1974.    1 omslag 
 
28. Stukken betreffende de benoeming van de algemeen sekretaris, 

1950-1971.    1 pak 
 
29. Stukken betreffende de benoeming van een algemeen internatio-

naal sekretaris, 1959-1962. 1 omslag 
 
30. Stukken betreffende het voorstel van de afdeling Utrecht om een 

reizende sekretaris aan te stellen, 1912. 1 omslag 
 
31. Stukken betreffende de toekenning door de NH gemeente te Zeist 

van een bijzondere predikantsplaats aan J.Dirkse, algemeen se-
kretaris van de NCSV, 1945-1946. 1 omslag 

 
32. Stukken betreffende de benoeming van de algemeen penning-

meester, 1901-1973.   1 omslag 
 
A l g e m e e n b e s t u u r 
 
Besluitvorming 
 
33. Notulen van de algemene vergadering, 1896-1897. 1 stuk 
 
 
34. Notulen van de vergaderingen van het algemeen bestuur, 1896-

1911, het dagelijks bestuur, 1897-1899 en van de afgevaardigden-
vergadering, 1911-1914.  1 deel 

 
35-37. Notulen van de afgevaardigden-vergadering, 1911-1930. 2 delen en 1 omslag 
 -- 1911-1914 
  N.B. Zie nr. 34. 
  35. 1912-1919, met statuten van de vereniging 
   ‘De afgevaardig- denvergadering der NCSV’ 
  36. 1915-1920 
  37. 1925-1930 
 



 20 

38-39. Agenda’s met vergaderstukken voor de afgevaardigdenvergade-
ring, 1912-1929.   2 pakken 

  38. 1912-1923 
  39. 1924-1929 
 
40-45. Notulen van de vergaderingen van het algemeen bestuur, 1930-

1983.     5 pakken en 1 omslag 
  -- 1896-1911  N.B. Zie nr. 34. 
  40. 1930-1941 
  41. 1946-1951 
  42. 1952-1958 
  43. 1959-1964 
  44. 1965-1972 
  45. 1978-1983 
 
46. Besluitenboek van het algemeen bestuur, 1908-1915. 1 deel 
 
47-61. Agenda’s met vergaderstukken voor de vergaderingen van het 

algemeen bestuur, 1904, 1930-1983. 10 pakken en 5 omslagen 
  47. 1904, 1930-1941 
  48. 1947-1959 
  49. 1960-1966 
  50. 1967 
  51. 1968 
  52. 1969 
  53. 1970 
  54. 1971-1972 
  55. 1978 
  56. 1979 
  57. 1980 
  58. 1981 
  59. 1982 
  60. 1983 jan.-juni 
  61. 1983 juli-dec. 
 
62. Notulen van de vergaderingen van de algemene kommissie, 

1972-1976.    1 omslag 
 
63-64. Agenda’s met vergaderstukken voor de vergaderingen van de 

algemene kommissie, 1971-1975. 2 pakken 
   63. 1971-1973 
   64. 1974-1975 
 
65. Notulen van de vergaderingen van de algemene zakenkommissie, 

1972-1973.    1 omslag 
 
66. Agenda’s met vergaderstukken voor de vergaderingen van de 

algemene zakenkommissie, 1972-1973. 1 omslag 
 
67. Notulen van de vergaderingen van het landelijk afdelingsberaad, 

1978-1980.    1 omslag 
 
68. Agenda’s met vergaderstukken voor de vergaderingen van het 

landelijk afdelingsberaad, 1978-1980. 1 pak 
 
69. Notulen van de algemene ledenvergaderingen, 1983-1985. 1 omslag 
 
70. Agenda’s met vergaderstukken voor de algemene ledenvergade-

ringen, 1983-1985.   1 pak 
 
71. Notulen van de voorzittersvergaderingen, 1945-1947, 1970-1972.       
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72. Agenda’s met vergaderstukken van de voorzittersvergaderingen, 

1945-1947, 1970-1972.  1 omslag 
 
73. Notulen en agenda’s van de kontaktvergaderingen, een soort 

informeel algemeen bestuur, 1960-1961. 1 omslag 
 
Korrespondentie 
 
74. Ingekomen stukken bij de algemeen voorzitter, met minuten van 

uitgegane stukken, 1908-1976. 1 pak 
 
D a g e l i j k s b e s t u u r  
 
Besluitvorming 
 
75-78. Notulen van de vergaderingen van het dagelijks c.q. hoofdbe-

stuur, 1897-1930.   1 deel, 1 omslag en 2 pakken 
  -- 1897-1899 N.B. Zie nr. 34. 
  75. 1915-1916 
  76. 1915-1920 
  77. 1921-1924 
  78. 1925-1930 
 
79-80. Agenda’s met vergaderstukken voor de vergaderingen van het 

hoofdbestuur, 1915-1930.  2 omslagen 
  79. 1915-1922 
  80. 1925-1930 
 
81-86. Notulen van de vergaderingen van het dagelijks bestuur, 1935-

1983.     3 pakken en 3 omslagen 
  81. 1935-1941 
  82. 1945-1949 
  83. 1950-1952 
  84. 1953-1965 
  85. 1966-1972 
  86. 1982-1983 
 
87-94. Agenda’s met vergaderstukken voor de vergaderingen van het 

dagelijks bestuur, 1930-1983 . 4 pakken en 4 omslagen 
  87. 1930-1941 
  88. 1945-1961 
  89. 1962-1966 
  90. 1967 
  91. 1968 
  92. 1969 
  93. 1970-1972 
  94. 1982-1983 
 
95. Notulen en stukken betreffende het funktioneren van het advies-

kollege, ingesteld als vervanging van het niet meer funktioneren-
de dagelijks bestuur, 1972-1973. 1 omslag 

 
Korrespondentie 
 
96. Ingekomen stukken bij het dagelijks bestuur, met minuten van 

uitgegane stukken, 1954-1969. 1 pak 
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Verslaggeving 
 
97-103. Jaarboekjes, na 1922 jaarverslagen, 1899-1941. 6 banden en 1 omslag 

N.B.Hierbij bevinden zich ook de financiële jaarverslagen. 
  97. 1899-1907, 1914, 1941 
  98. 1907-1910 
  99. 1911-1913 
  100. 1914-1916 
  101. 1916-1922 
  102. 1923-1931 
  103. 1932-1937 
 
S e k r e t a r i a a t 
 
Besluitvorming 
 
104-107. Notulen van de sekretariaatsvergaderingen, 1969-1985. 
      1 band, 1 pak en 2 omslagen 
  104. 1969-1973 
  105. 1974-1978 
  106. 1979-1983 
  107. 1983-1985 
 
108-110. Vergaderstukken voor de sekretariaatsvergaderingen, voorname-

lijk werkverslagen van medewerkers, 1959-1974. 2 pakken en 1 omslag 
  108. 1959-1970 
  109. 1971-1972 
  110. 1973-1974 
 
Korrespondentie 
N.B.In de beginperiode van de NCSV, tot aan de benoeming van H.C. Rutgers 
als algemeen sekretaris, werden de ingekomen stukken voor zover mogelijk, per 
jaar op onderwerp bij elkaar gevoegd. Er bleef echter een kategorie over; de zo 
te noemen algemene korrespondentie. Deze stukken vormen de serie ingekomen 
stukken nrs. 111-112. Vanaf de jaren ‘50 hanteerde het sekretariaat diverse 
vormen van kodes. Wezenlijk daarbij was dat alle ingekomen en uitgegane 
stukken per onderwerp van de kode werden samengevoegd. Tegelijkertijd 
schreven de kode-instrukties voor dat van elke uitgegane brief de witte doorslag 
in een serie doorslagen van uitgegane stukken gevoegd zou worden. Hierdoor 
ontstond de serie beschreven onder de nrs. 113-144. 
 
111-112. Ingekomen stukken, 1897-1915. 2 omslagen 
  111. 1897-1908 
  112. 1909-1915 
 
113-144. Doorslagen van uitgegane stukken, 1928-1973. 28 pakken en 4 omslagen 
  113. 1928 juni - 1929 juli 
  114. 1949 - 1951 
  115. 1952 jan. - 1953 juni 
  116. 1953 juli - 1954 juli 
  117. 1956 juli - 1957 
  118. 1958 
  119. 1959 jan. - 1959 juli 
  120. 1959 aug. - 1959 dec. 
  121. 1960 jan. - 1960 aug. 
  122. 1960 sep. - 1960 dec. 
  123. 1961 jan. - 1961 apr. 
  124. 1961 mei - 1961 sep. 
  125. 1961 okt. - 1962 dec. 
  126. 1962 dec. - 1963 dec. 
  127. 1964 jan. - 1964 sep. 
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  128. 1964 sep. - 1965 mrt. 
  129. 1965 apr. - 1965 aug. 
  130. 1965 sep. - 1965 dec. 
  131. 1966 jan. - 1966 juni 
  132. 1966 juli - 1966 dec. 
  133. 1967 jan. - 1967 juni 
  134. 1967 juli - 1967 dec. 
  135. 1968 jan. - 1968 juni 
  136. 1968 juni - 1968 dec. 
  137. 1969 jan. - 1969 mei 
  138. 1969 juni - 1969 aug. 
  139. 1969 sep. - 1969 dec. 
  140. 1970 jan. - 1970 aug. 
  141. 1970 aug. - 1971 feb. 
  142. 1971 mrt. - 1971 aug. 
  143. 1971 aug. - 1972 juni 
  144. 1972 juli - 1973 juli 
 
145-146. Agenda’s van ingekomen stukken, 1897 en 1909-1911. 2 kahiers 
  145. 1897 
  146. 1909-1911 
 
147-150. Agenda`s van ingekomen en uitgegane stukken, 1957-1971. 4 delen 
  147. 1957-1959 
  148. 1960 
  149. 1964-1968 nov. 
  150. 1968 nov.-1971 
 
151-156. Korrespondentie van de algemeen sekretarissen, 1910-1971. 
      2 pakken en 3 omslagen 
  151-153. H.C. Rutgers, 1910-1938 
  N.B.Voorin nr. 151 inhoudsopgave van afzenders 
   c.q. geadresseerden. 
  154. H.J. Zier en W.P.J. Wesseldijk, 1946-1947 
  155. J. Dirkse, 1949-1951 
  156. E. van Hengel, 1968-1971 
 
157. Minuutbrieven gericht aan leden, 1898-1911. 1 omslag 
 
158. Circulaires aan gemobiliseerde leden en oud-leden, 1937-1940. 1 omslag 
 
159. Korrespondentie van de algemeen sekretaris met de kampkom-

missies, 1910-1978.   1 pak  
 
160. Ingekomen brieven waarin dank en waardering wordt geuit aan 

het adres van de NCSV, 1916-1941. 1 omslag 
 
Organisatie 
 
161. Stukken betreffende de wijziging van de organisatiestruktuur van 

het sekretariaat en de vaststelling van het beleid, 1966-1980. 1 pak 
 
 
162. Stukken betreffende de vaststelling van de taken van het sekreta-

riaat en van de afzonderlijke medewerk(st)ers, (ca. 1932), 1965-
1983.     1 omslag 

 
Personeel 
163. Stukken betreffende de aanstelling van de chef de bureau, 1963-

1972.     1 omslag 
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164-165. Stukken betreffende de aanstelling van sekretariaatmede-
werk(st)ers, 1928-1983.  2 pakken 

  164. 1928-1969 
  165. 1970-1983 
 
166. Stukken betreffende de ontslagaanvrage voor de sekretariaatme-

dewerk(st)ers als gevolg van de verslechterde financiële situatie, 
1981-1984    1 omslag 

 
167. Stukken betreffende de bezoldiging van de sekretariaatmede-

werk(st)ers, 1920-1974.  1 pak 
 
168. Album met handtekeningen van intekenaren op het Dr. 

H.C.Rutgersfonds, ingesteld bij het afscheid van Rutgers als al-
gemeen sekretaris, 1936.  1 deel 

 
169. Stukken betreffende de oprichting en aktiviteiten van het Rutgers-

fonds, waaruit de salarissen van de sekretarissen worden betaald, 
1937-1959.   1 omslag 

 
170. Korrespondentie met de beheerders van het Rutgersfonds, 1960-

1978.     1 pak 
 
171. Toegezonden jaarverslagen van het Rutgersfonds, 1962-1986.  1 omslag 
 
172. Stukken betreffende de toekenning van een subsidie door het 

Ministerie van Sociale Zaken voor de tijdelijke aanstelling van 
extra arbeidskrachten, 1980-1984. 1 omslag 

 
173. Stukken betreffende de verzekering en pensioenvoorziening van 

de sekretariaatmedewerk(st)ers op Woudschoten, 1935-1969. 1 pak 
 
Huisvesting 
 
174. Stukken betreffende de levering van levensmiddelen en brandstof 

aan kasteel Hardenbroek, 1918-1919. 1 omslag 
 
175. Stukken betreffende de inrichting van kasteel Hardenbroek en de 

ontruiming daarvan, 1926-1933. 1 omslag 
 
176. Stukken betreffende de bouw en inrichting van het konferentie-

oord Woudschoten te Zeist, 1928-1932, met situatieschets, 1928. 1 omslag 
 
177. Stukken betreffende een ‘kwitantieboekjesaktie’ ten bate van de 

meubilering van Woudschoten, 1932. 1 omslag 
 
178. Brief aan het echtpaar Van der Beek over hun intrek in Woud-

schoten als huismeesterspaar, 1932. 1 stuk 
 
179. Stukken betreffende de toekenning van een schadevergoeding aan 

de NCSV wegens de vordering van Woudschoten voor militaire 
doeleinden, 1946-1947.  1 omslag 

 
180. Stukken betreffende de viering van het 25-jarig bestaan van 

Woudschoten, 1957.   1 omslag 
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181. Stukken betreffende konflikten met de raad van beheer van 
Woudschoten over het gedrag van inwonende sekretariaatmede-
werk(st)ers, 1962, 1972.  1 omslag 

 
182. Stukken betreffende de plannen tot verplaatsing van het sekretari-

aat van Woudschoten naar elders (niet doorgegaan), 1973-1974.      
 
183. Verzekeringspolissen voor Woudschoten, 1971-1976, met lijst 

van afgesloten verzekeringen, 1976. 1 omslag 
 
184. Plattegronden van Woudschoten, (ca. 1975). 2 stukken 
 
Deelname aan de Stichting Woudschoten 
 
185. Stukken betreffende de oprichting van de Stichting tot Bevorde-

ring van het Christelijk-godsdienstig Leven in de Nederlandsche 
Studentenwereld en de exploitatie van Woudschoten door die 
stichting, 1933-1944.   1 omslag 

 
186. Stukken betreffende de naamsverandering van de Stichting tot 

Bevordering van het Christelijk-godsdienstig leven in de Neder-
landsche Studentenwereld in Stichting Woudschoten, 1951. 1 omslag 

 
187. Stukken betreffende de organisatie van de Stichting Woudschoten 

en de bepaling van de verhouding tot de NCSV, 1959-1978. 1 omslag 
 
188. Korrespondentie met de raad van beheer van de Stichting Woud-

schoten, 1962-1976.  1 pak 
 
189-191. Toegezonden notulen van de vergaderingen van de raad van 

beheer van de Stichting Woudschoten, 1959-1985. 3 pakken 
  189. 1959-1964 
  190. 1965-1974 
  191. 1975-1985 
 
192-197. Toegezonden agenda’s met vergaderstukken voor de vergaderin-

gen van de raad van beheer van de Stichting Woudschoten, 1957-
1986.     6 pakken 

  192. 1957-1961 
  193. 1962-1964 
  194. 1965-1972 
  195. 1973-1977 
  196. 1978-1980 
  197. 1981-1986 
 
198-200. Toegezonden notulen van de vergaderingen van het dagelijks 

bestuur van de Stichting Woudschoten, 1959-1986. 3 pakken 
  198. 1959-1965 
  199. 1968-1975 
  200. 1976-1986 
 
201. Toegezonden jaarverslagen van de Stichting Woudschoten, 1959-

1981.     1 pak 
 
202. Toegezonden accountantsrapporten inzake de kontrole van de 

jaarrekeningen van de Stichting Woudschoten, 1937-1976.  1 pak 
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203. Toegezonden accountantsrapporten inzake de kontrole van de 
jaarrekeningen van het Henri Dunanthuis, uitgebracht aan de 
Stichting Woudschoten, 1958, 1968-1971. 1 omslag 

 
Gastenadministratie 
 
204. Journaal van Bloemheuvel, bevattende aantekeningen van de 

belangrijkste voorvallen en bezoeken, 1916-1917. 1 deel 
 
205-208. Gastenboeken van Bloemheuvel, Hardenbroek en Woudschoten, 

1916-1934.    4 delen 
  205. Bloemheuvel, 1916 - 1918 feb. 16 
  206. Hardenbroek, 1918 feb. 17 - 1921 feb. 
  207. Hardenbroek, 1921 okt. - 1932 mei 
  208. Woudschoten, 1932 juli - 1934 
 
Ledenadministratie 
 
209-217. Ledenregisters, 1896-(ca.1931) 9 banden 
  209. A - Brinkman 
  210. Broecke Hoekstra - D 
  211. E - Hazevoet 
  212. Heckman - Kolf G. v.d. 
  213. Kolf J. van der - M 
  214. N - R 
  215. S - U 
  216. V 
  217. W - Z 
 
218. Ledenlijsten, 1896-1954.  1 omslag 
  N.B.Ledenlijsten staan ook afgedrukt in de 
    jaarboekjes, zie de nrs. 97-101. 
 
219. Grafische en statistische overzichten van het ledental, met bijbe-

horende stukken, 1896-1957. 1 omslag 
 
220. Stukken betreffende aktiviteiten ten behoeve van de ledenwer-

ving, 1969-1971.   1 omslag 
 
221. Stukken betreffende een onderzoek naar de achtergronden van het 

opzeggen van het lidmaatschap, 1964-1971. 1 omslag 
 
222. Ingekomen brieven bij de sekretaris Theo Scharten met opgave 

van het aantal vrouwelijke studenten op universiteiten die lid zijn 
van de Nederlandse Vrouwen Christen Studentenvereniging 
(NVCSV) of willen worden, 1899-1900. 1 omslag 

 
223. Stukken betreffende de mogelijkheid voor meisjes van het Cen-

traal Instituut voor Christelijk Socialen Arbeid om het lidmaat-
schap buiten-afdeling te krijgen, 1929-1937. 1 omslag 

 
224. Stukken betreffende de mogelijkheid voor studenten aan de socia-

le akademies om lid te worden, 1965. 1 omslag 
 
225. Stukken betreffende de plannen tot integratie van rooms-

katholieken, 1962.   1 omslag 
 
226-232. Adreslijsten van leden, 1923-1941. 7 banden 
  226. 1923-1925 
  227. 1926-1929 
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  228. 1930-1933 
  229. 1934-1936 
  230. 1937-1939 
  231. 1940 
  232. 1941 
 
233. Stukken betreffende de oprichting en koninklijke goedkeuring 

van de statuten van de Vereniging van Ouderen tot Steun van de 
NCSV (oud-ledenvereniging), 1912, 1921-1922. Met akte van 
oprichting van de Vereniging van Oud-leden van de NCSV, 
1985.     1 omslag 

 
234. Stukken betreffende de vorming van oud-ledenkontakten binnen 

de verschillende afdelingen, 1947-1949. 1 omslag 
 
235-236. Stukken betreffende de organisatie van bijeenkomsten en konfe-

renties voor oud-leden, 1902-1972. 2 pakken 
  N.B. Zie ook nr. 1139. 
  235. 1902-1959, met deelnemerslijsten, 1916-1929 
  236. 1960-1972 
 
237. Ingekomen brieven van oud-leden met hun mening over het al of 

niet aan de orde stellen van de nationale politiek op een oud-leden 
konferentie, 1959.  1 omslag 

 
238. Ingekomen brieven van oud-leden, waarin zij reageren op de 

nieuwe koers van de NCSV die zich o.a. manifesteert in het steu-
nen van de oprichting van een abortuskliniek in Rotterdam en het 
streven naar erkenning van de DDR, 1967-1971, met enkele reak-
ties van de NCSV, 1970-1972. 1 omslag 

 
239. Oudledennieuwsbrief, 1952-1972. 1 omslag 
 
240-243. Adreslijsten van kontribuerende oud-leden, 1948-1970. 4 delen 
  240. 1948 
  241. 1954 
  242. 1964 
  243. 1970 
 
244. Korrespondentie met Indische oud-leden, 1920-1926. 2 stukken 
 
245. Ledenlijsten van de vereniging van Indische oud-leden der 

NCSV, 1923-1931.   1 omslag 
 
246-251. Mededelingen van de vereniging van Indische oud-leden der 

NCSV, 1920-1940, jrg. 1-25.  5 banden en 1 pak 
  246. 1920-1923 jrg. 1-4 
  247. 1924-1926 jrg. 5-7 
  248. 1927-1929 jrg. 8-10 
  249. 1930-1931 jrg. 11-12 
  250. 1932-1933 jrg. 13-14 
  251. 1934-1940 jrg. 15-25 
 
Archief en bibliotheek 
 
252-254. Administratieve handleidingen voor het sekretariaat, 1914, 1961 

en 1978.    3 delen 
  252. 1914 
  253. 1961 
  254. 1978 
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255. Handleidingen voor de administratie in de afdelingen, 1952-1973.       
 
256. Stukken betreffende het beheer van het archief, 1913-1982. 1 omslag 
 
257. Inventaris van de dossiers, gevormd door de algemeen sekretaris 

H.C. Rutgers over de periode 1915-1936, met aantekening van 
het al of niet aanwezig zijn in 1980. 1 deel 

 
258. Persoonsnamenindex op nr. 257. 1 deel 
 
259. Dagboek van de bezoeken aan de afdelingen door de nieuwe 

sekretaris L.G. Brandt, voornamelijk bedoeld om ter plekke aan-
wijzingen te geven voor het beheer van het afdelingsarchief en 
het voeren van de administratie, 1899. 1 kahier 

 
260. Stukken betreffende de benoeming van een bibliothekaris en de 

aanschaf van nieuwe boeken voor de bibliotheek, 1959-1971. 1 omslag 
 
261. Uitleenreglement van de bibliotheek, 1935. 1 stuk 
 
262. Catalogi van de bibliotheek, (ca. 1910), 1926 en (ca. 1959). 3 stukken 
 
Publiciteit en propaganda 
N.B. Voor publikaties en propaganda-aktiviteiten van het jeugdwerk, zie de 
rubriek aldaar. 
 
263. Stukken betreffende de vaststelling van het publikatiebeleid, 

1965-1970.    1 omslag 
 
264. Verslagen van het redakteurenberaad op Woudschoten, 1969. 1 omslag 
 
265. Stukken betreffende het samengaan van de redaktie van het or-

gaan van de Utrechtse Studenten Zendingsvereniging ‘Eltheto he 
basileia sou’ met de NCSV, waarbij Berigten van Eltheto het of-
ficiële orgaan van de NCSV wordt, 1902-1908. 1 omslag 

 
266-267. Notulen van de vergaderingen van de redaktie van Eltheto, 1913-

1956.     1 deel en 1 omslag 
  N.B.Voor stukken betreffende de Eltheto-brochurereeks  
   zie de nrs. 1549-1556. 
  266. 1913-1915 
  267. 1946-1956 
 
268. Huishoudelijk reglement voor de redaktie van Eltheto, opgemaakt 

na het overgaan van Eltheto naar de NCSV, 1908. 1 stuk 
 
269. Brief van de NCSV aan de redaktie van Eltheto met een reaktie 

op een artikel in het nummer van 21 november 1897 over de 
christen-studentenbeweging in Nederland, 1897. 1 stuk 

 
270-310. Eltheto he basileia sou, voorheen Berigten van Eltheto, vanaf jrg. 

