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Inleiding 
 
Bij het ADC komen regelmatig losse archiefstukken terecht die niet zomaar toegevoegd kunnen 
worden aan bestaande archieven, maar wel historische waarde hebben. In de bron- en 
documentatieverzameling jeugdwerk worden losse stukken van organisaties die te maken hebben 
met (gereformeerd) jeugdwerk bewaard. De verzameling kan in de loop van de tijd uitgebreid worden. 
Deze brede verzameling is primair bedoeld voor stukken die niet aan een specifiek archief van één 
archiefvormer kunnen worden toegevoegd. Wanneer losse stukken beter (als gedeponeerd archief) 
toegevoegd kunnen worden aan een specifiek archief, bijvoorbeeld van de jeugdorganisaties waarop 
de stukken betrekking hebben, zullen deze stukken weer uit de bron- en documentatieverzameling 
verwijderd worden. Aan deze plaatsingslijst is daarom een bijlage toegevoegd met een overzicht van 
op het ADC aanwezige archieven met betrekking tot onderwijzers, scholen en kerkelijk jeugdwerk. Aan 
de hand hiervan kan gekeken worden of losse stukken inderdaad in deze bron- en 
documentatieverzameling kunnen worden opgenomen, of dat het passender is om nieuwe stukken 
bij een ander archief te deponeren.  
 
 
Inhoud 
 
DOOS 1 
 
Kerkelijk jeugdwerk  
 
Gereformeerd Jongelingsblad. Orgaan van den Nederl. Bond van Jongel. Vereen. op Geref. Grondslag, 
jrg. 49, nr. 9 (29 oktober 1937). Het betreft een Kuyper-nummer.  
 
Reglement van de Gereformeerde Jeugdleidersorganisatie Zuid-Holland (Zuid), 1940. De 
Gereformeerde Jeugdleidersorganisatie Zuid-Holland (Zuid) stelde zichzelf ten doel ‘propaganda te 
maken voor de oprichting van Oudersvereenigingen, van Knapen- en Meisjesvergaderingen, alsmede 
voor aansluiting van dezen bij den Bond’.  
 
Reglement der Chr. Reciteervereniging “Joost van den Vondel”, 1940. Deze Rotterdamse vereniging 
was een onderafdeling van de knapenvereniging op gereformeerde grondslag “Jozef”.  
 
‘De weg terug’, Verslag der conferentie van jeugdleiders der Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt naar 
art. 31 D.K.O.), 21 en 22 augustus 1945. Uitgave van de Raad van advies voor jeugdleiders der Geref. 
Kerken (vrijgemaakt naar art. 31 D.K.O.) in West- en Zuid Nederland.  
 
Programma van de Bondsdag van de Bond van Meisjesvereenigingen op Geref. Grondslag in 
Nederland (Vrijgemaakt naar art. 31 D.K.O.), 12 juni 1946.  
 



Vergaderverslagen van de Commissie ter bestudeering van het vraagstuk van de verhouding tusschen 
Kerk en J.V., 21 september en 2 december 1946.  
 
Programma van de Bondsdag van de Bond van vrijgemaakte J.V. op G.G. in Nederland, 15 mei 1947.  
 
Programma van de vooravond van de Bondsdag van de Bond van Geref. Meisjesvereenigingen in 
Nederland (vrijgemaakt), 24 mei 1947. 
 
Programma van de Bondsdag van de Bond van Geref. Meisjesvereenigingen in Nederland 
(vrijgemaakt), 24 mei 1947.  
 
Programma van de Bondsdag van de Ned. Bond (vrijgem.) J.V. op G.G., 5 mei 1948.  
 
Programma van de Begroetings-avond voor de Bondsdag van de Bond van Geref. Meisjesverenigingen 
in Ned. (vrijgemaakt), 18 mei 1948.  
 
Programma van de Bondsdag van de Bond van Geref. Meisjesvereen. in Nederland (vrijgemaakt), 18 
en 19 mei 1948.  
 
In Volle Harmonie (Utrecht 1948). Uitgave van Nederlandsche Bond van (vrijgem.) J.V. op G.G. & Bond 
van Gereformeerde M.V. in Nederland. Het betreft referaten die op de congressen van 1947 zijn 
behandeld. 
 
