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Inleiding

Inleiding
Het RHCZOU beheert een aantal verzamelingen documentatie. Per plaats c.q. (voormalige)
gemeente is zo'n verzameling gevormd. Daarnaast is er een verzameling documentatie algemeen
(T00167) die het gehele werkgebied van het RHC of delen ervan, bijvoorbeeld het Kromme
Rijngebied, bestrijkt. Ook bevat die verzameling algemene zaken op meer thematisch gebied
zoals het koninklijk huis, de Tweede Wereldoorlog of De Nieuwe Hollandse Waterlinie.
Het gaat in beginsel om veelal schriftelijk materiaal (ook in fotokopievorm) zoals
krantenknipsels, aantekeningen, folders en dergelijke. Het gaat in beginsel niet om andersoortig
materiaal als afbeeldingen (kaarten/foto's/affiches in Topografisch Historische Atlassen),
boeken/series tijdschriften/atlassen (bibliotheek) en brochures (bibliotheek/Collectie Losse
Aanwinsten). In zeker opzicht vormen verzamelingen documentatie een 'restcategorie'.
De onderhavige documentatie betreft 'Algemeen' en is voor het merendeel gevormd door het
RHCZOU of diens voorgangers zelf.
De verzameling is dynamisch van aard. Nieuwe losse aanwinsten worden aan de inventaris toeen tussengevoegd en krijgen dan een nummer volgend op het laatst toegekende nummer. Het
komt voor dat al bestaande nummers nadien zijn (en worden) aangevuld. De verzameling kende
op het moment van vorming in oktober 2016 de inventarisnummers 1-45.
1. Aanwijzingen voor de gebruiker
Stukken uit dit archief kunnen worden aangevraagd door vermelding van de naam van het
archief en het archiefbeheersnummer tussen ronde haken:
- Documentatie Algemeen (000167)
- het of (de) inventarisnummer(s) van de stukken.
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Inventaris
1

Documentatie over kastelen en landgoederen in de provincie Utrecht,
1981-2012.

1 pak

2

'Visitatie der kerken ten platte lande in het Sticht van Utrecht ten jare
1593' (fotokopie). Uit: Bijdragen en mededelingen van het historisch
genootschap gevestigd te Utrecht, vol. 7 (1884), p. 186-267

1 stuk

3

Documenten (fotokopieën) met bouwkundige informatie omtrent
baksteenconstructies en metselwerk, 20ste eeuw.

1 pak

4-6
4

Documentatie over allerhande aspecten van het Kromme Rijngebied,
eind 20ste-begin 21ste eeuw.
Artikelen

1 pak

N.B.: Betreft:
- W. Bleuten, P.R.M. Maas,"Oecologie en recreatie: een probleemverkenning in het
Kromme-Rijngebied". Uit:
<I>Recreatievoorzieningen</I>, jrg. 7 (1975), no. 8, p. 335-340;
- "Streeknummer Kromme Rinjstreek".
<I>Boerderij</I>, jrg 69 (1983), no. 22;
- <I>Sturend water. Gebiedsgerichte uitwerking voor natuurlijke watersystemen in het
Kromme
Rijngebied</I> (2001). Stichtse Milieufederatie et al;
- <I>Nieuwsbrief RAK Kromme Rijn</I>, no. 1 (maart 1998);
- G. Schutte, "Krommenrijnders ten zuiden van Utrecht". Uit: <I>Spiegel der zeilvaart</
I>, jrg. 27
(2003), no. 6, p. 23-27

5

Krantenknipsels,(1956) 1976-2016 (met hiaten)

1 omslag

6

Toeristische folders, wandel- en fietsroutes en dergelijke

1 pak

7-8

Documentatie over allerhande aspecten van de Utrechtse Heuvelrug,
eind 20ste-begin 21ste eeuw.

7

Krantenknipsels,1982-2009 (met hiaten)

1 omslag

8

Toeristische folders, wandel- en fietsroutes en dergelijke

1 pak

9

Documentatie aangaande het archiefwezen, 1974-2006.

