
Curiosa en stukken betreffende de geschiedenis van Bodegraven. 
1664-1968. 
o.a. afkomstig van de familie's van Beijen en van Benten. 

1. Een geschrift van het nieuw aangelegde trekpad van 
Leiden-Woerden naar Utrecht in 1664, waarbij veel tegen
stand werd ondervonden. 1 omslag. 

2. Nieuwjaars brieven uit het bezit van J. van Beijen, 
resp. 1804 en 1846. 1 omslag. 

3. Nieuwjaars brieven van Jacobus Oosterkerk, resp. 
1856, 1859 en 1860. 1 omslag. 

4. Brief van een moeder uit 1828, zonder naam. 1 omslag. 

5. Woorden van een stervende. Geschreven door mevr. 
Rachel Anthonia Pennie, echtgenote van Hendrik ter 
Meulen, overleden op 7 februari 1833. 1 omslag. 

6. Aanplakbiljet van de openbare verkoping van de 
Hofstede "Veelust", liggende te Bodegraven in de Weij-
landsche Polder, op 8 september 1855. 1 omslag. 

7. Proces verbaal aan de Hoge Raad der Nederlanden inzake 
het geschil tussen de familie Oskam en Beijen. 1855. 

1 omslag. 

8. Akte van verkoop van een grote boerderij, gelegen aan de 
Zuidzijde te Bodegraven in 1858. 1 omslag. 

9. Gedicht op de inwijding van het gaslicht, september 1862 
door G. de Jager. 1 omslag. 

10. Dichtregelen, geschreven door G. de Jager in 1870 over de 
brand van Bodegraven, ten bate van de getroffenen. 

1 boekje. 

11. Gedeelte uit het dagboek van Dirk Turkenburg, betreffende 
de brand van 1870. (fotocopie) 1 omslag. 

12. Bijvoegsel van de Nieuwe Rotterdamsche Courant van 
vrijdag 3 juni 1870 betreffende de brand in Bodegraven, 
(fotocopie} 1 omslag. 

13. Artikelen, overgenomen uit "De Rijnbode": 
31-05-1930 Herrinneringen aan de grote brand van 1870. 
28-06-1930 Uit Bodegravens oudste geschiedenis. 
08-06-1940 De ramp van Bodegraven 1870 II. 1 omslag. 

De opbouw na de brand. 
05-03-1943 Hoe Bodegraven zijn spoorweg kreeg. 

14. "De Kroniek", herdenkingsnummer uit 1970 over de 
brand van 1870. 1 omslag. 

15. Verslag van het duiken in zand en de visserij op de 
Lutine, door W.H. ter Meulen, 1873. 1 boekje. 



16. Verslag van de wacht en visserij op de Lutine, door W.H. 
ter Meulen, 1875. 1 boekje. 

17. Akte van verkoop van grond, benodigd voor de aanleg van 
de spoorlijn Leiden-Woerden in 1877. 1 omslag. 

18. Nieuwjaarswens, gericht aan het gemeentebestuur en de 
burgerij van Bodegraven, van nachtwaker M. de Wit, bij de 
aanvang van het jaar 1877. 1 omslag. 

19. Ongedateerd schrijven van de voormalig ambtenaar ter 
secretarie J. Oosterkerk, betreffende een uit het huis 
van Nassau te Bodegraven gehuwd persoon. 1 omslag. 

20. Een oud stuk perkament uit een dorpswinkel te Bodegraven, 
waarin een stuk band te koop wordt aangeboden met vermei 
ding van de prijs en reductie voor de naaisters. 
Ongedateerd. 1 omslag. 

21. Plattegrond van de gemeente Bodegraven waarvan de tijd 
van vervaardiging niet bekend is. Aangeboden aan het 
gemeentearchief op 3 april 1891 door wethouder 
D. Meurs Dzn. 1 omslag. 

22. Toneelspel "De Vondeling", door J. Oosterkerk, gemeente 
ambtenaar te Bodegraven, 1895. 1 boekje. 

23. Het oud archief van de polder Nieuwkoop en Noorden, 
inventaris van 1921. 1 boekje. 

24. Catalogus van de Historische Tentoonstelling Bodegraven 
tot het jaar 19 00, gehouden op 18, 19 en 20 september 
1930. 1 boekje. 