 
Scholen 
 
Schoolkrant ’t Veerbericht, jr. 10, nr. 1a (1973). Het thema van dit jubileumnummer is ‘10 jaar Dr. M.B. 
v.’t. Veerschool, 1963-1973’. In het nummer wordt de geschiedenis van deze Amsterdamse school 
geschetst.  
 
 
 
 
 
  



Bijlage: reeds aanwezig archieven op het terrein van jeugdwerk 
 
Hieronder volgt een overzicht van de op het ADC aanwezige archieven op het terrein van jeugdwerk. 
Archieven van hogescholen, universiteiten en organisaties van hun studenten zijn niet in dit overzicht 
opgenomen, behalve wanneer het onderwijzersopleidingen betreft. Archieven van politieke 
jongerenorganisatie hebben evenmin een plaats gekregen in dit overzicht. Wel opgenomen zijn 
archieven betreffende kerkelijk jeugdwerk, archieven betreffende (de opleiding van) onderwijzers, 
archieven betreffende scholen.  
 
Archieven betreffende kerkelijk jeugdwerk 
 
Archief 131 Bond van Gereformeerde Jongelingsverenigingen (NBGJ), 1945-1993 
 
Archief 131a Bond van Gereformeerde Meisjesverenigingen, 1945-1992 
 
Archief 131b Nederlandse Bond van Gereformeerde Jongelingsverenigingen, 1945-1993 
 
Archief 130 Bond van Gereformeerde Jeugdorganisaties (BGJO), 1947-1995 
 
Archief 297 D. Deddens, gedeponeerd archief: Bond der Gereformeerde Meisjesverenigingen, 1980-
1982. 
 
Archief 302 Gereformeerde Jeugdvereniging Immanuel (Kampen), 1924-1991 
 
Archief 258 Werkgroep enquête jeugdwerk, 1971 

Archief 109 Verkenning stichting Nederlands Gereformeerd Jeugdwerk, 1973-1997 
NB: in dit overzicht zijn alleen de archieven van het ADC opgenomen. Mogelijk bevinden zich 
in de NGK-archieven nog meer archieven met betrekking tot jeugdwerk  

 
Archief 305 Onderzoek jongeren/jeugd en geloof door Otto Wiersema, databestanden, z.j.  
 
 
 
Archieven betreffende (de opleiding van) onderwijzers 
 
Archief 166 Gereformeerde Onderwijzersopleiding (GOO), 1950-1965 
 
Archief 246 Gereformeerde Kweekschool Albertus Zijlstra te Groningen, 1961-1984 
 
Archief 247 Gereformeerde Kweekschool te Amersfoort, 1962-1984 
 
Archief 248 Gereformeerde PABO te Zwolle, 1984 e.v. 
 
Archief 66 Leerlingenorgaan van Gereformeerde Kweekscholen, z.j.  
 
Archief 260 Opleiding Gereformeerde Godsdienstleraren (OGG), 1975-2000 
 
Archief 25 Vereniging van Gereformeerde Onderwijzers en Leraren in Nederland, 1950-1988 

NB: hierin zijn ook enkele stukken opgenomen betreffende de GVOLK (Vereniging van 
Gereformeerde Onderwijsgevenden) 

  



Archieven betreffende scholen 
 
Archief 364, 408 [sic!] en 462 Landelijke Vereniging Gereformeerde Scholen (LVSG), z.j.  
 
Archief 36 Verband van Scholen van Gereformeerde Belijdenis (VSGB), z.j.  
 
Archief 180 Vereniging Schoolhulp afd. Overijssel, 1907-1921 
 
Archief 354 Vereniging voor Gereformeerd Primair Onderwijs in Noordoost Nederland (VGPONN), z.j.  
 
Archief 58 Gereformeerde schoolvereniging Zuidlaren, 1952-1999 
 
Archief 297 D. Deddens, gedeponeerd archief: De vereniging van de stichting van de Gereformeerde 
lagere school te Zuidlaren, 1963-1990. 
 
 


