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Steenfabricage in westelijk Westfriesland 

J. P. Geus 

Klei halen uit de meren 

Toen in 1514 van overheidswege, in verband met de te heffen belastingen, een 
onderzoek werd ingesteld naar de welstand van de diverse dorpen verklaarden de 
vertegenwoordigers van Koedijk dat zij voor een deel de kost verdienden mit 
cleyvoeren aen de steenplaetsen. De vertegenwoordigers van het aangrenzende dorp 
Sint Pancras verklaarden, dat een deel van hun ingezetenen zich 's winters bezig hield 
mit cley te boren in de meren en brengen dat tot de steenhovens1. Ook in 1518 
verklaarden de schepenen van Sint Pancras dat de inwoners zich o.a. generen mit 
cley te boren uyt die meeren om steen of te backen1. Uit bovenstaande mededelingen 
blijkt overduidelijk dat er in de directe omgeving toen meerdere steenbakkerijen 
waren. 

De steenovens bij Alkmaar 

Het merendeel van de landerijen onder Koedijk en Sint Pancras was destijds eigen
dom van de grafelijkheid van Holland. Dit bezit was bekend onder de naam van 
Vroonlanden en omstreeks 1530 werd hiervoor een afzonderlijk rentmeesterschap 
ingesteld. Alle landerijen werden toen minutieus in kaart gebracht en de toen 
gemaakte kaarten zijn thans nog aanwezig in het Algemeen Rijksarchief in Den Haag. 
Een gedeelte van een van de kaarten is hierbij als afb. 1 afgedrukt. Vlak bij elkaar 
komen hierop, juist ten oosten van de stad Alkmaar, drie steenovens voor. Uit de 
aanduiding op de kaart van 'vroen' en 'eygen' blijkt of het betreffende perceel wel of 
niet tot de Vroonlanden behoorde. 
Om de situatie nader aan te geven nu eerst een kleine toelichting op dit kaartgedeelte. 
Het blanco gelaten deel is de westzijde en betreft het grondgebied van de stad 
Alkmaar. De kronkelweg langs het Alkmaarse gebied is de dijk van het Geestmer-
ambacht, bekend als de Rekerdijk, hier aangegeven als de weg naar Huyswaert en 
thans gedeeltelijk bekend als de Frieseweg. De driesprong waar de zuidelijkste 
steenoven staat is het punt waar thans de korenmolen 'Het rode hert' staat. De op de 
kaart getekende wech van Alckmaer nae Outdorp is de huidige Munnikkenweg. Hier 
stond, van Alkmaar uit gerekend, de eerste steenoven. De tweede steenoven stond 
ongeveer halfweg tussen de eerste oven en de Hoornsevaart. Deze beide ovens 
stonden in de jurisdictie van Oudorp. De derde steenoven stond in het rechtsgebied 
van Koedijk en Huiswaard, gedeeltelijk waar later de Hoornsevaart werd gegraven en 
de zes wielen werden geplaatst voor de drie nieuwe overtomen en gedeeltelijk ten 
noorden daarvan. Vanaf deze laatste steenoven ging in oostelijke r>chting een brede 
sloot naar de Vronermeer. Deze sloot is op de kaart niet met name genoemd, maar 
uit de rekeningen van de Vroonlanden blijkt, dat de pachters van de aan deze sloot 
grenzende percelen recht hadden op de aanwassen in de Steensloot3. Langs deze sloot 
zal zeer zeker door de bewoners van Koedijk en Sint Pancras de klei zijn aangevoerd 
die zij ten behoeve van de steenovens uit de meren hadden gebaggerd. Het lijkt ook 
aannemelijk dat de diverse meren en meertjes in het zuidwestelijk deel van het 
Geestmerambacht hun diepte grotendeels hebben verkregen door het uitbaggeren 
van de aanwezige klei. Wellicht waren het in oorsprong dellen en poelen waardoor 
het niet schadelijk leek deze laagten verder uit te diepen. De Koedijkers kunnen 
de klei gehaald hebben uit o.a. de Daalmeer en de Kleimeer, die van Sint Pancras 

1 R. Fruin, Informatie upl stuck der verpondinghe. Leiden 1866, pag. 131 e.v. 
2 Simon Eikelenberg, Gedaante en gesteldheid van Westwiesland en ondergang van het dorp 

Vroone. Alkmaar 1714, pag. 97. 
3 A.R.A. Grafelijkheids rekenkamer rekeningen nr. 1221 fol. 41. 
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misschien zelfs uit de Heerhugowaard. In ieder geval zal men getracht hebben de klei 
zo dicht mogelijk bij de steenovens te winnen. 
De vraag wie de eigenaren van deze steenovens waren vinden we beantwoord in de 
registers van de tiende penning van het jaar 1543. De steenplaats te Koedijk stond op 
naam van dye oude scout van almaer4. Voor de twee ovens te Oudorp werden toen 
als bezitters genoemd: Willem Janz Schuten en Trijn mit die honden5. Uit deze 
opgave blijkt niet welke oven de een en welke de ander toebehoorde. Over Trijn mit 
die honden werden verder geen bijzonderheden gevonden. Willem Jansz Schuten uit 
het register van Oudorp is vermoedelijk dezelfde persoon als de oude schout van 
Alkmaar uit het register van Koedijk. Van 1523 tot 1542 werd het schoutambt te 
Alkmaar namelijk gepacht door Willem Jansz, een lid van het geslacht dat zich later 
'Van Egmond van de Nijenburch' zou gaan noemen6. Deze Willem Jansz was dan 
dus de eigenaar van twee niet ver van elkaar gelegen steenovens, een onder Oudorp 
en een onder Koedijk. 

De leverantie van baksteen 

Toen in 1532-1533 op het Alkmaarse grondgebied, juist tegenover de eerste en 
tweede steenoven, twee watermolens werden gebouwd werden de benodigde bak
stenen gekocht van Willem Jansz. Schut van Alkmaar. Het vervoer van in totaal 
37.000 stenen werd per schuit gedaan, door de dienstmeesters van de Alkmaarse 
schout, voor in totaal 9 stuivers. Uit de rekeningen betreffende de bouw van de 
molens blijkt ook dat er ten behoeve van de arbeiders bier werd ingekocht. Pieter 
Jansz, op de steenplaats buiten Alkmaar, leverde het bier voor de arbeiders aan de 
waterlopen en Timan Jansz, op de steenplaats, verstrekte het bier voor de metselaars 
en timmerlieden. Waren deze leveranciers misschien de bedrijfsleiders op de steen
ovens?7 

Op 25 april 1537 kochten de fabrieksmeesteren tot de fortificatie van de stad 
Alkmaar van Willem Jansz., schout van Alkmaar, 300.000 stenen a 18 stuivers per 
duizend te betalen in drie halfjaarlijkse termijnen. Uit een kwitantie blijkt dat de 
laatste termijn werd betaald op 24 november 1538 met een verklaring dat het bedrag 
werd ontvangen door Willem Jansz. Scout en Florys van Teylingen en dat van steen 
die zij aan de stad verkocht hadden8. Deze aantekening zou er op kunnen wijzen dat 
Floris van Teylingen op dat moment medeëigenaar van de steenovens was. Zijn 
moeder, Joosgen Jansdr, was een zuster van de schout Willem Jansz, zodat er een 
familieverhouding bestond van oom en neef9. Er werd in deze periode ook baksteen 
verkocht naar elders. Bekend is dat in 1536 in Amersfoort dubbele Alkmaarse steen 
werd aangekocht10. 

4 A . R . A . Staten van Holland vóór 1572 nr. 267 pag. 16. 
5 A . R . A . Staten van Holland vóór 1572 nr. 332 pag. 10. 
6 P. C. Bloys van Treslong Prins en J. Belonje, Genealogische en heraldische gedenk

waardigheden in en uit de kerken der provincie Noordholland deel I. Utrecht 1928, pag 141 
en J. Belonje, 'De afkomst van het geslacht van Egmond van de Nijenburg', in: Jaarboek van 
het Centraal Bureau voor Genealogie, deel IX. 's-Gravenhage 1955, pag. 39-76. 

7 H . Schoorl, 'De kwakelsluis en de Brantgen Jan Heines molens', in: Alkmaars jaarboekje 
1971, pag. 98 en 99. 

8 Gem. arch. Alkmaar, Klooster de oude Hof nr. 40. 
9 Roel Kaptein, 'Het geslacht van Teylingen te Alkmaar, Amsterdam en Haarlem', in: Ned. 

Leeuw 1942 kolom 17 en 50. Zie ook het in noot 6 genoemde artikel over het geslacht van 
Egmond van de Nijenburg. 

10 J. Hollestelle, De steenbakkerij in de Nederlanden tot omstreeks 1560. Utrecht 1961, pag. 94 

en 114. 
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Afb. 1 Drie steenovens ten oosten 
van Alkmaar. Gedeelte van een 
omstreeks 1530 getekende kaart 

(A.R .A. Collectie Hingman 
nr. 2508). 

Nu uit een kaart en registers is gebleken dat er in de eerste helft van de 16e eeuw 
juist ten oosten van Alkmaar drie steenovens hebben gestaan, moeten we ons 
afvragen hoe lang die ovens daar al hebben geproduceerd. 
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Vroegere leveranties van Alkmaarse steen 

Reeds in 1496 werden te Alkmaar kalk en stenen gekocht ten behoeve van het 
klooster Galilea Minor bij Monnikendam". 
Op het kaartfragment (afb. 1), juist ten zuiden van de weg van Alkmaar naar Oudorp, 
rechts beneden naast de aanduiding vroen folyo CLXVII genoempt de Rentmeesters 
weyde zien we nog de ruïne van het in 1517 verwoeste kasteel Middelburg. De 
afstand van de eerste steenoven naar dit grafelijke kasteel was ongeveer 500 meter. 
Het iets oostelijker gelegen kasteel Nieuwburg lag op ongeveer 1200 meter afstand 
van genoemde oven. In het jaar 1479 werden belangrijke onderhoudskosten besteed 
aan deze kastelen. Er werden toen o.a. 10.000 stenen gekocht van Gerijt Maertsz. Het 
vervoer van de stenen van Alkmaar naar de beide kastelen werd in de rekening 
afzonderlijk verantwoord12. 
In de rekening van de rentmeester van Kennemerland en Westfriesland over de 
periode van 30 november 1444 tot 30 november 1445 wordt melding gemaakt van 
aankoop van steen van Willem de steenbacker te Alkmaar ten behoeve van het 
kasteel Middelburg en van het vervoer van de stenen per wagen en schuit13. 
In 1344-45 werden ten behoeve van het grafelijke kasteel Aelbrechtsberghe bij 
Haarlem 1600 teglen gekocht en per wagen vervoerd van Alkmaar naar Haarlem1 4. 
In 1345 werden er belangrijke hoeveelheden steen aangekocht voor het kasteel 
Middelburg. Duizend stuks werden gekocht te Uitgeest. Het vervoer geschiedde 
blijkbaar per schuit, want de vervoerskosten werden gesplitst in de trajecten Uitgeest 
tot de Overdam en van de Overdam tot het kasteel. De Overdam zal een gedeelte van 
de dijk van het Geestmerambacht zijn geweest waar de stenen vanaf het hogere 
Schermer water moesten worden overgeladen naar het lagere Geestmerambachts peil. 
De vervoerskosten bedroegen voor elk traject 3 schellingen en 4 penningen. In 
dezelfde periode werden van vijf verschillende personen nog 5800 stenen gekocht, 
4000 van deze stenen werden op Middelburg gebracht voor in totaal 4 schellingen 
en 8 penningen en 1800 stenen voor 4 schellingen en 4 penningen15. Deze 
vervoerskosten waren dus aanmerkelijk minder dan die van de Uitgeester stenen voor 
het traject Overdam-Middelburg. Het lijkt een duidelijke aanwijzing dat de 5800 
stenen van de nabij gelegen steenovens aan de oostzijde van Alkmaar werden 
betrokken. 