62, nr. 10 officieel orgaan van de NCSV, aanvankelijk week-, 
vanaf jrg. 70 maandblad, 1902-1958, jrg. 56-100. 37 banden en 4 omslagen 

  270. 1902, jrg. 56 
  271. 1904, jrg. 58 
  272. 1905, jrg. 59 
  273. 1906, jrg. 60 
  274. 1907, jrg. 61 
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  275. 1908, jrg. 62 
  276. 1908/1909, jrg. 63 
  277. 1909/1910, jrg. 64 
  278. 1910/1911, jrg. 65 
  279. 1911/1912, jrg. 66 
  280. 1912/1913, jrg. 67 
  281. 1913/1914, jrg. 68 
  282. 1914/1915, jrg. 69 
  283. 1915/1916, jrg. 70 
  284. 1916/1917, jrg. 71 
  285. 1917/1918, jrg. 72 
  286. 1918/1919, jrg. 73 
  287. 1919/1920, jrg. 74 
  288. 1920/1922, jrg. 75-76 
  289. 1922/1924, jrg. 77-78 
  290. 1924/1925, jrg. 79 
  291. 1925/1927, jrg. 80-81 
  292. 1927/1928, jrg. 82 
  293. 1928/1929, jrg. 83 
  294. 1929/1930, jrg. 84 
  295. 1930/1931, jrg. 85 
  296. 1931/1932, jrg. 86 
  297. 1932/1933, jrg. 87 
  298. 1933/1934, jrg. 88 
  299. 1934/1935, jrg. 89 
  300. 1935/1936, jrg. 90 
  301. 1936/1937, jrg. 91 
  302. 1937/1938, jrg. 92 
  303. 1938/1939, jrg. 93 
  304. 1939/1940, jrg. 94 
  305. 1940/1941, jrg. 95 
  306. 1946, jrg. 96 
  307. 1955, jrg. 97 
  308. 1956, jrg. 98 
  309. 1957, jrg. 99 
  310. 1958, jrg. 100 
 
311. Stukken betreffende het plaatsen van advertenties in Eltheto, 

1920-1928.    1 omslag 
 
312. Stukken betreffende de uitgave van een aan het jeugdwerk gewij-

de editie van Eltheto, 1957-1958. 1 omslag 
 
313. Stukken betreffende de wijziging van het formaat en de opmaak 

van Eltheto en de aparte uitgave van Berichten van Eltheto, 1914. 1 omslag 
 
314. Stukken betreffende de toewijzing van een papier- en verschij-

ningsvergunning aan Eltheto door het buro perszuivering, 1945-
1946.     1 omslag 

 
315. Stukken betreffende het sluiten van kontrakten met uitgeverijen 

voor de druk en uitgave van Eltheto, 1908-1935. 1 omslag 
 
316. Abonneelijst van Eltheto, 1940. 1 stuk 
 
317-325. Mededeelingen, 1898-1939.  8 banden en 1 omslag 
  317. 1898-1899 
  318. 1915 okt. - 1918 juni 
  319. 1918 okt. - 1921 juni 
  320. 1921 okt. - 1924 juni 
  321. 1924 okt. - 1927 juni 
  322. 1927 okt. - 1930 juni 
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  323. 1930 sep. - 1933 aug. 
  324. 1933 sep. - 1936 mei 
  325. 1937-1939 
 
326. Berichten uit de NCSV, 1958-1961. 1 omslag 
 
327. Folders en andere gedrukte stukken met propagandateksten, be-

stemd voor toekomstige studenten, 1898. 1 omslag 
 
328. J.H. Adriani, De christen-studenten beweging, Rotterdam 1905 1 deeltje 
 
329. H.C. Rutgers, Nederlandsche Christen-Studentenvereeniging, 

Amsterdam 1908   1 deel 
 
330. H. van Dijk, Een woord tot de aankomende studenten, Nunspeet 

1913     1 deeltje 
 
331. De nieuwe plannen der NCSV, Utrecht 1914 1 deeltje 
 
332. M. van Rhijn, Taak en arbeid der NCSV, Utrecht 1920 1 deel 
 
333. De NCSV. Wat zij doet en wat zij wil, 1922 en z.j. 1 deeltje 
 
334. Stukken betreffende de samenstelling en verspreiding van het 

eerstejaarsboekje Wat wil de NCSV?, 1936-1941. 1 omslag 
 
335. Stukken betreffende het drukken en verspreiden van een affiche 

en afdelingsblad met informatie over de NCSV-projekten, 1971-
1972.     1 omslag 

 
336. Stukken betreffende de afwijzing op het voorstel van de Neder-

landse Filmassociatie om een film voor de NCSV op Woudscho-
ten te maken, 1934.   1 omslag 

 
337. Stukken betreffende het verstrekken aan de Nederlandse pers van 

berichten over de NCSV en haar aktiviteiten, 1928-1952. 1 pak 
 
338. Korrespondentie met de NCRV over het uitzenden van radio-

toespraken over het werk van de NCSV, 1950-1951, met teksten 
van radioredes, 1936 en z.j.  1 omslag 

 
339. Stukken betreffende het schrijven van artikelen over de NCSV 

voor plaatsing in het tijdschrift Die Eiche, orgaan van de geza-
menlijke wereldkerken en in de bundel Ekklesia, 1916-1934. 1 omslag 

 
340. Stukken betreffende het beschikbaar stellen van NCSV brochures 

aan andere organisaties, 1965-1970. 1 omslag 
 
341-343. Kranteberichten over de NCSV, (20e eeuw). 3 dozen 
 
F i n a n c i ë n 
 
Besluitvorming 
 
344. Notulen van het kwestoren- en penningmeesterberaad, 1948-

1979.     1 omslag 
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345. Agenda’s met vergaderstukken voor het kwestoren- en penning-
meesterberaad, 1948-1974.  1 omslag 

 
Korrespondentie 
 
346-355. Ingekomen stukken bij de algemeen penningmeester met minuten 

van uitgegane stukken, 1922-1973. 5 pakken en 5 omslagen 
  346. 1922 
  347. 1923-1928 
  348. 1928 apr.-1929 mrt. 
  349. 1929 apr.-1930 
  350. 1931-1932 
  351. 1932-1933 
  352. 1935 
  353. 1946-1955 
  354. 1959-1963 
  355. 1964-1973 
 
356. Korrespondentie van de algemeen penningmeester met de centra-

le financiële kommissie van de NCSV, 1916-1935. 1 omslag 
 
Organisatie en beleid 
 
357. Stukken betreffende het doorvoeren van financiële hervormingen 

ter dekking van de ontstane tekorten, 1912. 1 omslag 
 
358. Stukken betreffende de vaststelling van het financieel beleid, 

1938-1969.    1 omslag 
 
359. Stukken betreffende de afwikkeling van de oorlogsschadeclaim 

van de NCSV en van de vereniging ‘Het Jongenskampement’, 
1945-1959.    1 omslag 

 
360. Stukken betreffende de regeling van de verhouding tussen de 

algemeen penningmeester en de penningmeester jeugdwerk, 
1966.     1 omslag 

 
361. Stukken betreffende de regeling van de financiële verhouding 

tussen de NCSV, VCSB en de NCSV/VCSB-afdelingen Rotter-
dam en Wageningen, 1964-1969. 1 omslag 

 
 
Beleidsadvisering 
 
362. Notulen van de vergaderingen van de financiële kommissie van 

ouderen, 1939-1984.   1 pak 
 
363-366. Agenda’s met vergaderstukken voor de vergaderingen van de 

financiële kommissie van ouderen, 1939-1984. 4 pakken 
  363. 1939-1964 
  364. 1965-1970 
  365. 1971-1978 
  366. 1979-1984 
 
367. Stukken betreffende de samenstelling van de financiële kommis-

sie van ouderen, 1967. 1 omslag 
 
368. Korrespondentie van de financiële kommissie van jongeren met 

het algemeen bestuur, 1964-1968. 1 omslag 
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369. Korrespondentie van de financiële kommissie van jongeren met 

de afdelingsbesturen, met financiële overzichten van die afdelin-
gen, 1963-1967.   1 pak 

 
370. Uittreksel uit het algemeen reglement betreffende de financiële 

kommissie van jongeren, 1967. 1 stuk 
 
371. Verslagen van de financiële kommissie van jongeren over de 

boekjaren 1962-1965.   1 omslag 
 
372. Stukken betreffende de samenstelling van de financiële kommis-

sie van jongeren, 1961-1964. 1 omslag 
 
Verwerving van inkomsten 
 
373. Stukken betreffende de kontributieinning in de afdelingen, 1959-

1969.     1 pak 
 
374-377. Stukken betreffende inzamelingsakties onder de leden ter deking 

van ontstane financiële tekorten en in enkele gevallen voor speci-
ale doelen, 1916-1969.  2 pakken en 2 omslagen 

  374. 1916-1923 
  375. 1924-1926 
  376. 1927-1941 
  377. 1960-1969 
 
378. Akten van schenking van al dan niet periodieke uitkeringen, 

1952-1983.    1 omslag 
 
379. Stukken betreffende de subsidiëring door het Ministerie van 

OKW/CRM/WVC, 1968-1983. 1 pak 
 
380. Stukken betreffende de subsidiëring door landelijke kerkelijke 

organisaties, 1950-1979.  1 omslag 
 
381. Stukken betreffende de subsidiëring door de fundatie ‘Van den 

Santheuvel-Sobbe’ te Amsterdam, 1923-1931. 1 omslag 
 
382. Stukken betreffende de subsidiëring door het M.C. de Haan 

Fonds, 1923-1947.   1 omslag 
 
383. Stukken betreffende de subsidiëring door diverse instellingen, 

1962-1981.    1 omslag 
 
384. Stukken betreffende de toekenning van subsidie voor bijzondere 

projekten, 1984-1985.  1 omslag 
 
385. Stukken betreffende het aangaan van leningen, 1972-1973. 1 omslag 
 
386. Stukken betreffende de verkoop van aandelen 1984. 1 omslag 
 
387. Inventaris van de voorraden van de ‘Verkoopcentrale’ van de 

NCSV op 1 april 1934 en de berekening van de gemaakte winst 
over de periode 31 maart 1933 tot 31 maart 1934. 1 omslag 
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Financiële administratie 
 
N.B. De financiële jaarstukken kunnen ook aangetroffen worden bij de verga-
derstukken van het algemeen en dagelijks bestuur of bij de financiële kommissie 
van ouderen, dit betreft dan dubbelen. Het jeugdwerk had een eigen financiële 
administratie (zie de nrs. 961-980). De financiële jaarverslagen bevinden zich 
achter de gedrukte jaarverslagen (zie de nrs. 97-103). 
 
388. Handleidingen en kodelijsten voor de financiële administratie, 

1952-1984.    1 omslag 
 
389. Accountantsrapporten inzake de kontrole van de jaarrekeningen, 

1960-1973.    1 pak 
 
390. Begrotingen, met stukken betreffende begrotingen, 1916-1928. 1 omslag 
 
391-392. Balansen, afrekeningen en begrotingen van het algemeen werk, 

1933-1985.    2 pakken 
  391. 1933-1959 
  392. 1960-1985 
 
393. Balansboek, 1934-1949.  1 deel 
 
394-397. Grootboeken, 1924-1955.  4 delen 
  394. 1924-1931 
  395. 1936-1941 
  396. 1941-1946 
  397. 1947-1955 
 
398-399. Journalen, 1924-1936.  2 delen 
  398. 1924-1929 
  399. 1933-1936 
 
400-406. Kasboeken, 1915-1981.  7 delen 
  400. 1915 okt. - 1918 mrt. 
  401. 1917 okt. - 1919 sep. 
  402. 1961 jan. - 1963 mrt. 
  403. 1963 apr. - 1967 juli 
  404. 1967 aug. - 1970 feb. 
  405. 1970 feb. - 1972 aug. 
  406. 1978-1981 
 
407-411. Giroboeken, 1934-1955.  5 delen 
  407. 1934-1942 rek.nr. 17926 
  408. 1945-1953 idem 
  409. 1945-1955 rek.nr. 460081 
  410. 1946-1955 rek.nr. 67086 inkomsten 
  411. 1946-1955 idem uitgaven 
 
412-418. Rekening-courantboeken, 1920-1955. 7 delen 
  412. 1920 juni - 1927 okt. 
  413. 1927 nov. - 1930 aug. 
  414. 1936 jan. - 1937 okt. 
  415. 1937 nov. - 1941 aug. 
  416. 1941 sep. - 1955 juni 
  417. 1946 apr. - 1953 juni 
  418. 1953 juli - 1955 dec. 
 
419-421. Registers van inkomsten en uitgaven, 1924-1955. 3 delen 
  419. 1924-1927 
  420. 1946-1950 
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  421. 1951-1955 
 
422-424. Registers van inkomsten en uitgaven wegens de verkoop van 

publikaties, 1932-1941.  3 delen 
  422. 1932-1934 
  423. 1934 
  424. 1937-1941 
 
425. Maandstaten van het buro, 1936-1951. 1 omslag 
 
426-427. Registers van inkomsten en uitgaven van het sekretariaat op kas-

teel Hardenbroek, 1919-1925. 2 delen 
  426. 1919-1921 
  427. 1921-1925 
 
428. Register van inkomsten en uitgaven van het sekretariaat op 

Woudschoten, 1942-1946.  1 deel 
 
429. Balansen, afrekeningen en begrotingen van het studentenwerk, 

1963-1964.    2 stukken 
 
K o n t a k t e n m e t d e a f d e l i n g e n 
 
Algemeen 
 
430. Minuutbrieven aan de afdelingssekretarissen en afdelingspen-

ningmeesters, 1914-1952.  1 omslag 
 
431. Overzicht van de samenstelling en taken van het afdelingsbestuur, 

(ca. 1923).    1 stuk 
 
432. Stukken betreffende een onderzoek naar de jaarlijkse aktiviteiten 

van de afdelingen en hun relatie tot het hoofdbestuur, 1929-1931. 1 omslag 
 
433. Stukken betreffende de samenstelling van een schatboekje voor 

de afdelingsbesturen, (ca. 1935). 2 stukken 
 
 
434. Overzichten van de afdelingsaktiviteiten, met richtlijnen voor het 

samenstellen van het afdelingsverslag, 1964-1968. 1 omslag 
 
435. Toegezonden verslagen van gezamenlijke bijeenkomsten van de 

afdelingen, 1969-1970.  1 omslag 
 
Afdeling Amsterdam 
N.B.Aanvankelijk waren er twee afdelingen te Amsterdam, nl. van de stedelijke 
universiteit en van de vrije universiteit. Vanaf 1945 is er sprake van één afde-
ling. 
 
436-439. Korrespondentie met de afdeling Amsterdam, 1897-1982. 
      2 pakken en 2 omslagen 
  436. 1897-1939 
  437. 1956-1960 
  438. 1961-1966 
  439. 1967-1982 
 
440. Toegezonden notulen van de vergaderingen van de afdeling Am-

sterdam, 1957-1979.   1 omslag 
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441-442. Toegezonden (jaar)verslagen van de afdeling Amsterdam, 1898-
1969.     1 pak en 1 omslag 

  441. 1898-1941 
  442. 1945-1969 
 
443. Toegezonden jaarrekeningen, balansen en begrotingen van de 

afdeling Amsterdam, 1965-1970. 1 omslag 
 
444. Toegezonden ledenlijsten van de afdeling Amsterdam, met bege-

leidende brieven, 1904-1905, 1970. 1 omslag 
 
445. Toegezonden afdelingsbladen van de afdeling Amsterdam, (ca. 

1966-1971).    1 doos 
 
446. Stukken betreffende de oprichting van het dispuut Kuklos door de 

afdeling Amsterdam, 1947.  1 omslag 
 
Afdeling Breda 
 
447. Stukken betreffende de werving en toelating van nieuwe leden 

van de Koninklijke Militaire Akademie te Breda en de oprichting 
van een afdeling Breda, 1917-1929. 1 omslag 

 
448. Korrespondentie met de afdeling Breda, 1932-1935. 1 omslag 
 
449. Toegezonden jaarverslagen van de afdeling Breda, 1923-1925. 1 omslag 
 
Afdeling Delft 
 
450-452. Korrespondentie met de afdeling Delft, 1897-1979. 1 pak en 2 omslagen 
  450. 1897-1920 
  451. 1959-1966 
  452. 1967-1979 
 
453. Toegezonden notulen van de vergaderingen van de afdeling 

Delft, 1960-1963.   1 omslag 
 
454-455. Toegezonden (jaar)verslagen van de afdeling Delft, 1898-1970. 2 omslagen 
  454. 1898-1941 
  455. 1945-1970 
 
456. Toegezonden jaarrekeningen, balansen en begrotingen van de 

afdeling Delft, 1965-1970.  1 omslag 
 
457. Toegezonden konferentiemappen van de afdeling Delft, 1972-

1976.     1 pak 
 
458. Toegezonden ledenlijsten van de afdeling Delft, 1958-1970. 1 omslag 
 
459-460. Toegezonden afdelingsbladen van de afdeling Delft, (ca. 1966-

1971).     2 dozen 
 
461. Verslagen van bezoeken van de algemeen voorzitter aan de afde-

ling Delft, 1959-1961.  1 omslag 
 
462. Stukken betreffende de deelname van de afdeling Delft aan het 

Werkverband van Hervormde Studenten te Delft, 1946-1950. 1 omslag 
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Afdeling Den Haag 
 
463. Korrespondentie met de afdeling Den Haag, 1959-1971. 1 pak 
 
464. Toegezonden jaarverslagen van de afdeling Den Haag, 1922-

1969.     1 omslag 
 
465. Toegezonden ledenlijsten van de afdeling Den Haag, 1963-1969. 4 stukken 
 
466. Toegezonden afdelingsbladen van de afdeling Den Haag, 1969-

1970.     1 pak 
 
Afdeling Groningen 
 
467-469. Korrespondentie met de afdeling Groningen, 1897-1979. 2 pakken en 1 omslag 
  467. 1897-1920 
  468. 1957-1966 
  469. 1967-1979 
 
470. Toegezonden (jaar)verslagen van de afdeling Groningen, 1898-

1969.     1 pak 
 
471. Toegezonden jaarrekeningen, balansen en begrotingen van de 

afdeling Groningen, 1965-1970. 1 omslag 
 
472. Toegezonden ledenlijst van de afdeling Groningen, met brieven 

daarover, 1904-1905.   1 omslag 
 
473. Toegezonden afdelingsbladen van de afdeling Groningen, (ca. 

1966-1971).    1 doos 
 
474. Verslagen van bezoeken door de algemeen voorzitter aan de 

afdeling Groningen, 1959-1970. 1 omslag 
 
475. Almanakken van de afdeling Groningen, 1967. 2 stukken 
 
Afdeling Kampen 
 
476. Stukken betreffende de (tijdelijke) opheffing van de afdeling 

Kampen, 1930.   1 omslag 
 
477-478. Korrespondentie met de afdeling Kampen, 1900-1971. 2 omslagen 
  477. 1900-1940 
  478. 1956-1971 
 
479. Toegezonden (jaar)verslagen van de afdeling Kampen, 1898-

1952.     1 omslag 
 
Afdeling Leiden 
 
480-482. Korrespondentie met de afdeling Leiden, 1897-1971. 1 pak en 2 omslagen 
  480. 1897-1920 
  481. 1947-1966 
  482. 1967-1971 
 
483. Toegezonden notulen van de vergaderingen van de afdeling Lei-

den, 1947-1958.   1 omslag 
 
484. Toegezonden (jaar)verslagen van de afdeling Leiden, 1898-1969. 1 omslag 
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485. Toegezonden ledenlijsten van de afdeling Leiden, met begelei-

dende brieven, 1905-1960.  1 omslag 
 
486. Toegezonden afdelingsbladen van de afdeling Leiden, (ca. 1966-

1971).     1 doos 
 
487. Verslagen van bezoeken door de algemeen voorzitter aan de 

afdeling Leiden, 1959-1961.  1 omslag 
 
488. Programma’s van de aktiviteiten van de afdeling Leiden, 1940-

1941.     1 omslag 
 
489. Stukken betreffende de verbouw en inrichting van het vereni-

gingsgebouw van de afdeling Leiden aan het Rapenburg 4, 1938-
1941.     1 omslag 

 
 
Afdeling NVCSV 
 
490. Korrespondentie met de afdeling NVCSV, 1899-1912. 1 omslag 
 
491. Toegezonden (jaar)verslagen van de afdeling NVCSV, 1902-

1912.     1 omslag 
 
Afdeling Rotterdam 
 
492. Korrespondentie met de afdeling Rotterdam, 1957-1970. 1 omslag 
 
493. Toegezonden notulen van de vergaderingen van de afdeling Rot-

terdam, 1957-1969.  1 omslag 
 
494. Toegezonden (jaar)verslagen van de afdeling Rotterdam, 1918-

1961.     1 omslag 
 
495. Toegezonden afdelingsbladen van de afdeling Rotterdam, 1969-

1970.     1 omslag 
 
496. Stukken betreffende de oplossing van interne problemen binnen 

de afdeling Rotterdam, 1967-1969. 1 omslag 
 
497. Stukken betreffende de aktiviteiten van het winterwerk in de 

afdeling Rotterdam, 1962-1967. 1 omslag 
 
Afdeling Utrecht 
 
498-501. Korrespondentie met de afdeling Utrecht, 1897-1971. 2 pakken en 2 omslagen 
  498. 1897-1942 
  499. 1957-1962 
  500. 1963-1966 
  501. 1967-1971 
 
502. Toegezonden notulen van de vergaderingen van de afdeling 

Utrecht, 1957-1966.   1 omslag 
 
503-504. Toegezonden (jaar)verslagen van de afdeling Utrecht, 1898-1979.       
  503. 1898-1929 
  504. 1930-1979 
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505. Toegezonden ledenlijsten van de afdeling Utrecht, met begelei-
dende brieven, 1904-1905.  1 omslag 

 
506. Toegezonden afdelingsbladen van de afdeling Utrecht, 1946-

1971.     1 doos 
 
507. Stukken betreffende de huisvesting van de afdeling Utrecht aan 

de Kromme Nieuwe Gracht 38, 1929. 1 omslag 
 
Afdeling Wageningen 
 
508. Stukken betreffende de oprichting van de afdeling Wageningen, 

1906-1907.    1 omslag 
 
509. Korrespondentie met de afdeling Wageningen, 1907-1971. 1 pak 
 
510. Toegezonden notulen van de vergaderingen van de afdeling Wa-

geningen, 1957, 1959.  2 stukken 
 
511. Toegezonden (jaar)verslagen van de afdeling Wageningen, 1906-

1969.     1 omslag 
 
512. Toegezonden afdelingsbladen van de afdeling Wageningen, (ca. 

1966-1971).    1 pak 
 
Overige afdelingen 
 
513. Stukken betreffende de oprichting en opheffing van de groep 

Deventer van de NCSV, gevormd door studenten van de Middel-
bare Koloniale Landbouwschool te Deventer, 1926-1932. 1 omslag 

