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Inleiding 
 
 
 
 
 
 
Het archief van De Jonge Nederlander bestond uit twee delen. Het eerste 
deel bestond uit archiefstukken van het Provinciaal Bestuur Utrecht van 
Christelijk-Historische Jongeren Groepen en het tweede deel bestond uit 
archiefstukken van De Jonge Nederlander. Beide archieven zijn bijgehouden 
door Joke van den Berg die zowel redactiesecretaresse van De Jonge Neder-
lander was als secretaresse van voornoemd Provinciaal Bestuur. Veel stuk-
ken zijn dan ook aan haar gericht uit hoofde van een van beide functies. 
Aangezien beide archieven verder nagenoeg niets met elkaar te maken heb-
ben en ze reeds gescheiden van elkaar waren bijgehouden, is er voor geko-
zen de stukken van De Jonge Nederlander te verwijderen en ze onder te 
brengen in een eigen archief. 
 In het aldus overgebleven archief, dat stukken bevat uit de periode 1957-
1963, waren de stukken in min of meer chronologische volgorde bijeenge-
bonden, de oudste stukken onder en de jongste boven. Daar deze indeling 
weinig overzichtelijk bleek, is er voor een andere indeling gekozen. Een 
eerste categorie wordt gevormd door stukken van algemene aard zoals notu-
len en ingekomen stukken. Hierin zijn ook stukken opgenomen betreffende 
de Federatie van Christelijk-Historische Jongeren Groepen, de overkoepe-
lende organisatie van zowel het Provinciaal Bestuur Utrecht als De Jonge 
Nederlander. Daarnaast zijn hier ook stukken betreffende het ChristelijkHis-
torisch Studenten Werk aan te treffen. 
 In de tweede categorie zijn de stukken van bijzondere aard opgenomen, die 
betrekking hebben op de uitgave van het blad. Het gaat oa. om redactiestuk-
ken, correspondentie met de drukkerij, brieven van lezers, ingezonden arti-
kelen, brieven van de CHJG-afdelingen met groepsnieuws, correspondentie 
met andere bladen, nogmaals correspondentie met Christelijk-Historisch 
Studenten Werk maar nu betrekking hebbend op de inhoud van het blad en 
financiële stukken. Ook werden in het archief een aantal exemplaren van De 
Jonge Nederlander en De Christelijk-Historische Nederlander aangetroffen. 
Deze exemplaren zijn inmiddels in de tijdschriftenafdeling opgenomen, 
waardoor het mogelijk werd enige jaargangen te completeren of aan te vul-
len. 
Over het blad zelf en haar geschiedenis valt weinig te vermelden. In 1948 
werd De Jonge Nederlander opgericht als voortzetting van het in 1940 ver-
dwenen blad van de Federatie van Christelijk- Historische Jongeren Groepen 
in Nederland. Het had tot taak de band tussen CH-jongeren te verstevigen en 
was tevens een studieblad. Het blad droeg bij tot discussies over oa de rol 
van de Nederlands Hervormde Kerk in de politiek, de eenheid onder de 
christelijke partijen en de Europese eenwording. De uitgever was de gelijk-
namige stichting die in de periode die betrekking heeft op dit archief onder 
voorzitterschap stond van T.W. Mertens. Het bestuur, dat 10 leden telde, was 
verantwoordelijk voor de inhoud van het blad en was verdeeld in een redac-
tionele staf en een commerciële staf. 
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Nawoord 
Deze collectie is enkele jaren niet beschikbaar geweest. Door een registratie-
fout leek het archief uit het HDC collectie verdwenen te zijn. Die fout is 
hersteld.  
De inventaris van Nico van Dijk uit 1987 werd gescand en de tekst werd hier 
en daar aangepast. 
Zie ook collectie nr. 290: Provinciaal Bestuur Utrecht van de Christelijk-
Historische Jongeren Groepen (1952-1967). 
 
