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Archief Kees van Berkel

  
 1.Archiefinventaris door Kees van Berkel. Met bijlage.  2003, 2007, 2010
  
 2.Genealogie van het oudadellijk geslacht Van Berkel.  z.j.
  
 3.Fotoselectie “Met flitsmomenten door het leven van Kees”.  2007
  
 4.Correspondentie met diverse personen en instellingen betreffende de

archiefinventaris.  2003, 2007
  
 5-16.Dossier “Ooit was ik Vleugel-lam (O.V.): Proloog”.  1930, 1942-1949, 1950-1954,

2003, z.j.
Bevat 12 stukken

  
  5.Inleiding.  2003
  
  6.Inschrijving in het geboorteregister. Met bijlage.  1930, 1943
  
  7.Prille jeugd: babyboekje, schoolschrift, gedichtjes etcetera.  1930
  
  8.Geschreven jeugdherinneringen. Met bijlagen.  1942
  
  9.Stukken betreffende de seminarieperiode.  1943-1946
  
  10.Rapport van de Nederlandse Stichting voor Psychotechniek. Met bijlage.  1946
  
  11.Bewijs van lidmaatschap als patrouilleleider in de André de Thaye Troep. Met

bijlage.  1946-1947
  
  12.Stukken betreffende de start in de vakschool Schoonhoven.  1946-1947
  
  13.Sinterklaasgedicht “Jettylief”.  [1947]
  
  14.Stukken betreffende de keuring voor de militaire dienstplicht.  1949
  
  15.Stukken betreffende de Academie Kunstoefening te Arnhem en het ongeluk aldaar.

Met bijlage.  1950-1952, 1982
  
  16.Stukken betreffende de Werkschulen Münster en Köln.  1952-1954
  
 17-27.O.V. dossier: "En passant".  1955-2003

Bevat 11 stukken
  
  17.Artikel “Zilveren doopschaal van een talentvol edelsmid” van (onbekend) uit

#Arnhems Dagblad#.  1956
  
  18.Oorkonde van het internationale goudsmedencongres gehouden te Bonn in mei.

  1962
  
  19.Oproep voor rijexamen en inentingsbewijs van hond Tippy.  1960, 1963
  
  20.Stukken betreffende de vereniging Scheppend Ambacht Gelderland.  1960-1962,

1964
  
  21.Sollicitatiebrief voor de functie van docent edelsmeden. Met bijlage.  1961
  
  22.Rijbewijzen.  1965-2000
  
  23.Stukken betreffende de functie van blokhoofd bij de Bescherming Bevolking.  1958,

1964
  
  24.Stukken betreffende (pensioen uit) de functie van leraar.  1965, 1995
  
  25.Bewijzen van 110 bloedtransfusies.  1955-1995
  
  26.Gedichten van vrouw Jetty. Met bijlage.  1971-1989
  
  27.Stukken betreffende de plannen voor een museum. Met bijlagen.  1971, 1978, 1980,

1987
  
 28-33.O.V. dossier: "Kees van Berkel zelfstandig edelsmid”.  1946-1993, 2003, z.j.

Bevat 6 stukken
  
  28.Inleiding, korte geschiedschrijving, lijst met data en lijst met woonadressen.  1986,

1990
  
  29.Lijsten van werkstukken van 1946 tot 1993 alsmede een lijst van bestemmingen van

werkstukken. Met bijlagen.  z.j.
  
  30.Balansen van 1955 tot en met 2003. Met bijlagen.  z.j.
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Archief Kees van Berkel

  31.Overzicht van de medewerkers uit de Utrechtse periode. Met bijlage.  z.j.
  
  32.Brief aan de Federatie Goud en Zilver betreffende de vakopleiding in Nederland.