 
514. Korrespondentie met de Protestantse Gespreksgroep (PGG) van 

de Technische Hogeschool te Eindhoven, 1956-1970. 1 omslag 
 
515. Toegezonden afdelingsbladen van de PGG, 1965-1966. 4 stukken 
 
516. Stukken betreffende de mislukte poging tot oprichting van een 

afdeling te Den Helder bij het Koninklijk Instituut der Marine, 
1906-1907.    1 omslag 

 
517. Stukken betreffende de aktiviteiten van de Indische afdeling, 

1918-1936.    1 omslag 
 
518. Stukken betreffende de mislukte poging tot oprichting van een 

afdeling Nijmegen, 1930-1937. 1 omslag 
 
519. Korrespondentie met de afdeling Twente van de Technische 

Hogeschool te Enschede, 1963-1981. 1 omslag 
 
520. Stukken betreffende de oprichting van de afdeling Willemsoord, 

gevormd door studenten van het Koninklijk Instituut voor Marine 
aldaar, met ingekomen stukken van die afdeling, 1917-1940. 1 omslag 

 
521. Toegezonden jaarverslagen van de Zuidafrikaanse afdeling, 1913, 

1914.    2 stukken 
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K o n t a k t e n  m e t  o r g a n i s a t i e s  i n  h e t  b i n n e n l a n d 
 
Vrijzinnig Christelijke Studentenbond (VCSB) 
 
 522. Notulen van de gezamenlijke vergaderingen van de NCSV met de 

VCSB, 1946-1957.   1 omslag 
 
523-524. Korrespondentie met de VCSB, 1955-1971. 2 pakken 
  523. 1955-1964 
  524. 1965-1971 
 
525. Stukken betreffende de organisatie van konferenties samen met 

de VCSB, 1929-1951.  1 omslag 
 
526-537. Stukken betreffende de organisatie van federatiedagen op studen-

tengebedsdag in samenwerking met de VCSB, 1941-1971. 12 omslagen 
  N.B. Zie voor federatiedagen zonder de VCSB nr. 794. 
  526. 1941-1970, algemeen 
  527. 1957, Leiden 
  528. 1961, Rotterdam, thema: Afrika-Europa 
  529. 1962, Amsterdam, thema: Aanstekelijk mens-zijn 
  530. 1963, Delft, thema: Getuigenis en verdraagzaamheid  
  531. 1964, Leiden, thema: Waarachtig geloven 
  532. 1965, Groningen, thema: Zijn er nog woorden voor 
  533. 1967, Amsterdam, thema: China 
  534. 1968, Wageningen, thema: De kater van Alma Mater 
  535. 1969, Delft, thema: Wie bouwt voor wie 
  536. 1970, Rotterdam, thema: De macht van het  
   bedrijfsleven 
   537. 1971, Leiden, thema: Reklame in de maatschappij 
 
538. Stukken betreffende de aktiviteiten van de gemengde kommissie 

van de NCSV en VCSB op het gebied van het studentenwerk, 
1917.     1 omslag 

 
539. Afschriften van brieven van de VCSB aan de WSCF over hun 

onderlinge verhouding, 1922. 2 stukken 
 
540. Korrespondentie met de VCSB over de mogelijke toetreding van 

de VCSB tot de WSCF, 1951. 1 omslag 
 
541. Stukken betreffende de oprichting en de aktiviteiten van het Co-

mité in Nederland tot Aansluiting bij de Wereldfederatie 
(CNAW), ingesteld om aansluiting van de VCSB bij de WSCF 
mogelijk te maken, 1952-1962. 1 pak 

 
542. Stukken betreffende de oprichting van de Christen Studentenas-

sociatie (CSA), een samenwerkingsverband van NCSV, VCSB 
en de PGG, en de besprekingen over hun onderlinge verhouding 
binnen het CSA-verband, 1962-1964. 1 pak 

 
543. Notulen van de vergaderingen van de CSA, 1963-1967. 1 omslag 
 
544. Agenda’s en vergaderstukken voor de vergaderingen van de 

CSA, 1963-1967.   1 omslag 
 
545. Stukken betreffende de vaststelling van de organisatiestruktuur 

van de CSA en de afbakening van de beleidsbevoegdheden, 
1963-1966.    1 omslag 
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546. Stukken betreffende de financiën van de CSA, 1963-1967. 1 omslag 
 
547. Stukken betreffende de organisatie van CSA-studiedagen, 1962-

1965.     1 omslag 
 
548. Stukken betreffende de aktiviteiten van de brugkommissie van de 

CSA, die tot taak heeft toe te zien op de werkzaamheden van de 
studiesekretaris-kursusleider in dienst van de CSA en de Stichting 
Kerk en Wereld, 1963-1967.  1 pak 

 
549. Stukken betreffende de aktiviteiten van de oecumenische kom-

missie van de CSA, 1964-1966. 1 omslag 
 
550. Berichten, uitgave van de CSA, 1962-1967, met stukken betref-

fende de uitgave, 1958-1966. 1 pak 
 
551. Stukken betreffende de inzending door de NCSV van kopij aan 

het CSA-blad Berichten, 1965-1967. 1 omslag 
 
552. Stukken betreffende de uitgave van het blad Ontmoeting, geza-

menlijke blad van NCSV en VCSB, 1945-1946. 1 omslag 
  N.B. De eerste jaargang van het blad Ontmoeting is  
   gebonden bij jaargang 96 van het tijdschrift  
   Eltheto, zie nr. 306. 
 
553-561. Ut omnes unum sint, orgaan van de NCSV en VCSB, waarin 

opgenomen Eltheto en Berichten, jrg. 1-8, 1947-1954. 9 banden 
  553. 1947 
  554. 1948 
  555. 1949 
  556. 1950 
  557. 1951, nrs. 1-10 
  558. 1951, nrs. 11-16 
  559. 1952 
  560. 1953 
  561. 1954 
 
 
562. Stukken betreffende de uitgave van Ut omnes unum sint, 1946-

1954.     1 omslag 
 
Andere Nederlandse studentenorganisaties 
 
563. Toegezonden verslagen van christelijke studentenorganisaties die 

nauwe kontakten onderhouden met de NCSV, 1900-1908. 1 omslag 
 
564-579. Stukken betreffende kontakten met Nederlandse studentenvereni-

gingen, 1901-1976.   3 pakken en 12 omslagen 
  564. Batavia, Oud-katholieke Studentenvereniging,  
   1930-1966 
  565. Calvinistische Studenten Beweging, 1946-1964 
  566. Christen Studenten Vredesbond, z.j. 
  567. Christelijke Gymnasiastenvereniging Chrysostomus,  
   1916-1921 
  568. Nederlandse Christelijke Gymnasiastenbond, 1916- 
   1918 
  569. Nederlandse Staatkundige Studentenfederatie, 1962- 
   1965 
  570. Nederlandse Studentenraad, 1958-1964 
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  571. Nederlandse Zionistische Studentenorganisatie, 
    1967-1970 572. Oecumenische Conta 
  573. Perserikatan Keristen Indonesia, 1948-1951 
  574. Societas Studiosorum Reformatorum, 1901-1965  
   (SSR) 
  575. Studentenvereniging op Humanistische Grondslag  
   Socrates, 1947-1976 
  576. Unie der Rooms-katholieke Studenten in Nederland,  
   1928-1966 (UKSN) 
  577. Vereniging van Academische Christelijke Vrouwen,  
   1928-1929 
  578. Vereniging van Studenten in de Theologische  
   Faculteiten, 1946-1950 
  579. Vindicamus Vereniging van Studenten aan de  
   Nederlandse Katholieke Theologica en Philosop- 
   hica, 1962-1970 
 
580. Stukken betreffende het gezamenlijk onderhouden van kontakten 

door NCSV, VSCB en UKSN met Pax Romanafederaties m.n. 
over internationale vraagstukken, 1966-1967. 1 omslag 

 
581. Stukken betreffende de oprichting en aktiviteiten van een alge-

mene christelijke studentenvereniging aan de nieuwe TH Twente 
te Enschede, een samenwerkingsverband van NCSV, VCSB, 
PGG en UKSN, 1964-1969. 1 omslag 

 
582. Stukken betreffende een overeenkomst met de SSR en UKSN 

inzake de uitgave van een gezamenlijk blad Off, 1968. 1 omslag 
 
583. Notulen en besluitenlijsten van de redaktievergaderingen van Off, 

1968-1969.    1 omslag 
 
584. Ingekomen stukken bij de redaktie van het studentenblad Off, met 

minuten van uitgegane stukken, 1966-1968. 1 pak 
 
585. Off, maandblad voor studenten, 1967-1969, met stukken betref-

fende de uitgave, 1966-1969.  1 pak 
 
Niet-studentenorganisaties 
 
586. Stukken betreffende de verhouding tot de Nederlandse Hervorm-

de Kerk, 1934-1971.   1 omslag 
  N.B. Zie ook de nrs. 1383-1386 en 1570. 
 
587. Stukken betreffende kontakten met de Stichting Kerk en Wereld 

van de Nederlandse Hervormde Kerk, 1948-1964. 1 pak 
 
588. Stukken betreffende de organisatie van studieweken in samen-

werking met de Stichting Kerk en Wereld, 1963-1969. 1 pak 
  N.B. Zie ook nr. 548. 
 
589. Stukken betreffende deelname van de NCSV aan een konferentie 

van de Stichting Kerk en Wereld over kerk en samenleving, 
1965-1966.    1 omslag 

 
590-629. Stukken betreffende kontakten met Nederlandse organisaties, 

1903-1971.    13 pakken en 27 omslagen 
  590. Amsterdamse Maatschappij voor Jongemannen,  
   1926-1935 
  591. Centraal Comité Jongeren Vredesactie, 1925-1926 
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  592. Centrale Jeugdraad, 1922-1928 
  593. Centrum voor Recreatie en Ontmoeting van Stichtse  
   Scholieren, 1956-1958 
  594. Christen Jonge Vrouwenfederatie, 1930-1964 
  595. Comité Huisvesting Studerende Inlanders, 1913 
  596. Commissie Jongerenhulp van de Oecumenische  
   Jeugdraad, 1964-1968 
  597. Conta 
  598. Federatie van Christelijke Verenigingen voor  
   Vrouwen en Meisjes, 1920-1938 
  599. Groenwezen, Vereniging tot Bestrijding van het,  
   1921-1922 
  600. Haarlemse Jongensgilde, 1924-1927 
  601. Hervormde Jeugdraad, 1941-1971 
  602. Interchurch Reconstruction Committee of the  
   Netherlands, 1946-1950 
  603. Jongeren Vredesfederatie, 1929-1936 
  604. Jongeren Vrijwilligerscorps, 1962-1964 
  605. Leyden International Bureau, 1933-1935 
  606. Lukasstichting, 1903-1906 
  607. Nederlands Jeugdleidersinstituut, 1925-1936 
  608. Nederlands Jongelingenverbond, 1903-1917 
  609. Nederlandse Jeugdgemeenschap, 1947-1964 
  610. Nederlandse Jeugdherbergcentrale, 1945-1951 
  611. Nederlandse Vereniging ter Behartiging van de  
   Belangen der Jonge Meisjes, 1930-1931 
  612. Netherlands Students Bureau for International  
   Cooperation, 1968 
  613. Oecumenisch Jeugdcomité in Nederland, 1934-1939 
  614. Oecumenische Conta615. Oecumenische Jeugdraad,  
   1949-1964 
  616. Oecumenische Raad van Kerken in Nederland, 1948- 
   1950 
  617. Pallas Athene, Internationale School voor Wijsbe 
   geerte, 1915-1924 
  618. Protestants Hulpcomité voor Uitgewekenen om Ras  
   en Geloof, 1938-1939 
  619. Stichting Jeugdcentrum der Evangelische Broeder 
   gemeente in Suriname, 1959 
  620. Stichting Jeugdlektuur, 1931-1932 
  621. Stichting voor Lichamelijke Opvoeding, Spel en  
   Sport in het Jeugdwerk, 1948-1955 
  622. Stichting Nederlandse Studentenhulp, 1946 
  623. Stichting Universiteit en Evangelie, 1960-1964 
  624. Stichting Wending, 1965-1966 
  625. de Toorts, Christelijke Meisjesbeweging, 1948-1951 
  626. Unie van Baptistengemeenten in Nederland, 1949- 
   1950 
  627. Vereniging voor Volkerenbond en Vrede, 1919-1937 
  628. Vrijzinnig Christelijke Jeugdcentrale, 1920-1951 
  629. Wereldraad van Kerken, 1947-1950 
 
K o n t a k t e n  m e t  z u s t e r o r g a n i s a t i e s  i n  h e t  b u i t e n l a n d 
 
Algemeen 
 
630. Brief van H.C. Rutgers met vragenlijst, gericht aan de Europese 

christen studentenverenigingen over de organisatie en aktiviteiten 
van de universiteiten in hun land, met ingekomen antwoorden, 
1914.     1 omslag 

 
631-675. Stukken betreffende kontakten met buitenlandse christen studen-

tenverenigingen, 1897-1982.  8 pakken, 35 omslagen en 2 stukken 
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  631. Argentinië, 1913-1922 
  632. Algerije, 1923 
  633. Australië, 1956-1958 
  634. België, 1897-1970 
  635. Bulgarije, 1922-1934 
  636. Canada, 1920-1926 
  637. China, 1899-1940 
  638. Denemarken, 1902-1959 
  639. Duitsland, 1897-1932 
  640. Egypte, 1923 
  641. Estland, 1921-1926 
  642. Evangelische Studentengemeinde (ESG), 1947-1962 
  643. idem, 1966-1970 
  644. idem, 1971-1975 
  645. idem, 1976-1982 
  646. Fillipijnen, 1922-1925 
  647. Finland, 1915-1963 
  648. Frankrijk, 1898-1950 
  649. Griekenland, 1921-1927 
  650. Groot-Brittannië en Ierland, 1898-1935 
  651. idem, 1948-1971 
  652. Hawaii, 1923 
  653. Hongarije, 1915-1939 
  654. India (Brits-Indië), 1920-1935 
  655. Italië, 1900-1934 
  656. Jamaica, 1927 
  657. Japan, 1899-1935 
  658. Joegoslavië, 1920-1927 
  659. Korea, 1925-1927 
  660. Letland, 1922 
  661. Midden-Oosten, 1921-1928 
  662. Nieuw-Zeeland, 1921-1971 
  663. Noorwegen, 1900-1931 
  664. Oekraine, 1923 
  665. Oostenrijk, 1915-1928 
  666. Portugal, 1923 
  667. Roemenië, 1920-1924 
  668. Rusland, 1920-1940 
  669. Spanje, 1921-1923 
  670. Tsjecho-Slowakije, 1921-1969 
  671. Verenigde Staten, 1900-1939 
  672. Zuid-Afrika, 1901-1956 
  673. Zuid-Amerika, 1921-1966 
  674. Zweden, 1899-1960 
  675. Zwitserland, 1899-1933 
 
676. Stukken betreffende bezoeken aan Engelse universiteiten en 

studentenorganisaties, 1916-1921. 1 omslag 
 
677. Stukken betreffende bezoeken aan de Humbold-universiteit te 

Oost-Berlijn en het organiseren van studiereizen naar de DDR, 
1964-1974.    1 pak 

 
678-681. Stukken betreffende ontmoetingen tussen studenten uit de DDR 

en leden van de NCSV in het konferentiehuis ‘Villigst’, 1954-
1968.     3 pakken en 1 omslag 

  678. 1954-1959 
  679. 1959-1963 
  680. 1964-1967 
  681. 1968 
 
682. Stukken betreffende de organisatie van rëunies van Villigst-

gangers, 1960-1965.   1 omslag 
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683. Stukken betreffende de organisatie van studentenuitwisselingen 

met Polen, 1961-1980.  1 omslag 
 
684. Historische overzichten van 25 jaar Nederlands Oekumenische 

Gemeente Hendrik Kraemerhuis te Oost-Berlijn, 1974. 2 stukken 
 
685. Stukken betreffende de ondersteuning door de NCSV van het 

Hendrik Kraemerhuis te Oost-Berlijn, 1971. 1 omslag 
 
686. Stukken betreffende het leggen van kontakten tussen Nederlandse 

en Oostduitse studenten in het kader van de aktiviteiten van ‘The 
christian group for east and west contact’, 1961-1969. 1 omslag 

 
687. Stukken betreffende het bezoek van 8 NCSV-ers aan Praag, op 

uitnodiging van Blahoslav Hajek, in het kader van de Praagse 
Vredesbeweging, 1964-1965. 1 omslag 

 
688-689. Stukken betreffende deelname van de NCSV aan het regionale 

komité van de Praagse Christelijke Vredeskonferentie, 1964-
1971.     2 pakken 

  688. 1964-1966 
  689. 1967-1971 
 
690. Programma’s, circulaires en andere stukken betreffende het Oe-

cumenisch Instituut op het kasteel Bossey te Geneve, 1959-1971.       
 
691. Notulen van de eerste vergadering van de Indonesische kommis-

sie, 1931.    1 stuk 
 
692-693. Stukken betreffende kontakten met de Indonesische Christen 

Studentenbeweging, 1915-1971. 2 pakken 
  692. 1915-1964 
  693. 1965-1971 
 
694. Stukken betreffende de advisering door de NCSV bij de oprich-

ting van een afdeling van de YMCA te Soerabaja in Nederlands-
Indië, 1926-1930.   1 omslag 

 
695. Ingekomen stukken betreffende de aktiviteiten van het Neder-

lands Jongelingenverbond in Nederlands-Indië, 1930-1936. 1 omslag 
 
696. Ingekomen stukken betreffende de aktiviteiten van de Indische 

kommissie van de Federatie van Christelijke Verenigingen van en 
voor Vrouwen en Meisjes in Nederlands-Indië, 1929-1934. 1 omslag 

 
697. Stukken betreffende de oprichting en aktiviteiten van de Neder-

lands-Indische Literatuurvereniging, 1929-1940. 1 omslag 
 
698. Dokumentatie over buitenlandse christen-studentenorganisaties. 1 doos 
 
World Student Christian Federation (WSCF) 
  
Relatie algemeen 
 
699-709. Korrespondentie met de WSCF, 1897-1983. 9 pakken en 2 omslagen 
  699. 1897-1913 
  700. 1954-1959 
  701. 1960-1963 
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  702. 1964-1965 
  703. 1966 
  704. 1967 
  705. 1968 
  706. 1969 
  707. 1970-1971 
  708. 1979-1981 
  709. 1982-1983 
 
710. Korrespondentie van Rutgers met het algemeen sekretariaat van 

de WSCF te Geneve, 1923-1935. 1 omslag 
 
711. Korrespondentie van Rutgers met WSCF funktionarissen, 1915-

1938.     1 pak 
 
712. Stukken betreffende het samenwerkingsverband binnen de WSCF 

van de christen-studentenverenigingen van Frankrijk, Belgie, 
Zwitserland en Nederland, 1898, 1902. 2 stukken 

 
713. Stukken betreffende de aktiviteiten van de WSCF-kommissie van 

de NCSV, 1965-1966.  1 omslag 
 
714. Stukken betreffende bezoeken van de voorzitter van de WSCF, 

John Mott, aan diverse aangesloten landen en in het bijzonder aan 
Nederland, met levensbeschrijvingen van Mott, o.a. door Rutgers, 
1898-1935.    1 pak 

 
715. Stukken betreffende bezoeken aan Nederland door sekretarissen 

van de WSCF, 1946-1951.  1 omslag 
 
Deelname aan vergaderingen en konferenties 
 
716-733. Stukken betreffende deelname aan de vergaderingen van het 

algemeen komité van de WSCF, 1897-1968. 2 delen en 16 omslagen 
  716. 1897, Northfield 
  717. 1898, Eisenbach 
  718. 1899, Londen 
  719. 1900, Versailles 
  720. 1902, Soro 
  721. 1904, Tokyo 
  722. 1905, Zeist 
  723. 1907, Tokyo 
  724. 1909, Oxford 
  725. 1911, Constantinopel 
  726. 1913, Lake Mohank 
  727. 1922, Peking  
  728. 1925, Nyborg Strand 
  729. 1946, Oslo 
  730. 1949, Whitby 
  731. 1960, Thessaloniki 
  732. 1964, Embalsa Rio Tercero 
  733. 1968, Otienami 
 
734. Toegezonden verslagen van de vergaderingen van het algemeen 

komité van de WSCF, 1907-1977. 1 pak 
 
735-738. Stukken betreffende deelname aan de vergaderingen van het 

uitvoerend komité van de WSCF, 1924-1939. 4 omslagen 
  735. 1924, High-Leigh 
  736. 1925, Bas-Mornex 
  737. 1926, Nyborg Strand 
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  738. 1932, Woudschoten 
 
739-740. Toegezonden verslagen van de vergaderingen van het uitvoerend 

komité van de WSCF, 1926-1981. 2 dozen 
  739. 1926-1963 
  740. 1965-1981 
 
741. Stukken betreffende deelname aan de vergaderingen van de se-

kretarissen van de Europese christen-studentenverenigingen, aan-
gesloten bij de WSCF, 1927-1940. 1 pak 

 
742-746. Stukken betreffende deelname aan de vergaderingen van de Eu-

ropese raad van de WSCF, 1947-1957. 1 pak en 4 omslagen 
  742. 1947, Huis ter Heide 
  743. 1948, High Leigh 
  744. 1955, Woudschoten 
  745. 1956, Bièvres 
  746. 1957, Hald 
 
747. Stukken betreffende deelname aan de High School Consultations, 

georganiseerd door de Europese raad van de WSCF, 1954-1961. 1 pak 
 
748. Stukken betreffende deelname aan de vergaderingen van de Eu-

ropese staf van de WSCF, 1966-1968. 1 pak 
 
749. Toegezonden verslagen van de vergaderingen van de Europese 

staf van de WSCF, 1958-1968. 1 omslag 
 
750. Stukken betreffende deelname aan de vergaderingen van het 

Europees komité van de WSCF, 1970-1975. 1 pak 
 
751. Toegezonden verslagen van de vergaderingen van het Europees 

komité van de WSCF, 1970-1979. 1 omslag 
 
752. Stukken betreffende deelname aan en mede-organisatie van de 

vergadering van het Europees regionale komité op Woudschoten, 
1982-1983.    1 omslag 

 
753. Stukken betreffende de opvolging van Milan Opocensky als 

Europees sekretaris van de WSCF en de mogelijke opvolging van 
Bas Wielenga van de NCSV, 1973. 1 omslag 

 
754. Toegezonden verslagen van de vergaderingen van de officers van 

de WSCF, 1927, 1955-1968.  1 pak 
 
755-781. Stukken betreffende deelname aan en (mede)organisatie van 

konferenties van de WSCF, 1921-1980. 4 pakken en 23 omslagen 
  755. 1921, Praag, internationaal studentenkongres 
  756. 1921, Beatenberg 
  757. 1922, Henriod 
  758. 1922-1925, studenten diskussie-konferenties 
  759. 1922-1927, Zuideuropese konferenties 
  760. 1924, High-Leigh 
  761. 1925, Stockholm, thema: Christian life and work 
  762. 1926, Pan-pacific konference in Australië 
  763. 1926, Helsinki 
  764. 1927, Bethel 
  765. 1927, Parmoor 
  766. 1930, huis Zuilen, retraite voor studentenleiders 
  767. 1929-1939, internationale theologenkonferenties 
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  768. 1932, Java, CSM in Z-O Azië 
  769. 1933, Edinburgh, zending 
  770. 1937, Birmingham, zending 
  771. 1939, Nunspeet 
  772. 1946, Oslo, thema: Jesus is the lord 
  773. 1947, Zeist, bijbel 
  774. 1947, Westminster, thema: Christian obedience in  
   the modern world 
  775. 1948, Zeist, missie 
  776. 1967, Basel, European university consultation 
  777. 1968, Turku 
  778. 1970, Agape, thema: De strijd voor socialisme in  
   Europa 
  779. 1972, Oost-Berlijn, over organisatie van de WSCF 
  780. 1974, thema: Education 
  781. 1975, 1980, Linho, thema: Vrouwen in Europese  
   ideologieën 
 
782-787. Stukken betreffende deelname aan door de WSCF georganiseerde 

jeugdfestivals en -forums, 1961-1978. 4 pakken en 2 omslagen 
  782. 1961, Moskou 
  783. 1962, Helsinki 
  784. 1965, Algiers 
  785. 1968, Sofia 
  786. 1973, Berlijn 
  787. 1978, Havanna 
 
788-790. Toegezonden rapporten van de WSCF alsmede verslagen van 

konferenties en studiedagen, georganiseerd door de WSCF, waar-
aan de NCSV niet heeft deelgenomen, 20e eeuw. 3 dozen 

 
Deelname aan overige WSCF-aktiviteiten 
 
791. Stukken betreffende de doelstellingen van het studieprojekt van 

de WSCF ‘The Life and Mission of the Church’ (LMC) en de ak-
tiviteiten van de NCSV voor dit projekt in Nederland, 1958-1962.       