Hans Seijlhouwer, mei 2012 
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Inventaris 
 
 
 
 
 
Stukken van algemene aard 
 
 
 Notulen van redactievergaderingen 
1 Agenda’s, notulen en doorslagen van notulen van redactiever-

gaderingen, 1960-1963. 
 1 omslag 
 
 Brieven van de FCHJG 
2 Brief van W. Jongeneel betreffende de toezending van exempla-

ren van de krant, 1958. 
  1 stuk 
 
3  Brief betreffende de toezending van enige exemplaren en notu-

len van de algemene vergadering en de oprichting van enige 
commissies, 1961. 

 1 stuk 
 
4 Circulaire betreffende de verkiezingen voor de Provinciale Sta-

ten en de gemeenteraadsverkiezingen en de positie van jongeren 
in staten- en raadsfracties, 1961. 

 1 stuk 
 
5 Brief betreffende het 35-jarig jubileum, 1961. 
 1 stuk 
 
6 Brief van A.B. Kramer betreffende de instelling van een com-

missie ad hoc die zich bezig moet houden met ‘Sport, recreatie 
en vrijetijdsbesteding’ 1961 

 1 stuk. 
 
7 Circulaire houdende een kennisgeving van een vergadering van 

het federatiebestuur, (1962). 
 1 stuk. 
 
9  Rapport van de Studiecommissie-ad-hoc van de FCHJG geti-

teld ‘De in- en externe situatie der CHU’, z.d. 
 1 deel 
 
10  Brief van de Landelijke Commissie voor het Christelijk-

Historische Studentenwerk houdende het verzoek honderd 
proefnummers op te sturen, 1962. 1 stuk 

 
 Brieven betreffende CH-Studentenwerk en CHU-selectie 
11 Brieven aan CHU-afdeling Selectie houdende het verzoek bro-

chures en informatie toe te zenden, 1962-1963.  
 1 omslag 
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 Diverse ingekomen stukken 
12 Doorslagen van samenvattingen van jaarverslagen van de CHU 

in de jaren 1920, 1921, 1928, 1931, 1932, 1934, 1936-1939 en 
1946. Jaarverslag van de FCHJG over 1947 en 1948 en een ge-
deelte 1949, 1952. Jaarboekje 1922. Persberichten. Uitgaven 
CH-Jongeren voor 1940. Lijst van CH-groepen. Statuten van 
FCHJG. 

  1 stuk 
 
13 Brief houdende een convocatie voor een vergadering te Zwolle 

en het verzoek een aantal nummers op te sturen, 1957.  
 1 stuk 
 
14 Foto’s, z.d. 
 1 omslag 
 
15 Brochure van CHU-zomerconferentie 1962, met foto van Tila-

nus, 1962. 
 1 stuk 
 
 
Stukken van bijzondere aard 
 
 Redactionele stukken 
16 Concept en doorslagen van een ontwerp-taakomschrijving staf-

leden z.d 
 3 stukken 
 
17 Circulaire van de redactie houdende het verschijningsschema 

voor 1958.  
 1 stuk 
 
18 Rapporten en doorslag van een rapport betreffende het beleid en 

de toekomst van De Jonge Nederlander, z.d. 
 3 stukken 
 
19 Lijst met plaatsnamen [met het aantal abonnees?], 1959 
 1 stuk 
 
20 Brieven van redactieleden betreffende diverse zaken. 1957-

1963.  
 1 omslag 
 
 
 Conflicten binnen de redactie 
21 Brief van S. Scheenstra aan Joke van den Berg betreffende 

moeilijkheden in de redactie omtrent de toekomstige lijn van de 
krant, 1963.  

 1 stuk 
 
22 Brieven van, en doorslagen van brieven aan Joke van den Berg 

betreffende haar aftreden als redactiesecretaresse, 1963.  
 3 stukken 
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23 Ingekomen stukken van redactieleden van persoonlijke aard, 
1959-1963. 