1 pak

N.B. Betreft:
- E.D. Eijken (1974),<I> Afkortingen en
afkortingstekens in de Nederlandse
paleografie.</I> Den Haag: Rijks
Archiefschool;
- J. Hofman (1981), <I>Syllabus over maten en
gewichten voor de invoering van het
metrieke stelsel in 1820.</I> Den Haag: Rijks
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Archiefschool;
- W. Downer (1984), <I>Inleiding tot de
historische chronologie voor het
Nederlandse archiefwezen.</I> Den Haag:
Rijks Archiefschool;
- <I>Reader archivistiek en inventarisatie</I> (z.j.,
ca. 1985). Den Haag: Rijks Archiefschool;
- S. Maarschalkerweerd-Dechamps (1992),
<I>Inleiding tot de historische chronologie in
de Nederlanden</I>. Den Haag: Rijks
Archiefschool;
- E.P. de Booy (1993), <I>Zorg voor het
familiearchief</I>. Herziene uitgave, bewerkt
door G.M.W. Ruitenberg. Den Haag:
Centraal Register van Particulieren
Archieven;
- <I>De Restaurator</I>, jrg. 24 (1994), no. 1;
- F.C.J. Ketelaar, C.G.M. Noordam (1997),
<I>Handleiding Archiefrecht</I>. Gewijzigde
versie. Den Haag: Archiefschool;
- M. Dillo (1995), <I>Grondbegrippen der
algemene diplomatiek. Syllabus bij het vak
documentanalyse</I>. Den Haag:
Archiefschool;
- Horsman, P. (1997), <I>International
Standards for Archival Description
(General) ISAD(G) / International
Standards for Archival Authority Records
for Corporate Bodies, Persons and
Families ISAAR(CPF).</I> Den Haag:
Archiefschool;
- <I>Bewaren en bewijzen</I> (1998). Den Haag:
Nederlands Normalisatie-instituut;
- ‘Vaststelling selectielijst voor
archiefbescheiden van gemeentelijke en
intergemeentelijke organen opgemaakt of
ontvangen vanaf 1 januari 1996’. Uit:
Staatscourant, 20 december 2005, no.
247, p.39

10-15

Documentatie over het koninklijk huis, 20ste eeuw-begin 21ste eeuw.

10

Documentatie over koningin Wilhelmina (1880-1962)

1 pak

11

Documentatie over koningin Juliana (1909-2004)

1 pak

12

Delen van de jaarlijkse uitgave Juliana Regina 1955-1966

1 pak

13

Documentatie over koningin Beatrix (1938)

1 omslag

14

Documentatie over prinses Irene (1939)

1 omslag

15

Documentatie over koning Willem-Alexander (1967)

1 omslag
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16-33
16

Documentatie over de (aanloop tot de) Tweede Wereldoorlog, ca.
1925-2010.
Collectie van ten dele nationaalsocialistische brochures (I),ca.
1925-1945

1 pak

N.B.: Uitgezonderd de collecties een schenking van C. Vernooij (Cothen), 18 november
2013
N.B. Betreft:
- ‘Nationale Landstormdag te Gravenhage 27 september 1928. Terherdenking van het
10-jarig
bestaan van den bijzonderen vrijwilligen landstorm’ (1928);
- ‘Nationaal-socialistische beweging in Nederland. Programma met toelichting (1 en
2)’ (1931);
- ‘ De nationaal socialistische beweging in Nederland in verband met ons Christelijk
volkskarakter en onze Germaansche volksaard’ door E.J. Roskam Hzn. (1934);
- ‘Liederbucht der Wehrmacht’ (oorspronkelijk 1935, 1937);
- ‘De totalitaire staten contra de wereldhuishouding’ door J. van Gelderen (1939);
- ‘Volkseenheid’ door Geert Ruygers. Brochurenreeks van de Nederlandse Unie,
no. 1 (z.j., 1940);
- ‘De Nationaal-Socialistische Beweging der Nederlanden en de Cultuur’ door Mussert
(z.j., ca. 1935);
- ‘Voor het te laat is’ door Max Blokzijl (z.j., 1941);
- ‘Landverraders’ door Max Blokzijl (z.j., ca. 1940);
- ‘Een beroep op het gezond verstand’ door dr. Van Genechten (z.j., ca. 1941);
- ‘De Joden in Nederland’ door Hans Graf von Monts (z.j., 1941);
- ‘Wilt u de waarheid weten? Hitler zooals men hem aan u getoond heeft, en zooals
hij in werkelijkheid is’ (z.j., 1940);
- ‘Rede van Adolf Hitler ter gelegenheid van den 8en verjaardag der nationaal
socialistische
revolutie op 31 januari 1941’
- ‘Rede van Adolf Hitler in den Duitschen Rijksdag op 4 mei 1941’ (1941);
- ‘Overwinning voor Europa. Uittreksels uit de redevoering van den veldheer en
staatsman Adolf Hitler gehouden op 3 october 1941’ (1941);
-- ‘De veertiende december 1941 beslissend voor de toekomst van ons volk’.
NSBbrochure
(1941);
- ‘De toekomst van Nederland. Redevoeringen van den leider der N.S.B. Mussert op 31
juli 1942 en den Hauptdienstleider der N.S.D.A.P. Schmidt’ (z.j., 1942);
- ‘Koers Oost’ door S. van Steenoord (z.j., ca. 1942);
- collectie NSB-papier e.d.;
- collectie getypte vluigschriften;
zie verder onder Annotaties !