 
792. Stukken betreffende deelname aan konferenties over het LMC-

projekt van de WSCF, 1960-1963. 1 pak 
 
793. Informatiebulletins van het LMC-projekt van de WSCF, 1958-

1964.     1 omslag 
 
794. Stukken betreffende de viering van de ‘Dag des Gebeds’ oftewel 

federatiedag, een universele gebedsdag, aangewezen door de 
WSCF, 1898-1941.   1 pak 

  N.B. Zie ook de nrs. 526-537. 
 
795. Stukken betreffende het bijbelstudiewerk van de WSCF, 1972-

1973.     1 omslag 
 
796. Stukken betreffende de aktiviteiten van de WSCF op het gebied 

van het onderwijs, 1958-1968. 1 omslag 
 
797. Ingekomen stukken van de WSCF betreffende het christelijk 

studentenwerk op middelbare scholen in de aangesloten landen, 
1946-1959.    1 omslag 

 
798. Toegezonden jaarverslagen van de Christian Movement in 

Schools van de WSCF, 1944-1955. 1 omslag 
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799. Stukken betreffende de deelname van de NCSV in de projekten 

‘Frontier Study and Service’ en ‘Ecumenical Assistence’ van de 
WSCF, 1958-1965.   1 pak 

 
800. Stukken betreffende de bemiddeling van de NCSV bij het geschil 

over de subsidiëring van de WSCF door het ministerie van stu-
dentenpredikanten, 1970-1971. 1 omslag 

 
801. Stukken betreffende de deelname in het Herstel Europa Comité 

van de WSCF, 1923-1927.  1 omslag 
 
802. Stukken betreffende het algemeen beleid van het European Stu-

dent Relief (ESR) van de WSCF, 1920-1925. 1 pak 
 
803. Jaarverslagen van het ESR, 1921-1924. 1 omslag 
 
804. Korrespondentie van Rutgers met het ESR, 1920-1933. 1 pak 
 
805. Korrespondentie van Rutgers met het Engelse Imperial War Re-

lief Fund, de Engelse tak van het ESR, 1921. 1 omslag 
 
806. Staat van de ingekomen gelden van de deelnemende landen aan 

het ESR en de verdeling daarvan, met bijlagen, 1921. 1 omslag 
 
807. Stukken betreffende deelname aan de aktiviteiten van het ‘Intel-

lectual Relief’ van de ESR, d.i. het zenden van studieboeken aan 
studenten in Oost- en midden-Europa, 1921-1922. 1 omslag 

 
808. Stukken betreffende het mede-organiseren en deelnemen aan een 

internationale studentenkonferentie van de Conféderation Interna-
tionale en het ESR te Den Haag, 1923. 1 omslag 

 
809. Stukken betreffende deelname aan konferenties georganiseerd 

door het ESR, 1924-1926.  1 omslag 
 
810-825. Stukken betreffende de aktiviteiten van het ESR in diverse Oost- 

en middeneuropese landen ter ondersteuning van noodlijdende 
studenten aldaar, 1919-1939.  11 pakken en 6 omslagen 

  810. algemeen, 1922-1925 
  811. Bulgarije, 1923-1932 
  812. Duitsland, 1920-1921 
  813. idem, 1922-1925 
  814. Hongarije, 1921-1925 
  815. Oostenrijk, 1920 
  816. idem, 1921 
  817. idem, 1922 
  818. Oostenrijk, 1923-1931 
  819. Polen, 1921-1924 
  820. Rusland, 1919-1922 
  821. idem, 1923-1929 
  822. idem, 1935-1939 
  823. Tsjecho-Slowakije, 1921-1925 
  824. Turkije, 1921 
  825. Zwitserland, 1921 
 
826. Dokumentatie over de aktiviteiten van het ESR van de WSCF, 

1920-1924.    1 pak 
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827-832. Stukken betreffende deelname aan de aktiviteiten van diverse 
internationale organisaties, o.a. de WSCF en de YMCA, bij de-
steunverlening aan krijgsgevangen (ex-)studenten, 1914-1923. 

      3 pakken en 3 omslagen 
  827. algemeen, 1914-1916 
  828. idem, 1917-1923 
  829. Duitsland, 1915-1916 
  830. idem, 1917-1921 
  831. Rusland, 1916-1918 
  832. Turkije, 1917-1918 
 
833. Stukken betreffende vnl. geestelijke hulpverlening aan in Neder-

land geinterneerde Belgische, Duitse en Engelse militairen en 
krijgsgevangenen, 1916-1918. 1 omslag 

 
834. The red triangle, informatiebulletin over het werk van de YMCA 

in Frankrijk gedurende de Eerste Wereldoorlog, (ca. 1914-ca. 
1918).     1 omslag 

 
835. Stukken betreffende de aktiviteiten van het European office van 

de WSCF, vooral betrekking hebbend op de standpuntbepaling 
van de WSCF ten aanzien van politieke kwesties zoals Libanon, 
ontwapening, e.d., 1980-1983. 1 pak 

 
836. Stukken betreffende de standpuntbepaling van de WSCF inzake 

de problematiek van de politieke gevangenen in Zuid-oost Azië, 
1973.     1 omslag 

 
837. Stukken betreffende de reis van Rutgers namens de WSCF naar 

China, 1921-1922, bevattende o.a. Chinese prentbriefkaarten. 1 pak 
  N.B. Grotendeels in het Chinees. 
 
838. Toegezonden afschriften van brieven van John Mott over zijn 

ervaringen opgedaan tijdens een reis door Azië, 1913. 1 omslag 
 
839. Stukken betreffende de reis van John Mott naar Nederlands-Indië, 

1924-1926.   1 omslag 
 
Organisatie van de WSCF 
 
840. Statuten van de WSCF, 1922, 1950. 3 stukken 
 
841. Gedrukte stukken betreffende de doelstelling en grondbeginselen 

van de WSCF, 1898-1968.  1 pak 
 
842. Stukken betreffende de wijziging van de organisatiestruktuur van 

de WSCF, 1913-1914.  1 omslag 
 
843. Stukken betreffende de financiën van de WSCF, 1920-1939. 1 omslag 
  N.B. Enkele financiële stukken van de WSCF bevinden 
    zich onder de nrs. 1718-1721. 
 
844. Stukken betreffende de financiële ondersteuning van de WSCF 

door de aangesloten landen, 1927. 2 stukken 
 
845. Stukken betreffende de bouw van een kantoor van de WSCF te 

Geneve, 1926.    1 omslag 
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846. Lijsten van besturen van de bij de WSCF aangesloten christen 
studentenverenigingen, 1902-1975. 1 pak 

 
847. Stukken betreffende het vraagstuk van interkonfessionalisme van 

de bij de WSCF aangesloten christen-studentenverenigingen, 
1925-1928.    1 omslag 

 
848. Ingekomen brieven met uittreksels uit de statuten van christen-

studentenverenigingen aangesloten bij de WSCF als reaktie op 
een vraag van Rutgers naar de basis van die verenigingen, 1924. 1 omslag 

 
849. Toegezonden rapporten over de bij de WSCF aangesloten chris-

ten-studentenverenigingen, 1933-1982. 1 pak 
 
850-862. Reports of student movements, 1910-1924. 13 delen 
  N.B. Dit zijn de gedrukte verzamelrapporten, samenge- 
   steld uit toegezonden jaarverslagen en rapporten  
   van de aangeslotenchristen-studentenbewegingen. 
  850. 1910-1911 
  851. 1911-1912 
  852. 1912-1913 
  853. 1913-1914 
  854. 1914-1915 
  855. 1915-1916 
  856. 1916-1917 
  857. 1917-1918 
  858. 1918-1919 
  859. 1919-1920 
  860. 1922-1923 
  861. 1923-1924 vol. 1 
  862. 1923-1924 vol. 2 
 
863. Stukken betreffende deelname van de NCSV aan een door de 

WSCF georganiseerde tentoonstelling te Geneve, waarbij de uni-
versiteiten van de aangesloten landen zich presenteren, 1925-
1926.     1 omslag 

 
864. Overzichten van de geschiedenis van de WSCF, 1896-1968. 1 doos 
 
865. De wereldfederatie van christen-studentenvereenigingen, Utrecht 

1912.     1 deel 
 
WSCF-periodieken 
 
866-916. The student world, orgaan van de WSCF, 1908-1969. 51 banden 
  866. 1908 
  867. 1909 
  868. 1910 
  869. 1911 
  870. 1912 
  871. 1913 
  872. 1914 
  873. 1915 
  874. 1916-1917 
  875. 1918-1919 
  876. 1920-1921 
  877. 1922-1923 
  878. 1924-1925 
  879. 1926-1927 
  880. 1928 
  881. 1929 



 51 

  882. 1930 
  883. 1931 
  884. 1932 
  885. 1933 
  886. 1934 
  887. 1935 
  888. 1936 
  889. 1937 
  890. 1938 
  891. 1939 
  892. 1945 
  893. 1946 
  894. 1947 
  895. 1948 
  896. 1949 
  897. 1950 
  898. 1951 
  899. 1952 
  900. 1953 
  901. 1954 
  902. 1955 
  903. 1956 
  904. 1957 
  905. 1958 
  906. 1959 
  907. 1960 
  908. 1961 
  909. 1962 
  910. 1963 
  911. 1964 
  912. 1965 
  913. 1966 
  914. 1967 
  915. 1968 
  916. 1969 
 
917. Federation news, 1954-1970. 1 doos 
 
918. The federation news sheet, 1921-1923 (nrs. 5,11, 16-26). 1 omslag 
 
919. Student mirror, an independant press service published in cooper-

ation with the students press, 1964-1969. 1 doos 
 
920. WSCF Newsletter, 1971-1975. 1 omslag 
 
921. WSCF Europe, published by the European office of the WSCF, 

1974-1978.    1 omslag 
 
J u b i l e a e n g e s c h i e d s c h r i j v i n g 
 
922-927. Stukken betreffende de viering van jubilea, 1921, 1936, 1956, 

1966, 1971, 1976.   2 pakken en 4 omslagen 
  922. 1921, 25-jarig bestaan 
  923. 1936, 40-jarig bestaan 
  924. 1956, 60-jarig bestaan 
  925. 1966, 70-jarig bestaan 
  926. 1971, 75-jarig bestaan 
  927. 1976, 80-jarig bestaan 
 
928. De wording der Nederlandsche Christen Studenten Vereeniging, 

manuscript van Th. Scharten, 1902. Met gedrukte versie uit 1903. 2 stukken 
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929. Korrespondentie met het oud-lid Th. Scharten over diens voorstel 
om de geschiedenis van de NCSV te schrijven, 1920. 2 stukken 

 
930. Ingekomen brieven van leden en oud-leden met hun meningen en 

ervaringen over de NCSV, dienende als bouwstoffen voor de ge-
schiedschrijving van de NCSV door Scharten, 1898-1917, met 5-
jaarlijkse dossiers, aangelegd door Scharten voor de geschied-
schrijving, 1911-1941.  1 pak 

 
931. Brieven van de sekretarissen jeugdwerk G.J. Bosman en N. van 

Oosterzee, gericht aan vooraanstaande NCSV-figuren uit de jaren 
1950-1960 met het verzoek om bijdragen te leveren voor het 
schrijven van de geschiedenis der NCSV over de periode 1957-
1965, 1961 en 1963.   2 stukken 

 
932. De NCSV na de oorlog, verslag over de jaren 1945-1949 door ds. 

J. Dirkse, algemeen sekretaris, Zeist 1949 1 deeltje 
 
933. NCSV 1957-1965, verslag over de periode 1957 tot 1965 door L. 

Blok en N. van Oosterzee, Amsterdam 1965 1 deeltje 
 
934. ‘Een rode draad’ 75 jaar NCSV. Eltheto brochurereeks nr. 34/35, 

Zeist 1971   1 deeltje 
 
JEUGDWERK 
 
J e u g d w e r k  a l g e m e e n 
N.B. Voor stukken betreffende kontakten van de NCSV met diverse jeugdwerk-
organisaties, zie de nrs. 590-629. 
 
Besluitvorming 
 
935. Notulen van de vergaderingen van het jeugdwerkkernberaad en 

het afdelingsjeugdwerkberaad, 1972-1975. 1 omslag 
 
936. Agenda’s met vergaderstukken voor de vergaderingen van het 

jeugdwerkkernberaad, 1973-1975. 1 omslag 
 
Korrespondentie 
 
937-941. Ingekomen stukken bij de sekretaris jeugdwerk met minuten van 

uitgegane stukken, 1919-1974. 4 pakken en 1 omslag 
  937. 1919-1950 
  938. 1951-1954 
  939. 1955-1959 
  940. 1962 
  941. 1972-1974 
 
942-944. Agenda’s van ingekomen en uitgegane stukken van de sekretaris 

jeugdwerk, 1949-1960.  3 delen 
  942. 1949 dec. - 1951 aug. 
  943. 1951 aug. - 1954 apr. 
  944. 1958 juli - 1960 jan. 
 
Organisatie en beleid 
 
945. Algemeen reglement van de vereniging ‘Het Jeugdwerk der 

NCSV’, (ca. 1955). Koncept. 1 stuk 
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946-948. Stukken betreffende de wijziging van de organisatiestruktuur van 
het jeugdwerk en de vaststelling van het beleid, 1965-1978. 

      2 pakken en 1 omslag 
  946. 1965-1971 
  947. 1972-1973 
  948. 1976-1978 
 
949. Overzicht van de werkgroepen, kommissies en raden van het 

jeugdwerk, 1975.   1 stuk 
 
950. Stukken betreffende het jeugdwerkafdelingenberaad en de tussen-

tijdse evaluatie van de jeugdwerkaktiviteiten in de afdelingen, 
1972-1974.   1 omslag 

 
951. Werkverslagen van de sekretaris jeugdwerk 1958-1967. 1 omslag 
 
952. Stukken betreffende de aanstelling van sekretarissen jeugdwerk, 

1949-1980.    1 pak 
 
953-954. Instrukties met aktiviteitenplannen voor het jeugdwerksekretari-

aat, 1953-1975.   1 deel en 1 omslag 
  953. 1953-1975 
  954. 1967 
 
955. Stukken betreffende de plannen tot oprichting van een christen 

studentenbeweging na afloop van de oorlog en de plaats van het 
evangelisatiewerk onder de jeugd daarin, 1944. 1 omslag 

 
956. Stukken betreffende internationale samenwerking bij aktiviteiten 

van het jeugdwerk, 1928-1951. 1 pak 
 
957. Ingekomen notulen van de ronde tafelkonferenties betreffende het 

jeugdwerk, 1947. 2 stukken 
 
958. Stukken betreffende de oprichting van een jeugdreisburo, 1954-

1955.     1 omslag 
 
959. Stukken betreffende de bemiddeling bij het onderbrengen van 

buitenlandse kinderen in gastgezinnen tijdens hun verblijf in Ne-
derland, 1961-1969.   1 omslag 

 
960. Verslagen van een stage bij het jeugdwerk door de student Dick 

Wijstra, 1974-1975.   1 omslag 
 
Financiële administratie 
N.B.Het jeugdwerk had een eigen penningmeester. De financiële jaarstukken 
kunnen ook worden aangetroffen bij de vergaderstukken van de kampkommis-
sies en de financiële kommissie van ouderen. Zie voorts ook bij nr. 360. 
 
961. Stukken betreffende de verwerving van fondsen voor het jeugd-

werk, 1946-1970.   1 omslag 
 
962. Accountantsrapporten inzake de kontrole op de jaarrekeningen 

van het jeugdwerk en het Jongenskampement, 1960-1976. 1 pak 
 
963-964. Balansen, afrekeningen en begrotingen van het jeugdwerk en het 

Jongenskampement, 1934-1983. 2 pakken 
  963. 1934-1959 
  964. 1960-1979, 1983 
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965-966. Grootboeken van het jeugdwerk, 1946-1956. 2 delen 
  965. 1946-1952 
  966. 1953-1956 
 
967-968. Kasboeken van het jeugdwerk, 1946-1955. 2 delen 
  967. 1946-1951 
  968. 1951-1955 
 
969. Bankboek van het jeugdwerk, 1946-1955. 1 deel 
 
970-971. Registers van inkomsten en uitgaven van het jeugdwerk, 1945-

1955.     2 delen 
  970. 1945-1952 
  971. 1953-1955 
 
972. Maandstaten betreffende het jongenswerk, 1934-1943. 1 pak 
 
973-975. Registers van inkomsten en uitgaven aan kampen, 1928-1959. 3 delen 
  973. 1928-1937 Waschkolkkampen 
  974. 1956-1959 Waschkolkkampen 
  975. 1947-1955 diverse kampen 
 
976. Staten van inkomsten en uitgaven aan kampen, 1946-1953. 1 omslag 
 
977-978. Kasboeken van de jongenskampkommissie, 1931-1939. 2 delen 
  977. 1931-1935 
  978. 1935-1939 
 
979. Register van inkomsten en uitgaven van de jongenskampkommis-

sie, 1951-1954.   1 deel 
 
980. Kasboek van de Meisjeszomerklubs, 1939-1941. 1 deel 
 
Publikaties 
N.B. Zie ook nr. 312. 
 
981. Notulen van de HAP-redaktievergaderingen, 1975-1982. 1 omslag 
 
982. Agenda’s met vergaderstukken voor de HAP-

redaktievergaderingen, 1975-1982. 1 omslag 
 
983-984. HAP, rondschrijven van het jeugdwerk der NCSV, 1972-1985, 

jrg. 1-13.    2 dozen 
  983. 1972-1978, jrg. 1-6 
  984. 1978-1985, jrg. 7-13 
 
985. Jeugdwerkberichten, 1962-1969, met stukken betreffende de 

uitgave daarvan, 1963-1969.  1 pak 
 
986. NCSV-Flits, blad met kampnieuws, uitgave van het jeugdwerk, 

1951-1952.    4 stukken 
 
987. Stukken betreffende de uitgave door de NCSV van Jeugd en 

kampwerk, een verzameling van artikelen over de verschillende 
kanten van het jeugdwerk, 1932-1935. 1 omslag 
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988. Stukken betreffende deelname door de NCSV aan de uitgave van 
Het geladen schip, tijdschrift van de Hervormde Jeugdraad en de 
NCSV, 1947-1951.   1 pak 

 
989. Korrespondentie met de redaktie van het maandblad voor evange-

lie en kultuur Wending over de uitgave van een speciaal jeugd-
werknummer, 1951-1952.  1 omslag 

 
K a m p w e r k 
 
Kommissies 
N.B.De kampkommissie van de NCSV dateert van 1965 toen de jongenskamp-
kommissie en de meisjeskampkommissie samengingen. De jongenskampkom-
missie komt voort uit de in 1899 opgerichte vereniging ‘Het Jongenskampement 
der NCSV’. De meisjeskampkommissie komt voort uit de in 1903 opgerichte 
vereniging ‘Meisjeszomerclubs der NCSV’ (MZC), oorspronkelijk een initiatief 
van de vrouwelijke NCSV. 
 
Kampkommissie 
 
990. Notulen van de gekombineerde vergaderingen van de meisjes- en 

jongenskampkommissie, 1949-1965. 1 omslag 
 
991. Agenda’s voor de gekombineerde vergaderingen van de meisjes- 

en jongenskampkommissie, 1953-1964. 1 omslag 
 
992-993. Notulen van de vergaderingen van de kampkommissie, 1967-

1985.     2 pakken 
  992. 1967-1975 
  993. 1976-1985 
 
994-1000. Agenda’s met vergaderstukken voor de vergaderingen van de 

kampkommissie, 1967-1985.  7 pakken 
  994. 1967-1970 
  995. 1971-1972 
  996. 1973-1974 
  997. 1975 
  998. 1976 
  999. 1977-1978 
  1000. 1979-1985 
 
1001. Stukken betreffende de wijziging van de organisatiestruktuur van 

het kampwerk en de vaststelling van het beleid, 1967-1985. 1 omslag 
 
1002. Stukken betreffende de algemeen koördinator voor het kamp-

werk, 1974-1978.   1 omslag 
 
Jongenskampkommissie 
 
1003-1008. Konceptnotulen, 1920-1957.  6 delen 
  1003. 1920-1928 
  1004. 1929-1935 sep. 
  1005. 1935 nov. - 1938 okt. 
  1006. 1938 nov. - 1943 
  1007. 1938-1949 
  1008. 1955-1957 
 
1009-1012. Notulen, 1929-1964.   3 pakken en 1 omslag 
  1009. 1929-1936 
  1010. 1937-1942 
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  1011. 1945-1954 
  1012. 1956-1964 
 
1013-1016. Agenda’s met vergaderstukken, 1906, 1929-1964. 3 pakken en 1 omslag 
  1013. 1906, 1929-1939 
  1014. 1940-1943 
  1015. 1945-1954 
  1016. 1959-1964 
 
1017-1025. Ingekomen stukken met minuten van uitgegane stukken, 1921-

1962.     9 pakken 
  1017. 1921-1922 alfabetisch geordend 
  1018. 1923-1924 idem 
  1019. 1925-1928 idem A-K 
  1020. 1925-1928 idem L-Z 
  1021. 1938-1944 
  1022. 1945-1948 alfabetisch geordend A-K 
  1023. 1945-1948 idem L-Z 
  1024. 1949-1956 
  1025. 1957-1962 
 
1026-1041. Uitgegane circulaires betreffende de zomerkampen, 1933-1962. 
      13 pakken en 3 omslagen 
  1026. 1933-1936 
  1027. 1937-1939 
  1028. 1940-1941 
  1029. 1942-1944 
  1030. 1945-1947 mrt. 
  1031. 1947 apr.-1949 
  1032. 1950-1951 juni 
  1033. 1951 juli-1952 sep. 
  1034. 1952 okt.-1954 aug. 
  1035. 1954 sep.-1955 aug. 
  1036. 1955 sep.-1956 aug. 
  1037. 1956 sep.-1957 sep. 
  1038. 1957 okt.-1958 sep. 
  1039. 1958 okt.-1959 
  1040. 1960 
  1041. 1962 
 
1042. Kamprondschrijvens, 1949-1960. 1 pak 
 
1043. Stukken betreffende de verhouding tussen het hoofdbestuur en de 

jongenskampkommissie en de vereniging ‘Het Jongenskampe-
ment’, 1908-1914.   1 omslag 

 
1044. Nota’s over het funktioneren van de jongenskampkommissie, 

1960.     1 omslag 
 
1045. Stukken betreffende de samenstelling van de jongenskampkom-

missie, 1923.    1 omslag 
 
Meisjeskampkommissie 
 
1046-1056. Notulen van de vergaderingen van de MZC en na 1945 van de 

meisjeskampkommissie, 1906-1965. 7 delen en 4 omslagen 
  1046. 1906-1918 
  1047. 1918-1924 
  1048. 1925-1928 
  1049. 1928-1931 
  1050. 1931-1940 
  1051. 1941-1951 
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  1052. 1952-1958 
  1053. 1958-1959 
  1054. 1959-1961 
  1055 1962-1963 
  1056. 1963-1965 
 
1057. Agenda’s met vergaderstukken voor de vergaderingen van de 

MZC en meisjeskampkommissie, 1935-1964. 1 pak 
 
1058-1064. Ingekomen stukken bij de MZC en meisjeskampkommissie met 

minuten van uitgegane stukken, 1926, 1930-1961. 7 pakken 
  1058. 1926 
  1059. 1930 ingekomen stukken 
  1060. 1931 jan. - juni ingekomen stukken 
  1061. 1931 juli - dec. ingekomen stukken 
  1062. 1930-1933 uitgegane stukken 
  1063. 1934-1942 
  1064. 1942-1961 
 
1065. Agenda van ingekomen en uitgegane stukken van de meisjes-

kampkommissie, 1953-1956.  1 deel 
 
1066-1071. Uitgegane circulaires van de meisjeskampkommissie betreffende 

de zomerkampen, 1936-1956. 6 pakken 
  1066. 1936-1943 
  1067. 1945-1947 
  1068. 1948-1951 
  1069. 1952-1954 
  1070. 1954-1955 juli 
  1071. 1955 okt.-1956 aug. 
 
