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Vooraf 
 
 
 
 
 
 

Oorspronkelijke titel: 
Inventaris van archivalia van diverse leden van de Nederlandse Christen 
Studenten Vereniging, 1917-1967 
door T.L.H. van de Sande 
 
HET UTRECHTS ARCHIEF 2003 
 
Kenmerk Utrecht: 

Oorspronklijke inventaris T 0176 
 
Overgedragen aan HDC: 
Februari 2006 
 
 
In 2015 werden enkele stukken aan de collectie toegevoegd door J.F.B. van 
Hasselt. 
 
In 2017 werden stukken toegevoegd die aangetroffen weeden tussen dozen 
met boeken. De boeken zijn overgedragen aan verschillende biblitheken. 
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Inleiding  
 
 
 
 
 
 
Cornelis Dirk Grijns Sr. (1893-1957) 
Cornelis Dirk Grijns sr. (Kees) werd op 14 juli 1893 geboren te Batavia. Hij 
bezocht het gymnasium en ontmoette daar zijn toekomstige vrouw J.E.G. 
van Bijlert (Betty). Na zijn eindexamen vertrok Cornelis Dirk naar 
Nederland om in Delft werktuigbouwkunde te gaan studeren. Tijdens deze 
studie maakte hij kennis met de Nederlandse Christen Studenten Vereniging, 
waarvoor hij zich de rest van zijn leven als actief lid heeft ingezet. In 1920 
studeerde hij af en trouwde vervolgens een jaar later met Betty. Uit dit 
huwelijk werd onder meer een zoon Cornelis Dirk Grijns jr. geboren. Onder 
meer vanwege diverse banen die aan Cornelis Dirk werden aangeboden, 
verhuisde het gezin achtereenvolgens naar Amsterdam, Heerlen, Amstelveen 
en Gorinchem. In de laatstgenoemde gemeente werd hij directeur van de 
uitgeverij J. Noorduijn & zn. en voorzitter van de kiesvereniging van de 
Christelijk Historische Unie en van de plaatselijke Oranjevereniging. Na de 
Tweede Wereldoorlog ging hij het leraarsvak in en kwam te werken op het 
Goois Lyceum te Bussum en de Hogere Technische School van Amsterdam. 
Cornelis Dirk overleed in 1957 op 64-jarige leeftijd aan de gevolgen van een 
auto-ongeluk in Frankrijk. 
 
Cornelis Dirk Grijns Jr. (1924-1999) en zijn echtgenote Ariane 
Spijkerboer (1924-) 
Cornelis Dirk Grijns sr. werd op 3 juli 1924 te Delft geboren als zoon van 
Cornelis Drik Grijns sr. (1893-1957) en J.E.G. Bijlert. Hij groeide op in 
Gorinchem waar hij van 1936 tot 1942 het gymnasium bezocht. In 1942 ging 
hij Klassieke Letteren studeren aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Na verloop 
van tijd stapte hij over naar de Indonesië-studie, waarin hij in 1952 zijn 
doctoraalexamen behaalde. Na de Tweede Wereldoorlog werd Cornelis Dirk 
actief in de Nederlandse Christen Studenten Vereniging, waar hij zijn 
toekomstige echtgenote Ariane Spijkerboer leerde kennen. Ariana had 
Theologie gestudeerd en werkte bij de N.C.S.V. als secretaresse van de 
jeugdorganisatie. Ze trouwden in april 1952 en vertrokken naar Indonesië, 
waar ze vijf kinderen kregen. Cornelis Dirk nam daar vanaf 1953 deel aan 
een project van het Nederlands Bijbel Genootschap om de Maleis-
Indonesische Bijbelvertaling te herzien. In 1971 keerde hij terug naar 
Nederland en werd een jaar later hoofdmedewerker aan de afdeling voor de 
Indonesische Taal en Cultuur aan de Universiteit van Leiden. Deze 
betrekking heeft hij tot zijn pensionering in 1989 vervuld. Hij overleed op 19 
augustus 19991. 
 