25. Inventarisatieboek Oudheidkamer, 1930 1 deel. 

26 Geïllustreerde Propaganda-Uitgave van de Streekvereniging 
voor Vreemdelingenverkeer "Centrum Gouda", waarin ook 
aandacht voor Bodegraven. Uit. 1935 1 deel. 

27. Toespraak gehouden bij het 150 jarig bestaan van het 
Nuts-departement door de voorzitter. 193 5 1 omslag. 

28. Bodegravensch Nieuws en advertentieblad uit 1935 met: 
-Verslag van een woelige vergadering van de raad der 
gemeente Bodegraven. 
-Verslag van de begrafenis van wijlen de heer 
H. Turkunburg. 1 omslag. 

29. Aanbieding van enige oude stukken, afkomstig van de 
familie Beijen, 1943 1 omslag. 

30. Spoorkaartje voor de extra trein van Utrecht naar den 
Haag bij gelegenheid van de officiële openingsrit van de 
geëlectrificeerde lijn Leiden-Utrecht op vrijdag 
6 oktober 1950. ! omslag. 

31. Kaartjes voor de automarkt. Zonder datum. 1 omslag 



32. Gedicht ter gelegenheid van het bezoek van H.M. de 
Koningin in 1954. 1 omslag. 

33. Tekst bij de film "De handen ineen" van 20 mei 1954, 
vertoond bij gelegenheid van het bezoek van H.M. de 
Koningin. 1 omslag. 

34. Geïllustreerde propaganda-uitgave van "De Rijnstreek" 
en haar naaste omgeving. Met o.a. Bodegraven, Reeuwijk 
en Woerden. Uit 1956. 1 omslag. 

35. Amateur operette genaamd "De Efteling", geschreven door 
G. Stolwijk en op 12 februari en 3 maart 1958 opgevoerd 
door leden van de Bescherming Bevolking. 1 omslag. 

36. Inleiding persconferentie i.v.m. eerste steenlegging in 
plan Bodegraven-Zuid op 2 5 mei 1961. 1 omslag. 

37. Spoorwegblad "Tussen de rails" oktober 1961. 1 omslag. 

38. Gegevens, ontleend aan de Algemene Bedrij fstelling 1963. 
1 omslag. 

39. Brief van de gemeente Bodegraven aan de nieuwe bewoners 
van de gemeente i.v.m. de herindeling van 1964. 1 omslag. 

40. Nieuwsbulletin van de Kon.Ned. Oudheidkundige Bond 1966, 
met mededelingen over Romeinse opgravingen te Bodegraven. 

1 omslag. 

41. Gegevens over Bodegraven, ontleend uit het streekplan 
Rijn en Gouwe, vastgesteld in 1967. 1 omslag. 

42. Gegevens gemeente over 1968 verstrekt aan de kamer van 
koophandel te Gouda. 1 omslag. 

43. Nota inzake de behoefte aan bedrijfsterrein te 
Bodegraven. 1 omslag. 

44. Prognose loop der bevolking i.v.m. woningbouw tot 1980. 
1 omslag. 

45. Genealogie fam. van Beijen. v.a. 1813 1 omslag. 

46. Verklaring van het gevolgd hebben van cursorische voor
drachten aan J.M. van Benten juni 1937. 1 omslag. 
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Verzet Bodegraven 1Q40-194S Pn Herdenking n, i e 

1. Wegwijzer voor hen die in Duitsland gaan werken 
Uitgaven van het Rijksarbeidsbureau £ 9 4 0 . ! omslag. 

2' ÏÏSSr13Ü^5Sf ° V e r h e i d s P — 1 van Joodse 
1 omslag. 

1 omslag. 
4 ' ( S K t a J X l ? ' P a e C S ' ^ s c h — * » r E.H.Carr in 1942. 

1 omslag. 

5. De kaarten op tafel, verhandeling over het communisme. 

1 omslag. 
6. Duitse propaganda. 

1 omslag. 
7. Oproep tot verzet tegen de invoering van de distributie 

stamkaartenbeschikking 1943 aistriöutie-
y J-^J' 1 omslag. 

8. Brief aan de leden van de Koninklijke Land-en Zeemacht 
i.z. het verplicht stellen door de duitsers om S S aan 
te melden voor krijgsgevangenschap. 9 juni 19«. J omsSg. 