1072. Jaarverslag van de MZC, 1910, met verslagen van de sekretaresse 

van de meisjeskampkommissie, 1957-1960. 1 omslag 
 
1073. Verslag en programma’s van de MZC, 1904-1908. 1 omslag 
 
1074. Stukken betreffende de verhouding tussen het algemeen bestuur 

der NCSV en de Meisjes Zomerclubs (MZC) van de NVCSV, die 
in dezelfde verhouding tot het algemeen bestuur wilden staan als 
de jongenskampkommissie, 1909-1911. 1 omslag 

 
1075. Stukken betreffende de voordracht van H. van Slooten voor de 

funktie van sekretaris van de meisjeskampkommissie, 1935. 2 stukken 
 
1076. Stukken betreffende de financiën van de MZC, 1909-1942. 1 pak 
 
1077. Stukken betreffende de deelname van de MZC aan meisjes 

kampkonferenties, 1930-1935. 1 omslag 
 
1078. Toegezonden notulen van de kampkonferentiekommissie, waarbij 

de MZC was aangesloten, 1931-1935. 1 omslag 
 
1079. Vademecum van de MZC, 1926-1933. 1 deel 
 
1080. Teksten van kamp- en klubliederen van de MZC, 1917-1937. 1 omslag 
 
1081. Statuten en reglement van de MZC voor meisjes die niet gaan 

studeren, een zusterklub van de MZC, 1910. 1 stuk 
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Kampwerkkernberaad 
 
1082. Notulen, 1978-1983.   1 pak 
 
1083-1085. Agenda’s met vergaderstukken, 1978-1982. 3 pakken 
  1083. 1978-1979 
  1084. 1980 
  1085. 1981-1982 
 
Kampen 
 
Organisatie 
 
1086. Stukken betreffende de hervatting van de kampaktiviteiten na 

afloop van de Tweede Wereldoorlog en de financiering daarvan, 
1945-1946.    1 omslag 

 
1087-1109. Stukken betreffende de organisatie van zomerkampen voor mid-

delbare scholieren in Nederland, 1899-1977. 2 pakken en 21 omslagen 
  1087. bedrijfskampen, 1958-1961 
  1088. beroepskeuzekamp, 1957 
  1089. cross-countrykampen, 1962-1969 
  1090. debatingkamp, 1952 
  1091. gemengd kamp, 1949 
  1092. jongenskampen, 1899-1914 
  1093. jongenskampen, 1928-1934 
  1094. kletterkamp, 1954 
  1095. kultuurstudiekampen, 1956-1960 
  1096. meisjeskampen, 1949-1952 
  1097. milieuprojektkamp, 1973 
  1098. natuurstudiekampen, 1947-1960 
  1099. pinksterkamp, 1961 
  1100. punterkampen, 1949-1956 
  1101. streekkamp, 1946 
  1102. toneelkampen, 1957-1963 
  1103. wadloopkampen, 1967-1969 
  1104. Waschkolkkampen, 1935-1938 
   (zie ook jongenskampen) 
  1105. werkkampen, 1956-1960 
  1106. Zeeuwse kampen, 1925-1960 
  1107. zeilkampen, 1948-1966 
  1108. ziekenhuiskampen, 1958-1977 
  1109. zigeunerkampen, 1923-1924  
   (zie ook jongenskampen) 
 
1110. Stukken betreffende het verstrekken van praktische mededelingen 

aan kampdeelnemers, 1959-1968. 1 omslag 
 
1111-1118. Stukken betreffende de organisatie van zomerkampen voor mid-

delbare scholieren in het buitenland, 1949-1984. 8 omslagen 
  1111. Ardennenkampen, 1951-1953 
  1112. Belgische atheneumkampen, 1957-1961 
  1113. DDR kampen, 1971-1976 
  1114. doodgraverskampen, 1977-1983 
  1115. kultuurstudiekampen, 1953-1959 
  1116. trekkampen, 1949-1961 
  1117. wandeltrektochten, 1982-1984 
  1118. zwerfkampen, 1954-1962 
 
1119-1120. Stukken betreffende de organisatie van wintersportkampen voor 

middelbare scholieren, 1935-1971. 2 pakken 
  1119. 1935-1958 
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  1120. 1959-1971 
 
1121. Stukken betreffende de organisatie van zomerkampen voor de 

bewoners van het Rijksopvoedingsgesticht voor Jongens te 
Amersfoort en huize Hunerberg te Nijmegen, 1923-1928, 1951-
1958.     1 omslag 

 
1122-1124. Stukken betreffende de organisatie van werkkampen voor jeugdi-

ge werklozen, in samenwerking met de Centrale voor Werklo-
zenzorg, 1931-1941.  3 pakken 

  1122. 1931-1934 
  1123. 1935 
  1124. 1936-1941 
 
1125. Stukken betreffende de organisatie van zomerkampen voor jonge-

ren in samenwerking met Nederlandse jeugdorganisaties, 1945-
1957.    1 pak 

 
1126-1136. Stukken betreffende de organisatie van internationale kampen in 

samenwerking met internationale jeugdorganisaties, 1928-1983. 
      3 pakken en 8 omslagen 
  1126. Amerikaans/Nederlands werkkamp, 1947 
  1127. Belgisch/Nederlandse werkkampen, 1973-1977 
  1128. Duits/Nederlandse werkkampen, 1979-1980 
  1129. Engels/Nederlandse meisjeskampen, 1946-1954 
  1130. Engels/Nederlandse werkkampen, 1964-1977 
  1131. Frans/Nederlandse zomerkampen, 1957-1958 
  1132. Noordiers/Nederlandse werkkampen, 1975-1983 
  1133. Pools/Nederlandse werkkampen, 1976-1980 
  1134. kampen i.s.m. de Student Christian Movement 
    in Schools te Londen, 1961-1962 
  1135. internationaal jongenskamp te Zeist, 1928-1929 
  1136. internationale meisjeskampen, 1932-1935 
 
1137. Stukken betreffende de organisatie van novietenkampen, 1916-

1970.     1 pak 
 
1138. Stukken betreffende de organisatie van studentenkampen, 1938-

1959.     1 pak 
 
1139. Stukken betreffende de organisatie van oudledenkampen, 1949-

1954.     1 omslag 
 
1140. Stukken betreffende de organisatie van rëuniekampen, 1923-

1960.     1 omslag 
 
1141. Stukken betreffende de organisatie van jubileumkampen, 1938-

1968.     1 omslag 
  N.B. Zie ook de nrs. 1316-1321. 
 
1142. Stukken betreffende de organisatie van bijspijkerkampen, 1976-

1985.     1 omslag 
 
1143. Notulen van de vergaderingen van de werkgroep integratie ge-

handikapten, 1974-1984.  1 omslag 
 
1144. Ingekomen stukken bij de werkgroep integratie gehandikapten 

met minuten van uitgegane stukken, 1973-1985. 1 pak 
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1145. Notulen van de vergaderingen van de methodische kommissie, 
1954-1963, en van de vergaderingen van ‘Iets inhoudelijks’, 
1975.     1 omslag 

 
1146. Stukken betreffende de vorm en inhoud van de kampen, 1951-

1966 en z.d.    1 omslag 
 
1147. Stukken betreffende de inhoudelijke begeleiding van de zomer-

kampen, 1946-1969.  1 pak 
 
1148. Stukken betreffende de bijbelstudie tijdens kampen, 1939-1960. 1 pak 
  N.B.Voor bijbelstudie zie ook de rubriek bij  
   Studentenwerk, nrs. 1472-1481. 
 
1149-1150. Stukken betreffende de samenstelling en verspreiding van de 

bijbelgidsen, 1947-1962.  2 pakken 
  1149. 1947-1953 
  1150. 1954-1962 
 
1151. Bijbelgidsen, 1939-1966.  1 pak 
 
1152. Stukken betreffende het voorstel van H.J. Hommes om het evan-

gelisatiewerk tijdens kampen sterk te intensiveren en hiertoe ook 
kontakten te leggen met de ouders van de kampdeelnemers, 1957.       

 
1153. Stukken betreffende de samenstelling van de verhalenboekjes, 

1975, 1980, met verhalenboekjes, 1977-1982, 1985. 1 omslag 
 
1154. Stukken betreffende de organisatie van een verhalenweekend, 

1979.     1 omslag 
 
1155. Richtlijn voor de ‘C’ in het kamp, Zeist 1966 1 katern 
 
1156. Lijsten van aanwezige en aanbevolen boeken voor de kampbi-

bliotheek, 1912-1966.   1 omslag 
 
1157-1158. Kampliederenbundels, 1896-1985. 2 dozen 
 
1159-1167. Stukken betreffende de organisatie van kampkollekten ten behoe-

ve van de financiering van projekten in diverse (derde wereld) 
landen, 1956-1985.   1 pak, 7 omslagen en 1 stuk 

  1159. 1956-1985, algemeen 
  1160. 1971, Tampico 
  1161. 1975, Suriname 
  1162. 1976, Indonesië 
  1163. 1977, Chili 
  1164. 1978, Angola 
  1165. 1979, Soweto 
  1166. 1980, Portugal 
  1167. 1983, Palestina 
 
1168. Korrespondentie van Rutgers met C.B. Bavinck te Ceylon over 

het besteden van de kampkollekte opbrengst voor het bouwen van 
een jeugdcentrum op Ceylon, 1959. 1 omslag 

 
Leiding 
 
1169-1171. Stukken betreffende de werving van de kampleiding, 1923-1981. 3 pakken 
  1169. algemeen, 1923-1981 
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  1170. stafleden, 1960-1962 
  1171. officieren en adjudanten, 1961-1962 
 
1172. Notulen van de vergaderingen van de werkgroep leidingtraining, 

1976-1980, en de leidingtrainingkommissie, 1984. 1 omslag 
 
1173. Stukken betreffende de training van de kampleiding in het alge-

meen, 1976-1980.  1 omslag 
 
1174. Stukken betreffende de politieke scholing van de kampleiding, 

1976-1978.    1 omslag 
 
1175-1176. Stukken betreffende de training van kampleiding voor zeilkam-

pen, 1941-1984.   1 pak en 1 omslag 
  1175. 1941-1952 
  1176. 1962-1984 
 
1177. Stukken betreffende de training van de kampleiding voor zweef-

vliegkampen, 1963-1969. 1 omslag 
 
1178-1179. Stukken betreffende de instruering van de kampleiding, 1925-

1985.     2 pakken 
  1178. 1925-1971 
  1179. 1976-1985 
 
1180. Schatboekje voor stafleden, officieren en adjudanten van de jon-

genskampen der NCSV, Haarlem 1927 1 deel 
 
1181. Kleine kampdogmatiek, 1951, 1958, met stukken betreffende de 

samenstelling en verspreiding, 1951-1966. 1 omslag 
 
1182. Stukken betreffende de samenstelling van de kampklapper, 1968, 

met kampklappers, 1968-1985. 1 doos 
 
1183. Stukken betreffende de organisatie van stavendagen, 1951-1961 

en bezettingsweekends, 1962-1967, bestemd voor de kamplei-
ding.     1 omslag 

 
1184. Naamlijst van oud-officieren en stafleden, 1948. 1 stuk 
 
1185. Stukken betreffende een enquete onder de kampleiding, met 

uitkomsten, 1978-1981.  1 omslag 
 
1186. De praktijk alleen is ook niet alles, op zoek naar de gestolde 

praktijk in de voorbereiding van de kampleiding der NCSV, door 
Harmjan Mol, 1977.   1 stuk 

 
Deelnemers 
 
1187. Register van deelnemers aan de jongenskampen over de jaren 

1899-1920.    1 deel 
 
1188. Deelnemerslijsten van de jongenskampen, 1926-1945. 1 pak 
 
1189. Register van kampdeelneemsters met hun belangrijkste persona-

lia, met foto’s en met index, 1904-1919. 1 deel 
 
1190. Bezettingsstatistieken van de zomerkampen, gehouden in de jaren 

1904-1961, met grafieken.  1 omslag 



 62 

 
1191. Statistieken van de zomerkampen, 1946-1959. 1 omslag 
 
1192. Statistiek van de bijspijkerkampen, 1983-1984. 1 omslag 
 
1193. Stukken betreffende de oprichting en aktiviteiten van het Frank 

van Wassenaarfonds, ingesteld in 1930 voor de financiële steun 
aan minder draagkrachtige deelnemers, 1930-1980. 1 pak 

  N.B. Het Frank van Wassenaarfonds was tevens  
   eigenaar van de NCSV-bibliotheek. 
 
1194. Korrespondentie met de beheerders van het Frank van Wasse-

naarfonds, 1965-1977.  1 omslag 
 
1195. Toegezonden jaarverslagen en jaarrekeningen van het Frank van 

Wassenaarfonds, 1962-1986.  1 pak 
 
1196. Naamlijsten van kampdeelne(e)m(st)ers aan wie een korting uit 

het Frank van Wassenaarfonds is toegekend, 1980-1986. 1 omslag 
 
1197. Stukken betreffende de deelname aan NCSV kampen door kin-

deren, voor rekening van het Frits Rudolf Ruysfonds, 1948-1954.       
 
Verslagen en evaluatie 
 
1198. Algemene kampverslagen, 1938-1985. 1 pak 
 
1199-1209. Verslagen van gemengde zomerkampen, opgesteld door de 

kampleiding, in enkele jaren met deelne(e)m(st)ersverslagen, 
1967-1984.    10 pakken en 1 omslag 

  1199. 1967 
  1200. 1970 
  1201. 1973 
  1202. 1974 
  1203. 1976 
  1204. 1977 
  1205. 1979 
  1206. 1980 
  1207. 1982 
  1208. 1983 
  1209. 1984 
 
1210-1229. Verslagen van jongenskampen, opgesteld door de kampleiding, 

veelal met deelnemerslijsten, 1904-1976. 1 deel, 7 pakken en 12 omslagen 
  1210. 1904-1906 
  1211. 1929-1935 
  1212. 1942-1945 
  1213. 1946 
  1214. 1947 
  1215. 1948 
  1216. 1949 
  1217. 1950 
  1218. 1951 
  1219. 1952 
  1220. 1953 
  1221. 1954 
  1222. 1955 
  1223. 1956 
  1224. 1957 
  1225. 1958 
  1226. 1959 
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  1227. 1966 
  1228. 1968 
  1229. 1976 
 
1230-1249. Verslagen van meisjeskampen, opgesteld door de kampleiding, in 

enkele gevallen met deelneemstersverslagen, 1939-1975. 
      5 pakken en 15 omslagen 
  1230. 1939-1945 
  1231. 1946 
  1232. 1947 
  1233. 1948 
  1234. 1949 
  1235. 1950 
  1236. 1951 
  1237. 1952 
  1238. 1953 
  1239. 1954 
  1240. 1955 
  1241. 1958 
  1242. 1959 
  1243. 1960 
  1244. 1965 
  1245. 1966 
  1246. 1968 
  1247. 1970 
  1248. 1973 
  1249. 1975 
 
1250. Ingekomen brieven van stafleden van jongenskampen, waarin zij 

hun kampindrukken beschrijven, 1923. 1 omslag 
 
1251. Technische kampverslagen, 1960-1961. 1 omslag 
 
1252. ‘Bijzondere dingenschrift’ van de zomerkampen, 1985. 1 kahier 
 
1253. Verslagen van wintersportkampen, 1953-1967. 1 omslag 
 
1254. Rapporten, opgesteld naar aanleiding van een enquete over het 

kampwerk, 1928.   1 omslag 
 
1255. Stukken betreffende het houden van een enquete onder kamp-

deelne(e)m(st)ers, met uitkomsten in grafische en statistische 
vorm, 1972, 1981-1983.  1 omslag 

 
1256. Evaluatieverslagen en -formulieren van kampen voor gehan-

dikapten, 1979.    1 omslag 
 
1257-1258. Korrespondentie met ouders van kampdeelne(e)m(st)ers en met 

oud-leden over de zomerkampen, 1962-1984. 2 pakken 
  1257. 1962-1972 
  1258. 1973-1984 
 
1259. Korrespondentie met ouders van kampdeelne(e)m(st)ers naar 

aanleiding van de brief van de Vereniging Algemene Bond van 
Ouders en Opvoeders, waarin verontrusting over de gang van za-
ken in de kampen wordt uitgesproken, 1971. 1 pak 

 
1260. Ingekomen brieven naar aanleiding van een uitzending van de 

Evangelische Omroep, waarin de NCSV haar standpunten inzake 
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de verandering in de inhoud van de kampen kenbaar maakt en 
verdedigt, 1971.   1 omslag 

 
1261. Stukken betreffende de organisatie van ouderkontaktdagen ter 

voorbereiding op de kampen, 1969-1973. 1 omslag 
 
1262. Kranteartikelen over NCSV-kampen, 1937-1972. 1 omslag 
 
1263. Klaas Kuilman, Kampwerk, Zeist 1979. 1 ringband 
 
Publiciteit en propaganda 
 
1264-1275. Kampnieuws, orgaan van de jongenskampkommissie der NCSV, 

1903-1949, jrg. 1-44.   10 banden en 2 pakken 
  N.B. Zie ook de nrs. 1317-1319. 
  1264. 1903-1911, jrg. 1-8 
  1265. 1911 sep. - 1914 juni, jrg. 9-11 
  1266. 1914 okt. - 1917 juli, jrg. 12-14 
  1267. 1917 okt. - 1920 juli, jrg. 15-17 
  1268. 1920 sep. - 1923 juli, jrg. 18-20 
  1269. 1923 okt. - 1926 juli, jrg. 21-23 
  1270. 1926 okt. - 1929 juli, jrg. 24-26 
  1271. 1929 okt. - 1932 juli, jrg. 27-29 
  1272. 1932 okt. - 1935 juli, jrg. 30-32 
  1273. 1935 sep. - 1938 juli, jrg. 33-35 
  1274. 1938 okt. - 1942 apr., jrg. 36-39 
  1275. 1946 jan. - 1949 juli, jrg. 40-44 
 
1276. Korrespondentie met auteurs van artikelen, geplaatst of te plaat-

sen in Kampnieuws, 1923-1924. 1 omslag 
 
1277-1286. Traco, orgaan van de MZC en meisjeskampkommissie der 

NCSV, 1906-1962, jrg. 1-29. 5 banden, 4 pakken en 1 doos 
  N.B. Zie ook de nrs. 1320-1321. 
  1277. 1906-1916, ‘dagblad en dagboek’ van de  
   MZC op de Veluwe 
  1278. 1916-1922 juli, jrg. 1-6 
  1279. 1922 nov. - 1925 juli, jrg. 7-9 
  1280. 1925 okt. - 1929 juli, jrg. 10-13 
  1281. 1929 okt. - 1932 juli, jrg. 14-16 
  1282. 1932 sep. - 1936 juli, jrg. 17-20 
  1283. 1936 okt. - 1939 juli, jrg. 21-23 
  1284. 1939 okt. - 1942 apr., jrg. 24-26 
  1285. 1946 nov. - 1949 okt., jrg. 27-29 
  1286. 1952-1962, losse nummers (onvolledig) 
 
1287. Korrespondentie met auteurs van artikelen, geplaatst of te plaat-

sen in Traco, met brieven van abonnée’s, 1946-1953. 1 omslag 
 
1288. Kasboek van inkomsten en uitgaven van het blad Traco, 1931-

1939.     1 deel 
 
1289. Stukken betreffende de aktiviteiten van de propagandakommissie 

voor het kampwerk, 1970-1977. 1 pak 
 
1290. Draaiboeken van de propagandakommissie, 1976-1984, met 

jaarverslag, 1985.   1 omslag 
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1291. Stukken betreffende de samenstelling van kampfolders, e.d. en 
het maken van propaganda voor het kampwerk via de media en 
organen, 1950-1971.   1 pak 

 
1292-1294. Kampfolders, -programma’s, -aankondigingen en -brochures.  1 pak en 2 dozen 
 
1295. Affiches met aankondigingen van jongens- en meisjeskampen, 

1926-(ca. 1980).   1 omslag 
 
1296. Circulaires over de kampen, gericht aan middelbare scholen, 

1970-1972.    1 omslag 
 
1297. Stukken betreffende het plaatsen in Eltheto en Ut omnes unum 

sint van aankondigingen en berichten vanwege het kampwerk, 
1950-1957.    1 omslag 

 
1298. Doel en vorm van onze jongens- en meisjeskampen, Zeist 1923 1 deeltje 
 
Materieel beheer 
N.B.De eindverantwoordelijkheid voor het materieel beheer lag bij de vereni-
ging ‘Het jongenskampement’ (zie de nrs. 1899-1942). De hieronder beschreven 
stukken zijn ontvangen of opgemaakt door het sekretariaat jeugdwerk. 
 