 1 omslag 
 
 
Stichting De Jonge Nederlander 
 
 Jaarverslagen 
24 Verslagen, en klad van verslag van de Stichting De Jonge Ne-

derlander over 1957 en 1960.  
 1 omslag 
 
 Brieven betreffende het bestuur 
25 Doorslagen van brieven betreffende het aftreden van het be-

stuur, 1959 
 1 omslag 
 
26 Brief van J. Rodenburg aan de leden van de staf houdende de 

mededeling dat hij op verzoek van het Federatiebestuur het 
voorzitterschap van de Stichting op zich neemt, 1960.  

 2 stukken 
 
 Correspondentie met de drukkerij 
27 Brieven van drukkerij Westerhuis en doorslag van een brief van 

Joke van den Berg betreffende kopij, lay-out en verzending, 
1958-1963.  

 1 omslag 
 
28 Stukken betreffende het inzenden en plaatsen van artikelen, 

1960-1963.  
 1 omslag 
 
 Opzeggingen en klachten van lezers 
29 Brieven en doorslag van een brief houdende klachten en opzeg-

gingen nav gepubliceerde artikelen, 1961.  
 1 omslag 
 
30 Brieven houdende klachten omtrent een foutieve advertentie, 

1961. 
 2 stukken 
 
 Brieven betreffende de afdelingen der CHJG 
31 Circulaire van de staf aan de besturen van CH-Jongerengroepen 

houdende enkele voorstellen tot versteviging van de band met 
de groepen, z.d. 

 1 stuk 
 
32 Brieven houdende verzoeken om toezending van exemplaren 

van De Jonge Nederlander en mededelingen omtrent CH-
Jongerengroepen en groepen in oprichting. 1957-1963.  

 1 omslag 
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33 Brief aan de administratie te Leiden houdende de opzegging 
van het abonnement wegens het bereiken van de maximumleef-
tijd van 35. 1961.  

 1 stuk 
 
 Correspondentie met andere bladen 
34 Brieven van en doorslagen van brieven aan de redactie van 

Contact en brieven van redactieleden betreffende samenwerking 
en de uitgifte van gezamenlijke nummers, 1958-1962.  

 1 omslag 
 
35 Doorslag van een brief aan, en brief van de redactie van de CH-

Nederlander betreffende de uitwisseling van nummers, 1960.  
 2 stukken 
 
36 Concept en doorslagen van een brief aan de administratie van 

Binding alsmede een brief van J. rodenburg aan Joke van den 
Berg betreffende samenwerking en een advertentiepool, met een 
exemplaar van Binding, 1961.  

 1 omslag 
 
37 Brief van R. Buddingh’ aan W. Jongeneel betreffende wijzigin-

gen in het beleid en de redactie van Koningin en Vaderland, 
1961.  

 1 stuk 
 
38 Brief aan Joke van den Berg houdende mededelingen omtrent 

het persvraagstuk binnen de CHU, 1961.  
 1 stuk 
 
 Correspondentie met het Christelijk-Historisch Studenten-

werk 
39 Stukken betreffend e klachten van de CHSW en de CHSW af-

deling Delft betreffende het niet plaatsen van artikelen, 1958 en 
1961.  

 3 stukken 
 
40 Brief houdende het verzoek een stukje over de conferentie van 

de KSSF te plaatsen, 1961.  
 1 stuk 
 
41 Brieven betreffende een studentenconferentie van de CHSW, 

1961-1962.  
 1 omslag 
 
 Stukken betreffende de financiën 
42 Concept en doorslagen van financiële overzichten, 1959-1962. 
 1 omslag 
 
43 Stukken betreffende advertenties, 1960 en 1961. 
 1 omslag 
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44 Brief van, en doorslag van een brief aan de stichting Unie-
werkfonds betreffende de toekenning van een eenmalige subsi-
die, 1962.  

 2 stukken 
 
45 Kwitantie voor De Jonge Nederlander, ten bedrage van ƒ3,50, 

1963. 
 1 stuk 