Eveneens in het zelfde jaar werden 5000 stenen gekocht voor het grafelijke kasteel 
Nieuwendoorn, gelegen tussen Krabbendam en Eenigenburg, vervoerskosten vanaf 
Alkmaar tot het kasteel 15 schellingen16. 
Oudere grafelijke rekeningen zijn helaas niet bewaard gebleven, zodat vroegere 
steenleveranties niet kunnen worden aangetoond. Het is echter gezien de nabijheid 
van de kastelen Middelburg en Nieuwburg zeer wel mogelijk dat deze juist ten oosten 
van Alkmaar liggende steenovens in eerste instantie ten behoeve van de bouw van 
genoemde kastelen omstreeks 1285 werden opgericht. De veronderstelling dat de 
bakstenen, benodigd voor de door Floris V in Westfriesland gebouwde kastelen, 

11 J. C. Besteman en H . A . Heidinga, 'Het klooster Galilea Minor bij Monnikendam', in: 
Hollandse Studiën 8, Dordrecht 1975, pag. 87. 

12 J. Belonje, De twee Nijenburgen bij Alkmaar. Wormerveer 1956, pag. 24. 
13 A . R . A . Grafelijkheids rekenkamer rekeningen nr. 875 fol. 23. 
14 H . G . Hamaker, De rekeningen der grafelijkheid van Holland onder het Henegouwsche huis. 

Utrecht 1876, deel II pag. 395. 
15 Als boven, pag. 500-501. 
16 Als boven, pag. 556-557. 
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hoofdzakelijk uit de provincie Friesland werden geleverd 1 7 gaat vermoedelijk niet 
geheel op. Dit zal wel het geval zijn geweest voor de direct aan de Zuiderzee gelegen 
kastelen te Medemblik en Wijdenes. Maar voor de kastelen bij Alkmaar, waar 
voldoende klei aanwezig was en waar vanuit een de graaf goedgezinde omgeving kon 
worden gewerkt, zal zeker getracht zijn de benodigde stenen ter plaatse te 
vervaardigen. 

Het einde van de produktie-periode 

Na de vermoedelijke aanvang van de fabricage te hebben benaderd nu enkele 
gegevens om aan te geven tot wanneer de ovens hebben bestaan. Zoals eerder is 
vermeld komen alle drie de ovens voor in de registers van de tiende penning van het 
jaar 1543. 
In de volgende registers, die in 1553 - dus tien jaar later - werden opgemaakt, 
worden de steenplaatsen in Koedijk en Oudorp niet meer genoemd18. Aannemelijk is 
dat de ovens toen niet meer werden gebruikt, waardoor zij voor de belastingheffing 
niet meer in aanmerking kwamen. Waarschijnlijk bleven zij in deze toestand nog vele 
jaren staan want in diverse stukken worden zij nog regelmatig genoemd. Vooral in 
1573, tijdens het beleg van Alkmaar, komen de steenplaats en de steenoven 
regelmatig ter sprake". 
Op 16 augustus 1595 zette de landmeter Gerardus Theodorus Langedijck diverse 
dijkvakken uit die in onderhoud zouden komen bij de nieuwe eigenaren van in 1594 
verkochte Vroonlanden. Op de Rekerdijk, nabij de steenplaetse van Groen werd een 
paal geslagen raiende op de staertmoelen staende in de Monnikenbosch en tussen 
Willem Kis en het nyeuwe lanthuys van Lijsbet in de fuyck t Outdorp2". De 
Monniken-, Raven- en Robonsbospolder is een poldertje ten noordwesten van 
Alkmaar en de Fuik in Oudorp lag ongeveer tegenover het punt waar de 
Munnikenweg de Herenweg bereikt. De lijn die deze punten verbindt snijdt de 
Rekerdijk ongeveer op het punt waar de middelste steenoven stond. 
In 1598 werd een kaartboek gemaakt van alle die landen toecomende die stede van 
Alcmaer. Het boek bevat een kaart van de Claes Roemers weyt gelegen bij de 
steenplaats ten zuiden van Huiswaard. Het land was afkomstig van de Middel-
bagijnen en werd ten zuiden belend door de derden steenplaets2*. 
Op 6 juni 1680 vond er een transport plaats van een stuk weiland genaamd de 
steenplaets, groot 7573/4 roede, gelegen aan de Zeswielen, belend de Rekerdijk ten 
zuiden, de Zeswielen ten oosten en de stadslanden van Alkmaar ten noorden". Dit 
was het perceel waarop de derde steenplaats had gestaan. De steenplaats bestond 
kennelijk niet meer maar het perceel was nog wel als zodanig bekend en komt ook in 
latere akten nog onder die naam voor. 

17 J. G . N . Renaud, 'Graaf Floris V als burchtbouwer', in: Berichten van de Rijksdienst voor het 
oudheidkundig bodemonderzoek, jaargang 8, 1957-58 pag. 160. E. H . ter Kuile, 'Baksteen
formaten in Noordholland tot het midden van de zestiende eeuw', in: Oudheidkundig 
jaarboek, elfde jaargang 1942, pag. 92. 

18 A . R . A . Staten van Holland vóór 1 572 nr. 671 en 738. 
19 Gijsbeit Boomkamp, Alkmaar en deszelfs geschiedenissen uit de nagelaten papieren van 

Simon Eikelenberg. Rotterdam 1747, pag. 248, 251, 287 en 305. 
20 A . R . A . Grafelijkheids rekenkamer register nr. 778 aantekening bij volgnummer 311. 
21 Gem. arch. Alkmaar nr. 1361 fol. 61. 
22 Gem. arch. Alkmaar, Oud rechterlijk archief Koedijk nr. 6221 pag. 153. 
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Steenovens te Rustenburg 

Met ingang van 20 augustus 1534 werd door de rentmeester van Vrieslant (lees: 
Westfriesland) aan Willem Dircxsz Snijder, wonende te Alkmaar, voor de tijd van 
vier jaar vergunning verleend om klei te mogen halen uit de Schermer en de 
Wogmeer omme dairvan steene te doen backene mitten wekken veel arme luyden 
gevoel en onderhouden worden. Dit alles onder voorwaarde dat men bij het 
kleitrekken vijftig roeden van alle wallen zou blijven, terwijl als recognitie jaarlijks, 
ten profijte van de keizer, twee ponden en tien schellingen aan de rentmeester 
moesten worden betaald23. In deze post in de rekening wordt niet vermeld waar de 
steenoven gelegen was. Pas uit latere rekeningen blijkt dat de oven te Rustenburg 
heeft gestaan. Eerder genoemde Willem Dircxsz Snijder kreeg met ingang van 20 
augustus 1539 weer voor vier jaar vergunning om klei te halen uit genoemde meren24. 
In 1546 werd de recognitie betaald door Sijmon Janszoon van Alkmaar, als actie 
hebbende van de steenhoven van Willem Snijder. Dit betrof het derde jaar van de 
vierjarige periode die 20 augustus 1543 was ingegaan25. Vanaf 20 augustus 1547 
wordt de vergunning, eveneens voor vier jaar, verleend aan Willem Dircxszoon van 
Alkmaar 2 6. Of deze Willem Dircxszoon dezelfde was als de eerder genoemde Willem 
Dircxsz Snijder is niet zeker, maar indien dit wel het geval was zou hieruit kunnen 
worden afgeleid dat in de voorgaande periode de steenoven tijdelijk door Sijmon 
Janszoon werd geëxploiteerd. Blijkbaar is omstreeks 1548 de oven in andere handen 
overgegaan, want over het jaar 1549 wordt de vergoeding voor het kleihalen betaald 
door Ghuerte Baerts, weduwe van Dirck Jansz, wonende te Alkmaar 2 7. Zij heeft de 
oven een flink aantal jaren in bedrijf gehad want over 1559 betaalde zij voor het 
laatste jaar van de vierjarige periode welke eindigde per 20 augustus 1559. De 
recognitie was inmiddels verhoogd tot zes ponden per jaar28. Gezien de rekeningen 
van de volgende jaren is de produktie toen tijdelijk gestaakt. De rentmeester noteerde 
in zijn rekening over het jaar 1561 dat de vergunning om klei te mogen halen uit de 
Schermer en de Wogmeer per 20 augustus 1559 was vervallen, zodat daarvan geen 
ontvangsten waren te verantwoorden29. Inmiddels was er echter door de Alkmaarse 
poorter, Jan Dircxszoon, een verzoek gedaan om tot gerief van zijn steenoven, 
staande te Rustenburg in de jurisdictie (lees: het baljuwschap) van de Nijenburg, klei 
te mogen halen uit de Schermer en de Wogmeer. De rekenkamer besliste op 11 april 
1561 dat hij uitsluitend ten behoeve van zijn oven, direct ingaande en tot 
wederopzegging, klei mocht halen uit genoemde meren. Per jaar, lopende van mei tot 
mei, moest hiervoor zes ponden en tien schellingen worden betaald. Dit alles onder 
voorwaarde dat met het kleitrekken vijftig roeden van alle wallen en dijken moest 
worden gebleven. Bij overtreding per keer tien ponden boete. Tevens werd de 
vergunninghouder aansprakelijk gesteld voor zijn werklieden30. Van de op te leggen 
boete zou de ene helft toekomen aan de koning en de andere helft aan de officier (= 
baljuw of schout)31. 