1299. Notulen van de vergaderingen van de technische kommissie, 

1965-1983.    1 pak 
 
1300-1301. Agenda’s met vergaderstukken voor de vergaderingen van de 

technische kommissie, 1967-1983. 1 pak en 1 omslag 
  1300. 1967-1977 
  1301. 1978-1983 
 
1302. Verslagen van terreinentochten door de technische kommissie, 

1956-1978.    1 pak 
 
1303. Stukken betreffende de staat en uitbreiding van kampterreinen en 

de aanschaf van kampmaterialen voor meisjeskampen, 1956-
1958.     1 pak 

 
1304. Minuten van uitgegane brieven van de direkteur materialen en 

terreinen van het jeugdwerk, S.P. Tielenius Kruythoff, 1959-
1961.     1 omslag 

 
1305-1307. Logboeken van NCSV-kampterreinen, 1970-1985. 2 pakken en 1 ringband 
  1305. algemeen 
  1306. 1970-1980 
  1307. 1985 
 
1308. Notulen van de vergaderingen van de punterklub, die het beheer 

heeft over de punters voor de zeilkampen, 1979-1983. 1 omslag 
 
1309. Stukken betreffende het plan tot participatie in de bouw van een 

dorpshuis te Gaastmeer, 1961. 1 omslag 
 
Winterwerk 
 
1310-1314. Stukken betreffende de aktiviteiten van het winterwerk ten be-

hoeve van de oud-kampdeelnemers, georganiseerd in kampkrin-
gen, 1923-1962.   3 pakken en 2 omslagen 

  1310. 1923-1938 



 66 

  1311. 1942-1948 
  1312. 1949-1954 
  1313. 1955-1957 
  1314. 1958-1962 
 
1315. Opmerkingen en wenken omtrent winterwerk onder jongens der 

kampen van de Nederlandsche Christen-Studentenvereeniging, 
Driebergen 1929   1 deel 

 
Jubilea  
N.B. Zie ook nr. 1141. 
 
1316. Stukken betreffende de viering van kampjubilea, 1938, 1948, 

1952-1953 en 1973.   1 omslag 
 
1317-1319. Jubileumuitgaven van Kampnieuws. 3 delen 
  1317. 1923 25-jarig jubileum 
  1318. 1938, 40-jarig jubileum 
  1319. 1948, 50-jarig jubileum 
 
1320-1321. Jubileumuitgaven van Traco.  3 delen 
  1320. 1929, 25-jarig jubileum (2 ex.) 
  1321. 1954, 50-jarig jubileum 
 
S c h o l i e r e n w e r k 
 
1322. Stukken betreffende de beleidsvorming van het scholierenwerk, 

1975-1979.    1 omslag 
 
1323. Stukken betreffende de opzet van onderwijsscholing, bedoeld om 

de kennis over het onderwijssysteem in Nederland te vergroten 
bij de medewerkers van het jeugdwerkprojekt, 1973-1975. 1 pak 

 
1324. Stukken betreffende de instelling van de scholierenkonferentie-

kommissie, 1967, met notulen, 1973. 1 omslag 
 
1325. Stukken betreffende de organisatie van scholierenkonferenties, 

1970-1975.    1 pak 
 
1326. Dokumentatiemappen ten behoeve van onderwijskonferenties, 

1972-1974.    1 pak 
 
1327. Stukken betreffende de organisatie, samen met de WSCF, van de 

eerste middelbare scholierenkonferentie in Europa op Woudscho-
ten met als thema: verzoening, 1965-1966. 1 omslag 

 
1328. Stukken betreffende het evangelisatiewerk onder middelbare 

scholieren, 1953.   1 omslag 
 
1329. Notulen van de vergaderingen van de scholierenweekendgroep, 

1978-1980.    1 omslag 
 
1330-1342. Stukken betreffende de organisatie van scholierenweekends, 

1974-1978.    13 omslagen 
  1330. 1974, thema: de macht van de multinationale  
   ondernemingen 
  1331. 1974, thema: demokratie op school 
  1332. 1975, thema: ekonomie onderwijs 
  1333. 1975, thema: geschiedenisonderwijs 
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  1334. 1976, thema: leger en militaire dienst 
  1335. 1976, thema: wordt ons onderwijs nog voortgezet? 
  1336. 1976, thema: jeugdwerkloosheid 
  1337. 1977, thema: projektonderwijs 
  1338. 1977, thema: kernenergie 
  1339. 1977, thema: demokratie op school I 
  1340. 1978, thema: demokratie op school II 
  1341. 1978, thema: Indonesië 
  1342. 1978, thema: rolpatronen op school 
 
1343. Stukken betreffende de evaluatie van de scholierenweekends, 

1975-1979.    1 pak 
 
1344. Stukken betreffende de organisatie van onderwijsstudieweekends 

over de middenschool en de nieuwe lerarenopleiding, 1973-1976. 1 pak 
 
1345. Stukken betreffende de samenstelling van scholingsmappen voor 

middelbare scholieren, 1972-1978. 1 pak 
 
1346. Stukken betreffende het houden van een enquete onder geschie-

denisleraren in Nederland in het kader van een vergelijking tussen 
het geschiedenisonderwijs in Nederland en de DDR, 1972.       

 
1347. Stukken betreffende de organisatie van een reis naar de DDR 

voor middelbare scholieren, 1972. 4 stukken 
 
1348. Notulen en andere stukken betreffende het onderwijskernberaad, 

1980.     1 omslag 
 
1349. Notulen van de vergaderingen van de redaktie van Beet, 1978-

1981.     1 omslag 
 
1350. Stukken betreffende planning en beleidsvorming van de redaktie 

van Beet, 1975-1977.   1 omslag 
 
1351. Beet, uitgave van het scholierenwerk van de NCSV, 1967-1985, 

jrg. 1-17 (inkompleet).  1 doos 
 
1352. Stukken betreffende de uitgave van het 50e Beet-nummer, waarin 

o.a. oud-redaktieleden opvallende gebeurtenissen uit hun NCSV-
tijd beschrijven, 1976.  1 omslag 

 
1353. Stukken betreffende de uitgave van speciale Kater-Beets (nrs. 73, 

81 en 89), 1979-1982.  1 omslag 
 
1354. Ingekomen brieven met reakties op artikelen en afbeeldingen in 

Beet, 1969-1978.   1 omslag 
 
1355. De kontourenplannen in de mammoetpraktijk, onderwijsstudie-

uitgave nr. 1., Zeist 1976  1 deel 
 
1356. De nieuwe lerarenopleiding. Een bijdrage aan onderwijsver-

nieuwing?, onderwijsstudie-uitgave nr. 2., Zeist 1977.  1 deel 
 
1357. Het recht om te leren, onderwijsstudie-uitgave nr. 3., Zeist 1979. 1 deel 
 
1358. Leerplanontwikkeling op school, onderwijsstudie-uitgave nr. 4., 

Zeist 1980.    1 deel 
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1359. Verslagen van en stukken betreffende stages van studenten aan de 
Sociale Akademie bij het jeugdwerkprojekt van de NCSV, 1975-
1978.     1 omslag 

 
STUDENTENWERK 
 
O r g a n i s a t i e e n b e l e i d 
 
1360. Ingekomen stukken bij de sekretaris studentenwerk, met minuten 

van uitgegane stukken, 1966-1969. 1 pak 
 
1361. Verslagen van de sekretaris studentenwerk, 1962-1967. 1 omslag 
 
1362. Stukken betreffende de besprekingen op de afgevaardigdenverga-

deringen over de invloed en de plaats van de NCSV op en in de 
studentenwereld, 1914 en 1919. 1 omslag 

 
1363. Stukken betreffende de taakstelling en evaluatie van het studen-

tenwerk, 1979-1984.  1 omslag 
 
1364. Stukken betreffende de benoeming van sekretarissen studenten-

werk, 1962-1980.   1 omslag 
 
1365. Bestekken, bevattende informatie over het studentenwerk, 1960-

1979.     1 pak 
 
A k t i v i t e i t e n 
 
Kringwerk 
N.B. Zie ook de nrs. 1476-1478. 
 
1366. Stukken betreffende de organisatie van kringen in de afdelingen, 

1931-1970.    1 omslag 
 
1367. Handleiding ten dienste van leiders in de afdeelingen der NCSV, 

Utrecht 1914.    1 deel 
 
1368. Stukken betreffende de organisatie van leiderskonferenties, 1923-

1935.     1 omslag 
 
1369. Stukken betreffende de trainingen van het kader van de afdelin-

gen, 1966-1972.  1 omslag 
 
1370. Stukken betreffende de verbetering van de efficiëntie van het 

kringwerk door de ontwikkeling van het zgn. Kristalplan, een ge-
zamenlijk projekt van de NCSV en de RK Studentenvereniging 
Veritas te Utrecht, 1964-1965. 1 omslag 

 
Vormingswerk 
 
1371. Stukken betreffende het vormingswerk onder studenten, 1961-

1968.     1 omslag 
 
1372. Stukken betreffende de oprichting en opheffing van de Stichting 

Studenten Vormingscentrum, een gezamenlijk projekt van de 
NCSV, VCSB, SSR, UKSN, CSB en de Raad voor de Samen-
werking van de VU Amsterdam, 1961-1970. 1 pak 

  N.B. NCSV had sekretariaat hiervan. 
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1373. Notulen van de vergaderingen van het dagelijks bestuur van de 

Stichting Studenten Vormingscentrum, 1965-1969. 1 omslag 
 
1374. Agenda’s met vergaderstukken voor de vergaderingen van het 

dagelijks bestuur van de Stichting Studenten Vormingscentrum, 
1965-1969.    1 pak 

 
1375. Notulen van de vergaderingen van de praesides van de aangeslo-

ten leden van de Stichting Studenten Vormingscentrum, 1966-
1969.     1 omslag 

 
1376. Agenda’s met vergaderstukken voor de vergaderingen van de 

praesides van de aangesloten verenigingen bij de Stichting Stu-
denten Vormingscentrum, 1966-1969. 1 omslag 

 
1377. Ingekomen stukken bij de Stichting Studenten Vormingscentrum, 

met minuten van uitgegane stukken, 1965-1969. 1 pak 
 
1378. Stukken betreffende de aktiviteiten van de Stichting Studenten 

Vormingscentrum op het gebied van het vormingswerk onder 
studenten, 1966-1968.  1 omslag 

 
1379. Akten betreffende de benoeming, salariëring en begeleiding van 

de kursusleider-studiesekretaris van de Stichting Studenten Vor-
mingscentrum, 1965-1968.  1 omslag 

 
1380. Stukken betreffende de organisatie van werkstages voor studenten 

in bedrijven in het ‘Europoortprojekt’, 1959-1964. 1 pak 
 
 
Pastoraal werk 
 
1381. Stukken betreffende de voortgang van het kerkelijk studenten-

werk tijdens de Tweede Wereldoorlog, 1943-1945. 1 omslag 
 
1382. Notulen van de vergaderingen van het dagelijks bestuur met het 

Ministerie van Gereformeerde Studentenpredikanten, 1952-1956. 1 omslag 
 
1383. Stukken betreffende de instelling en aktiviteiten van de studen-

tenpredikanten, in dienst van de NH kerk, 1938-1951. 1 pak 
 
1384. Stukken betreffende de aktiviteiten van de studentenpredikanten 

in buitenlandse christen studentenbewegingen, 1952-1956. 1 omslag 
 
1385. Stukken betreffende de viering van oecumenische universitaire 

kapeldiensten door RK en NH studenten, 1962-1963. 1 omslag 
 
1386. Stukken betreffende de oprichting en aktiviteiten van de Stichting 

Universiteit en Evangelie en de benoeming van een speciale stu-
diesekretaris voor universiteits- en evangelisatiewerk, 1959-1971. 1 pak 

 
1387. Stukken betreffende deelname aan het landelijk beraad van pasto-

res voor academici en studenten, 1969-1970. 1 omslag 
 
1388. Stukken betreffende de versterking van het evangelisatiewerk 

teneinde de studenten dichter bij de kerk te brengen, 1935-1936. 1 omslag 
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1389. Stukken betreffende het plan tot oprichting van een evangelische 
studentengemeente in Utrecht, 1965. 1 omslag 

 
1390. Ingekomen reakties uit de studentenwereld op de brochure Aan-

bidding van de status quo, gedachten over de morele herbewape-
ning, van A.H. van de Heuvel, 1962. 1 pak 

 
1391. Stukken betreffende de uitgave van het boek De herschepping 

van ds. O. Noordmans, 1934.  1 omslag 
 
Studentenhulp 
 
1392. Tijdspiegelingen, publikatie bestemd voor de gemobiliseerde 

leden van de NCSV, 1916, met stukken betreffende de samenstel-
ling en verspreiding ervan, 1916-1918. 1 omslag 

 
1393. Stukken betreffende steunverlening aan Nederlandse studenten 

voor, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog, 1939-1945. 1 omslag 
 
1394. Stukken betreffende de mogelijkheid voor studenten om te stude-

ren op Hardenbroek, 1917-1925. 1 omslag 
 
1395. Stukken betreffende de bemiddeling bij het vinden van privé 

studiebegeleiders voor studenten, 1928-1930. 1 omslag 
 
1396-1398. Stukken betreffende de steunverlening aan buitenlandse studenten 

in Nederland, 1920-1970.  2 omslagen en 1 stuk 
  1396. algemeen, 1963-1970 
  1397. Belgische studenten, 1951 
  1398. Zuidafrikaanse studenten, 1920-1925 
 
1399-1400. Stukken betreffende de steunverlening aan studenten uit de over-

zeese rijksdelen in Nederland, 1935-1967. 2 omslagen 
  1399. Indische studenten, 1935-1936 
  1400. Surinaamse studenten, 1958-1967 
 
1401. Korrespondentie met besturen van Nederlandse en buitenlandse 

christen studentenverenigingen over het verblijf en opvang van 
buitenlandse studenten in Nederland, 1921. 1 omslag 

 
1402. Stukken betreffende de samenstelling van een rapport over het 

werk onder buitenlandse studenten in Nederland voor het nationa-
le kongres van de Nederlandse Studentenraad, 1963-1964. 1 pak 

 
1403. Stukken betreffende de bemiddeling door Rutgers ten behoeve 

van de student W.M. van Popta, die een opleiding tot YMCA-
sekretaris in de Verenigde Staten wil gaan volgen, 1922-1924. 1 omslag 

 
1404. Stukken betreffende het bezoek aan Nederland van Fred H. Rind-

ge van de YMCA waarbij hij de emigratiemogelijkheden naar de 
Verenigde Staten duidelijk maakt, 1920-1921. 1 omslag 

 
1405. Stukken betreffende aktiviteiten ten behoeve van de ondersteu-

ning van noodlijdende buitenlandse studenten, 1920-1923. 1 pak 
 
1406. Stukken betreffende deelname aan de aktiviteiten van het Neder-

lands Studenten Comité voor Steunverlening aan de Noodlijden-
de Studenten in Centraal en Oost-Europa, 1920-1931. 1 omslag 
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1407. Stukken betreffende deelname aan de aktiviteiten van de Sektie 

Steunverlening aan Noodlijdende Studenten van de Nederlandse 
Studenten Organisatie, 1920-1930. 1 pak 

 
1408. Plannen voor de aktiviteiten van het komité ‘Seven years world 

campaign to end war’ van de Volkerenbond, 1924. 2 stukken 
 
1409. Stukken betreffende deelname aan het Nederlands Comité van de 

International Student Service, 1928-1949. 1 pak 
 
1410. Stukken betreffende het doen van navraag naar de persoon van de 

Duitse ex-CSV-er Bernhard Goldman, die een verzoek aan de 
NCSV om geldelijke steun had gericht, 1935. 1 omslag 

 
1411. Stukken betreffende deelname aan het Nederlands Comité van het 

World Student Relief, 1946-1949. 1 pak 
 
1412. Stukken betreffende de wederopbouw van het studentenwerk in 

West-Duitsland na de Tweede Wereldoorlog, 1947-1951. 1 pak 
 
Studie 
 
Algemeen 
 
1413. Notulen van de vergaderingen van de studiekommissie, voorheen 

studiekomité voor het universiteitsvraagstuk, 1950-1958. 1 omslag 
 
1414. Minuten van uitgegane stukken van de studiekommissie, 1950-

1957.     1 pak 
 
1415. Stukken betreffende de aktiviteiten van de studiekommissie, 

1947-1958.    1 pak 
 
1416-1437. Studiemappen, uitgegeven door het studentenwerk van de NCSV, 

in enkele gevallen met stukken betreffende de totstandkoming en 
uitgave, 1960-1971.   22 omslagen 

  1416. 1960-1961, algemeen 
  1417. 1961, oecumene 
  1418. 1963, kommunisme 
  1419. 1963, demokratie 
  1420. 1963, industrie 
  1421. 1964, ethiek 
  1422. 1964, oecumene 
  1423. 1964, industrie 
  1424. 1965, godsdiensten 
  1425. 1965, 1969, Bonhoeffer 
  1426. 1966, revolutie 
  1427. 1966, bijbels bestek 
  1428. 1967, marxisme 
  1429. 1967, Karl Barth 
  1430. 1967, China 
  1431. 1967, gemeente 
  1432. 1968, student power 
  1433. 1968, geschiedenis en toekomst 
  1434. 1969, ethiek en natuurwetenschap 
  1435. 1970, Indonesië ontgroend? 
  1436. 1970, mimicry der theologie 
  1437. 1971, onderwijs 
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Sociale en politieke studie 
 
1438. Stukken betreffende de introduktie en opzet van het sociale werk 

en de sociale studie van de NCSV, 1912-1913. 1 omslag 
 
1439. Notulen van de vergaderingen van de kommissie voor sociale 

studie der NCSV, 1916-1919. 1 deel 
 
1440. Handleiding voor de sociale studiekringen, uitgegeven door de 

kommissie voor sociale studie, 1917. 1 deel 
 
1441. Notulen en stukken betreffende de aktiviteiten van de centrale 

sociale kommissie, 1939-1942. 1 omslag 
 
1442. Notulen en stukken betreffende de aktiviteiten van de sociaal-

politieke studiegroep van de NCSV, 1950-1956. 1 omslag 
 
1443. Stukken betreffende de oprichting en aktiviteiten van de projekt-

groep ‘Nieuw Links’, later geheten ‘Laat 100 Bloemen Bloeien’, 
een studiegroep over de politieke en sociale situatie van studen-
ten, 1969-1970.   1 omslag 

 
1444. Notulen en stukken betreffende de aktiviteiten van de buitenland-

kommissie, voorheen politieke kommissie, 1960-1983. 1 pak 
 
1445. Korrespondentie van de buitenlandkommissie met de WSCF, 

ESG en andere buitenlandse studentenorganisaties, 1981-1983. 1 omslag 
 
1446-1463. Stukken betreffende de standpuntbepaling van de NCSV inzake 

politieke en maatschappelijke kwesties, 1900-1980. 3 pakken en 15 omslagen 
  1446. Afrikaanse politieke vraagstukken, 1959-1963 
  1447. Algerijnse onafhankelijkheidsstrijd, 1964-1966 
  1448. Aziatische politieke vraagstukken, 1960-1965 
  1449. bewapening, Berufsverbote, inhuldiging koningin  
   Beatrix, 1979-1980 
  1450. Chili, machtswisseling in, 1974 
  1451. DDR, maatschappelijke ontwikkelingen in de,  
   1970-1979 
  1452.  Israël, politiek in, 1965-1969 
  1453. Japanse agressie kontra China, 1937 
  1454. leerplicht tot 16 jaar, 1976 
  1455. Marzinkowsky, uitzetting uit Rusland van, 1923 
  1456. Nederlands-Indië, politionele akties in, 1949 
  1457. Nieuw-Guinea, kwestie, 1963 
  1458. Tsjechoslowaakse opstand, 1968 
  1459. Ultra centrifugefabriek te Almelo, 1977 
  1460. Viëtnam, Amerikaans optreden in, 1965-1970 
  1461. wet universitaire bestuurshervorming, 1970 
  1462. Zuid-Afrika, boerenoorlog in, 1900-1901 
  1463. Zuid-Afrika, apartheid in, 1961-1971 
 
1464. Verzamelde stukken over diverse onderwerpen betrekking heb-

bend op de politieke oriëntering van de NCSV. 1 pak 
  N.B.Betreft o.a. internationale arbeidersbeweging,  
   koude oorlog, China, Chili, Europese veiligehid,  
   Italië, vakbond, Marx, Lenin, Gorter, Trotsky,  
   Rosa Luxemburg, filosofie. 
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1465. Gedrukte brochures en verhandelingen over geschiedenis van de 
arbeidersbeweging, socialisme, communisme, ekonomie en filo-
sofie.     1 pak 

 
1466. Stukken betreffende de bespreking van de problemen van de kerk 

in kommunistische landen, 1960-1962. 1 omslag 
 
1467. Stukken betreffende de kritiek van enkele leden en oud-leden op 

de reaktie van de NCSV op de revolutiepoging van P.J. Troelstra 
in november 1918.   1 omslag 

 
1468. Brief van enkele leden waarin zij hun afkeer uitspreken over de 

eenzijdige anti-fascistische houding van de NCSV, 1936. 1 stuk 
 
1469. Stukken betreffende de organisatie van ‘derde weg weekends’ 

over het vredesvraagstuk in de wereld, 1982. 1 omslag 
 
1470. Stukken betreffende de aktivitieiten van de NCSV in het kader 

van de x-y aktie van de NOVIB, (belasting voor de wereldwel-
vaart), 1968-1971.   1 omslag 

 
1471. Stukken betreffende de bestudering van het vraagstuk van ‘nihi-

lisme en studentenleven’ door de kommissie studentenleven van 
de NCSV, 1952.   1 omslag 

 
 
Bijbelstudie  
N.B. Zie ook de nrs. 1148-1151. 
 
