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Inleiding

Het archief werd overgedragen in 5 ordners, 12 blauwe- en 13 grijs/bruinedocumentdozen en is overgepakt in 30 archiefdozen. Vermeldingen op
etiketten van dozen en ordners zijn in deze lijst opgenomen. Daar waar geen
tekst op een doos stond werd volstaan met het noemen van het doosnummer.
Bij deze collectie:
Wim van der Kooy en Sjoerd van Tuinen (redactie), ‘Het was een schoone
dag’, de autobiografie van Tijmen van der Kooij (1875-1957),
Almere/Heemskerk 1993, XXI + 126 + 102 pagina’s
Wim van der Kooy (redactie), Supplement ‘Ik heb lang niets van u lieden
gehoord’, (brieven), Almere 1997, 274 pagina’s.
Januari 1998
Peter Kok
In augustus 2019 maakte onderzoeker Joost Hengstmengel tijdens het
raadplegen van het archief een beschrijving van de inhoud van de dozen 14
t/m 27 ter vervanging van de oude, zeer summiere beschrijving. Zijn
beschrijving is hierbij opgenomen.
Oktober 2019
Eind 2019 tot en met het vroege voorjaar van 2020 heeft Rosalie Versmissen, studente geschiedenis als vrijwilligster aan de inventaris gewerkt. Door
de coronamaatregelen heeft zij het werk niet kunnen afmaken.
Over de familie Van der Kooij
Tijmen van der Kooij (T. van der Kooij) (1875-1957) was onderwijzer. Hij
hield zich niet alleen bezig met onderwijszaken (het protestantschristelijk
onderwijs) maar richtte zich ook op culturele en maatschappelijke vernieuwingen. Tijmen zijn leven stond in dienst van het gereformeerd onderwijs.
Daarnaast liet hij zich in tal van lezingen, brochures en artikelen van zich
horen. Hij investeerden zijn leven in de intellectuele werkzaamheden. Getrouwd met Hitje Koopmans (1875-1957). Zijn zoon, Tjalling Pieter van der
Kooij (T.P. van der Kooij) (1902- ), getrouwd met Martina Margaretha
Kwakkelstein, zette het emancipatieproces voort en werd directeur van de
economische voorlichtingsdienst, secretaris-generaal van het ministerie van
Economische zaken, hoogleraar economische geschiedenis aan de Universiteit van Leiden en hoogleraar politieke geschiedenis aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.
Maart 2020
Rosalie Versmissen

Plaatsingslijst

Archiefdoos – blauwe dozen
1

Kaartsysteem betreffende de schriftelijke nalatenschap van
Tijmen van der Kooij Dzn 1875-1957

2

– Knipselschriften I-III krantenartikelen betreffende ‘Bie uus
ien Hielepen’ door T. van der Kooij gedateerd. (1939-1949)
(eigen publicatie)
– Knipselschriften krantenartikelen betreffende sociale onderwerpen II-XI en XIII (1913-1940) gedateerd.
– Knipselschrift krantenartikelen betreffende Alexanser Farnese, Hertog van Parma en zijn geslacht, gedateerd,1942
– Aantekeningenschrift betreffende Melanchthon en zijn tijd,
ongedateerd.
– Aantekeningenschrift betreffende Jan van Nassau, ongedateerd.
– Aantekeningenschrift betreffende Paulus naar en te Rome.
Voor de afdeling christelijke onderwijzers te Den Haag,
1939.
– Aantekeningenschrift betreffende het huisgezin van den
aartsvader Jacob, 1930. Lezing voor de ledenvergadering
van de N.C.V.A. Vlaardingen.
– Knipselschrift betreffende Nehemia, 1937.