17

Collectie van ten dele nationaalsocialistische brochures (II),1935-1960
N.B.: Betreft:
- ‘Buitenlandsche politiek. Mussert’s standpunt. Twee toespraken tot het
Nederlandsche volk’ (1935);
- ‘Rede van den Rijkscommissaris Rijksminister Dr. Seyss-Inquart gehouden op
Woensdag 12
maart 1941 in het Concertgebouw te Amsterdam voor het Arbeitsbereich der N.S.D.A.P.
in de
Nederlanden’ (1941);
- ‘Toespraak van H.M. de Koningin – 10 mei1941’;
- ‘Overwinning voor Europa’. Uittreksels uit de redevoering van Adolf Hitler op 3
oktober 1941;
- ‘Rede van den Führer en Rijkskanselier Adolf Hitler gehouden voor den Duitschen
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Rijksdag van den 11en December 1941 over de schuld aan den oorlog van Franklin D.
Roosevelt’ (1941);
- ‘Wie heeft den oorlog gewild?’ door W. Wichers (z.j., ca. 1942);
- ‘Dat is Anton Mussert!’ door H. Schumacher (1942);
- exemplaar van ‘Ontwakend Volk. Maandblad voor de vorming van den Nederlandsche
Geest’
(1943);
- ‘Het ABC van het Naziregiem’, tekeningen door H.A. Vos (1944);
- ‘Voorraden uit de Vereenigde Staten op weg naar Engeland’ (z.j., ca. 1945);
- ‘Terug uit de hel van Buchenwald’ door K.R. van Staal (1945);
- ‘Nazi hel’ (z.j., 1945);
‘Zóó moet Nederland worden. Plan van annexatie van West-Duitsch territorium’ door C.
Reitsma (1945);
- ‘Oostland: Ons land. Annexatie of geannexeerd worden’ (1945);
- ‘Hier is Londen [BBC]’ (1945);
- ‘Tusschen de mazen van SD en Gestapo in het ,,Oranje Hotel”’ door Jos. Verstraeten
(1945);
- ‘Wij zingen weer....’ door C.L. Visser (1945);
- ‘Bezetting en bevrijding’ tekeningen door W.F. Bladergroen (1945);
- ‘Encycliek Divini Redemptoris van Z.H. Paus Pius XI. Het Atheïstisch
communisme’ (1946);
- ‘Nederland in de branding’ door M. Haas (1946);
- ‘Hitler leeft nog! Officieel rapport inzake regelmatig door de Duitse Weermacht en S.S.
gepleegd misdrijven’ (1947);
- ‘Van tirannie en vrijheid’ door M. Goote (z.j., ca. 1950);
- ‘Auschwitz, Buchenwald, Natzweiler - Bayer, Höchst, Behring, AFGA’ (z.j., 1951);
- ‘Rondom de jaren 1940-1945’ (1955);
Zie ook Annotaties

18

Collectie van 22 oorlogsaanplakbiljetten gedrukt in Nederland en
uitgegeven door het Nederlands Militair Gezag,1944-1945

1 omslag

N.B.: Afkomstig van de gemeente Maarn met de aantekening 'ontvangen en gepubliceerd
op woensdag 9 mei 1945'

19

Collectie van 6 oorlogsaanplakbiljetten, gedrukt in Londen en
uitgegeven door de Rijksvoorlichtingsdienst respectievelijk het
Nederlands Militair Gezag,1945

1 omslag

N.B.: Afkomstig van de gemeente Maarn met de aantekening 'ontvangen en gepubliceerd
op 22 mei 1945'

20

Afleveringen van het blad Luchtgevaar. Officieel orgaan van de
Nederlandsche Vereeniging voor Luchtbescherming,1941-1942

1 omslag

21

Herdenkingsuitgaven van Het Algemeen Dagblad,1928, 1939

2 stukken

22

Heruitgegeven oorlogskranten uit de periode 1940-1945,1994

1 pak

23

Delen 1/16 (1940-1945) uit de serie Nederland in den oorlog! Historisch 1 pak
document met reproducties van officieel stukken. Samengesteld door F.
Vervooren, uitgegeven door Bruna te Utrecht,1942-1945

24

Allerhande oorlog gerelateerde zaken als fotokopieën persoonsbewijzen 1 omslag
en gedichten,ca. 1940-1950