1472. Stukken betreffende de versterking van de bijbelstudie o.a. door 

het schrijven van een handleiding en door de instelling van een 
bijbelstudiekommissie, 1910-1915. 1 pak 

 
1473. Notulen van de bijbelstudiekommissie, 1912-1941. 1 omslag 
 
1474. Stukken betreffende de aktiviteiten van de bijbelstudiekommissie, 

later bijbelstudiegroep, waaronder het organiseren van bijbelkrin-
gen in de afdelingen, 1910-1915, 1968. 1 pak 

 
1475. Stukken betreffende de benoeming en aktiviteiten van M.C. 

Slotemaker de Bruïne tot sekretaris bijbelstudie, 1916-1935. 1 omslag 
 
1476-1477. Stukken betreffende de organsiatie van bijbelstudiekonferenties, -

weekends, -kursussen en bijbelkringen, 1916-1963. 2 pakken 
  1476. 1916-1949 
  1477. 1950-1963 
 
1478. Stukken betreffende het houden van ‘message-kringen’ in de 

afdelingen, 1930-1931.  1 pak 
 
1479. Vragenlijst, toegezonden door het Oecumenisch Jeugdcomité 

over een voorstel voor een studieschema, met antwoorden van de 
NCSV, 1938.    2 stukken 

 
1480. M. van Rhijn, Handboek voor bijbelstudie, Zeist 1933 1 deel 
 
1481. Bijbelstudie in de NCSV, Rotterdam 1912 1 deeltje 
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Konferenties en kongressen 
 
1482. Reglement en handboek voor de konferentiekommissie van de 

NCSV, 1914, met verslag van een vergadering, (ca. 1915). 1 deel en 1 stuk 
 
1483. Stukken betreffende de organisatie van voor-konferenties voor 

vrouwen en voor mannen, 1913-1918. 1 omslag 
 
1484-1485. Stukken betreffende de organisatie van de jaarlijkse zomerkonfe-

renties, met programma’s, 1896-1934. 2 pakken 
  1484. 1896-1912 
  1485. 1917-1934 
 
1486. Deelnemerslijsten van de zomerkonferenties, 1908-1931. 1 deel 
 
1487. Kasboek van konferenties, 1907-1924. 1 deel 
 
1488. Stukken betreffende een enquete onder de leden over de splitsing 

in tweeën van de jaarlijkse zomerkonferentie gezien het te grote 
aantal deelnemers, met ingekomen reakties, 1916. 1 omslag 

 
1489-1490. Stukken betreffende de organisatie van de jaarlijkse winterkonfe-

renties, met programma’s, 1900-1965. 2 omslagen 
  1489. 1900-1917 
  1490. 1961-1965 
 
1491-1527. Stukken betreffende de organisatie van en/of deelname aan the-

matische konferenties en kongressen in Nederland, 1899-1980.          
  1491. algemeen kongres, 1972 
  1492. anti-kernwapen- en anti-militarisering, 1980 
  1493. atomaire bewapening, 1980 
  1494. China, 1971-1972 
  1495. dilemma subkultuur-studentenbeweging, 1973 
  1496. ekonomenkonferenties, 1947-1949 
  1497. geloof en wetenschap, 1938, 1947 
  1498. gereformeerde studentenkonferentie, 1916 
  1499. Indonesische konferenties, 1938, 1948 
  1500. interkerkelijke vredesweek, 1967-1968 
  1501. internationale vraagstukken, 1923-1925 
  1502. juridische konferenties, 1918-1940 
  1503. kennis-theoretische konferentie, 1918-1919 
  1504. kommunisme, 1959-1964 
  1505. landelijke konferentie over doelloosheid,  
   normloosheid en vormloosheid, 1945-1946 
  1506. ‘Lands zegen’, konferentie over het jeugdwerk,  
   1932 
  1507. medische konferenties, 1930-1950 
  1508. meisjeskonferenties, 1930-1940 
  1509. natuur-filosofische konferenties, 1916-1917 
  1510. novietenkonferenties, 1899-1970 
  1511. oecumenische konferenties, 1934, 1938 
  1512. open konferentie over social justice and economical  
   reconstruction, 1957 
  1513. pedagogische konferenties, 1923-1933 
  1514. persoonlijk geestelijk leven, 1933-1941 
  1515. ‘rechtvaardige oorlog’, 1966 
  1516. religieus-esthetische konferenties, 1916-1918 
  1517. sekularisatie, 1959-1962 
  1518. sexualiteit, 1970-1971 
  1519. sociale konferenties, 1933-1936 
  1520. Sovjet-Unie, 1974 
  1521. student-power, 1968 
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  1522. Surinamekonferenties, 1958-1969 
  1523. theologische konferenties, 1921-1949 
  1524. universiteitskonferenties, 1949-1952 
  1525. volkseenheid, 1934-1940 
  1526. vrouwenvraagstuk, 1938 
  1527. werkloosheid, 1938 
 
1528. Konferentiemappen, studiemateriaal voor konferenties, 1960-

1979.     1 doos 
 
1529. Uitnodigingen voor deelname aan konferenties, georganiseerd 

door diverse Nederlandse organisaties, 1957-1963. 1 pak 
 
1530-1548. Stukken betreffende deelname aan konferenties en kongressen, 

georganiseerd door buitenlandse studenten-organisaties, 1902-
1978.     2 pakken en 17 omslagen 

  N.B.Voor stukken betreffende deelname aan  
   konferenties van de WSCF zie de nrs. 755-790. 
  1530. 1902, Matlock, thema: boerenoorlog Z-Afrika 
  1531. 1921-1959, kongressen van de Engelse CSV 
  1532. 1923, konferentie van de YMCA te Portasch 
  1533. 1929, Westerburg, konferentie van de wereldbond  
   der kerken 
  1534. 1935-1939, konferenties over de missie 
  1535. 1946, Congres National van de Franse CSV te  
   Straatsburg 
  1536. 1946, Oecumenische Hochschulwoche te Basel 
  1537. 1949, Amerikaanse christen-studentenkonferentie te  
   Kansas 1538. 1954, Istanbul, international student  
   conference 
  1539. 1956-1958, konferenties van de Skandinavische  
   CSV 
  1540. 1957-1964, konferenties van de Foreign student  
   service 
  1541. 1961-1966, Praagse vredeskonferenties 
  1542. 1966, Aarhus, thema: the image of man 
  1543. 1966-1968, Geneve, African and Asian student  
   christian seminar 
  1544. 1967, Höchst, thema: religie en revolutie 
  1545. 1968-1973, konferenties te Oost-Berlijn 
  1546. 1970, ecumenical youth council 
  1547. 1972, Helsinki, Europese veiligheidskonferentie 
  1548. 1978, Athene, Europese studentenkonferentie 
 
Publikaties 
N.B.Het tijdschrift Eltheto bevindt zich onder de nrs. 270-310. 
 
1549. Notulen van de vergaderingen van de redaktie van Eltheto-

brochurereeks, 1962-1983.  1 omslag 
 
1550. Agenda’s met vergaderstukken voor de vergaderingen van de 

redaktie van Eltheto-brochurereeks, 1973-1983. 1 pak 
 
1551. Ingekomen stukken bij de redaktie van Eltheto-brochurereeks, 

met minuten van uitgegane stukken, 1973-1975. 1 pak 
 
1552. Toegezonden akte van oprichting van de Stichting Eltheto met 

begeleidende brief, 1983-1984. 2 stukken 
 
1553. Korrespondentie met inzenders van kopij voor de Eltheto-

brochurereeks, en kritici daarvan, 1966-1967. 1 omslag 
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1554. Eltheto-brochurereeks, nrs. 2-68, 1960-1982. 1 doos 
 
1555. Stukken betreffende de uitgave van de Eltheto-brochurereeks, 

1961-1970.    1 pak 
 
1556. Stukken betreffende de kosten voor de uitgave van Eltheto-

brochurereeks, 1968-1970.  1 omslag 
 
1557. Stukken betreffende de oprichting van het blad Motief, 1968-

1969.     1 omslag 
 
1558. Notulen van de redaktievergaderingen van Motief, 1972. 1 omslag 
 
1559. Stukken betreffende de diskussie binnen de NCSV over de 

funktie en de levensvatbaarheid van het blad Motief, 1971. 1 omslag 
 
1560. Motief, uitgave van het studentenwerk van de NCSV, 1969-1972. 1 pak 
 
PROJEKTEN 
 
B e r o e p s p r a k t i j k 
 
1561. Verslagen van de landelijke projektgroep beroepspraktijk, 1970-

1972.     1 omslag 
 
1562. Stukken betreffende de ontwikkeling en evaluatie van beroeps-

praktijkprojekten voor juristen, leraren, medici, technici en theo-
logen, 1969-1972.   1 pak 

 
1563. Briefwisseling met het Universitair Instituut Vormingswerk Be-

drijfsleven over een training urbane samenleving in het kader van 
het beroepspraktijkprojekt, 1969-1970. 1 omslag 

 
K r i t i s c h e k e r k (KRIK) 
  
1564. Notulen van de vergaderingen van het Krikberaad, 1969-1979. 1 omslag 
 
1565. Agenda’s met vergaderstukken voor de vergaderingen van het 

Krikberaad, 1973-1980.  1 omslag 
 
1566-1568. Ingekomen stukken bij het Krikberaad, met minuten van uitgega-

ne stukken, 1969-1979.  3 pakken 
  1566. 1969-1970 
  1567. 1971-1973 
  1568. 1974-1979 
 
1569. Stukken betreffende de vaststelling van het beleid van het Krik-

projekt, 1973.    1 omslag 
 
1570. Stukken betreffende de organisatie van een open Krik-weekend, 

waarbij o.a. gesproken werd over de verhouding Krik met de al-
gemene kerkvergadering van de NH kerk en het Hervormd Uni-
versitair Beraad, 1970.  1 omslag 

 
1571. Stukken betreffende de financiën van het Krikprojekt, 1977-1978.       
 
1572. Verslagen van het weekend ‘theologie en politiek’, 1975. 1 omslag 
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1573. Stukken betreffende de organisatie van studiedagen over vrouwen 

in de bijbel, 1975.   1 omslag 
 
1574. Stukken betreffende de aktiviteiten van de afdelingen in het kader 

van het Krikprojekt, 1970-1973. 1 omslag 
 
1575. Jobstijdingen, uitgave van het Krikprojekt, 1971-1974, nrs. 1-9. 1 pak 
 
1576. Dokumentatiemappen, uitgegeven door het Krikprojekt, (ca. 

1974).     3 stukken 
 
O o s t - E u r o p a (OEP) 
 
1577. Notulen en vergaderstukken van de landelijke kerngroepencentra-

le van het OEP, later groepenberaad geheten, 1968-1975. 1 omslag 
 
1578. Notulen en vergaderstukken van de landelijke kerngroep van het 

OEP, 1971-1975.   1 omslag 
 
1579. Ingekomen stukken bij het OEP met minuten van uitgegane stuk-

ken, 1969-1977.   1 pak 
 
1580. Stukken betreffende de vaststelling van de financiële en organisa-

torische basis van het OEP, 1973. 1 omslag 
 
1581. Stukken betreffende de verzelfstandelijking van het OEP in een 

nieuwe Oost-Europa Vereniging (OEVER), 1973-1975. 1 pak 
 
1582. Stukken betreffende de oprichting van de Stichting Oost-

Europaprojekt (STOEP), naast het OEP van de NCSV, 1974-
1976.     1 pak 

 
1583. Stukken betreffende de oprichting en notulen van het Oost-

Europaberaad, 1979.   1 omslag 
 
1584. Nota over de verhouding tussen het OEP en het jeugdwerkpro-

jekt, 1976.    1 stuk 
 
1585. Evaluatieverslagen en historisch overzicht van het OEP, 1971. 1 omslag 
 
1586. Informatieve stukken over het OEP, vermoedelijk bestemd voor 

publikatie, 1975-1976.  1 omslag 
 
 
1587. Stukken betreffende de opvolging van Hans Peter Gramberg als 

sekretaris van het OEP en de taakverdeling binnen het OEP-
sekretariaat, 1971-1973.  1 omslag 

 
1588. Stukken betreffende de samenwerking van de afdelingen van de 

NCSV binnen het OEP in de kerngroepencentrale, 1973-1974. 1 omslag 
 
1589. Stukken betreffende de aktiviteiten van de afdelingen in het kader 

van het OEP, 1970-1973.  1 pak 
 
1590-1593. Stukken betreffende de opzet en aktiviteiten van de verschillende 

sekties binnen het OEP, 1974-1975. 4 omslagen 
  1590. sektie kerk, 1975 
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  1591. sektie kultuur, 1974 
  1592. sektie onderwijs en vorming, 1974-1975 
  1593. sektie wetenschap, 1974-1975 
 
1594-1598. Stukken betreffende de organisatie van studiedagen door het 

OEP, 1970-1974.   5 omslagen 
  1594. 1970, thema: Lenin 
  1595. 1971, thema: christendom-marxisme 
  1596. 1972, thema: studenten- en arbeidersbeweging 
  1597. 1973, thema: politieke ekonomie 
  1598. 1974, thema: onderwijs en gezin 
 
1599. Stukken betreffende de organisatie van Oost-Europaweekenden, 

1971.     1 omslag 
 
1600. Stukken betreffende de organisatie en de aktiviteiten in het kader 

van het projekt ‘de vrouw in het socialisme’, georganiseerd door 
het OEP in het jaar van de vrouw, 1975. 1 omslag 

 
1601. Stukken betreffende het onderhouden van kontakten door het 

OEP met de Aktion Sühnezeichen Friedensdienste over het aan-
dragen van projekten voor Duitsers in Nederland, 1974-1976. 1 omslag 

 
1602. Stukken betreffende deelname door het OEP aan een konferentie 

van de Oekumenische Jugenddienst te Berlijn, 1973-1974. 1 omslag 
 
1603. Notulen van de vergaderingen van de reiskommissie, later gehe-

ten reisraad van het OEP, 1972-1975. 1 omslag 
 
1604. Stukken betreffende de financiering van reizen naar Oost-Europa, 

georganiseerd door het OEP, 1973-1975. 1 omslag 
 
1605. Stukken betreffende het maken van propaganda voor reizen naar 

Oost-Europa en de evaluatie daarvan, 1973-1975. 1 omslag 
 
1606-1607. Stukken betreffende de organisatie van reizen naar Oost-Europa, 

1970-1977.    2 pakken 
  1606. naar de DDR, 1970-1981 
  1607. naar Polen, CSSR, Hongarije en Bulgarije,  
   1973-1977 
 
1608. Stukken betreffende de redaktievergaderingen van de DDR-

kenningen, later Oost-Europa verkenningen en van het Oost-
Europa rondschrijven, 1970-1975. 1 omslag 

 
1609. DDR-mededelingen, 1970.  1 omslag 
 
1610. DDR-kenningen, 1971-1973, nrs. 1-13. 1 pak 
 
1611. Oost-Europa verkenningen, opvolger van DDR-kenningen, 1973-

1977, nrs. 14-35.   1 doos 
 
1612. Oost-Europa rondschrijven, berichtenblad van het OEP, 1971-

1975, nrs. 1-17.   1 pak 
 
1613. Verzamelde stukken, merendeels van historische en informatieve 

aard over onderwerpen betreffende socialisme, kommunisme en 
Oost-Europa in het algemeen, 1970-1977. 1 doos 
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ZENDINGSWERK 
 
1614. Stukken betreffende de aktiviteiten van uitgezonden NCSV-ers 

naar Nederlands-Indië op het gebied van het onderwijs aan inlan-
ders, 1913-1946.   1 pak 

 
1615. Stukken betreffende de bemiddeling bij de uitzending van zende-

lingsartsen naar Nederlands-Indië, 1914-1930. 1 omslag 
 
1616. Ingekomen verzoeken om christelijke doktoren naar Nederlands-

Indië te zenden, 1916-1935.  1 omslag 
 
1617-1618. Stukken betreffende de uitzending van Rutgers en het echtpaar 

Van Doorn-Snijders naar Nederlands-Indië ter bevordering van 
het christelijk jeugdwerk aldaar, 1920-1932. 2 pakken 

  1617. 1920-1926 
  1618. 1927-1932 
 
1619. Rapporten over het christelijk jeugdwerk in Nederlands-Indië, 

opgesteld ten behoeve van de High-Leigh konferentie over Ne-
derlands-Indië, 1924.   1 omslag 

 
1620. Stukken betreffende de planning van reizen van Nederlandse 

studenten naar Nederlands-Indië, 1924-1925. 1 omslag 
 
1621. Stukken betreffende de bemiddeling bij de uitzending van leraren 

uit Nederland naar het christelijk lyceum te Bandoeng in Neder-
lands-Indië, 1926-1928.  1 pak 

 
1622. Stukken betreffende de bemiddeling bij de benoeming van W.P 

van Lindonk aan het opvoedingsgesticht te Soekaboemi in Neder-
lands-Indië, 1926-1928.  1 omslag 

 
1623. Stukken betreffende de bemiddeling bij de benoeming van Neder-

landse leraren aan de algemene middelbare school te Batavia in 
Nederlands-Indië, 1926-1936. 1 omslag 

 
1624. Stukken betreffende de bemiddeling bij de uitzending naar Bata-

via van de in Nederland opgeleide Gerhard Silitonga, 1932-1936. 1 omslag 
 
1625. Stukken betreffende de aktiviteiten van Biem Lap, gestationeerd 

in Singapore, ten behoeve van de christelijke studentenbeweging 
in Zuid-oost Azië, 1969-1971. 1 omslag 

 
1626. Korrespondentie van Rutgers met de naar Bolivia uitgezonden 

ex-NCSV-er Th.R. Seldenrath, 1924-1925. 1 omslag 
 
1627-1628. Stukken betreffende kontakten met de Nederlandse Studenten 

Zendingskommissie, 1908-1968. 2 pakken 
  1627. 1908-1950 
  1628. 1951-1968 
 
1629. Toegezonden studiemappen van de Nederlandse Studenten Zen-

dingskommissie, (ca. 1960 - ca. 1970). 1 doos 
  N.B.betreft studiemappen (ongedateerd) over Afrika,  
  Geloofszendingen, Indonesië, Islam in tropisch Afrika,  
  Latijns-Amerika, Midden-Oosten, Oost-Azië, Pakistan en  
  Zout en licht. 
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1630. Stukken betreffende kontakten met de Nederlandse Zendingsraad, 
1915-1984.    1 omslag 

 
1631. Stukken betreffende kontakten met de Centrale Bond voor In-

wendige Zending en Christelijk Maatschappelijk Werk, 1946-
1951.     1 omslag 

 
1632. Stukken betreffende de mogelijke deelname aan een Comité van 

de Centrale Bond voor de Inwendige Zending tijdens de olympi-
sche spelen te Amsterdam, 1925-1928. 1 omslag 

 
1633. Open brief van de ex-sekretaris van de Centrale Bond voor de 

Inwendige Zending met een waarschuwing tegen de NSB, 1934. 1 stuk 
 
1634. Stukken betreffende de advisering door Rutgers over de financiën 

van de samenwerkende zendingskorporaties, 1923-1930. 1 omslag 
 
1635. Stukken betreffende de aktiviteiten van het zendingskonsulaat, 

een samenwerkingsverband van verschillende zendingskorpora-
ties onder leiding van het Nederlands Bijbelgenootschap, 1933-
1935.     1 omslag 

 
1636. Stukken betreffende kontakten met het Gereformeerd Zendings-

centrum, 1954-1964.   1 omslag 
 
1637. Notulen van de vergadering van de voor zendingszaken aange-

wezen afdelingsbestuurders en -vertegenwoordigers, 1958. 3 stukken 
 
1638. Stukken betreffende kontakten met de Berliner Missionsgesel-

schaft over de zending, 1916-1918, met retroakta vanaf 1891. 1 omslag 
 
1639. Stukken betreffende kontakten met het Russische zendingsge-

nootschap, 1934.   1 omslag 
 
1640. Stukken betreffende een bezoek aan Groot-Britannië door 

C.B.Bavinck, sekretaris van de NCSV, om daar te spreken met 
diverse organisaties over de zending, 1954. 1 omslag 

 
GEDEPONEERDE ARCHIVALIA 
 
Archief van de Utrechtse Studenten Zendingsvereniging  
‘Eltheto he basileia sou’  
 
1641-1647. Notulen van de bestuursvergaderingen, 1846-1892. 7 delen 
  1641. 1846-1853 
  1642. 1853-1858 
  1643. 1858-1864 
  1644. 1864-1872 
  1645. 1873-1881 
  1646. 1881-1886 
  1647. 1886-1892 
 
 
1648-1649. Ingekomen stukken, 1853-1912. 1 pak en 1 omslag 
  1648. 1853-1891 
  1649. 1892-1912 
 
1650. Jaarverslagen, 1846-1882. 1 omslag 
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1651. Reglement, 1896, met ledenlijst. 1 deel 
  N.B. Zie ook nr. 1653. 
 
1652. Ledenregister, aangelegd 1851, bijgehouden tot 1907. 1 deel 
 
1653. Ledenlijst, 1898.   1 deel 
  N.B. Zie ook nr. 1651. 
 
1654. Ingekomen brieven betreffende lidmaatschappen, 1897-1899. 1 omslag 
 
1655. Stukken betreffende de financiën, 1877-1892. 1 omslag 
 
1656-1657. Stukken betreffende de viering van het 50-jarig bestaan, 1896. 
      1 deel en 1 omslag 
 
1658-1706. Berigten aangaande de uitbreiding van Gods koninkrijk op aar-

de, orgaan van de Utrechtse Studenten Zendingsvereniging Elthe-
to, 1847-1896, jrg. 1-50.  49 banden 

  1658. 1847 
  1659. 1848 
  1660. 1849 
  1661. 1850 
  1662. 1851 
  1663. 1852 
  1664. 1853 
  1665. 1854 
  1666. 1855 
  1667. 1856 
  1668. 1857 
  1669. 1858 
  1670. 1859 
  1671. 1860 
  1672. 1861 
  1673. 1862 
  1674. 1863 
  1675. 1864 
  1676. 1865 
  1677. 1866 
  1678. 1867 
  1679. 1868 
  1680. 1869 
  1681. 1870 
  1682. 1871 
  1683. 1872 
  1684. 1873 
  1685. 1874 
  1686. 1875 
  1687. 1876 
  1688. 1877 
  1689. 1878 
  1690. 1879 
  1691. 1880 
  1692. 1881 
  1693. 1882 
  1694. 1883 
  1695. 1884 
  1696. 1885 
  1697. 1886 
  1698. 1887 
  1699. 1888 
  1700. 1889 
  1701. 1890 
  1702. 1891 
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  1703. 1892 
  1704. 1893 
  1705. 1895 
  1706. 1896 
 
1707. Stukken betreffende de wijziging in de opzet en uitgave van het 

tijdschrift Berigten bij het bereiken van de 50e jaargang, 1895. 1 omslag 
 
1708. Kranteknipsels met recensies en aankondigingen van Berigten, en 

verslagen van jaarfeesten, 1865-1896. 1 omslag 
 
1709. Stukken betreffende het sluiten van een kontrakt met de drukker 

P. den Boer te Utrecht betreffende de uitgave van het tijdschrift 
Eltheto, 1902.    1 omslag 

 
1710. Ingekomen uitnodigingen tot bijwoning van jaarlijkse zendings-

feesten, 1865-1894.   1 omslag 
 
Archief van de NVCSV 
 
1711. Ingekomen stukken, 1901-1912. 1 omslag 
 
Persoonlijke archivalia van de sekretaris H. de Bie 
 
1712. Korrespondentie, 1899-1916. 1 omslag 
 
Persoonlijke archivalia van het kampkommissielid J.P. Hogerzeil 
 
1713. Korrespondentie, 1945-1951. 1 pak 
 
Persoonlijke archivalia van het bestuurslid F.L. Rutgers 
 
1714. Korrespondentie, 1914-1929. 1 omslag 
 
Persoonlijke archivalia van de sekretaris H.C. Rutgers 
 
1715. Korrespondentie, 1912-1955. 1 omslag 
 
 
1716. Stukken betrefffende de verplaatsing van het christelijk gymnasi-

um en internaat van Zetten naar Zeist, 1913-1918. 1 omslag 
 
1717. Stukken betreffende het fenomeen Buchanisme in de christelijke 

wereld, 1927-1938.   1 omslag 
  N.B.Buchanisme is de in Oxford onder inspiratie van  
   Frank Buchman ontstane beweging die staat voor  
   een gezamenlijke schuldgetuigenis tijdens zgn.  
   house-parties te Oxford. De leden bidden met  
   elkaar en vertellen openlijk over hun zonden. 
 