3

– Aantekeningenschrift betreffende philosofie der geschiedenis, door T. van der Kooij ongedateerd.
– Krantenartikelen betreffende de philosofie der geschiedenis,
1942.
– Aantekeningenschrift betreffende Schaepman, Aya Sophia.
Lezing voor Vereen. Van Chr. O. en O. in Ned. En de O.B.
1930
– Knipselschrift krantenartikelen: vrijdenkers en dwaalgeesten
door ‘F.v.d.K.’, besmettelijke ziekte te Genève door T. van
der Kooij en zware tijden door T. van der Kooij, ongedateerd.
– Affiches van de SGP
– Knipselschrift krantenartikelen betreffende De band van
Oranje en Nederland, uit de Historie belicht, door T. van der
Kooij ongedateerd
– (Aantekeningen)schrift, Henk Wijsman moet naar school
door T. van der Kooij, 1929
– Knipselschriften krantenartikelen betreffende Pedagogiek en
schoolvraagstukken I, VI, VII, X, XI, XIV door T. van der
Kooij, gedateerd, 1913- 1940.

– Knipselschriften krantenartikelen betreffende Polemieken IIV, gedateerd 1911-1936
– Knipselschrift krantenartikelen betreffende Haagsche brieven I-II, gedateerd, 1937-1940
4

– Knipselschrift krantenartikelen betreffende Politiek I-VI, gedateerd, met aantekeningen, 1904-1936.
– Knipselschrift krantenartikelen betreffende Algemeene wetenswaardigheden, I-VIII, gedateerd, 1908- 1951.
– Aantekeningenschrift betreffende ontwikkeling der kunst onder invloed v.h. calvinisme, de psalmen van het calvinisme,
ongedateerd.
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– Band van knipselschriften met krantartikelen: ‘Op reis’, verslagen door T. van der Kooij met postkaarten, 1927-1939

6

– Knipselschriften krantenartikelen betreffende Tijd karkakteristieken IV-VI, door T. van der Kooij 1913-1940
– Aantekeningenschrift betreffende Het huisgezin van Eli I-II,
door T. van der Kooij Voor lezingen 1904-1943.
– Aantekeningenschrift betreffende schoolvisititatie, door T.
van der Kooij 1916.
– Aantekeningenschrift betreffende: Het hooge belang van eigen Meer Uitgebreid Lager Onderwijs, lezing bij de vergadering van schoolbesturen, onderwijzers en onderwijzeressen. 1910.
– Knipselschrift met een krantenartikel betreffende Paedagogische psychologie, ‘Geest en ziel en lichaam’, door T. van der
Kooij 1942
– Knipselschrift krantenartikelen betreffende Biografische herinneringen: onderwijzers I-IV. Ongedateerd
– Knipselschrift krantenartikelen betreffende onderwijszaken,
gedateerd, 1930-31.
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– Schrift met krantenartikelen betreffende gedichten en gedichten, door T. van der Kooij 1918
– Knipselschrift krantenartikelen betreffende herinneringen
aan personen, door T. van der Kooij, 1916-1952.
– Knipselschrift krantenartikelen betreffende Gedachten over
oorlog en ontwapening, 1926-1931.
– Aantekeningenschrift betreffende: ‘Het boeiende woord’,
voor de ‘afdeling Dedemvaarten ‘ Sept. 1903 & voor ‘van
Best. en Ond .personeel te Vlaardingen’, 15 Maart 1917.
– Knipselschriften artikelen, tijdschrift ‘Valcooch’ betreffende
‘Uit de buitenlandsche opvoedkundige pers’ maandelijkse
door T. van der Kooij, 01/1929-06/1941.
– Knipselschrift krantenartikelen, ‘Germania, na 1918’.
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– Knipselschriften betreffende ‘meditatie’s’ I-III, gedateerd,
1911- 1939