Klaas Battenberg 
Klaas Battenberg nam in 1951 als middelbaar scholier deel aan het 
jongenskamp van de NCSV op haar terrein De Waschkolk op de Veluwe 
                                                           
1 A. Teeuw, ‘In Memoriam Cornelis Dirk Grijns 3 July 1924-19 August 1999’ in:  
Bijdragen tot de Taal- land- en volkenkunde (2001) p. 720-737. Hierin is ook een 
bibliografie opgenomen. 
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nabij Nunspeet. Twee jaar later, als eerstejaars student, ging hij voor het 
eerst als officier met een kamp mee, namelijk als adjudant van het 
Woudloperskamp. Vervolgens is hij nog diverse malen als staf op 
verschillende kampen aanwezig geweest. Naast het kampwerk heeft 
Battenberg deelgenomen aan de conferenties van de afdeling Utrecht van de 
NCSV in conferentieoord Woudschoten en is hij penningmeester geweest 
van voornoemde afdeling. 
 
Archief en inventarisatie 
In maart 2002 werden door de H. ten Boom namens Ariane Spijkerboer 
enkele archivalia van Cornelis Dirk Grijns sr., Cornelis Dirk Grijns jr. en 
genoemde Ariane Spijkerboer geschonken aan Het Utrechts Archief. De 
archivalia, omvang 0,10 m, hebben betrekking op hun hoedanigheid als 
leden van de N.C.S.V. Eveneens in maart 2002 werd door Klaas Battenberg 
enkele archivalia met betrekking tot zijn lidmaatschap van de N.C.S.V. aan 
Het Utrechts Archief geschonken. De archivalia bestonden onder meer uit 
exemplaren van tijdschriften en brochures, die gevoegd werden bij het 
archief van de N.C.S.V. over 1896-1986 (zie Inventaris van de archieven van 
de Nederlandse Christen-Studentenvereniging (NCSV) (1846)1896-1986 
door J.H.M. Jansen, verschenen als deel 72 in de gedrukte serie inventarissen 
van het (voormalig) Rijksarchief in Utrecht (Utrecht, 1989). De overige 
stukken, met name betrekking hebbende op zijn activiteiten als organisator 
van jeugdkampen, zijn in onderhavige inventaris beschreven (omvang 
0,05 m). 
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Inventaris 
 
 
 
 
 
 
Cornelis Dirk Grijns Sr. (1893-1957) 
 
1. Brieven (42) ingekomen bij J.E.G. van Bijlert (Betty, Mops), 

afkomstig van haar verloofde en echtgenote Cornelis Dirk 
Grijns sr., vader van Cornelis Dirk jr., met name vanuit Delft en 
onder meer over zijn activiteiten voor de N.C.S.V., 1917-1922. 

 1 omslag 
 
2. Biografische gegevens door J. van Goeverden-Grijns over haar 

vader Cornelis Dirk Grijns sr., ca. 1990.  
 1 stuk 
 
Cornelis Dirk Grijns Jr. (1924-1999) 
 
3. Notulen van vergaderingen van voorzitters en van het algemeen 

bestuur van de N.C.S.V., 1946-1947.  
 1 omslag 
 
4. Notulen van vergaderingen van de redactie van Eltheto, 

officieel orgaan van de N.C.S.V., 1946.  
 1 omslag 
 
5. Stukken betreffende Cornelis Dirk Grijns jr. als organisator van 

jeugdkampen, 1942, 1946-1951.  
 1 pak 
 
6. Stukken betreffende Cornelis Dirk Grijns jr. als organisator van 

en deelnemer aan kampen en bijeenkomsten voor studenten, 
1946-1950.  

 1 omslag  
 
7. Stukken betreffende Cornelis Dirk Grijns jr. als deelnemer aan 

het Nationale Congres van de Fédération Française des 
Associations Chrétiennes d'Étudiants van 3 tot 6 maart 1946 te 
Straatsburg.  

 1 omslag 
 
8. Stukken betreffende Cornelis Dirk Grijns jr. als deelnemer aan 

het Niederländisch-Deutschen Theologentreffen van 4 tot 10 
juni 1949 te Göttingen.  