1718-1721. Financiële stukken, opgemaakt door Rutgers in zijn hoedanigheid 

als penningmeester van de WSCF, thuishorend in het archief van 
de WSCF, 1920-1928.  4 delen 

  1718. bankboek, 1920-1923 
  1719. register van inkomsten, 1921-1923 
  1720. idem, 1925-1928 
  1721. register van uitgaven, 1925-1928 
 
Persoonlijke archivalia van de sekretaris Th. Scharten 
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1722-1723. Ingekomen stukken, 1891-1926. 2 pakken 
  1722. 1891-1901 
  1723. 1902-1926 
 
FOTO’S, DIA’S EN FILM 
 
L o s s e f o t o ‘s 
 
1724. Foto’s van personen, meest onbekend. 1 omslag 
 
1725. Groepsfoto’s van studenten, voornamelijk van afdelingen van de 

NCSV.    1 omslag 
 
1726. Foto’s van zomerkonferenties. 1 omslag 
 
1727. Groepsfoto’s van deelnemers aan internationale konferenties.  1 omslag 
 
1728-1737. Kampfoto’s, groot formaat.  10 omslagen 
  1728. jongenskampen, 1899-1919, extra groot formaat 
  1729. idem, 1920-1929, idem 
  1730. idem, 1930-1939, idem 
  1731. meisjeskampen, 1899-1919, idem 
  1732. jongenskampen, 1899-1919 
  1733. idem 
  1734. jongenskampen, 1899-1919 
  1735. idem 
  1736. idem, 1920-1929 
  1737. idem, 1940-1950 
 
1738-1770. Kampfoto’s, klein formaat, gedateerd. 33 dozen 
  1738. 1911 
  1739. 1912 
  1740. 1913 
  1741. 1914 
  1742. 1915 
  1743. 1916 
  1744. 1919 
  1745. 1920 
  1746. 1921 
  1747. 1922 
  1748. 1923 
  1749. 1924 
  1750. 1925 
  1751. 1926 
  1752. 1927 
  1753. 1928 
  1754. 1929 
  1755. 1930 
  1756. 1931 
  1757. 1932 
  1758. 1933 
  1759. 1934 
  1760. 1935 
  1761. 1936 
  1762. 1937 
  1763. 1938 
  1764. 1939 
  1765. 1940 
  1766. 1946 
  1767. 1947 
  1768. 1948 
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  1769. 1949 
  1770. 1950 
 
1771-1783. Kampfoto’s, klein formaat, ongedateerd en per meerjarenblok 

bijeengevoegd.   13 dozen 
  1771. 1900-1910 
  1772. 1911-1920 
  1773. 1921-1930 
  1774. 1931-1940 
  1775. 1941-1945 
  1776. 1946-1950 
  1777. 1951-1975 
  1778. idem 
  1779. idem 
  1780. idem 
  1781. idem 
  1782. idem 
  1783. 1976-1981 
 
1784. Foto van een kaart van Nederland met daarop aanduiding van de 

kampplaatsen van de NCSV, (ca. 1950). 1 stuk 
 
1785. Foto’s van Nederlands-Indië, personen, groepen personen en 

gebouwen, (ca. 1900-ca. 1935). 1 omslag 
 
1786. Foto’s van in- en exterieur van Hardenbroek en Woudschoten, 

(ca. 1918-ca. 1965).   1 omslag 
 
1787. Groepsfoto van de deelnemers aan het feest bij het 50-jarig jubi-

leum van Eltheto op 5 juni 1896. 1 stuk 
 
F o t o a l b u m s 
 
1788-1802. Kampfoto’s, per kamp op bladen geplakt en bijeengevoegd in 

ordners, 1899-1964.   15 ordners 
  1788. 1899-1948 
  1789. 1949 
  1790. 1950 
  1791. 1951 
  1792. 1952 
  1793. 1953 
  1794. 1954 
  1795. 1955 
  1796. 1956 
  1797. 1957 
  1798. 1958 
  1799. 1959 
  1800. 1960 
  1801. 1961 
  1802. 1964 
 
1803-1855. Fotoalbums van bijzondere kampen, 1899-1968. 53 banden 
  1803. 1e Biesboschkamp, 1968 
  1804. Cheffen trainingsweek, 1947 
  1805. Fietskamp, 1936 
  1806. idem, 1938 
  1807. Jongenskampen, 1899 
  1808. idem, 1900-1910 
  1809. idem 
  1810. idem 
  1811. idem 
  1812. Jongenskampen, 1900-1910 
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  1813. 60-jarig jubileum, 1956 
  1814. 50-jarig jubileum kampwerk 
  1815. Kampkonferentie, 1931 
  1816. Kultuurstudiekamp, 1954 
  1817. Luchtvaartkamp, 1938 
  1818. Meisjeskampen, 1904-1914 
  1819. idem, (1915-1924) 
  1820. idem 
  1821. idem 
  1822. idem, 1924-1928 
  1823. idem, 1937 
  1824. kamp in Morgins, 1931 
  1825. Mosterdveenkampen, 1931 
  1826. idem, 1932 
  1827. idem, 1933 
  1828. idem, 1937 
  1829. Natuurstudiekampen, 1947-1953 
  1830. idem, 1950 
  1831. idem, 1951-1952 
  1832. idem, 1952-1953 
  1833. idem, 1957 
  1834. Ruige veld kamp, 1938 
  1835. Studentenkampen, 1919-1925 
  1836. Treinkamp, 1939 
  1837. Trekkamp Alpen, z.j. 
  1838. Trekkamp 1e Ardennen, 1946 
  1839. Trekkamp 2e Ardennen, 1946 
  1840. Trekkamp Luxemburg, 1948 
  1841. Trekkamp Luxemburg, 1952 
  1842. Trekkamp land van Rijn en Ahr, 1953 
  1843. Trekkamp land van Rijn en Ahr, 1955 
  1844. Trekkamp Sauerland, 1950 
  1845. Trekkamp Sauerland, 1953 
  1846. Trekkamp Taunus, 1951 
  1847. Trekkamp Thüringen, 1932 
  1848. Trekkamp Twenthe, 1944 
  1849. Trekkamp Westfalen, 1949 
  1850. 2e Waterkamp, 1935 
  1851. 2e Woudloperskamp, 1939 
  1852. Zeilkampen, 1937 
  1853. idem, 1959 
  1854. idem, 1960 
  1855. 1e Zigeunerkamp, 1953 
 
D i a ‘ s 
 
1856. Dia’s van zomerkampen, (ca. 1970) 1 doos 
 
F i l m  
 
1857. Film van een zomerkamp, (ca. 1970) 1 spoel 
 
ARCHIEVEN VAN AFDELINGEN VAN DE NCSV 
 
N.B.Het betreft hier merendeels fragmentarchieven, die om onduidelijke rede-
nen bij het verenigingsarchief zijn terecht gekomen. 
 
ARCHIEF VAN DE AFDELING AMSTERDAM 
 
1858. Notulen van de bestuursvergaderingen, 1956-1973. 1 pak 
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1859. Agenda’s met vergaderstukken van de bestuursvergaderingen, 
1967-1971.    1 omslag 

 
1860-1865. Ingekomen en minuten van uitgegane stukken, 1951-1970. 
      4 pakken en 2 omslagen 
  1860. 1951-1952, ingekomen stukken 
  1861. 1953-1955, ingekomen stukken 
  1862. 1956-1959 
  1863. 1960-1966, ingekomen stukken 
  1864. 1960-1966, uitgegane stukken 
  1865. 1967-1970 
 
1866. Jaarverslagen, 1954-1969.  4 stukken 
 
1867. Nota’s inzake de struktuur en positie van de afdeling binnen de 

studentenwereld, 1967-1968.  1 omslag 
 
1868. Stukken betreffende deelname aan het disputorenberaad en de 

raad van samenwerking van de VU, 1966-1968. 1 pak 
 
1869. Stukken betreffende het kringwerk binnen de afdeling, 1958-

1971.     1 pak 
 
ARCHIEF VAN DE AFDELING ROTTERDAM 
 
1870. Notulen van de bestuursvergaderingen, 1961-1963. 1 omslag 
 
1871. Agenda’s van de bestuursvergaderingen, 1961-1963. 1 omslag 
 
1872. Ingekomen en minuten van uitgegane stukken, 1931-1964. 1 omslag 
 
1873. Jaarverslagen, 1931-1963.  1 omslag 
 
1874. Stukken betreffende het aangaan van een overeenkomst met de 

‘groep Rotterdam’, bestaande uit de te Rotterdam en omstreken 
wonende leden van de afdeling Leiden, 1930. 1 omslag 

 
1875. Ingekomen brief van de ‘groep Den Haag’ over de verhouding 

tussen die groep en de afdelingen Delft, Leiden en Rotterdam, 
1930.     1 stuk 

 
1876. Ingekomen brieven van leden met reaktie op een enquete over de 

organisatie en aktiviteiten van de afdeling, 1933-1934. 1 omslag 
 
1877. Ingekomen brief van het hoofdbestuur over het archief, 1933. 1 stuk 
 
1878. Stukken betreffende de financiën van de afdeling, 1952-1964. 1 omslag 
 
1879. Stukken betreffende de organisatie van een gezamenlijke afde-

lingskonferentie met de afdeling Wageningen, 1932-1933. 1 omslag 
 
1880. Stukken betreffende academiepreken op gezamenlijke bijeen-

komsten van de afdelingen Rotterdam der NCSV, VCSB en SSR, 
1937.     1 omslag 

 
1881. Stukken betreffende de viering van de federatiedag, 1940. 1 omslag 
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1882. Toegezonden notulen van de vergaderingen van de Rotterdamse 
studentenraad, 1953-1954.  1 omslag 

 
ARCHIEF VAN DE AFDELING UTRECHT 
 
1883-1884. Notulen van de bestuursvergaderingen, 1899-1908. 2 delen 
  1803. 1899-1901 
  1804. 1904-1908 
 
1885. Ingekomen en minuten van uitgegane stukken, 1898-1933, 1971. 1 omslag 
 
1886. Reglement van de Utrechtse Christen Studentenvereeniging, 

1906.     1 stuk 
 
1887. Inventaris van de eigendommen van de afdeling, 1935. 1 stuk 
 
1888. Ingekomen teksten van de installatieredes van de nieuwe praeses 

van het studentengenootschap Elias Annes Borger te Utrecht, 
1894-1929.    1 omslag 

 
ARCHIEF VAN DE AFDELING WAGENINGEN 
 
1889. Notulen van de afdelingsvergaderingen, 1928-1933. 1 kahier 
 
1890-1891. Notulen van de vergaderingen van het dagelijks bestuur, 1928-

1935.     2 kahiers 
  1890. 1928-1931 mei 11 
  1891. 1931 mei 18-1935 
 
1892-1894. Ingekomen en minuten van uitgegane stukken, 1910-1949. 1 pak en 2 omslagen 
  1892. 1910-1932 
  1893. 1932-1949, ingekomen stukken 
  1894. 1936, uitgegane stukken 
 
1895. Jaarverslagen, 1927-1936.  1 kahier 
 
1896. Kroniek van de afdeling, 1912-1917. 1 kahier 
 
1897. Reglement voor het konferentie- en kontributiefonds van de afde-

ling, 1934.   1 stuk 
 
1898. Uitnodigingen en programma’s voor eerstejaars bijeenkomsten, 

1914-1925.    1 omslag 
 
ARCHIEF VAN DE VERENIGING ‘HET JONGENSKAMPEMENT 

DER NCSV’ 
 
N.B.Het Jongenskampement was een zelfstandige vereniging met rechtsper-
soonlijkheid, evenwel in vele opzichten nauw verbonden met het jeugdwerk van 
de NCSV. Zo was de financiele administratie van het jongenskampement in 
handen van de penningmeester jeugdwerk (zie de nrs. 962-964). Inzake het 
materiele beheer van de kampterreinen en -materialen deelde het Jongenskam-
pement een taak met de technische kommissie van het jeugdwerk. In laatste 
instantie was het kampement verantwoordelijk; zij besliste over aan- en verkoop 
en over alle andere aangelegenheden waarbij grotere bedragen gemoeid waren. 
 
1899. Notulen, 1941-1984.   1 pak 
 
1900-1915. Agenda’s met vergaderstukken, 1941-1984. 2 pakken en 14 omslagen 
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  1900. 1941-1968 
  1901. 1969 
  1902. 1970 
  1903. 1971 
  1904. 1972 
  1905. 1973 
  1906. 1974 
  1907. 1975 
  1908. 1976 
  1909. 1977 
  1910. 1978 
  1911. 1979 
  1912. 1980 
  1913. 1981 
  1914. 1982 
  1915. 1983-1984 
 
1916. Ingekomen en minuten van uitgegane stukken, 1942-1960. 1 omslag 
 
1917. Stukken betreffende de vaststelling van de statuten en het huis-

houdelijk reglement, 1939-1985. 1 pak 
 
1918. Overeenkomst met de kampkommissie van de Hervormde Jeugd-

raad afdeling meisjeswerk betreffende de regeling van de financi-
en van gezamenlijke kampen, 1942. 1 stuk 

 
1919. Akten van aankoop, huur of gebruik van roerende en onroerende 

goederen ten behoeve van de NCSV-kampen, met bijbehorende 
stukken, 1947-1984.   1 pak 

 
1920-1940. Stukken betreffende het materieel beheer van de kampterreinen 

en -materialen van de NCSV, 1900-1984. 8 pakken en 13 omslagen 
  1920. algemeen, 1957-1967 
  1921. Aalten, 1957-1959 
  1922. Almen, 1949-1968 
  1923. Arcen, 1948-1972 
  1924. Bathem, 1970-1983 
  1925. Biesbosch, 1947-1983 
  1926. Blokzijl, 1962-1970 
  1927. Dwingelo, 1964-1980 
  1928. Giethoorn, 1950 
  1929. Hattem, 1900-1909 
  1930. Kalenberg, 1963-1984 
  1931. Nunspeet (Mosterdveen), 1919-1946 
  1932. Nunspeet (Waschkolk), 1919-1954 
  1933. idem, 1955-1958 
  1934. idem, 1959-1969 
  1935. Schouwen, 1948-1955 
  1936. Terschelling, 1962-1979 
  1937. Uitwelleringa, 1961-1983 
  N.B. Met technische- en bouwtekeningen. 
  1938. Wanneperveen, 1953-1983 
  N.B. Met technische- en bouwtekeningen. 
  1939. Wetering, 1965-1970 
  1940. Zeist (Ruige Veld), 1949-1955 
 
1941. Overzichten van de kampterreinen, met inventarislijsten en stuk-

ken betreffende de verwerving van de inventaris, 1904-1956. 1 omslag 
 
1942. Stukken betreffende de verhuur van NCSV-kampterreinen en 

kampmaterialen aan derden, 1946-1983. 1 omslag 
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OVERIGE ARCHIVALIA 
 
ARCHIVALIA VAN DE BEWEGING CHRISTENEN VOOR SOCIA-

LISME 
 
1943. Notulen van de landelijke vergaderingen, 1976-1978. 1 omslag 
 
1944. Agenda’s met vergaderstukken voor de landelijke vergaderingen, 

1976-1978.    1 pak 
 
1945. Agenda’s met vergaderstukken voor de vergaderingen van de 

stuurgroep, 1976-1978.  1 omslag 
 
1946. Ingekomen stukken met minuten van uitgegane stukken, 1979-

1980.     1 omslag 
 
1947. Verslagen van de sekretaris, 1973-1978. 1 omslag 
 
1948. Stukken betreffende de organisatie van de vereniging, 1983. 1 omslag 
 
1949. ‘Tussenrapport over de basisbeweging van christenen in Neder-

land’, opgesteld door Heinz M. Ritzen, 1978. 1 katern 
 
1950. Stukken betreffende deelname van de beweging Christenen voor 

Socialisme aan een Europees kongres van de internationale be-
weging christenen voor socialisme te Milaan, 1979. 1 omslag 

 
1951-1952. Opstand, uitgave van de beweging Christenen voor Socialisme, 

jrg. 1-9, 1973-1982.   2 dozen 
  1951. 1973-1978, jrg. 1-4 
  1952. 1978-1982, jrg. 5-9 
 
1953. Teksten voor het blad Opstand, en korrespondentie daarover, 

1973-1975.    1 pak 
 
1954. Stukken betreffende een inzamelingsaktie ten behoeve van het 

blad Opstand, 1978.   1 omslag 
 
1955. Dokumentatiemappen en andere informatieve stukken betreffen-

de de beweging Christenen voor Socialisme, (ca. 1972-ca. 1980). 1 pak 
 
 
ARCHIVALIA VAN DE VERENIGING VAN INDONESISCHE CHRIS-

TEN JONGEREN IN NEDERLAND 
 
1956. Ingekomen en minuten van uitgegane stukken, 1930-1934. 1 omslag 
 
1957. Statuten, 1931.   1 stuk 
 
1958. Teksten van toespraken van de voorzitter tijdens bijeenkomsten, 

1931-1932.    1 omslag 
 
ARCHIVALIA VAN DE NEDERLANDSE STUDENTEN ZENDINGS-

BOND 
 
1959. Korrespondentie, 1910-1916. 1 pak 
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Aanvullingen en wijzigingen op de inventaris van de archieven van 
de Nederlandse Christen-Studentenvereniging (1846) 1896-1986 
 
 
ARCHIEF VAN DE NCSV 
ALGEMEEN WERK 
Algemeen bestuur  
Besluitvorming 
 
 wijziging: 
40-45. Notulen van de vergaderingen van het algemeen bestuur, 1896-1983. 

5 pakken 
 1 omslag 
 
Sekretariaat 
Personeel 
 wijziging: 
173. Stukken betreffende de verzekering en pensioenvoorziening van de 

sekretariaatsmedewerk(st)ers op Woudschoten, 1935-1970. 
 1 pak 
 
Ledenadministratie 
 wijziging: 
239. Oudledennieuwsbrief, 1952-1972 en 1978. 
 1 omslag 
 
243-a. NCSV Oud leden lijst, Zeist, 1970.  
 1 katern 
  
 Publiciteit en propaganda 
334-a. Wat is de N.C.S.V.?, (ca. 1950). 
 1 katern 
 
334-b. M.H.F. Witteveen en C.B. Bavinck, Visie en verwerkelijking: enkele 

gedachten over de N.C.S.V. en haar taak, Zeist, 1954. 
 1 katern 
 
340-a. Folders over de NCSV en het konferentieoord Woudschoten te Zeist, 

(ca. 1960).  
 1 omslag 
 
Kontakten met zusterorganisaties in het buitenland 
World Student Christian Federation (WSCF) 
Deelname aan vergaderingen en konferenties 
 wijziging: 
735-738. Stukken betreffende deelname aan de vergaderingen van het uitvoe-

rend komité van de WSCF, 1924-1932.  
 4 omslagen 
 
JEUGDWERK 
Kampwerk 
Kampen 
Jubilea 
 wijziging: 
1305-1307. Logboeken van NCSV-kampterreinen, 1970-1985.  
 2 pakken, 1 omslag 
  1305. algemeen, (ca. 1970) 
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Scholierenwerk 
 wijziging: 
1325. Stukken betreffende de organisatie van scholierenkonferenties, 1969-

1975.  
 1 pak 
 
PROJEKTEN 
Oost-Europa (OEP) 
 wijziging: 
1606-1607. Stukken betreffende de organisatie van reizen naar Oost-Europa, 

1970-1981.  
 2 pakken 
 
GEDEPONEERDE ARCHIVALIA 
Archief van de Utrechtse Studenten Zendingsvereniging ‘Eltheto he basileia 

sou’ 
 wijziging: 
1658-1706-a. Berichten aangaande de uitbreiding van Gods koninkrijk op aarde, 

orgaan van de Utrechtse Studenten Zendingsvereniging Eltheto, 1847-
1896, jrg.1-50, 1898, jrg.52.  

 49 banden en 1 stuk 
  1706-a. 1898 nr. 30 (stuk) 
 
 aanvulling: 
 Archief van de stichting Studiecentrum voor Universiteit en Evangelie 
  N.B. Afkomstig van bestuurslid F. van der Blij  
   te Bilthoven. 
 
1710-a. Agenda's en notulen van vergaderingen van de Raad van bestuur en 

het Dagelijks bestuur, 1961-1964.  
 1 omslag 
 
1710-b. Ingekomen en minuten van uitgegane stukken, 1961-1964.  
 1 omslag 
 
1710-c. Verslag van de werkzaamheden tussen maart 1961 en februari 1962.  
 1 stuk 
 
1710-d. Stukken betreffende de voorgeschiedenis en de oprichting, met con-

cepten van de stichtingsakte, 1958-1962.  
 1 omslag 
 
1710-e. Stukken betreffende de samenstelling van de Raad van bestuur en het 

Dagelijks bestuur, 1961-1963.  
 1 omslag 
 
1710-f. Stukken betreffende de verschijning van de brochure Impasse? en de 

publikatie ervan in Universiteit en Hogeschool ter introductie van het 
studiecentrum, 1962.  

 1 omslag  
 
1710-g. Stukken betreffende de aanstelling en het vertrek van E. van der Velde 

en E. Kleijngeld, respektievelijk als studiesecretaris en secretaresse 
van het studiecentrum, 1961, 1963.  

 1 omslag 
 
1710-h. Rekening en balans over 1962-1963.  
 1 stuk 
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1710-i. Stukken betreffende een aanvraag om subsidie bij de Nederlandse 

Organisatie voor Zuiver-Wetenschappelijk Onderzoek voor een on-
derzoek naar verschuivingen in wetenschappelijke categorieën, 1962-
1963.  

 1 omslag 
 
1710-j. Stukken betreffende samenwerking op het gebied van het vormings-

werk en de oprichting van een vormingscentrum voor studenten en 
academici, 1962-1964.  

 1 omslag 
 
1710-k. Stukken betreffende de organisatie van de conferentie Universiteit en 

Evangelie in het Eijkmanhuis op het terrein van Kerk en Wereld te 
Driebergen, 1963.  

 1 omslag 
 
1710-l. Stukken betreffende de verslechterde financiële toestand van het stu-

diecentrum en de daarop volgende op non-actiefstelling, 1963-1964. 1 
omslag 

 
FOTO'S, DIA'S EN FILM 
Fotoalbums 
 wijziging: 
1803-1855. Fotoalbums van bijzondere kampen, 1899-1968.  
 53 banden 
  1814. 50-jarig jubileum kampwerk, 1948 
 
ARCHIEVEN VAN AFDELINGEN VAN DE NCSV 
 aanvulling: 
 
 ARCHIEF VAN DE AFDELING LEIDEN 
1869-a. Notulen van de bestuursvergaderingen, 1927-1932.  
 1 deel 
 
1869-b. Notulen van de huishoudelijke vergaderingen, 1929-1930.  
 1 omslag 
 
1869-c. Notulen van een vergadering met de afdeling Rotterdam en de ‘groep 

Rotterdam’, met minuut van een uitgegaan stuk aan de groep Rotter-
dam over de regeling met betrekking de tot de groep behorende Rot-
terdamse leden van de afdeling Leiden, 1929.  

 2 stukken 
 
ARCHIEF VAN DE AFDELING UTRECHT 
 wijziging: 
1885. Ingekomen en minuten van uitgegane stukken, 1898-1949, 1971.  
 1 pak 
 
ARCHIEF VAN DE VERENIGING ‘HET JONGENSKAMP DER NCSV’ 
 wijziging: 
1920-1940. Stukken betreffende het materieel beheer van de kampterreinen en –

materialen van de NCSV, 1900-1984.  
 8 pakken, 13 omslagen, 2 rollen 
  1938-1938-2. Wanneperveen, 1953-1983 
   N.B. Met technische- en bouwtekeningen. 
  1938. 1953-1983 
  1938-2. 1967, z.j. (2 tekeningen) (rol) 
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  1939-1939-2. Wetering, 1965-1970 
   N.B. Met technische- en bouwtekeningen. 
  1939.  1965-1970 
  1939-2. 1970 (8 tekeningen) (rol) 
 
AANVULLING  
 
1960. Stukken betreffende meisjeskamp Ardennen met verlsag van L. 

van Tongerloo, 1952 
 1 omslag 
 
 