– Knipselschrift artikelen tijdschrift ‘De gereformeerde
school; betreffende ‘Het typerende van de gereformeerde opvoeding’, maandelijkse door T. van der Kooij, 10/1939 –11/
1940.
– Knipselschrift krantenartikelen betreffende Pricipieële beschouwingen over opvoeding en onderwijs, (o.a.) ‘Orgaan
gereformeerd schoolverband’ maandelijks 02/1922-06/1925.
– Aantekeningenschrift betreffende: Geschiedenis van de Paedagogiek, ongedateerd
– Aantekeningenschrift betreffende: het 50-jarig jubileum van
st. Sieders, 1918.
– Aantekeningenschrift betreffende: Feestrede 40-jarig bestaan
den gereformeerde J.V. ‘Ebenhaezer’, door T. van der Kooij,
12/1936
– Stukken betreffende ondertrouwkaarten, gedateerd.
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– Eigen publicatie: The distinctive features of the Christian
school by T. van der Kooij,1925
– Eigen publicatie; Voor onderwijs en opvoeding: Het typerende van de gereformeerde school door T. van der Kooij,
1923.
– Recensie ‘het typerende van de gereformeerde school’, 1923
– Bundel, Toen wij nog in tenten woonden: herinneringen uit
de dagen van den schoolstrijd door H.J. van Wijlen, met ‘Da
dien eersten strijd’ door T. van der Kooij.
– Publicatie examen-schoolraad, de uitgewerkte programma’s
voor het onderzoek, 1933- 1935
– Map stukken betreffende ‘cursus na-examen ‘hajer’’ christelijke opvoedingsleer: per les 1-24, en speciale lessen door T.
van der Kooij examenverslag door L. van der Zweep, correspondentie betreffende de cursus, Delft ongedateerd.
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– Eigen publicatie, De taal van de hindelopen door T. van der
Kooij, 1937
– Knipselschrift betreffende recensies over ‘De taal van de
hindeloper’, 1937-1938.
– Stukken betreffende de eenheidsschool, 1912
– Publicatie (boek): christelijke school wildervank, jubileumuitgaven, 1927.
– Publicatie: Ja de Skiednis fen, Joppenhuzen en Twellegea
door O. Santema, 1941.
– Stuk betreffende het jubileum van Prof. Dr. H. H. Kuyper
1925.
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– Eigen publicaties betreffende christelijk onderwijs door T.
van der Kooij (1-6), ongedateerd
– Stukken betreffende (publicaties over) concentratie door T.
van der Kooij j (7a-c), ongedateerd
– Stukken betreffende publicaties over pedagogiek en door T.
van der Kooij (8-18), ongedateerd
– Publicaties ‘Paedagogische tijdschrift voor het Christelijk
onderwijs’, door T. van der Kooij, 1924, 1931, 1943-1944
(19-24)

– Publicaties tijdschrift ‘de christelijke school’ betreffende de
psychologie, door T. van der Kooij 1951-1952. (25-27)
12

– Aantekeningenschriften Autobiografie I-XI door T. van der
Kooij, 1875-1954.
– Envelop met brieven Familie Koopmans, 1939-1948
– Envelop met stukken betreffende het 40-jarig jubileum van
T. van der Kooij.
– Omslag met stukken betreffende kaarten van Hindelopen en
Friesland, 1875, 1957.
– Stukken betreffende tot de evacuatie en huis en vestigingsverbod,1940-1944
– Stukken betreffende de bevrijding, 1945.
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– Correspondentie familie van der Kooij, genummerd met inhoudsopgave, 1911-1954.
– Publicatie ‘Van Hofjesstraat tot Kruidenpad’, 1867-1992
125 jaar christelijk onderwijs in Vlaardingen, door K.W.van
Netten, gepubliceerd 1992.
– Publicatie ‘The family of Hessel O. Yntema Frisian
immigrant to Michigan’, 1847, door Mary E. Yntena,
gepubliceerd 1958.