Blijkbaar was de exploitatie toch niet lonend want op 20 mei 1564 verzocht Jan 
Dircxszoon om van de pacht te worden ontslagen omdat hij de oven met kerstmis 

23 A . R . A . Grafelijkheids rekenkamer rekeningen nr. 1163 fol. 7. 
24 Idem nr. 1169 fol. 8. 
25 Idem nr. 1173 fol. 8. 
26 Idem nr. 1177 fol. 8. 
27 Idem nr. 1178 fol. 8. 
28. Idem nr. 1188 fol. 7 verso. 
29 Idem nr. 1190 fol. 7. 
30 Grafelijkheids rekenkamer registers nr. 155 fol. 281 verso. 
31 Grafelijkheids rekenkamer rekeningen nr. 1191 fol. 7 verso. 
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1563 had verkocht aan Lucas Louriszoon c.s. te Rustenburg. De rentmeester maakte 
in de rekening een aantekening dat er daarna in de oven niet meer gebakken was". 
Het gehele verhaal van de vergunning van Jan Dircxszoon en de verkoop van de 
oven werd jaarlijks in de rentmeesters rekening herhaald met de toevoeging: ende 
alzoe als noch gheen clye gehaelt en wordt zoe en es metsdien voir 'tjaer deser 
reeckeninge dair van nyet gecomen met de aantekening: Het recht hier inne hewairt 
zoe wanneer men in de oven weeder backt". 
In de loop der jaren is de steenoven te Rustenburg vermoedelijk geheel in verval 
geraakt of tijdens het beleg van Alkmaar in 1573 opgegaan in de schans die daar op 
last van Sonoy werd aangelegd om de Spanjaarden buiten Westfriesland te houden. 
Eerst in 1589 was er weer interesse om te Rustenburg steen te gaan bakken. Er werd 
toen door de Alkmaarse poorters Jacob Pietersz Bock, Claes Reyersz Calckbrander en 
Marten Aeriaensz Metselaer, aan de rekenkamer een verzoek gedaan om klei te 
mogen halen uit de Schermer, de Heerhugowaard en de Wogmeer. Zij stelden dat 
enige jaren voor de troubel er steenovens hadden gestaan in de banne van 
Rustenburg en dat zij nu van plan waren een nieuwe steenoven te Rustenburg te 
maken, wat de dorpen Rustenburg, Ursem e.a. zeer ten goede zou komen. Op 11 
februari 1589 werd de gevraagde vergunning verleend tot wederopzegging, mits 
blijvende rondsom 50 roeden van 't land, tegen een jaarlijkse recognitie van twaalf 
ponden34. Het driemanschap heeft de oven niet lang in bedrijf gehad want op 15 
februari 1591 werd hun vergunning vervallen verklaard wegens het verlenen van een 
nieuwe vergunning, nu op naam van Jan Pietersz Bock voor de tijd van twaalf jaar. 
De jaarlijkse vergoeding bleef gelijk maar met het kleidelven moest men nu zestig 
roeden van de kanten blijven35. Nog voor de twaalfjarige periode van Jan Pietersz 
Bock was verstreken was de steenoven alweer in andere handen overgegaan. In het 
voorjaar van 1602 schreef de Alkmaarse poorter Adriaen Gerritszoon van Egmondt 
aan de rekenkamer dat hij eigenaar was van de steenoven te Rustenburg waarvoor de 
vergunning om klei uit de meren te halen die zijn voorganger had, per 15 februari 
1603 af zou lopen. Hij verzocht daarom een nieuwe vergunning, voor vijftien jaar of 
meer, op naam van hem en zijn zwager Wouter Joostenszoon. Op 13 mei 1602 werd 
de vergunning verleend voor de tijd van twaalf jaar, echter met dien verstande dat 
alleen klei en andere spijse voor hun steenoven mocht worden gehaald uit de 
Schermer en de Heerhugowaard en niet uit de Wogmeer, omdat er octrooi was 
verleend om die te bedijken36. Het octrooi tot het bedijken van de Wogmeer werd 21 
december 1598 verleend aan de toen nog minderjarige Jacob van Duvenvoorde, heer 
van Obdam en Hensbroek37. De bedijking is echter pas op grond van een octrooi van 
8 november 1607 tot stand gekomen. 

Toch was de steenfabricage hier vermoedelijk geen florerende zaak want uit de 
verantwoording van de rentmeester blijkt dat Adriaen Gerritsz van Egmondt en 
Wouter Joostensz reeds in 1604 van de recognitie werden vrijgesteld omdat de 
oven inmiddels gesloopt was38. De steenproduktie te Rustenburg was hiermede tot 
een eind gekomen. 
Of er vóór het beleg van Alkmaar meer dan 1 steenoven in Rustenburg heeft gestaan 
is niet geheel duidelijk. In de aanvraag uit 1589 is wel sprake van steenovens die er 

32 Idem nr. 1194 fol. 7. 
33 Idem nr. 1196 fol. 8. 
34 Grafelijkheids rekenkamer registers nr. 159 fol. 219 verso. 
35 Idem nr. 160 fol. 49 verso. 
36 Idem nr. 162 fol. 83 verso. 
37 Idem nr. 13 fol. 28 verso. 
38 Grafelijkheids rekenkamer rekeningen nr. 1031 fol. 352 verso. 

211 



Steenfabricage in westelijk Westfriesland 

Afb. 2 Steenoven aan de oever van 
Schagerwaard, in de buurtschap 
Groenveld, nabij Valkkoog. Detail 
uit een kaartboek van Laurens 

Pietersz (Collectie Bodel Nijenhuis, 
Universiteitsbibliotheek Leiden, 
BPL 2033 fol. 53). 

vóór de troubel geweest zouden zijn. Ook werd er ingaande augustus 1536 aan 
Sijmon Jacobszoon te Alkmaar voor de tijd van drie jaar vergunning verleend om 
klei te halen uit de Schermer en de Wogmeer tegen een recognitie van twee ponden 
en tien schellingen39. Er blijkt echter nergens dat deze klei bestemd was om steen van 
te bakken en na het verstrijken van de drie jaar komt deze post in de rentmeesters 
rekeningen niet meer voor. 
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Een steenoven bij Valkoog 

Ingaande 11 november 1537 werd aan Dirck Aeriszoon wonende te Valckenkoich 
voor de tijd van vier jaar vergunning verleend om klei te mogen halen uit de 
Vakkenkoeger meer tegen een jaarlijkse vergoeding van zes ponden40. Na het 
verstrijken van dit vierjarige tijdvak per 11 november 1541 heeft Dirck Adriaenszoon 
de pacht niet willen contenueren noch dat anderen oick die pacht nyet en begeren^. 
Uit de vergunning blijkt ook in dit geval niet dat de klei bestemd was om steen van te 
bakken, maar dat is wel waarschijnlijk, te meer daar uit een kaart die in 1560 door 
de landmeter Laurens Pietersz. werd gemaakt, blijkt dat in de buurtschap Groenveld, 
tussen Stroet en Valkkoog juist aan de oever van de Schagerwaard, een stienplaels 
stond (afb. 2). Met het Vakkenkoeger meer zal wel bedoeld zijn het westelijkste 
gedeelte van de Schagerwaard. De polder behoorde later wel geheel tot Harenkarspel, 
maar vóór de inpoldering was dat niet het geval. Toen graaf Lamoraal van Egmond, 
als heer van Harenkarspel, in 1565 het plan had om de Schagerwaard te bedijken en 
tot land te maken was hij zich er wel van bewust dat een gedeelte van het water bij 
het dorp Sint Maarten behoorde, waarvan de ambachtsheerlijkheid onder de 
grafelijkheid van Holland ressorteerde. Hij richtte zich daarom tot Philips II met het 
verzoek dit gedeelte in erfpacht te verkrijgen. Uit de toestemming, die op 26 
november 1565 te Brussel werd verleend, blijkt dat bij Vakoogh en Stroedt gelegen 
onder het dorp Sint Maarten de grafelijkheid eigenaar was van zekere kleine partij 
van water en grond die met de Schagerwaard een geheel vormde. De erfpacht werd 
vastgesteld per morgen over de grootte die na uitmeting zou blijken. Dit gedeelte zou 
echter tot de jurisdictie van het graafschap Holland blijven behoren42. De Schager
waard is uiteindelijk bedijkt krachtens het octrooi van 10 mei 1630. Dat het 
kleihalen uit het Valckenkoegermeer na 1541 niet meer plaats vond wil nog niet 
zeggen dat de steenproduktie te Valkkoog toen ook werd gestaakt. Het is zeer wel 
mogelijk dat de benodigde klei daarna uit dat deel van de Schagerwaard werd gehaald 
dat tot het graafschap van Egmond behoorde. 

Samenvatting 

Aan de oostgrens van het grondgebied van de stad Alkmaar stonden omstreeks 1530 
drie steenovens. De steenfabricage bij Alkmaar bestond al in 1345 toen steen werd 
geleverd voor nabij gelegen grafelijke kastelen. Dit vroege tijdstip en de ligging zo 
dicht bij de kastelen Middelburg en Nieuwburg doet veronderstellen dat de 
steenovens reeds omstreeks 1285, ten behoeve van de bouw van genoemde kastelen, 
werden opgericht. Na het jaar 1543 is de produktie vermoedelijk gestaakt wegens 
gebrek aan grondstoffen in de naaste omgeving. Inmiddels had een Alkmaarse 
steenbakker, tenminste vanaf 1534, een steenoven te Rustenburg in bedrijf, waartoe 
de grondstof mocht worden gehaald uit de direct daar aan grenzende Schermer en 
Wogmeer. Eind 1563 werd hier de produktie gestaakt. In 1589 werd te Rustenburg 
een nieuwe steenoven gebouwd welke in 1604 alweer gesloopt was. Voor het bedijken 
van de Wogmeer was toen inmiddels octrooi verleend. De octrooien tot droogmaking 
van de Schermer en de Heerhugowaard van respectievelijk 26 september 1631 en 
6 maart 1625 maakten daarna de kleiwinning onmogelijk. 
Hoe lang de steenoven bij Valkkoog geproduceerd heeft is niet gebleken.-

39 Idem nr. 1166 fol. 8. 
40 Idem als boven. 
41 Idem nr. 1196 fol. 8. 
42 Grafelijkheids rekenkamer registers nr. 11 fol. 80. 
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Overzicht van inventarissen van Hollandse archieven 
verschenen in 1978 

C. H. Slechte 

De lezers van Holland zijn gewend eens per twee 
jaar in dit tijdschrift een overzicht aan te treffen 
van de bij Hollandse archiefdiensten verschenen 
inventarissen. Tot nu toe waren dat gedrukte en 
daardoor ook verkrijgbare inventarissen. 
Er komen echter jaarlijks veel meer inventarissen 
gereed, wat betekent dat veel meer archieven 
toegankelijk worden. Om de lezers van Holland 
zo volledig mogelijk te informeren heeft de 
redactie besloten ook die inventarissen, die in 
getypte of gestencilde vorm alleen in de studie
zalen van de archiefdiensten aanwezig zijn, in het 
overzicht op te nemen. Wij zullen dit bovendien 

jaarlijks gaan publiceren. De informatie komt 
daardoor sneller bij de lezers/gebruikers en blijft 
bovendien zo overzichtelijk mogelijk. 
In het in 1978 gepubliceerde overzicht zijn al veel 
niet vermenigvuldigde inventarissen opgenomen. 
Sommige archivarissen hebben vervolgens terecht 
een aanvulling daarop gestuurd. Die aanvullingen 
zijn verwerkt in het hierna volgende overzicht. 
Wij hopen dat we met deze uitgebreidere en 
frekwentere informatie over de Hollandse archief
inventarissen vooral die lezers, die actief 
onderzoek doen een dienst bewijzen. 

Rijks- en Provinciale Archieven 

Brieffies. W. F. M . , Inventaris van het 
provinciaal/rijksarchief in Noord-Holland, 
1851-1973. Rijksarchief in Noord-Holland, z.j. 