  1970
  
  33.Stukken betreffende het 100-jarig bestaan van Van Berkel’s edelsmeden aan de

Ganzenmarkt te Utrecht.  1985
  
 34-40.O.V. dossier: "Werkstukken". Met correspondentie en bijlagen. Geordend op

paginanummer.  1954-2004
Bevat 7 stukken

  
  34.Nrs. 1-73. Met inleiding.  1954-2004
  
  35.Nrs. 74-145  1955-2004
  
  36.Nrs. 146-201. Hoofdzakelijk kerkwerk uit de Arnhemse periode.  1960-2004
  
  37.Nrs. 202-265. Vooral kerkwerk uit de vroegste Utrechtse periode en verscheidene

sieraden.  1964-2007
  
  38.Nrs. 266-282. Overgang van de periode Utrecht naar de Bilt.  1986-2006
  
  39.Nrs. 283-345. Periode de Bilt.  1954-2004
  
  40.Nrs. 346-502. Met onder andere gegevens over de Duitse opleidingsperiode.

  1955-1974, 1994
  
 41-46.O.V.dossier: "Werkstukken".  1956-1960, 1995, 1997, 2004, z.j.

Bevat 6 stukken
  
  41.Documentatie over werkstukken uit 1995-1997.  z.j.
  
  42.Stukken betreffende apothekersassistentenspelden. Met geschreven inleiding.

  1997, 2004
  
  43.Tekst over taxeren, ten tijde van de verhuizing naar de Bilt.  z.j.
  
  44.Fotoreportage over ambachtelijk edelsmeden, gemaakt in de periode als

tentoonstellingsassistent van Scheppend Ambacht Gelderland, van 1956 tot 1960.
  1995

  
  45."Mijmeringen over het thema: voldoening? ---- Voldoening!!" en stukken

betreffende de Kantharos van Stevensweert. Met bijlagen.  1995, 1997
  
  46.Documentatie over werkstukken uit 1998.  z.j.
  
 47.Werkstuk over gereedschappen.  -
  
 48.Documentatie over mineraalobjecten, apothekersassistentenspelden, gouden en

zilveren ringen en de allerlaatste kerkelijke opdracht.  -
  
 49-56.O.V. dossier: "Werkstukken en extra’s".  1999-2002

Bevat 8 stukken
  
  49.Ontvangsten en uitgaven in Münster.  1999
  
  50.Werkstukken: zwaar zilverwerk.  1999
  
  51.Vervolg op het verhaal over de allerlaatste kerkelijke opdracht.  1999
  
  52.Documentatie over "mineraal-licht objecten".  1999
  
  53.Stukken betreffende personeelsvereniging R.P. Alex. Met bijlage.  2000
  
  54.Documentatie betreffende werkstukken.  2000-2002
  
  55.Notities “Denken aan liquidatie”.  2000
  
  56.Documentatie van multifunctionele werkstukken, waaronder “Object à Dieu”.  2001
  
 57-67.O.V. dossier: "Werkstukken en diversen".  1966, 1992, 1994-1997, 2001-2006, 2008

Bevat 11 stukken
  
  57.Werkstukken en stukken betreffende een overleg met een makelaar over een andere

locatie.  2001, 2008
  
  58.Documentatie over werkstukken, waaronder het “restauratie-klusje” Karmel

Arnhem.  2001
  
  59.Stukken betreffende het huwelijkscadeau voor zoon Maarten en Louise.  z.j.
  
  60.Stukken betreffende speciale opdrachten, onder andere het afscheidscadeau voor

de burgemeester van Utrecht.  1966, 1992, 1994-1996, 2001
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Archief Kees van Berkel

  61.Stukken betreffende de reliekschrijn van de H. Willibrord.  1997
  
  62.Werkstuk "Het grote aftellen naar liquidatie".  z.j.
  