Archiefdoos – grijs/bruine dozen
14

– Eigen publicaties door T.P. van der Kooij, gedateerd.
– Recensies over, de zin van het economsch leven door T.P.
van der Kooij, 1950.
– Stukken betreffende de economische voorlichtingsdienst.
– Notulenschrift reciteervereniging Vlaardingen 1917-1957
– Stukken betreffende reglementen christelijk onderwijs
– Stukken betreffende de tweede wereldoorlog
– Correspondentie betreffende de getuigenverklaring van T.P.
van der Kooij in zake van A.F. en C.F. de Vlinder, 1946
– Overdruk betreffende de nieuwe waterweg Rotterdam 18661936
– Verslag van de Algemeene vergadering der leden van het
Historisch genootschap, Utrecht, 1932.
– Correspondentie van T.P. van der Kooij, 1942-1946.
– Stukken betreffende herdenking van Coenraad kok (1850)
C.H. Stapelkamp (1917)
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– Omslag stukken betreffende Dr. H.M. Hirschfeld 19451946, T.P. van der Kooij
– Omslag stukken betreffende Juridische faculteit VU, T.P.
van der Kooij
– Omslag stukken betreffende Economische faculteit VU, T.P.
van der Kooij
– Omslag privéfinanciën en belastingen T.P. van der Kooij
– Omslag Stukken betreffende onderwijszaken VU, T.P. van
der Kooij

– Omslag betreffende benoeming secretaris-generaal ministerie van Economische zaken, T.P. van der Kooij, 1948.
– Stukken betreffende ministerie van Economische zaken, T.P.
van der Kooij
– Stukken betreffende ministerie van Handel en nijverheid,
T.P. van der Kooij
– Stukken betreffende Philips
– Correspondentie van T.P. van der Kooij, onder meer betreffende bijdrage ‘Sneller-bundel’ en over dissertatie, 19271932, 1941-1952.
– Publicatie, verslag van de werkzaamheden van vertrouwensmannen der regering, 1944.
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– Aantekeningenschrift cursus Dr. Kraan, enkele hoofdpunten
van de christelijke levensbeschouwing, 1926.
– Omslag stukken betreffende verhuizing en evacuatie ambtenaarsgezinnen, 1943
– Omslag stukken betreffende de tweede wereldoorlog
– Omslag stukken betreffende benoeming hoogleraar Vrije
Universiteit, 1948, T.P van der Kooij
– Omslag stukken betreffende Rijksuniversiteit Leiden, T.P.
van der Kooij, 1948
– Omslag stukken betreffende Ministerie van Economische zaken, en economische voorlichtingen dienst T.P. van der
Kooij, 1945-1949
– Omslag stukken betreffende Departement van Handel, Nijverheid en Scheepvaart 1943-1945.
– Omslag stukken betreffende Financiën T.P. van der Kooij.
– Stukken betreffende inhuldiging Koningin Juliana, 1948
– Stukken betreffende geboorte en doop dochter Petronnela
van der Kooij (1935) en zoon Willem Dirk Michiel (1942)
van T.P. van der Kooij en Martina Margaretha Kwakkelstein.
– Correspondentie T.P. van der Kooij, 1940-1951.
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– Envelop met oorlog gerelateerde stukken o.a. voedselbonnen.
– Stukken betreffende Hirschfeld
– Publicaties betreffende de nagedachtenis van de Duitse bezetting
– Stukken betreffende het strafrecht ‘inzake samenwerking
met de vijand’.
– Stukken betreffende Indonesië, gedateerd.
– Publicaties, centraal bureau voor de statistiek, Economische
en Sociale kroniek van Nederland, de overzeesche gewesten
en het buitenland, 1942-1943.
– Map ‘Rotterdam’, stukken betreffende ‘Rotterdam voor de
omwenteling’
– Band ‘Selectie Ec[onomie] C[hristelijk] P[edagogische]
S[udiecentrum]’, 1940-1967.
– Publicatie, Ministerie van buitenlandse zaken, instructie betreffende de economische voorlichting, 1938.
– Stukken betreffende de gereformeerde kerk, 1939.