Brieffies, W. F. M . , Inventaris van de archieven 
der Posterijen in Noord-Holland, 1813-1926 
(1933). Rijksarchief in Noord-Holland, z.j. 

Brieffies, W. F. M , Inventaris van de archieven 
der gedeputeerden van Enkhuizen, Hoorn en 
Medemblik, tezamen vormend het College van de 
Westfriese Munt, alsmede van de bescheiden van 
de Munt zelf, 1579-1796. Rijksarchief in Noord-
Holland, z.j. 

Brieffies, W. F. M . en D. J. Ooms, Inventaris van 
de notariële archieven in de arrondissementen 
Amsterdam en Haarlem van 1843-1895. IX + 121 
blz. Rijksarchief in Noord-Holland, z.j. 

Groenevelt, L. J. en W. F. M . Brieffies, Inventaris 
van het archief van de Rijksacademie van 
Beeldende kunsten te Amsterdam, 1870-1921. 
Rijksarchief in Noord-Holland, 1978. 

Janssen, J. M . M . , Inventaris van het Bestuur 
van het arrondissement Amsterdam, 1811-1814. 
Rijksarchief in Noord-Holland, 1978. 

Neuhaus, E., Inventaris van het archief van het 
gerechtshof te Amsterdam, 1887-1920. V + 33 blz. 
Rijksarchief in Noord-Holland, z.j. 

Ooms, D. J., Inventaris van de archieven van 
notarissen in Noord-Holland, 1552-1842. Rijks
archief in Noord-Holland, 1978. 

Otten, F. J. M . , Inventaris van de archieven 
van de hypotheekbewaarders te Alkmaar, 
Amsterdam en Hoorn, 1811-1948, voorzover 
aanwezig in het Rijksarchief in Noord-Holland. 
VIII + 14 blz. Rijksarchief in Noord-Holland, z.j. 

Waal, J. J. F. de, Inventaris van de archieven van 
de Colleges tot beheer van de wegen en vaarten 
tussen de zes Noordhollandse steden, 1660-1927. 
41 blz. Rijksarchieven in Holland; inventaris
reeks, 12. Rijksarchief in Noord-Holland, z.j. 

Persman, J. R., Inventaris van het archief van het 
Bestuur van het arrondissement Hoorn, 1811-
1815 (1817). Rijksarchief in Noord-Holland, 
1978. 

Persman, J. R., Inventaris van het archief van 
het Departementaal Bestuur van de Zuiderzee, 
1811-1814. Rijksarchief in Noord-Holland, 1978. 

Gemeentelijke archieven 

Akersloot 
Inventaris van het registratuur van Akersloot, 
1931-C-1956. Alkmaar, Gemeentelijke 
Archiefdienst, 1978. 

Alkmaar 
Inventaris van het Archief Commissie van 
Toezicht op het Lager Onderwijs te Alkmaar, 
1921-1975. 1978. 

Amsterdam 
Boeijkens, P. A. , Amsterdamsche Huishoudschool 
en Nieuwe Huishoudschool, 1847-1946. 1978. 

Iterson, P. D. J., Voorlopige inventaris van het 
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archief van het Nieuw Stedelijk Bestuur, 1795-
1813. 1978. 

Dordrecht 
Alleblas, J., Rijksmuseum Van Bilderbeek-
Lamaison, (1904) 1921-1958. 1978. 

Veerman, W., Inventaris van het kabinetsarchief 
van de Burgemeester van Dordrecht, 1870-1954. 
1978. 

N.B. Dit archief is gedeeltelijk nog niet openbaar. 

's-Gravenhage 
Fledderus, L., Inventaris van het archief van de 
raadscommissie voor het ontwerpen van een plan 
voor de haven te Scheveningen, 1862-1864. 1978. 
Fledderus, L., Inventaris van het archief van de 
agent van kazernering en inkwartiering, 
1816-1871. 1978. 

Fledderus, L., Inventaris van het archief van de 
Zeehavencommissie, 1896-1899. 1978. 

Fledderus, L. , Inventaris van het archief van de 
Commissie van onderzoek naar de wenselijkheid 
van een gemeentelijke bioscoop (bioscoop
commissie), 1912-1913. 1978. 

Ilpendam 
Brieffies,, W.F.M. , Inventaris van het archief van 
de dorpen Purmerend en Ilpendam, later 
gemeente Ilpendam, 1608-1917. 20 blz. 
Rijksarchief in Noord-Holland, z.j. 

Heilo 
Inventaris van het Gemeentearchief van Heilo. 
Alkmaar, Gemeentelijke Archiefdienst, 1978. 

Nieuwendam 
Tulden, M . van, Inventaris van het archief van de 
gemeente Nieuwendam, 1811-1921. 68 blz. 
Amsterdam, Gemeentelijke Archiefdienst, 1976. 

Ouddorp 
Meijerink, W. J., Inventaris van de archieven van 
de voormalige gemeente Ouddorp. X X X V I + 250 
blz. Den Haag, Provinciale Inspectie der 
archieven in Zuid-Holland, 1978. 

Purmerend 
Inventaris van Destructor Purmerend, 1933-1968. 
Purmerend, 1978. 

Zie ook Ilpendam. 

Rotterdam 
Boom, H. ten, De Buitenplaats 'Trompenburg', 
1741-1966. Rotterdam. 1978. 

Warmenhuizen 
Inventaris van het gemeentearchief van Warmen
huizen, 1811-1960. Alkmaar, Gemeentelijke 
Archiefdienst, 1978. 

Wassenaar 
Bussel-Eijlander, M . van, Inventaris van de oude 
archieven (tot 1895) van de gemeente Wassenaar. 
XXII + 213 blz. Wassenaar, 1977. 

Waterschaps- en polderarchieven 

Amstelland 
Fluit, Th. P. M . van der, Inventaris van de 
archieven van de Broekerpolder, 1762-1915, en 
van de Heintjesrak- en Broekerpolder, 1915-1950, 
onder Weesperkarspel. Rijksarchief in Noord-
Holland, z.j. 

Fluitman, H . F. M . , Inventaris van het archief 
van het Heemraadschap van de Amstel en 
Nieuwer-Amstel, 1823-1908. VIII + 35 blz. Rijks
archief in Noord-Holland, z.j. 

Ernst, H . J., Inventaris van het archief van het 
hoogheemraadschap Amstelland (1387) 
1581-1954, en van de archieven van de Colleges 
van Geïnteresseerden in de Ipensloter- en Diemer-
dammer sluizen, 1602-1872. 93 blz. Amsterdam, 
Gemeentelijke Archiefdienst, 1977. 

Brielse Dijkring 
Hordijk, L. W., Inventaris van de archieven van 
de polders Nieuw-Helvoet en De Quack, (1580) 
1656-1973. 38 blz. Waterschap de Brielse 
Dijkring, 1978. 

Haarlem 
Giljam, A . J. de Raat, Inventaris van het archief 
van de Polepolder, 1677-1968 (1970). Inventaris
reeks 1, Gemeentearchief Haarlem, 1978. 

Giljam, A . J. de Raat, Inventaris van het archief 
vandeRomolenpolder, 1677-1968(1969), Inventaris
reeks 1, Gemeentearchief Haarlem, 1978. 
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Giljam, A . J. de Raat, Inventaris van het archief 
van de Schoter Veenpolder, 1825-1935. 
Inventarisreeks 1, Gemeentearchief Haarlem, 
1978. 

Giljam, A . J. de Raat, Inventaris van de 
archieven van de Groote Polder, 1793-1858 (c. 
1870), de Kleine Polder, 1813-1858 en de 
Verenigde Groote en Kleine Polders, 1858-1968 
(1969). Inventarisreeks 1, Gemeentearchief 
Haarlem, 1978. 

Giljam, A . J. de Raat, Inventaris van het archief 
van de Vijfhuizerpolder, 1816-1968 (1969). 
Inventarisreeks 1, Gemeentearchief Haarlem, 
1979. 

Krimpenerwaard 
Jong, P. de, Inventaris van het archief van de 
polder Berkenwoude, (1810) 1860-1967. 
Streekarchief Krimpenerwaard, 1978. 

Jong, P. de, Voorlopige inventaris van het archief 
van het ambacht Berkenwoude, 1754-1860. Streek
archief Krimpenerwaard, 1978. 

Schieland 
Inventaris van het archief van de 
Binnenwegsepolder (1629-1973). 
Hoogheemraadschap van Schieland, 1978. 

Inventaris van het archief van de 
Tweemanspolder (ca. 1901-1973). 
Hoogheemraadschap van Schieland, 1978. 

Westfriesland 
Fluit, Th. P. M . van der, Inventaris van de 
archieven van de voormalige polders, die per 1 
januari 1970 verenigd zijn tot het Waterschap De 
Niedorperkogge. XII + 64 blz. Rijksarchief in 
Noord-Holland, z.j. 

Zaandam 
Fluit, Th. P. M . van der, Beschrijving van de 
aanvulling op het archief van de ongeregelmen-
teerde polder Achtersluis te Zaandam, 1929-1966. 
Rijksarchief in Noord-Holland, 1978. 

Familie- en persoonlijke archieven 

Bervoets, J. A . A . , Inventaris van archivalia, 

afkomstig van leden van het geslacht Rochussen 
1845-1921. IX + 20 blz. Den Haag, Algemeen 
Rijksarchief, 1978. 

Bervoets, J. A . A. , Inventaris van het archief van 
de familie Uhlenbeck, 1744-1949. IX + 39 blz. 
Den Haag, Algmeen Rijksarchief, 1978. 

Boeijkens, P. A. , Stukken afkomstig van ir. W. 
A. E. van Geuns als kapitein van de Schutterij te 
Amsterdam en als directeur van de 
Noord-Hollandsche Tramweg Maatschappij, 1871-
1923. Amsterdam, Gemeentelijke Archiefdienst, 
1976. 

Boeijkens, P. A. , Archiefstukken van mevrouw 
S. Levenbach-Asscher, 1907-1930. Amsterdam, 
Gemeentelijke Archiefdient, 1976. 

Boeijkens, P. A. , Stukken afkomstig van mr. 
E. A. G. Brautigam betreffende het Shakespeare-
monument, het orgel van de voormalige H. 
Willibrorduskerk en de huisvesting van het 
Filmmuseum, 1965-1970. Amsterdam, 
Gemeentelijk Archiefdienst, 1976. 

Boeijkens, P. A. , Familiearchief Vettewinkel, ca. 
1835-1970. Amsterdam, Gemeentelijke Archief
dienst, 1976. 

Boeijkens, P. A. , Familiepapieren Dirksen, 
Eghart en Blom, 1790-1949. Amsterdam, 
Gemeentelijke Archiefdienst, 1976. 

Boeijkens, P. A. , Familiepapieren Ottersberg, De 
Wilt en Van Almeloo, 1775-1929. Amsterdam, 
Gemeentelijke Archiefdienst, 1976. 

Boeijkens, P. A . , Archiefstukken van Louis 
Splitgerber, 1858-1878. Amsterdam, 
Gemeentelijke Archiefdienst, 1977. 

Boeijkens, P. A . , Archief van mr. dr. Benno 
Stokvis, advocaat en procureur en letterkundige, 
1925-1975. Amsterdam, Gemeentelijke Archief
dienst, 1977. 