  63.Werkstuk “Ravotten met edel schroot”.  2001
  
  64.Documentatie van een serie groot en zwaar zilverwerk.  2001-2006
  
  65.Notities betreffende “55 jaar in het vak”.  2001
  
  66.Documentatie van messing en mineraal licht objecten.  2001
  
  67.Eindejaarspost 2001. Met bijlage.  2001-2002
  
 68-73.O.V. dossier: "Werkstukken en liquidatie".  2002, 2007

Bevat 6 stukken
  
  68.Documentatie over veel messing werkstukken.  2002, 2007
  
  69.Beschrijving van het werkstuk “Herinneringen”.  2002
  
  70.Notities over en documentatie van de laatste reeks werkstukken. Met bijlagen.  2002
  
  71.Inventarislijst voor verkoop en/of schenking. Met documentatie.  2002
  
  72.Ingekomen post.  2002
  
  73.Notities over en correspondentie met Waarborg Holland.  2002
  
 74.O.V. dossier: "Liquidatie (en extra's)". Met bijlagen.  2002
  
 75.O.V. dossier: "Inventaris-bladen", documentatie over werkstukken, zonder

paginanummering. Met bijlagen.  2002
  
 76.O.V. dossier: "Allerlei". Met geschreven inleiding en bijlagen.  1949, 1955-1958, 2004
  
 77.Trouwboekjes van Cornelis Wilhelmus Johannes Maria van Berkel en Henriëtte

Antonia Maria Theresia Ponten.  1757
  
 78.O.V. dossier: "Allerlei", met veel officiële documenten.  1955, 1957-1958, 1960-1961,

1964-1966, 1973-1974, 1980, 1986, 1991-1992, 1995-1996, 2000-2005, 2007
  
 79."Een reis door Edelmetaal". Een verzameling van artikelen en gegevens uit het

vakblad #Edelmetaal#. Met bijlagen.  1951-1980, 1995
  
 80."De Ambtsketens van Utrecht en Köln". Met bijlagen.  1955, 1987, 1990, 1992-1993,

1995, 1998-2000, 2004
  
 81."Mevrouw Marjan Ossendrijver". Stukken over de productie en levering van

apothekersassistentenspelden.  2007
  
 82-84.Systeemkaarten met calculaties van werkstukken. Geordend op jaar.  1958-2002

Bevat 3 stukken
  
  82.1958-1963
  
  83.1963-1994
  
  84.1995-2002
  
 85-88."Het negatieven-archief". Hoofdzakelijk opnamen van werkstukken, verbouwingen,

mineralen, bloemen en interieurs.  z.j.
Bevat 4 stukken

  
  85.Ringband met negatieven.  z.j.
  
  86.Ringband met negatieven.  z.j.
  
  87.Ringband met negatieven.  z.j.
  
  88.Fotoboek met foto-indices.  z.j.
  
 89.Correspondentie met Elisabeth Treskow. Met bijlagen.  1954-2003
  
 90.Correspondentie met "coach" Jan Eloy Brom en diens familie. Met bijlagen.

  1953-2005
  
 91."Duitsland 1952-1955". Stukken betreffende de opleidingsperiode in Münster en

Köln (Duitsland).  1947-1955
  
 92-94."Tekeningen" uit de opleidingsperiode en het begin van de zelfstandige praktijk.

Geordend op paginanummer.  1951-1961, 1999
Bevat 3 stukken

  
  92.Nrs. 1-88  1953-1961, 1999
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Archief Kees van Berkel

  93.Nrs. 89-163  1953-1954
  
  94.Nrs. 164-235  1951-1953, 1999
  
 95.Map met 18 tekeningen en een tekeningenkoker met 10 tekeningen betreffende

onder andere kerkelijke opdrachten.  z.j.
  
 96."Diversen Vakgericht". Werkstuk met inhoudsopgave houdende recensies en

artikelen.  1951, 1999
  
 97."Het huis aan de Ganzenmarkt": verhandeling over het pand in Utrecht.  1992, 2003,

2007
  
 98."Documenten": koopakten, testamenten, taxatierapporten, enzovoorts.  1759, 1807,

1828, 1839, 1846-1996
  
 99."Oude documenten": de originelen van kopieën die elders in het archief zijn

opgenomen als onderdeel van de "verhalen".  1855-1939
  
 100."Zeer oude kranten en brochures, etcetera".  1917, 1926-1927, 1969
  
 101-107.Stukken betreffende de familie Van Berkel.  1848, 1920, 1926-1965, 1998, 2000