– Recensies eigen publicatie, ‘maatschappij in beweging’,
door T.P. van der Kooij
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– Stukken betreffende de Discussiegroep Anti-Revolutionair
beleid, 1955.
– Stukken betreffende beleid van de antirevolutionaire politiek, en het samenstellen van een boekwerk over de antirevolutionaire politiek, 1955.
– Stukken betreffende protestants onderwijs, 1936, 1948-1949
– Stukken betreffende zendingen, 1948
– Publicaties Diaconaal correspondentieblad, 1947-1948.
– Diverse tijdschriften o.a. tijdschrift elektrotechniek met poster Philips.
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– Band stukken betreffenden Internationaal Handelsconsortium, 1935-1938.
– Omslag manuscript van Bijbels verhalen, niet gedateerd.
– Stukken betreffende ‘Het oude testament voor de jeugd’,
1935.

20

– Stukken betreffende de benoeming en arbeidsovereenkomsten van T.P. v.d. Kooij, 1932-1951.
– Stukken betreffende arbeid, economie en christelijke gemeenschap, o.a. eigen publicaties van T.P. van der Kooij,
1931-1933, 1952-1954.
– Eigen publicaties betreffende academisch onderwijs, o.a. eigen publicaties van T.P. van der Kooij, 1950-1954
– Publicatie, ‘de vluchttorens’ door Jochem Sikkes.
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– Recensies over ‘om Welvaart en Gerechtigheid’ door T.P.
van der Kooij, 1955-1956.
– Recensies over ‘Op het grensgebied van economie en religie’ door T.P. van der Kooij, 1953
– Stukken betreffende eigendom en welvaartsdenken, ongedateerd.
– Stukken betreffende unificatie van het wereldbeeld in de natuurkunde, 1957
– Stukken betreffende christendom in het buitenland, 19581960
– Stukken betreffende zaken der economen.
– Stukken, G[emene] G[ratie], correspondentie en nota studiekring ‘Algemene genade’, 1954-1959.
– Stukken, Eth[nische] W[erk]G[roep] C[ommissie] Be[zitsspreiding], 1953-1954
– Stukken, E[thinische] W[erkgroep], 1954-1957.
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– Omslag manuscript en aantekeningen, ‘de gereformeerde
wereld na 1930’, door T.P. van der Kooij.
– Publicatie, Economische geschiedenis sedert de middeleeuwen, en Economische-Sociale geschiedenis van Rusland tussen twee wereldoorlogen.

– Omslag recensies eigen publicaties, T.P. van der Kooij, gedateerd, 1954-1956
– Stukken betreffende financiën T.P. van der Kooij, gedateerd,
1931-1949
– Eigen publicaties krantenartikelen door T.P. van der Kooij,
1940-1955
– Stukken betreffende Economische faculteit Vrije Universiteit, o.a. notulen faculteitsvergadering, 1948-1949.
– Correspondentie T.P. van der Kooij, 1932-1949.
– Jaarverslag werkzaamheden van de stads-evangelisatie der
gereformeerde kerk van ’s-Gravenhage-oost, 1951.
– Voordracht Hitschfield, de betekenis van de economische
wetenschap voor de huidige samenleving, 1955.
– Stukken betreffende voordrachten door Dr. Ir. Ch. Th.
Groothoff.
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– Envelop met ontvangen visitekaartjes en gedicht, 1949.
– Socialisme en ‘de weg naar vrijheid’, niet gedateerd.
– Stukken betreffende woningruil T.P. van der Kooij, 19511952
– Stukken betreffende onderwijszaken, o.a. Universiteit Leiden en Rijks Universiteit Groningen, 1947-1953
– Omslag betreffende overheidszaken o.a. Departement van
Hand, Nijverheid en Scheepvaart, en Ministerie van Economische Zaken, van T.P, van der Kooij 1945-1952.
– Stukken betreffende de Economische studiekring, 19491951.
– Stukken betreffende de gezondheidstoestand van de zoon
van T.P. van der Kooij.
– Stukken betreffende de tweede wereldoorlog, o.a. Het proces
te Neurenberg en dr. H.M. Hirschfeld, 1945-1946.
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– Omslag betreffende stukken betreffende studiekring SocialeEthiek, 1951-1952.
– Stukken betreffende de (economische) geschiedeis van Nederland, o.a. door prof. Sneller, 1948-1953
– Stukken betreffende conjunctuurpolitiek en geleide economie
– Stukken betreffende loonpolitiek voor vaklieden, 1929-1930.
– Recensies over ‘Hollands stapelmarkt en haar verval’ van
T.P. van der Kooij, 1931
– Publicaties/overdrukken door T.P. van der Kooij……
– Aantekeningen voordracht sociaal-economische theorieën
van het Roomsch-Katholicisme door T.P. van der Kooij,
1932.
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– Stukken betreffende de roeping van de kerk zich uit te spreken over actuele vragen van politieke en economische aard,
1973.
– Stukken Centraal Weekblad, 1972-1973
– Envelop stukken mb.t. commissie ‘anarchisme’, 1972-1973