Boeijkens, P. A. , De Familie Gildemeester, 1680-
1916. Amsterdam, Gemeentelijke Archiefdienst, 
1978. 

Boeijkens, P. A. , Stukken betreffende een 
onderzoek naar het tekenen door kleine kinderen, 
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verricht door jhr. H. Teding van Berkhout te 
Amsterdam in de jaren 1909-1911, 1909-1915. 
1976. 

Boom, H . ten, De commissaris-generaal van 
politie De Marivault, 1808-1814. Rotterdam, 
1978. 

Boom, H. ten, Familie Van Cappellen-Van 
Walsum, 1712-1940. Rotterdam, Gemeentelijke 
Archiefdienst, 1978. 

Boom, H . ten, Inventarissen van Rotterdamse 
regentencollecties; Van Teylingen, Gevers 
Deynoot, Prins, Van der Hoeven, Jacob van der 
Heim, Hoog, Johan Marthe Collot d'Escury te 
Rotterdam, ca. 1600-1847, met medewerking van 
J. G . B. Nieuwenhuis. 205 blz. Rotterdam, 
Gemeentelijke Archiefdienst, 1978. 

Brieffies, W. F. M . , Inventaris van de collectie 
P. Opperdoes Alewijn, 1841-1874. Rijksarchief in 
Noord-Holland, z.j. 

Dijk, K. F. van, Medisch archief van dr. A. D. 
Er kelens, 1929 en 1938-1976. Rotterdam, 
Gemeentelijke Archiefdienst, 1978. 

Fluit, Th. P. M . van der, Inventaris van de 
collectie Semeijns de Vries van Doesburgh, 
waarin opgenomen papieren afkomstig van leden 
van de geslachten Buyskes, Van Doesburgh, 
Semeijns en aanverwante geslachten (betreft met 
name Enkhuizen) 1487-1954 Rijksarchief in 
Noord-Holland, 1978. 

Gast, C. D., Inventaris van de verzameling H. J. 
Scharp (1874-1957). I + 20 blz. Amstelveen, 1978. 

Konings, L. A . A . C , Inventaris van de collectie 
E. Veen AZn. en A. C. Veen-Brons, 1900-1958. 
32 blz. Rijksarchief in Noord-Holland, z.j. 

Renting, R. A . D., Persoonlijke collectie 
J. Hasper (supplement), 1914-1975. Rotterdam, 
Gemeentelijke Archiefdienst, 1978. 

Schelhaas, T. N , Inventaris van het familiearchief 
Beels, 1613-1863 (1905). Inventarisreeks 1, 
Gemeentearchief Haarlem, 1978. 

Schelhaas, T. N . , Inventaris van stukken betref
fende de familie Kops, voornamelijk afkomstig 

van de familie de Bruyn Kops, 1706-1858 (1908). 
Inventarisreeks 1, Gemeentearchief Haarlem, 
1978. 

Schelhaas, T. N . , Inventaris van stukken 
betreffende Mr. Gerrit Willem van Oosten de 
Bruijn en Maria Croon, (1716) 1747-1801. 
Inventarisreeks 1, Gemeentearchief Haarlem, 
1978. 

Schelhaas, T. N . , Inventaris van het archief van 
de familie van Wickevoort Crommelin, 
1672-1860. Inventarisreeks i , Gemeentearchief 
Haarlem, 1978. 

Schelhaas, T. N . , Inventaris van stukken betreffen
de de familie Hos, 1842-1944. Inventarisreeks 1, 
Gemeentearchief Haarlem, 1978. 

Schie, H. A . J. van, Inventaris van een 
verzameling papieren afkomstig van Adam van 
der Toorn,(1785-1870) en Jacob van der Toorn, 
(1828-1888). Den Haag, Algemeen Rijksarchief, 
1978. 

Veerman, W. Verzameling familiestukken 
betreffende het geslacht Viviën, 1542-1904. 
Dordrecht, Gemeentelijke Archiefdienst, 1978. 

Wennekes, A . F., Inventaris vande bescheiden 
afkomstig uit de boedel van prof. dr. J. C. 
Hooykaas, 1875-1976. Den Haag, Gemeente
archief, 1978. 

Kerkelijke archieven en archieven van gods
dienstige instellingen 

Alkmaar 
Verzamelinventaris 1. Parochie Alkmaar van voor 
1573, kloosters, provenhuizen, gasthuizen, armen
huizen, weeshuizen, charitatieve fondsen. Met 
regestenlijst 1394-1805. 1978. 

Amsterdam 
Boeijkens, P. A . , Gesticht Vredenburgh, r.k. 
Burger Oude Vrouwenhuis, 1836-1972. Amster
dam, 1978. 

Boeijkens, P. A . , Vereeniging tot oprichting en 
instandhouding van het Protestantsch Weduwen-
en Weezenfonds te Amsterdam, 1886-1974. 
Amsterdam, 1978. 
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Utermöhlen, R., Inventaris van het archief van de 
kerkmeesters van de Evangelisch-Lutherse 
Gemeente te Amsterdam en van archiefstukken 
betreffende de bemoeienis van deze gemeente met 
de kerkelijke zaken in West- en Oost Oost-Indië. 
1674-1828 (1865). Amsterdam, 1977. 

Verseput, J., Inventaris van de archieven van de 
statie en parochie Mozes en Aaron/H. Antonius 
van Padua, 1640-1970. Amsterdam, 1977. 

Blokker 
Raat, R. M . de, Inventaris van het archief van de 
Nederlandse Hervormde Gemeente te Ooster- en 
Wester-Blokker, 1619-1944. VII + 24 blz. Rijks
archief in Noord-Holland, z.j. 

Dordrecht 
Alleblas, J., Nederduits Hervormde Vereniging 
Calvijn, 1900-1978. Dordrecht, 1978. 

Veerman, W., N. H. Meisjesvereniging op Gerefor
meerde grondslag Ruth, 1923-1956. Dordrecht, 
1978. 

Graft-De Rijp 
Raat, R. M . de, Archieven van de Nederlandse 
Hervormde Gemeente en instellingen te Graft-De 
Rijp, 1593-1951 (1966). VIII + 126. Haarlem, 
Rijksarchieven in Holland, Inventarisreeks 13, 
1977. 

's-Gravenhage 
Doorn, M . van, Sint Josephparochie 1868-1972; 
inventaris van de archieven van de pastoor, het 
kerkbestuur en parochiale instellingen. X X + 
54 blz. 's-Gravenhage, Inventarisreeks van het 
Gemeentearchief 1, 1977. 

Haan, A . M . J. de, Vereniging hospitaalkerkschip 
'de Hoop' 1898-1972; inventaris van het archief 
van de Nederlandsche Vereeniging ten behoeve 
van zeelieden van elke nationaliteit, sinds 1964 
genaamd Vereniging Hospitaalkerkschip 'de 
Hoop'. X I V + 20 blz. 's-Gravenhage, Inventaris
reeks van het Gemeentearchief 2, 1978. 

Heiloo 
Inventaris van het archief van de Nederlandse 
Hervormde Gemeente te Heiloo, 1688-1965. 
Alkmaar, Gemeentelijke Archiefdienst, 1978. 

Den Helder 
Fluit, Th. P. M . van der, Inventaris van het 
archief van de Doopsgezinde Gemeente Den 
Helder, 1778-1960. Rijksarchief in Noord-
Holland, z.j. 

Hoorn 
Boon, Piet, Inventaris van het archief van het 
kerke-armenfonds te Hoorn (1389) 1500-1964. III 
+ 84 blz. Hoorn, Archiefdienst Westfriese 
gemeenten, Westfriese inventarisreeks 2, 1978. 

Nieuwerkerk aan den IJssel 
Boer, A . M . den, Inventaris van de archieven der 
Hervormde Gemeente Nieuwerkerk aan den 
IJssel. In: Kerkelijke archieven, dl. 11. blz. 3-47. 
Den Haag, Archiefdienst Nederlandse Hervormde 
Kerk, 1978. 

Rotterdam 
Hertog, H . den, Engels-Episcopale St. Mary's 
kerk, 1700-1951. Rotterdam. 1978. 

Hertog. H . den, Vereniging van Oud- Wezen van 
het Gereformeerd Burger Weeshuis, 1926-1973. 
Rotterdam, 1978. 

Okkema, J. C , R.K Parochie van O.L. Vrouwe 
van Lourdes en de H. H. Martelaren van 
Gorcum, 1875-1973. Rotterdam, 1978. 

Uitgeest 
Raat, R. M . de, Inventaris van de archieven van 
de Nederlandse Hervormde Gemeente te Uitgeest, 
1624-1952. Rijksarchief in Noord-Holland, z.j. 

Wateringen 
Groen, F. C , Inventaris van de archieven der 
Hervormde Gemeente Wateringen. In: Kerkelijke 
archieven, deel 11, blz. 97-133. Den Haag, 
Archiefdienst Nederlandse Hervormde Kerk, 
1978. 

Wieringen 
Fluit, Th. P. M . van der, Inventaris van de 
archieven van de Doopsgezinde Gemeente 
Wieringen, 1717-1758. Rijksarchief in Noord-
Holland, 1978. 

IJsselmonde 
Dijk, K . F. van, Hervormde Gemeente te IJsel-
monde, 1608-1960. Rotterdam, Gemeentelijke 
Archiefdienst 1978. 
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Verenigings- en stichtingsarchieven 

Alblasserdam 
Schoone, F. A. M . , Burgerlijke Maatschap 'Ons 
Genoegen' te Alblasserdam, 1865-1975. Rotter
dam, Gemeentelijke Archiefdienst, 1978. 

Alkmaar 
Verzamelinventaris 2. Gilden, verenigingen, 
comité's, particuliere commissies, stichtingen, 
bedrijven. Alkmaar, 1978. 

Inventaris van het archief van de afdeling 
Alkmaar der Maatschappij tot bevordering der 
Toonkunst, 1874-1975. Alkmaar, 1978. 

Inventaris van het archief van de muziek
vereniging Symphonia, 1946-1948. Alkmaar, 
1978. 

Amsterdam 
Boeijkens, P. A., Stichting Gezamenlijke Militaire 
Fondsen, 1951-1976. Amsterdam, 1978. 

Boeijkens, P. A., Vereeniging Boddaert-Tehuizen, 
1903-1976. Amsterdam, 1978. 

Boeijkens, P. A., Archief van de Vereeniging ten 
behoeve van de arbeidersklasse, 1851-1952. 
Amsterdam, 1976. 

Boeijkens, P. A., Archief van de Vereeniging 
'Electrobond', werkgeversbond Electrotechnische 
Industrie, 1924-1967. Amsterdam, 1976. 

Boeijkens, P. A., Stukken betreffende de tontine 
van de Maatschappij tot Redding van Drenke
lingen, 1769-1839. Amsterdam, 1976. 

Boeijkens, P. A., Stukken afkomstig van de Vrije 
Vereeniging Amsterdamsche Vakbond van 
Pension- en Kamerverhuurders, later de afdeling 
Amsterdam van de Nederlandse Vereniging van 
Pension-, Rusthuis- en Kamerverhuurbedrijven 
Peruka (later Peruka-federatie), 1948-1959. 
Amsterdam, 1976. 

