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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 Doorn en is voor het overgrote deel afkomstig van de
Oudheidkamer van de voormalige gemeente Doorn. De Oudheidkamer werd in 1975 geopend
in het toenmalige gemeentehuis van die gemeente die ook de eigenaar van de Oudheidkamer
was.([Zie Gemeentebestuur Doorn, 1934-2005 (T00267), 1800. Betreft dossiers toentertijd
genummerd 1-165 waarvan het merendeel overigens is opgenomen in de sectie 'Doorn' van
de Collectie Losse Aanwinsten; dossiers genummerd 166-196 worden nog beheerd door de
Oudheidkamer Doorn, gevestigd in het gemeentehuis van de gemeente Utrechtse Heuvelrug.])
Gelet op de verwantschap tussen documentaties en de Collectie Losse Aanwinsten (22) wordt
geadviseerd tevens de sectie 'Doorn' 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 1-11 en
een omvang van 0,35 m<sup>1</sup>.
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 Doorn (202);
- het of (de) inventarisnummer(s) van de stukken.
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Inventaris

Inventaris
1

Krantenknipsels betreffende Doorn, 1935-2016, met hiaten.

1 pak

N.B. Met drie jubileumuitgaven van de Doornse Courant "De Kaap" (opgericht 1905).

2

Documentatie over Huis Doorn, 1912-ca. 1985.

1 pak

N.B. Betreft onder meer het artikel 'Wilhelm II Tachtig Jaar 1859 - 27 januari - 1939'
uit Timotheüs van 28 januari 1939 en het hoofdstuk huis Doorn uit E.B.F.F. Wittert van
Hoogland, E.B.F.F. (1912), Bijdragen tot de geschiedenis der Utrechtse ridderhofsteden
en heerlijkheden, deel 2, p. 315-328. Eigen uitgave.

3

Documentatie over Zwembad Woestduin te Doorn, 1934-1935 (ca.
1950).

1 pak

N.B. Krantenknipsels, informatie over de oprichting van de NV Sportterrein Woestduin.

4

Informatie omtrent (archeologische) monumenten in de gemeente
Doorn, ca. 1980, 1995.

2 stukken

N.B. Betreft een door de Lions Club Utrechtse Heuvelrug opgestelde Monumentenlijst
Gemeente Doorn en een fotokopie van een door de ROB opgestelde Standaard
Archeologische Inventarisatie van het grondgebied van de gemeente Doorn.

5

Documentatie over de in Doorn gewoond hebbende en aldaar overleden 1 pak
schrijver Simon Vestdijk (1898-1971), (1944) 1971-1986 (1998).

6

Fotokopieën van kadastrale inschrijvingen en hulpkaarten aangaande de 1 pak
buitenplaats Hydepark te Doorn in de 19de en 20ste eeuw

7

Aantekeningen over de historie in het bijzonder van het huis Den Hulk
te Doorn uit de 17de-19de eeuw, ca. 1950.

8

Documentatie (merendeels krantenartikelen) over allerlei landhuizen en 1 omslag
buitenplaatsen te Doorn, eind 20ste-begin 21ste eeuw.

2 stukken

N.B. Betreft: De Ruiterberg, De Paddestoel, Capannella, Schoonoord, Hydepark, LandsZegen, Bartimeus, Zonheuvel.

9

10

Toeristische folders met betrekking tot Doorn, eind 20ste-begin 21ste
eeuw.

1 omslag

Documentatie over autobedrijf Kraan te Doorn, 1948-2008.

1 omslag
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11

Artikel van Fr. Westra (1998), 'Lost and Found: Crijn Fredericx - a New 1 stuk
York Founder'. Uit: De Halve Maen, vol. LXXI, no. 1, p. 1-16
N.B. Betreft Quirijn Fredericxsz. van Lobbrecht uit Doorn.
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