25

Exemplaren van (herdenkings)kranten,1940-2010

1 pak

26

Afleveringen van het weekblad Vrij Nederland,1945

1 pak
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27

Afleveringen van de Nederlandse editie van het Duitse
propagandistische blad Signaal,1941-1944 (met hiaten)

1 pak

28

Afleveringen van de Nederlandse editie van een Engelse
propagandistische, ongetitelde uitgave,ongedateerd (1944-1945)

1 pak

29

Afleveringen van de Nederlandse editie van het Engelse
propagandistische blad Big Ben,1945

1 pak

30

Losse herdenkingsnummers van tijdschriften,1945, 1946, 1955

4 stukken

N.B.: Betreft: Ons Vrije Nederland (1945), Wereldkroniek (1945), Bewogen jaren: De
tweede Wereldoorlog in Beeld (1946), De Spiegel (1955).

31

Afleveringen van de eerste vijf jaargangen van Nederland
in Oorlogstijd. Orgaan van het Rijksinstituut voor
Oorlogsdocumentatie,1946-1950

1 pak

32

Nederland in den oorlog. Zooals het werkelijk was. Herinneringen en
onthullingen. Deel 1. 'Het verraad en de verraders', ongedateerd (1946)

1 stuk

33

Afleveringen van het door de Amerikaanse Voorlichtingsdienst
uitgegeven tweewekelijkse tijdschrift Kijk: het heden in woord in
beeld,1944-1946 (met hiaten)

1 pak

34

Afleveringen van de Nederlandse editie van het in de Eerste
Wereldoorlog maandelijks uitgegeven Engelse tijdschrift The War
Pictorial, 1917-1918.

1 pak

35-43

Documentatie over de Nieuwe Hollandse Waterlinie, (1939-1940)
1988-2016.
N.B.Zowel algemeen als per afzonderlijk linie en fort. Schenking J.G.S. Schemmekes
(Houten), 2016

35

Rapporten,2000-2010

1 pak

36

Artikelen, knipsels en brochures (I),(1939-1940) ca. 1990-2010

1 pak

37

Artikelen, knipsels en brochures (II),ca. 1990-2010

1 pak

38

Artikelen, knipsels en brochures betreffende de jaarlijkse
'fortenmaand',ca. 2000-2011

1 pak

39

'Waterlijn. Nieuwsbrief van het Nationaal Project Nieuwe Hollandse
Waterlinie',2002-2012

1 pak

N.B.: Inclusief jaarverslagen.

40

Krantenknipsels en brochures over forten/waterlinie in de provincie
Utrecht,1988-2014

41

Krantenknipsels en brochures over specifieke forten e.d. in de provincie 1 pak
Utrecht (I),ca. 2000-2016
N.B.: Betreft: Lunetten, fort Rhijnauwen, fort Vechten, fort 't Hemeltje, plofsluis (plus
batterijen), fort Jutphaas, omgeving 't Klooster, fort Vreeswijk / Werk a/d Waalse
wetering.
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42

Krantenknipsels en brochures over specifieke forten e.d. in de provincie 1 pak
Utrecht (II),ca. 2000-2016
N.B.: Betreft: Fort Werk IV / Uitermeer / fort Spion / fort Nieuwersluis / Werk
Maarsseveen, De Klop, fort Blauwkapel, Ruige Hoek / Voordorp, fort De Bilt, fort
Hoofddijk, fort Vossegat (Brug met de 12 gaten).

43

Krantenknipsels en brochures over specifieke forten e.d. in met name de 1 pak
provincie Utrecht (III),ca. 2000-2016
N.B.: Betreft: Fort Honswijk (plus liniepontje), Werk aan de Korte Uitweg (plus gedekte
weg), Groene Weg, Everdingen, Diefdijk, Fort Asperen, fort Vuuren / Altena / Steurgat /
Pannerden.

44

Krantenknipsels, rapporten e.d. over de voorgenomen kanaalverbinding 1 pak
Amsterdam-Bovenrijn [het Amsterdam-Rijnkanaal] door de provincie
Utrecht, 1926-1934.

45

Afschriften van correspondentie van gemeenten met Gedeputeerde
1 pak
Staten van Utrecht over archeologische monumenten in hun gemeente in
het kader van de Monumentenwet, 1965-1982.
N.B. Betreft de gemeenten Abcoude, Amerongen, Amersfoort, Baarn, De Bilt,
Breukelen, Bunnik, Bunschoten, Cothen, Doorn, Driebergen, Harmelen, Hoogland en
Houten.
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