Boeijkens, P. A., Archief van de Vereniging 
'Dante Alighieri', afdeling Amsterdam, 
1953-1957. Amsterdam, 1976. 

Boeijkens, P. A., Archief van het comité van 
Belgisch-Nederlands-Luxemburgse samen

werking, afdeling Amsterdam. Amsterdam, 1976. 

Boeijkens, P. A. , Archief van het Sociaal Wijk-
opbouworgaan 'Landlust Bos en Lommer', 1955-
1972. Amsterdam, 1976. 

Boeijkens, P. A. , Archief van de Coöperatieve 
bouwvereniging van het district Amsterdam der 
vereniging 'Eigen Hulp' G.A., 1914-1970. Amster
dam, 1976. 

Boeijkens, P. A., Archief van de Stichting 
Algemeene Vereenigde Commissie tot leniging 
van rampen door watersnood in Nederland en 
van de Stichting Fonds voor noodlijdenden door 
watersnood in Nederland, 1855-1976. Amsterdam, 
1977. 

Boeijkens, P. A. , Archief van het Koninklijk 
Zoölogisch Genootschap 'Natura Artis Magistra', 
1838-1940. 168 blz. Amsterdam, 1977. 

Boeikens, P. A. , Stukken betreffende de Willem 
de Zwijgertentoonstelling, in 1933 te Amsterdam 
gehouden ter gelegenheid van diens 400-jarige 
geboorteherdenking, 1932-1933. Amsterdam, 
1977. 

Boeijkens, P. A. , Het leesmuseum voor vrouwen, 
1877-1966. Amsterdam, 1978. 

Boeijkens, P. A. , Societas Studiosorum Reforma-
torum Amstelodamensis, 1889-1975. Amsterdam, 
1978. 

Dordrecht 
Alleblas, J., Medisch Dispuutgezelschap te 
Dordrecht, 1900-1975. Dordrecht, 1978. 

Alleblas, J., Dordrechtsche Voetbalvereniging 
Emma, 1934-1966. Dordrecht, 1978. 

Veerman, W., Dordrechtsche Gymnastiek- en 
athletiekvereniging Sparta, 1917-1946. Dordrecht, 
1978. 

Veerman, W., Comité tot viering van 
Onafhankelijkheidsfeesten 1813-1913. Dordrecht, 
1978. 

Veerman, W., Dordtsche Lawn-Tennisclub, 1886-
1975. Dordrecht, 1978. 
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Veerman, W., Patriottisch excercitiegenootschap 
De Vrijheid, waarin opgenomen stukken 
betreffende de redacteur van de Post van de 
Merwede en de Dordtse patriot Pieter van Beest, 
1783-1786, Dordrecht, 1978. 

Veerman, W., Stichting Jong Dordt, 1953-1960, 
Dordrecht, 1978. 

Veerman, W., Algemene Bedrijfsgroepen 
Centrale; voorheen Fabrieksarbeidersbond, 
afdeling Dordrecht, 1928-1967. Dordrecht, 1978. 

Veerman, W., Vereeniging tot betere verzorging 
van minvermogende kraamvrouwen en 
pasgeborenen, 1939-1957. Dordrecht, 1978. 

Gorinchem 
Inventaris van het archief van de Gorinchemsche 
Lawn Tennis Club Ready, 1906-1967. 
Gorinchem, 1978. 

's-Gravenhage 
Gaillard, J., Inventaris van de archieven van de 
Vereeniging ter bevordering van fabriek- en hand
werknijverheid in Nederland, en van haar afdeling 
's-Gravenhage, 1851-1902 (1903). VII + 23 blz. 
's-Gravenhage, 1978. 

Stal, C. J. J., 's-Gravenhaagsche boekhandelaars-
vereeniging 1854-1958; inventaris van de 
archieven overgedragen door de 's-Graven
haagsche Boekhandèlaarsvereeniging. Catalogus 
van de bibliotheek samengesteld door A. C. G. 
Direks-Fleurkens. XII + 124 blz. 's-Gravenhage, 
Inventarisreeks van het Gemeentearchief 3, 1978. 

Haarlem 
Ronnen, Chr. J. von, Inventaris van de archieven 
Teylers Stichting te Haarlem, 1606-1945 (1977). 
231 blz. Utrecht, Inventarisreeks van het Rijks
archief in Utrecht 4, 1978. 

Steur, A . G. van der, Inventaris van het archief 
der Vereeniging Haerlem, 1901-1976. Z.pl., 
1976. 

Leiden 
Veen, A . van, Inventaris van het archief van de 
Maatschappij voor Toonkunst, 1834-1972 (1978). 
42 blz. Leiden, 1978. 

Purmerend 
Inventaris van het archief van moederlijke Lief
dadigheid Purmerend, 1828-1976. Purmerend, 
1978. 

Rotterdam 
Bovée, L. J. M . , R.V. en A. V. 'Sparla', 1888-1954. 
Rotterdam, 1978. 

Okkema, J. C , Muziekgezelschap 'G.E.B. 
Rotterdam', 1927-1957. Rotterdam, 1978. 

Schiedam 
Vellekoop, I., Maatschappij tot bevordering van 
de Nijverheid, departement Schiedam, 1883-1894. 
Scyedam, 4e jrg., juli 1978. 

Vellekoop, I., 'Makelaars vereniging'. Archief van 
het Fonds en contract onder de zinspreuk 
'Broederschap', 1796-1845. In: Scyedam, 2e jrg., 
juni 1976. 

West-Friesland 
Saag, B. J. van der, Inventarissen van de 
archieven van de Vaderlandsche Maatschappij 
van reederij en koophandel te Hoorn (1777-1858/ 
1860), het department Enkhuizen van de 
Oeconomische tak van de Hollandsche maat
schappij van wetenschappen (1778-1794/1796), 
het genootschap 'Oeconomia Enchusana' 
(1778/1779-1931) en het oeconomisch werkhuis te 
Enkhuizen (1780-1872). Hoorn, Westfriese 
inventarisreeks 1, 1978. 

Bedrijfsarchieven 

Provincie 
Brieffies. W. F. M . , Inventaris van de archieven 
van het Comité 'Tramplan Wieringen-Schagen', 
1899-1908 en de NV. Spoor(tram)weg Wieringen-
Schagen, 1907-1937. Rijksarchief in Noord-
Holland, z.j. 

Amsterdam 
Boeijkens, P. A. , Archief van de Assurantie 
Compagnie van 1771, 1771-1959. 1976. 

Boeijkens, P. A. , Archief van De Vos en Zoon, 
assurantiebezorgers, 1758-1955. 1976. 

Boeijkens, P. A. , Archief van de N. V. 
Brandgevaar Maatschappij, 1822-1957. 1976. 
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Boeijkens, P. A. , Archief van de Algemeene 
Brand Guarantie Maatschappij voor de stad 
Amsterdam, 1804-1957. 1976. 

Boeijkens, P. A. , Archief van de Brand-
maatschappij te Amsterdam van 1790, 1790-1940. 
1976. 

Boeijkens, P. A. , Archief van de Amsterdamsche 
Zee- en Brand Assurantie Maatschappij van 
1820, 1820-1939. 1976. 

Boeijkens, P. A. , Archief van de Wed. J. van 
Bosse en Zoon, assurantiebezorgers, 1740-1927. 
1976. 

Boeijkens, P. A. , Archief van 'Hutheco', handel in 
pantserplaten, 1950-1853. 1976. (In samenwerking 
met B. F. Schuurman Hess) 

Boeijkens, P. A. , Archief van Wertheim en 
Gompertz, bankiers en commissionairs, 
1880-1925. 1976. 

Boeijkens, P. A. , Archief van de Electrische 
Meubelfabriek 'Modern'N.V., 1923-1925. 1976. 

Boeijkens, P. A. , Archief van de N.V. 
Maatschappij Nederland tot exploitatie van 
onroerende goederen, (1663-) 1883-1960. 1976. 

Schuurman Hess, B. F., Archief van H. F. Tjeenk 
c.s., administratiekantoor, 1809-1939. 1976. 

Schuurman Hess, B. F., Archief van Van Harpen, 
Pluym en Backer, administratiekantoor, 
1809-1957. 1976. 

Boeijkens, P. A. , Archief van Boissevain en Co. , 
kooplieden, reders en assuradeurs, 1777-1924. 
1976. (In samenwerking met R. C. Rand) 

Boeijkens, P. A. , Archief van Daniël Crommelin 
en Soonen, huis van negotie, 1740-1892. 1976. 

Boeijkens, P. A. , Archief van de N.V. 
Handelmaatschappij voorheen Kerkhojf en Co., 
van het Technisch Handelsbureau J. H. van den 
Wall Bake, en van de Nederlandsche 
Handelmaatschappij Van den Wall Bake, 
voorheen Kerkhof en Co., 1905-1926. 1976. 

Boeijkens, P. A. , Archief van de N. V. 

Maatschappij voor Meel- en Broodfabrieken 
(M.B.F.) te Amsterdam, 1906-1936. 1976. 

Boeijkens, P. A. , Archief van de N.V. Handels
vereniging Dudok de Wit en Co., en van de B. V. 
Kustvaart Rederij Dudok de Wit en Co., 1858-
1946. 1976. 

Boeijkens, P. A. , Archief van de Brand Assurantie 
Maatschappij van 1832, 1832-1939. 1976. 

Boeijkens, P. A. , Archief van Mercier en Matthes, 
commissionairs in assurantiën, 1905-1951. 1976. 

Boeijkens, P. A. , Archief van de firma H. Vette-
winkel en Zonen, vernis- en verffabriek, 1918-
1970. 1976. 

Boeijkens, P. A. , Archief van de Hollandsche 
Sociëteit van Levensverzekeringen, 180 7-1937. 
1977. , 

Boeijkens, P. A. , Archief van de Maatschappij tot 
exploitatie van onroerende goederen 'Volharding', 
1890-1967. 1977. 

Boeijkens, P. A. , Verzameling C. Poel jr. van 
stukken betreffende de Nederlandsche Automobiel
industrie (Spijker), 1884-1976. 1977. 

Boeijkens, P. A. , Middendorp en Co., effecten- en 
commissiehandel, 1924-1930. 1978. 

Boeijkens, P. A. , Associatie Cassa, 1816-1923. 
1978. 

's-Gravenhage 
Jacobs, H. M . B., Rozenburg 1886-1917; 
inventaris van het archief van de Koninklijke 
Porcelein- en Aardewerkfabriek 'Rozenburg' en 
van de stukken afkomstig van J. Jurriaan Kok. 
XII + 71 blz. Inventarisreeks van het 
Gemeentearchief 5, 1978. 

Zaanstad 
Waal, J. J. F., Inventaris van het archief van de 
N. V. Maatschappij van de Zaanlandsche 
Communicatieweg, 1842-1924. V + 21 blz. 
Rijksarchief in Noord-Holland, z.j. 
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Technisch Tentoonstellingscentrum 
TTC 

J. H. Makkink 

Wat is een technisch museum? 