– Stukken betreffende Juridische en Economische Faculteit
Vrije Universiteit o.a. correspondentie T.P. van der Kooij en
studenten, en candidaatexamen 1952-1961
– Recensies eigen publicatie T.P. van der Kooij ‘Hollandse
stapelmarkt en haar verval’, 1931
– Recesnies eigen publicatie T.P. van der Kooij, ‘Het object
der economische geschiedenis’, 1948
– Stukken betreffende verhuizing T.P. van der Kooij naar Den
Haag, 1932
– Envelop stukken betreffende het politiek diakonaat, 19721973
– Publicaties Economische Voorlichtingsdienst, 1942-1946
– Universiteit en Samenleving. In Almanak NDDD, door T.P.
van der Kooij, niet gedateerd.
– Publicatie Staat en Economische politiek, door T.P. van der
Kooij, niet gedateerd
– Stukken De Geformeerde Kerk in het Amstelkwartier, 1973
– Publicatie met betrekking tot de Nederlandse economische
geschiedenis.
– Recensie over Rudolf Häpke Die Entstehung der holländischen wiertschraft, door T.P. van der Kooij, 1928
26

– Map Beleid als Secretaris-Generaal en mijn standpunt ten
aanzien van de ‘illegaliteit’, door Hirschfeld, 1945
– Tekst Calvijn ‘zijn leven, karakter [en beteekenis]’, ongedateerd, geen auteur.
– Krant ‘de standaard’, jubileum edities 1922 (50 jaar), 1932
(60 jaar).
– Stukken Vergadering van Directeuren der Rijksbureax voor
Handel en Nijverheid en andere Hoofden van Diest, betreffende de politiek van het jaar 1944 en 1945.
– Stuk, ‘Economische leven in bezettingstijd’, ongedateerd.
– Stukken betreffende de tweede wereldoorlog, en de wederopbouw na de tweede wereldoorlog
– Stukken betreffende de Calvinistische wijsbegeerte, 19401948.
– Publicatie ‘Universeele decimale classificatie’, Nederlandsch Instituut voor Documentatie en registratuur, 1941.
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– Leesverslagen/ collegedictaten, ongedateerd.
– Omslag correspondentie T.P. van der Kooij, betreffende artikelen en lezingen, 1954-1957.

28

– Map correspondentie T.P. van der Kooij 1952-september
1956, op alfabetische volgorde.
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– Map correspondentie T.P. van der Kooij, augustus 1963-oktober 1968, op alfabetische volgorde.
– Map correspondentie T.P. van der Kooij, oktober 1968-Augustus 1973, op alfabetische volgorde.
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–

Correspondentie T.P. van der Kooij, 1974-1982, op alfabetische volgorde

– Stuk ledenlijst C.J.V. t/m 1 Maart 1979.