9. Blad "De Toekomst", juni 1944 
, j lij. i^i x omslag. 

10. onze houding tegenover de bezettende macht. 
Religieuze beschouwing. 

3 1 omslag. 
11. Finacieele beschouwing Nederland. ! omslag. 

12. Voedselbonnen uit 1944 
1 omslag. 

13. Kroniek van de Week, januari tot april 1944 i omslag. 

14. Internationale Informatie bladen van "Vrij Nederland" 
Januari, februari en maart 1944. J i omslag 

15. Blad: Ons Volk. Den vaderlant ghetrouwe. maart 1944. 

16. oorlogsnieuws uit Rusland, 16 april 1944. \ oSslag! 

17. Nieuwsbulletin "Alles sal regh kom", 
augustus t/m november 1944 

1 omslag. 
18. Brief van de Aartsbisschop van Utrecht en de Bisschop van 

? a
a! rf' tevens een herdelijk schrijven van de Bisschop 

van 's Hertogenbos. November 1944. 1 omslag 

19' MÏH S P? C tï e f V a? ° n Z e t i j d' B o e k^ e opgedragen aan het 
Nederlandse volk, door een Engelandvaarde?. 1 omslag. 

20. Blad "Trouw" (geen datum) ± omslag. 

21' bivri ?di i C h t e n m e t b e t r e k k i n^ t o t d e oorlog en 
1 omslag. 



22 

23, 

Strooibiljet voor overgave Duitse soldaten. 1 omslag. 

Verhaal van Fr. E. Mulders te s'Hertogenbosch van 
ontvoering en ontvluchting tijdens de bezetting van 
Nederland in de jaren 1940-1945, geschreven op 
4 februari 1945. Uit bezitting van J.van Benten.1 boekje. 

24. Brochure voor gedenkplaat van Jetses "Nederland bevrijd". 

25. Dankbetuiging van de inwoners van Bodegraven aan1 OInSlag-
American Relief for Holland New York", voor de gezonden 

goederen na de oorlog van 40-45. mei 1946. f omsljg 

26 Gedenkboek van de Nationale Hulpactie Rode Kruis 
van 1947. . « 

1 deel. 
"De Kroniek" van 4 mei 1955, inhoudende de herdenking van 
«ees^&n?.10 3 M r e" d S t r a 9 i S C h e d ° ° d "•» b - ? -

1 omslag. 
Bodegraven in bezetting en bevrijding. 
Een poging tot geschiedsbeschrijving.'Geschreven in 1960. 

29. Bevrijdingskaart v<=*-™r,HD» donv- T M .._„ - . -1 O I t l s l a 9 -
u M J „ • . ,.~ e n ao0j- J.M. vctn centen aan 
H.M. de Koningin bi} gelegenheid van de 15e iaricre 
viering van de bevrijding. \ oinslag> 

27 

28 

t 

i 

i 



Plaatsingslijst stukken betr. Kaashandel Bodegraven 1885-1957. 

1. Notering opbrengst van boerenkaas van J.Th. Beijen in het 
jaar 1885. 1 omslag. 

2. Boekje "Full Cream Farmer Gouda Cheese" uit 1927, met 
foto van de Kaasmarkt van Bodegraven. 1 deel. 

3. Programma van de Kaasdag, Kaastentoonstelling en 
Landbouw- openluchtspel ter gelegenheid van de algemene 
vergadering van de Hollandse Mij. van Landbouw,op 9 en 10 
september 1929. 1 deel. 

4. Receptie album bij gelegenheid van het 50 jarig bestaan 
van de kaasmarkt te Bodegraven op 22 maart 1932. 1 deel. 

5. "De Kaasmarkt in 't Goud", Bodegravens Nieuws en 
advertentieblad, uitgegeven ter gelegenheid van het 
vijftigjarig bestaan v/d kaasmarkt te Bodegraven. 
21 maart 1932. 1 omslag. 

6. Gedenkboek van de kaashandel te Bodegraven d.d. 2 6 
december 1940 door dhr.J.Beijen, voorzitter van de 
Vereniging van Kaashandelaren te Bodegraven. 1 deel. 

7. Gedenkboek Zestig jaar kaashandel te Bodegraven, samen
gesteld en aangeboden door dhr.J.Beijen bij zijn aftreden 
als voorzitter van de Vereniging van Kaashandelaren te 
Bodegraven. 1941. 2 exemplaren. 