Een museum is een permanente instelling, in dienst van de gemeen
schap en haar ontwikkeling, toegankelijk voor het publiek, niet 
gericht op het maken van winst, die de materiële getuigenissen van 
de mens en zijn omgeving verwerft, behoudt, onderzoekt, 
presenteert en hierover informatie verschaft, voor doeleinden van 
studie, educatie of genoegen. 
Zo luidt de definitie die is aanvaard door de Rijkscommissie voor 
de Musea in Nederland. Maar wat is dan een technisch museum? 
Een instelling die voornamelijk technische objecten uit het heden 
en verleden verwerft, behoudt, enz.? Ja, gedeeltelijk wel, maar een 
technisch museum kan nog meer doen, maar voordat wij hier nader 
op ingaan eerst nog iets over het begrip 'techniek'. Dit dient men in 
verband met technische musea zo ruim mogelijk op te vatten, want 
het gaat namelijk niet alleen om de pure techniek, maar tevens om 
de maatschappelijke, sociale, economische, kunstzinnige, enz. 
gevolgen van bepaalde technische ontwikkelingen in verleden, 
heden en toekomst en ook om de voorwaarden die tot bepaalde 
technische ontwikkelingen hebben geleid of die de stoot daartoe 
hebben gegeven. Men denke bij dit laatste bijvoorbeeld aan de van 
elkaar verschillende maatschappelijke situaties in Engeland en 
Frankrijk aan het eind van de 18de eeuw, die in Engeland wel maar 
in Frankrijk niet tot een industriële revolutie leidden. Men kan ook 
denken aan de dreiging van een potentiële vijand, die een land kan 
dwingen zich militair sterk te maken, wat weer een stimulans kan 
zijn voor technische vernieuwing. Om een ander modern voorbeeld 
te nemen zou kunnen worden verwezen naar de huidige tendens tot 
verregaande automatisering als gevolg van de hoge loonkosten, die 
weer leidt tot een verdere ontwikkeling van automatische 
regelsystemen en computers. Ook is het omgekeerd vaak zo dat een 
idee op een bepaald moment in de geschiedenis nog niet 
gerealiseerd kon worden omdat de graad van ontwikkeling van 
techniek en wetenschap op dat moment nog niet voldoende was of 
omdat het belang ervan nog niet werd ingezien. Men zou in dit 
verband kunnen wijzen op vele ideeën van Leonardo da Vinei, die 
pas veel later werden ontwikkeld. Wat de maatschappelijke 
gevolgen van bepaalde technische ontwikkelingen zijn, is met vele 
voorbeelden te illustreren. In dit verband kan de introductie van de 
schrijfmachine op de kantoren worden genoemd, die ertoe leidde 
dat de vrouw een rol in het bedrijfsleven ging spelen hetgeen een 
belangrijke stimulans was voor de vrouwenemancipatie; en de 
gevolgen van de introductie van de zogenaamde chips of 
microprocessors, die een belangrijke invloed op de werkgelegenheid 
zullen hebben. 

Maar zelfs met de hierboven uiteengezette uitbreiding van het 
begrip 'techniek' is men er nog niet. Men kan lang redetwisten over 
de vraag welke menselijke activiteiten men nu wel of niet tot de 
techniek zou kunnen rekenen. Bedrijft bijvoorbeeld een 
timmerman, metselaar of loodgieter techniek en hoe staat het met 
de ploegende en oogstende boer en zijn kaas en boter makende 
vrouw, zonder daarbij nu direct te denken aan ingewikkelde 
machines en apparatuur. Of met andere woorden worden 

Het T T C is gevestigd in het 
Gebouw Kanaalweg 4 te Delft en is 
dagelijks, behalve op zon- en 
feestdagen, geopend van 10 tot 
17 uur. 
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ambachtelijke en landbouwkundige musea tot de technische musea 
gerekend? In het algemeen wel en dat geldt ook voor musea met 
veel min of meer technische objecten die in huis worden gebruikt, 
zoals fornuizen, ketels, stofzuigers, e.d. Zelfs de openluchtmusea 
met complete molens, boerderijen, scheepshellinkjes, e.d. behoren 
erbij. Moeilijker ligt het bij musea waarbij het kunstzinnige aspect 
van een in wezen technisch object prevaleert, zoals klokkenmusea 
of musea met speeldozen en draaiorgels. Toch worden ook deze tot 
de groep technische musea gerekend, zelfs als het technisch aspect 
van een klok niet uitvoerig aan de orde komt. 
Een makkelijker categorie vormen de musea met historische trams 
en treinen en de postmusea. Deze worden soms in een aparte groep 
'transportmusea' opgenomen, maar in wezen twijfelt niemand eraan, 
dat ze ook tot de technische musea behoren. Heel merkwaardig is, 
dat de archeologische musea met vele stenen, bronzen en ijzeren 
gereedschappen in het algemeen niet tot de technische musea 
worden gerekend. 
Maar ook al wordt het begrip 'techniek' ruim genomen, dan nog 
hangt het af van de mate waarin 'techniek' in een bepaald museum 
prevaleert of men een dergelijk museum tot de categorie technische 
musea zal rekenen. In het Rijksmuseum te Amsterdam bijvoorbeeld 
is nog vrij veel techniek te vinden, met name bij de Afdeling 
Nederlandse Geschiedenis, maar toch zou men het Rijksmuseum 
daarom niet een technisch museum noemen. 
Met klem dient te worden benadrukt, dat een technisch museum 

Afb. 1 Gebouw Kanaalweg 4 van 
de Technische Hogeschool te Delft. 
De begane grond hiervan is ingericht 
voor het T T C . 
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zich niet tot historische technische ontwikkelingen behoeft te 
beperken, maar wel degelijk aandacht kan schenken aan actuele en 
futuristische zaken. Er zijn echter musea, die zich zeer duidelijk tot 
het verleden beperken, met daartegenover die, welke zich uitsluitend 
op de actualiteit en de toekomst richten. De laatstgenoemden 
hebben dan in het algemeen een naam, waarin het woord museum 
niet meer voorkomt (bijv. het Evoluon te Eindhoven) en worden 
dan meestal tot de categorie 'science centres' gerekend. Deze laatste 
houden zich behalve met actuele zaken onder meer bezig met het 
uitleggen van natuurwetten en basisprincipes van procédé's, 
apparaten en machines. Vaak vindt men in hun tentoonstellingen 
educatieve opstellingen, waarmede die natuurwetten of principes 
aanschouwelijk worden gemaakt, doordat een model of analogon 
door het publiek in beweging kan worden gebracht of een audio
visueel programma op een monitor kan worden bekeken. Tevens 
organiseren die science centres dikwijls tentoonstellingen met een 
voorlichtend karakter, zoals bijvoorbeeld exposities over de 
uitputting van de grondstoffen, het zuiniger omspringen met 
energie, de gevaren van kernenergie, e.d. Ook bezitten ze vaak 
jeugdlaboratoria, waarin jonge mensen experimenteel werk kunnen 
verrichten. 

De meeste technische musea hebben zich gespecialiseerd op een 
bepaald aspect van de techniek (bijvoorbeeld scheepvaart, textiel, 
brandweer), maar ondanks het relatief hoge aantal technische 
musea in Nederland (30 a 40) zijn er vele aspecten van de techniek, 
die nergens aan de orde worden gesteld. Een technisch museum met 
een algemeen karakter ontbreekt in feite in Nederland. 

Afb. 2 Atmosferische motor van 
Otto, in licentie vervaardigd door 
Schenck & Co. te Luik, ca. 1875 
(TTC collectie). 

Afb. 3 Heteluchtmachine van 
Rennes uit omstreeks 1878 (TTC 
collectie). 
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Afb. 4 Horizontale viertakt motor 
van Otto uit omstreeks 1880 (TTC 
collectie). 

Taken van een technisch museum 

Het is nuttig om in het kort nog even de taken van een technisch 
museum te beschouwen, alhoewel ze in de eerste alinea reeds 
globaal zijn genoemd. 

Wetenschappelijke Taak 
Hiertoe rekent men al het wetenschappelijk historisch bronnen
onderzoek voor het verrichten van publikaties en het beschrijven 
van de collectie. 

Conserverende Taak 
Hieronder verstaat men het aanleggen van een representatieve 
collectie op het gebied, waarop het museum is gespecialiseerd. 
Hiertoe worden tevens beschrijving, registratie, eventuele restauratie 
en verantwoorde opslag van de collectie meegerekend. Hierbij dient 
men zich steeds te realiseren, dat het bij een dergelijke collectie niet 
uitsluitend om driedimensionale objecten gaat, maar ook om 
geschriften, zoals archivalia, documenten, catalogi van fabrieken, 
werktekeningen en foto's. 

Educatieve Taak (c.q. Voorlichtende Taak) 
Hiertoe worden alle activiteiten gerekend, die tot doel hebben een 
deel van de kennis die zich in het museum bevindt op zo effectief 
mogelijke wijze op het publiek over te dragen. Dit kan geschieden: 
a. met behulp van tentoonstellingen die tijdelijk of min of meer 
permanent kunnen zijn en waarbij om het educatieve karakter te 
verhogen gebruik kan worden gemaakt van eventueel door het 
publiek te bedienen, educatieve opstellingen, audio-visuele 
hulpmiddelen, e.d.; 
b. door het organiseren van rondleidingen om de overdracht van 
kennis te verbeteren; 
c. door het maken van catalogi of informatieboekjes of -folders; 
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Afb. 5 Model van een balans
machine van Watt, vervaardigd door 
J. de Haan in 1842 (TTC collectie). 

d. door het geven van inleidende voordrachten; 
e. door het organiseren van jeugdlaboratoria. 

Recreatieve Taak 
Een museum dient zo te zijn ingericht, dat een bezoek eraan een 
vorm van ontspanning kan zijn. 

