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Inleiding

Inleiding
Het Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht (RHC ZOU) beheert een aantal
verzamelingen documentatie. Per plaats c.q. (voormalige) gemeente is zo'n verzameling
gevormd. Daarnaast is er een verzameling documentatie algemeen (167) die het gehele
werkgebied van het RHC of delen ervan, bijvoorbeeld het Langbroekerweteringgebied,
bestrijkt.
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 Leersum en is voor het merendeel afkomstig van de
voormalige gemeente Leersum. Gelet op de verwantschap tussen documentaties en de Collectie
Losse Aanwinsten (22) wordt geadviseerd tevens de sectie 'Leersum' uit die collectie te bezien.
Verder komt het geregeld voor dat van bepaalde dossiers ook een afzonderlijk archief aanwezig
is.
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 sanering en inventarisatie in september 2016 de inventarisnummers 1-8 en
een omvang van 0,35 m1.
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 Leersum (185);
- het of (de) inventarisnummer(s) van de stukken.
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Inventaris

Inventaris
1

Knipselkrant (fotokopieën) van de gemeente Leersum, 1999-2001.

1 pak

2

Krantenknipsels betreffende Leersum, 1957-2015 (met hiaten).

1 omslag

3

Documentatie betreffende politieke partijen deelnemend aan de
verkiezing van de gemeenteraad van Leersum, 1994-1998.

1 omslag

4

Verkoopbrochure van 24 flats aan de M.C Verloopweg in Leersum door 1 stuk
de Coöperatieve Flatexploitatie Vereniging "Bosrand", ongedateerd
(1960).

5

Documentatie van en over allerlei in Leersum gevestigde bedrijven,
winkels en instellingen, 1994-2000.

1 pak

6

Aankondigingen (affiches) van activiteiten van allerlei in Leersum
gevestigde verenigingen en organisaties, 1995-1999.

1 pak

7

Stempels van (de gemeente) Leersum, 1975-1990.

1 omslag

N.B. Betreft gemeente Leersum, Vrijwillige Brandweer, Bloemencorso

8

Artikelen over de historie van Leersum
N.B. Betreft fotokopieën van:
- -Boonacker, V.F.J. (1846), 'Geschiedkundige bijzonderheden aangaande het dorp
Leersum en de heerlijkheid Zuilestein'. Uit: Utrechtsche Volksalmanak 1846, p. 68-92
(fotokopie);
- -Wittert van Hoogland, E.B.F.F. (1912), 'Broeckhuisen'. Uit: Bijdragen tot de
geschiedenis der Utrechtse ridderhofsteden en heerlijkheden. Deel 2, p. 261-274;
- -Maanen, R. van (ongedateerd, ca. 2005), Kleine tuinders in Leersum rond 1938, p.
18-19 (fotokopie)

Documentatie Leersum 1846-2015
Pag. 4 van 4

1 omslag