Bevat 7 stukken
  
  101."Bijzondere documenten", houdende de genealogie van het geslacht Van Berkel en

een dissertatie van de overgrootvader Albertus Cornelius Klaverwijden, met
bijbehorende doktersbul.  1848

  
  102.Werkstuk "Van Berkel Edelsmeden 's Hertogenbosch en Utrecht; Andries - Cornelis

- Andreas - Dré - Jan". Met bijlagen.  1941, 1953, 1960, 1988, 1991, 2001, 2007
  
  103."Over van 'Berkel's' gesproken!!, houdende genealogische informatie.  1985-1998
  
  104."Vader A. van Berkel, diversen onder andere zakelijk", houdende vergunningen,

correspondentie met instanties en debiteuren en verbouwingszaken.  1920,
1926-1934, 1937-1943, 1945, 1947, 1950, 1953-1954, 1958

  
  105.Foto's van overwegend kerkelijke werkstukken van Andreas Th.A.J. van Berkel.

  1998
  
  106.Werkstuk "Het inventarisboek van A. van Berkel sr.".  1932-1965, 2000
  
  107.Herinneringsalbum ter gelegenheid van de heropening van de juwelierszaak van A.

van Berkel.  1950
  
 108."Bouwplannen 1937 en 1950".  1937, 1950
  
 109.Kasboek houdende het verloop van de afbetaling van de hypotheekschuld.

  1964-1984
  
 110."Betalingsbewijzen - overname zaak", houdende 174 kwitanties betreffende de

afbetaling van de koop van de opstallen, inventaris en goodwill van het
bedrijf/woonhuis aan de Ganzenmarkt.  1964-1975

  
 111."Even verhuizen": een verhaal over de verhuizing van Utrecht naar de Bilt. Met

bijlagen.  1995
  
 112."Medewerkers en opleiding": correspondentie met en over medewerkers.

  1964-1976
  
 113."De bedrijfskater Tommy Krabbel".  1980, 1996, 2007
  
 114-132.Financiële stukken geordend op onderwerp.  1964-2009

Bevat 19 stukken
  
  114."Boekhouding 2002-2003", deel 1.  2002-2003
  
  115."Boekhouding 2002-2003", deel 2.  2002-2003
  
  116."Boekhouding 2002".  2002
  
  117."Boekhouding 2003".  2003
  
  118."Boekhouding 2004".  2004
  
  119."Rekeningen etc. 2004".  2004
  
  120."Rekeningen etc. 2005".  2005
  
  121."Rekeningen etc. 2006".  2006
  
  122."Belastingaangifte 2005".  2006-2007
  
  123."Belastingaangifte 2006".  2007-2008
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Archief Kees van Berkel

  124."Belastingaangifte 2007".  2008
  
  125."Boekhouding 2007-2008".  2008-2009
  
  126."Belastingaangifte 2008".  2009
  
  127.Kas-bank-giro vanaf mei 1991 tot en met september 2001.  1991-2001
  
  128.Dagstaten vanaf september 1984 tot en met december 2001 en maandspecificaties

vanaf 1986.  1984-2001
  
  129.Overzichten van maandtotalen van verschillende posten van 1964 tot en met 1979.

  1964-1979
  
  130.Overzichten van maandtotalen van verschillende posten van 1980 tot en met 2001.

  1980-2001
  
  131.Maand-eindsaldi van 1965 tot en met 2001.  1965-2001
  
  132.Omzetbelasting en Belasting Toegevoegde Waarde van 1964 tot en met 2001.