 1 omslag 
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Ariane Spijkerboer (1924-) 
 
9. Stukken betreffende Ariane Spijkerboer als organisator van 

jeugdkampen, 1938, 1948-1950.  
 1 pak 
 
10. Prentbriefkaarten, ingekomen bij en verzameld door Ariane 

Spijkerboer, met afbeeldingen van het conferentieoord 
Woudschoten (5), van kampen van de N.C.S.V. bij Zodenbank 
en Nunspeet (2) en van het huis Hardenbroek te Driebergen, ca. 
1920, 1950-1951, z.j.  

 1 omslag 
 
Klaas Battenberg 
 
11. Stukken betreffende Klaas Battenberg als organisator van 

jeugdkampen, 1951-1967.  
 1 pak 
 
12. Financieel jaarverslag van de afdeling Utrecht van de N.C.S.V. 

over 1958, opgesteld door Klaas Battenberg als fiscus.  
 1 stuk 
 
– Nagekomen stukken en foto’s [aanvulling 2018]. 
 1 omslag 
 
 
J.F.B. Van Hasselt 
 
Naast het genoemde Kampnieuws (het moet opnieuw ingebonden worden) 
vond ik in de spullen van mijn vader nog enige NCSV-documenten, t.w. 
Kampnieuws 1, 2 en 3 uit 1910/11 met deelnemerslijst. Daarbij zit een 
getypt bericht van mijn vader aan zijn broer Han.  Op de deelnemerslijst 
kom ik heel wat voor mij bekende namen tegen. J.F. van Beeck Calkoen was 
een oom van mijn schoonvader. J.C. van Oordt was een oom van mijn vader. 
B.C. de Savornin Lohman is de grootvader van een goede vriend van mij die 
ook B.C. Lohman heet; en zo zijn er talloze meer.  
  
Mijn grootvader Van Hasselt was een der oprichters van de NCSV in Delft; 
mijn vader en zijn beide broers waren enthousiaste NCSV-ers en ik ben zelf 
vanaf 1960 jarenlang deelnemer zowel als jongen als als officier geweest. 
Ook mijn schoonvader Van Beeck Calkoen was een verstokt NCSV-er. 
Diens grootvader was bij mijn weten een der oprichters van de VU en was er 
jarenlang curator van. 
 
– Jubileum-boek verschenen ter gelegenheid van het vij en 

twintigste kampjaar als bijlage bi j het Kampnieuws, Haarlem 
1923. 

 1 deel 
 
– Enkele losse nummers van Kampnieuws met de volledige tekst 

van een denkbeeldige reis van een jongenskamp naar de maan, 
door M. van Rhijn, VIII 1-4, 1910. Met enkele aantekeningen. 
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Aanvulling 2017 
 
A.Otter 
 
– Reisverslag met knipsels betreffende de conferentie van de 

Wereldraad van Kerken in New Delhi, 1961. 
 1 deel 
– Correspondentie met en enige documentatie over W.A. Visser ’t 

Hooft, 1971-1984. 
– Stukken betreffende Christliche Friedens Konferenz, Praag 

1971. 
 
Jacqueline van Hasselt (getrouwd met Van Doorninck) 
– Stukken betreffende de General Comittee Meeting van de 

WSCF, Zeist 1931-1932. 
– Stukken betreffende de wereldconferentie van de christelijke 

jeugd, ‘Christus Victor’, Amsterdam 1939. 
 
Diversen 
– Voordracht en knipsels betreffende het congres van de Centraal 

Bond voor Inwendige Zending, 1958 en 1962. 
 
– ‘Kampliedjes’, schrift van E. Leendertz Rotterdam, z.j. 
 
– Foto’s en folders betreffende Woudschoten, z.d. en 1957-1959. 
 
– Foto’s van enkele kampen en van kasteel Hardenbroek, 

interieur en exterieur, z.d. 
 
– Algemeen reglement NCSV, [1939]. 
 
 
Aanvulling 2018 
 
Foto’s en een album afkomstig van B.C. de Savornin Lohman, 1883-1946, 
hoogleraar staatsrecht in Utrecht, leider NCSV kampen in de periode 1915-
1916 en enkele foto van W.H. de Savornin Lohman (NCSV kampen 1932). 
Afkomstig van kleinzoon B.C. de Savornin Lohman. 
 
 