8. Diktaat van de heer J.P.M. Spaas te Bodegraven over het 
ontstaan van de kaasmarkt te Bodegraven d.d. 1953.1 deel. 

9. 2 geschriften betreffende de ontwikkeling van de 
kaasmarkt op grond van het genomen initiatief van 1881. 
1957. 1 omslag. 

10/11. 
Receptie albums bij gelegenheid van het 75 jarig 
bestaan van de kaasmarkt op 9 september 1957, getekend 
door zelfkazende boerinnen. 2 delen. 

12/13. 
Receptie albums bij gelegenheid van het 75 jarig 
bestaan van de kaasmarkt op 9 september 1957, 
getekend door burgemeesters uit de omgeving, 
verenigingen, paticulieren enz. 2 delen. 

14. Jubileumrede, uitgesproken door burgemeester Mr.J.J. 
Croles in de buitengewone openbare vergadering van de 
Raad der gemeente Bodegraven, ter herdenking van het 75 
jarig bestaan van de weekmarkt. 1957 1 omslag. 
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Oranje vieringen en herdenkingen Bodegraven 

1. Programma van de feestviering bij gelegenheid van de 
25 jarige regering van Z.M. Koning Willem III op 19 mei 
1 8 7 4' 1 deel. 

2. Verslag van de feestviering van de herdenking van het 
40 jarig regeringsjubileum van Z.M. Koning Willem III OD 
22 mei 1889. ± d e e ^ 

3. Rekening en verantwoording met bijlagen van de viering 
van de 70e verjaardag van Z.M. Koning Willem III op 
22 maart 1889. 

4. Programma van de feestelijkheden ter gelegenheid van de 
inhuldigingen van H.M. de Koningin Wilhelmina op 14 en 15 
september 1898. ! a e e l 

5. Programma van de feestelijkheden bij gelegenheid van de 
vijf jaarlijkse herdenking van de troonsbestijging van 
H.M. Koningin Wilhelmina op 27 augustus 1903. i deel. 

6. Programma der feestelijkheden ter viering van de onaf
hankelijkheid van Nederland op 20 en 21 auqustus 
1 9 1 3« 1 deel. 

7. Feestgids van de huldigingsfeesten ter gelegenheid van de 
herdenking van het 25 jarig regerings jubileum van H.M. 
de Koningin op 12 en 13 september 1923. i deel. 

8. Plaatselijk Comité "Willem van Oranje-Herdenking" te 
Bodegraven, programma op vrijdag 5 mei 1933. 1 omslag. 

9. 2 stukken betreffende de bekendmaking van het overlijden 
van Z.K. Hooghei Prins Hendrik: 
a: Buitengewoon Ned. Staatscourant nr. 126a van 1934, 
uitgegeven bij het overlijden van Z.K.Hoogheid Prins' 
Hendrik . 
b: Bekendmaking van het overlijden van Z.K.Hoogheid Prins 
Hendrik door de burgemeester van Bodegraven Mr. C S . van 
Dobben de Bruijn, 4 juli 1937. 1 omslag. 

10. Feestelijk spoorboekje, uitgegeven bij gelegenheid van 
het huwelijk van H.K. Hoogheid Prinses Juliana en 
Z.K. Hoogheid Prins Bernhard op 7 januari 1937. 1 deel. 

11. Officieel feestprogramma bij gelegenheid van de viering 
van het huwelijk van H.K. Hoogheid Prinses Juliana met 
Z.K. Hoogheid Prins Bernhard op 7 januari 1937. i deel. 

12. Officieële kennisgeving aan de bewoners van Bodegraven 
van de geboorte van H.K.H. Prinses Beatrix op 31 januari 
1938. Aan de achterkant mededeling van deze geboorte door 
de Landelijke Rijvereniging "De Boruftsche Ruiters". 

1 omslag. 



13. Officieel programma voor de Oranje feesten te Bodegraven, 
bij gelegenheid van de verjaardag van H.M. Koningin 
Wilhelmina op 31 augustus 1939. 1 deel. 

14. Oranje-bode ter gelegenheid van de verjaardag van H.M. 
Koningin Wilhelmina op 31 augustus 1943. 1 omslag. 

15. Programma van het werkbezoek van de commissaris der 
koningin aan Bodegraven 19 juni 1956. 2 boekjes. 