  1964-2001
  
 133-143.Financiële stukken. Geordend op onderwerp.  1923-2003, 2008

Bevat 11 stukken
  
  133."Balansgegevens van 1996 tot en met 2003".  1996-2003
  
  134."Loonstaten".  1958-1972
  
  135."G.B.K.'s", houdende girobetaalkaarten.  1980-2001
  
  136."Balansen, deel I": de balansen van A. van Berkel.  1923-1977
  
  137."Balansen, deel II".  1955-1970
  
  138."Balansen, deel III".  1971-2003
  
  139."Uitgaande rekeningen Arnhem - Utrecht".  1955-1973
  
  140."Rekeningen Utrecht - de Bilt".  1965-2003
  
  141."Consignatie-rekeningen en voorraadlijsten Brasilian Curiosa".  1981-1984, 2008
  
  142."Correspondentie Belastingdienst en Accountant".  1968-2003
  
  143."Belastingaanslagen".  1964-2004
  
 144."Politie en Waarborgregisters".  1918-1989
  
 145."Originelen voor copieën".  z.j.
  
 146."Modellen drukwerk": met afdrukken van geplaatste advertenties vanaf 1964 en

modellen van briefpapier, enveloppen, circulaires, kaartsystemen, enzovoorts.
  1964-2004

  
 147."De Bilt 1990-1995": documentatie betreffende 5 jaar werken in de Bilt als

zelfstandig ambachtsman.  1988-1995
  
 148."Correspondentie zakelijk Arnhem - Utrecht".  1956-1974
  
 149."Eindejaarspost": lijsten van adressen waarheen de post gestuurd werd.  1997-2008
  
 150."S. A. G. (Scheppend Ambacht Gelderland)": verslagen van exposities van de

vereniging van ambachtelijke kunstenaars.  1956-1962
  
 151."De Geode": over het mineralogisch museum.  1974-1989
  
 152."Verhuur kamers de Bilt", betreffende de verhuur van vrijgekomen woonruimte aan

4 studenten.  1997-2003
  
 153."Hans Ponten": stukken betreffende schoonvader en musicus Hans Ponten.

  1945-1998
  
 154."Zuster To van Gendt": stukken betreffende tante To en haar nalatenschap.

  1953-1999
  
 155.Stukken betreffende het mysteriespel "Die sevenste Bliscap onser Vrouwen".  1922
  
 156."Oorlogsflitsen": werkstuk over oorlogstijden.  1914-1918, 1940-1945, 1985, 2000,

2003
  
 157-158."Brand Utrecht 26-06-1989".  1980-1990, 2007

Bevat 2 stukken
  
  157.Documentatie over de brand.  1980-1990, 2007
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Archief Kees van Berkel

  158.Fotoalbum.  1989
  
 159.Werkstuk "De brand in de Bilt 23 oktober 1994".  1994
  
 160."Mama en papa diversen": onder andere tekenwerk, adreslijsten en

correspondentie.  1957-1991
  
 161."Brieven betreffende levensafronding", gericht aan de kinderen.  1997, 2006-2007
  
 162."Betaling erfenis mama aan kinderen", betreffende de afwikkeling van het testament

van Jetty Ponten.  1997-2004
  
 163."Privébezit In en Uit": foto's en beschrijvingen van privébezit dat voor het overgrote

deel een volgende bestemming gevonden heeft.  2001-2007
  
 164."Veilingen privé-bezit".  1993-2000
  
 165."Privé correspondentie" met diverse personen.  1965-1993
  
 166."Donaties aan het Catharijne Convent": opsomming van voorwerpen, boeken,

schilderij, foto's, documenten en catalogi.  1983-2004
  
 167."Het Katholiek Documentatie Centrum", houdende correspondentie met het KDC.

  1983-2008
  
 168."Donaties": documentatie van donaties aan 29 instellingen.  1983-2007
  
 169."Het #U.K.D# (#Utrechtsch Katholiek Dagblad#) en #het Parool#".  1945
  
 170."Kranten - groot en klein".  1942, 1950-1951, 1964
  
 171."Het persboek", houdende persberichten.  1956-1999
  
 172.Werkstuk "De nadagen van een edelsmid", over het vrijwilligerswerk in Hospice

Utrecht.  2004-2007
  
 173.Aanvulling houdende stukken, aanvankelijk gedoneerd aan het Catharijneconvent,

betreffende familieleden in het priesterambt.  1925, 1946
  
 174.Werkexemplaar van de archiefinventaris.  2003-2010
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