Technisch tentoonstellingscentrum 

Geschiedenis 
In de jaren vijftig onstond bij velen grote bezorgdheid over het 
verloren gaan van waardevol historisch materiaal als gevolg van de 
snelle naoorlogse industirële ontwikkeling. Hierbij werden namelijk 
vele vooroorlogse machines (bijvoorbeeld stoommachines), 
apparaten en instrumenten door moderne vervangen. Als men van 
het oude nog iets voor het nageslacht had willen bewaren, dan zou 
men een representatief deel daarvan bij bestaande musea hebben 
dienen onder te brengen. Lang niet alle aspecten van de techniek 
echter worden in de bestaande musea aan de orde gesteld, zodat er 
voor veel historisch materiaal in die musea geen belangstelling was. 
Hierbij kwam nog dat als die belangstelling wel bestond die musea 
dikwijls wegens ruimte-en geldgebrek weinig of niets konden doen. 
Gelukkig hebben particulieren en instellingen, zoals de th's, voorzover 
dat in hun vermogen lag, nog vrij veel historisch materiaal van 
vernietiging kunnen redden. Geleidelijk begon men daarom en met 
name bij de th's, maar ook elders de mogelijkheid te overwegen om 
in Nederland een algemeen technisch museum op te richten, 
conform het Deutsches Museum te München en het Science 
Museum te Londen. Dit leidde na een aantal commissies in 
1969 tot de oprichting van de interacademiale Werkgroep 
Technisch Tentoonstellingscentrum TTC, waaraan 
vertegenwoordigers van de th's en de Rijksuniversiteit Groningen 
deelnamen en die onder voorzitterschap stond van ir. J. Lohmann, 
oud-president-directeur van de NS. In 1970 werd de schrijver van 
dit artikel tot medewerker van de Werkgroep benoemd. Reeds in 
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1970 publiceerde de Werkgroep TTC zijn eerste Interimrapport, 
waarin de spoedige oprichting van een T T C werd bepleit. In 
dat T T C zou echter - volgens de voorstellen van de Werkgroep -
onder meer ook veel aandacht dienen te worden geschonken aan 
tentoonstellingen van moderne zaken, die bij voorkeur een sterk 
educatief karakter zouden moeten hebben, zoals dat in de moderne 
science centres wordt gedaan. Uiteraard zou daarnaast ook veel 
aandacht gegeven dienen te worden aan historische exposities, 
collectievorming (inclusief die van archivalia) en wetenschappelijk 
historisch onderzoek op het gebied van de techniek. Een nauwe 
relatie met de th's werd daarbij essentieel geacht. 
Helaas kon het plan van de Werkgroep door geldgebrek niet goed 
van de grond komen. Wel werd door de schrijver op zeer 
bescheiden schaal begonnen met het organiseren van historische 
tentoonstellingen. Deze sloegen zo goed aan, dat het Bestuur van de 
th Delft besloot om een verkleind TTC, dat zich uitsluitend tot 
historische zaken zou beperken, op te richten. De voorstellen 
hiertoe werden in januari 1975 door de Hogeschoolraad 
goedgekeurd. Hierbij werd tevens aan het T T C een jaarlijks budget 
en expositieruimte op de begane grond van het voormalige gebouw 
voor Geodesie aan de Kanaalweg 4 toegezegd. Op 30 september 
1976 werd het T T C officieel geopend door minister F. H . P. Trip 

Taken en Doelstellingen 
In 1975 werd tevens een Commissie van Advies (CvA) opgericht, 
bestaande uit vertegenwoordigers van de verschillende afdelingen 
van de th en de directeur van het Universiteitsmuseum te Utrecht 
onder voorzitterschap van prof. dr. ir. R. M . M . Oberman, met als 
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Afb. 6 Werkend model van een 
Newcomen stoommachine uit de 18e 
eeuw (deel van de tentoonstelling 
'Van Stoommachine tot 
Straalmotor', die begin 1976 bij het 
T T C heeft gestaan (Collectie Science 
Museum, Londen)). 

Afb. 7 Horizontale gasmotor van 
Thomassen uit De Steeg, 1905 (TTC 
collectie). 
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taak het bestuur van de th te adviseren over aangelegenheden het 
T T C betreffende. 
In haar eerste rapport gaat de Commissie in op de doelstellingen van 
het TTC, die als volgt worden gespecificeerd: 1) het vervullen van 
de in art. 1 van de wet op het wetenschappelijk onderwijs (WWO) 
vervatte opdracht ten aanzien van het bevorderen van inzicht in de 
samenhang der wetenschappen, alsmede die van art. 2 lid 2 WWO 
ten aanzien van het maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef; 
2) inzicht geven in de natuurwetenschappen en principes van de 
technische wetenschappen met behulp van historische en heden
daagse apparatuur; 3) de aandacht vestigen op de cultuurhistorische 
betekenis van de natuurwetenschappen en de techniek en hierbij 
wijzen op de prestaties van ons voorgeslacht; 4) het wekken van 
belangstelling voor de techniek en haar maatschappelijke functie 
aan de hand van technische ontwikkelingen - zowel recente als 
historische - in samenhang met al hun maatschappelijke 
consequenties; 5) voor een zo groot mogelijk publiek een brug slaan 
van de techniek naar cultuur en maatschappij. 

Naar de mening van de CvA dient men daartoe het T T C met de 
volgende taken te belasten: het houden van tentoonstellingen; het 
conserveren van technische objecten en archivalia; het verlenen van 
steun bij technisch-wetenschappelijk historisch onderzoek; het 
populariseren van technische wetenschappen. 
Wat het karakter betreft van de door het T T C voor te bereiden 
tentoonstellingen geeft de Commissie de volgende richtlijnen: 
type 1 bepaalde aspecten van het technisch verleden zonder nadruk 
op de toekomst; 
type 2 op zichzelf staande historische technische ontwikkelingen 
(interne technische geschiedenis); 
type 3 technische ontwikkelingen in samenhang met hun 
economische, sociale, maatschappelijke, culturele, etc. 
consequenties (externe technische geschiedenis), alsmede de 
techniek artistiek bezien; 
type 4 actuele en toekomstige problemen van de techniek; 
type 5 educatieve opstellingen voor uitleg van natuur
wetenschappen en principes van technieken met behulp van 
historische en hedendaagse, zo mogelijk zelf te bedienen 
apparatuur. 

De CvA merkt hierbij echter op, dat gezien de huidige stand van 
personele en financiële middelen het T T C zich in het begin hoofd
zakelijk tot tentoonstellingen van het type 1 zal moeten beperken. 
Ook acht de Commissie het gewenst dat het T T C aandacht zal 
besteden aan activiteiten van derden, welke een tentoonstelling 
binnen het gebied van de technische wetenschappen tot gevolg 
kunnen hebben, zoals bijvoorbeeld visies van verschillende 
groeperingen op de techniek, wedstrijden van jeugdige weten
schappelijke onderzoekers (Stichting de Jonge Onderzoekers) e.d. 
Verder onderscheidt de Commissie nog tentoonstellingen met een 
lange looptijd - voornamelijk samen te stellen uit eigen materiaal 
van de th - en die met een korte looptijd, nodig om de publieke 
aandacht op het T T C gevestigd te houden. Wat dat laatste betreft 
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Afb. 8 Model van de nieuwe brug 
bij Spijkenisse van de tentoonstelling 
'Moerdijkbrug' (Rijkswaterstaat, 
Directie Bruggen). 

acht de CvA het gewenst deze als 'reizende' tentoonstelling uit te 
voeren. Enerzijds om ruilobjecten te hebben waardoor ook 
interessante exposities van elders kunnen worden verworven; 
anderzijds om in Nederlandse musea en tentoonstellingscentra bij 
andere hogescholen en universiteiten in binnen- en buitenland, 
pedagogische centra, bibliotheken begrip voor de techniek aan te 
kweken en de grondbeginselen duidelijk te maken. 

Wat het publiek betreft, waarop het T T C zich met zijn tentoon
stellingen volgens de Commissie dient te richten worden in eerste 
instantie diegenen genoemd, die op enigerlei wijze deelnemen aan 
het technisch onderwijs, maar er wordt direct aan toegevoegd dat 
men zich niet tot deze groep mag beperken. Vooral voor de tentoon
stellingen met een korte looptijd wordt aan een zodanige uitvoering 
gedacht, dat deze voor een groter publiek, jong en oud uit stad en 
regio, aantrekkelijk zullen zijn. Hierdoor kan - zo meent de 
Commissie - een isolement van het wetenschappelijk onderwijs en 
onderzoek aan universiteiten en hogescholen mogelijkerwijze 
worden voorkomen en kan worden duidelijk gemaakt, dat ons land 
zich mede door zijn wetenschap kan en moet handhaven in de veel 
grotere internationale samenleving. 
Ook hier is dus een duidelijke tendens in de richting van modern-
educatieve tentoonstellingen, zonder dat daarbij het historische 
aspect is vergeten. Tevens ook grote nadruk op velerlei 
maatschappelijke consequenties van technische ontwikkelingen in 
verleden, heden en toekomst en de samenhang van de verschillende 
technische wetenschappen. 
In principe zal het T T C zich met alle technische specialismen, die 
op de th-Delft worden onderwezen, kunnen bezighouden. Het zal 
echter duidelijk zijn dat specialismen, die in één van de bestaande 
musea op afdoende wijze aan de orde worden gesteld, voorlopig en 
waarschijnlijk definitief niet door het T T C zullen worden 
behandeld. 
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Tentoonstellingen 
Het T T C heeeft in de korte tijd van zijn bestaan reeds vele 
tentoonstellingen georganiseerd, die in 1976 ca. 12.000 en in 1977 
ca. 18.000 bezoekers, waaronder vele scholieren in groepsverband, 
trokken. In 1978 was er echter een teruggang tot 'slechts' ca. 11.000 
bezoekers, maar in 1979 was er weer een sterke stijging waar te 
nemen met meer dan 15.000 bezoekers in de eerste helft van dat 
jaar. 
Een deel van de tentoonstellingen bestond uit aangepaste exposities 
van o.a. buitenlandse musea en van diverse organisaties, terwijl 
enkele tentoonstellingen door het T T C in eigen beheer werden 
vervaardigd met hulp van deskundigen van de th, zoals bijv. de 
tentoonstellingen 'Bruggen', 'Telefonie' en 'Be'laser'de Beelden'. De 
tentoonstelling 'Van Telraam tot Chip' daarentegen is geheel door 
het TTC zelf gemaakt. Men ziet uit de titels reeds dat het T T C zich 
niet heeft beperkt tot tentoonstellingen van het type 1, zoals de 
CvA dat in haar rapport heeft gesteld. Ook is het voorgekomen dat 
met de stukken en tekst van een bestaande expositie een geheel 
nieuwe tentoonstelling werd gemaakt, zoals bij 'Anderhalve Eeuw 
Groot Noordhollandsch Kanaal' het geval was. 
Een opsomming van de titels van slechts een deel der tentoon
stellingen geeft een indruk van de diversiteit die door het T T C 
wordt nagestreefd. Tussen haakjes zijn steeds de (oorspronkelijke) 
makers genoemd. 

Bruggen - Educatieve tentoonstelling over de ontwikkeling van de 
brug vanaf Romeinse tijd tot op heden d.m.v. foto's, prenten, 
schilderijen, modellen en originele brugonderdelen (TTC). 

Industriële archeologie - Fototentoonstelling over de industriële 
ontwikkeling in Groot-Brittannië met zijn sociale gevolgen (the 
British Council). 

Winning van bodemschatten - Tentoonstelling over de historische 
ontwikkeling van de mijnbouw in Tsjechoslowakije d.m.v. foto's, 
historische objecten en modellen, aangevuld met een expositie van 
gesteenten uit het behandelde gebied (Nationaal Technisch 
Museum te Praag). 

Anderhalve Eeuw Groot Noordhollandsch Kanaal - Tentoonstelling 
over de geschiedenis van het Noordhollandsch Kanaal d.m.v. foto's, 
kaarten, prenten, aquarellen, historische objecten en modellen 
(Rijksmuseum te Amsterdam). 

Rationalisme en Architectuur - Tentoonstelling over de 
architectuur in Italië van 1920-1940 d.m.v. foto's, tekeningen en 
maquettes (Biënnale van Venetië, Afd. Bouwkunde T H Delft, 
TTC). 

Telefonie - Kleine tentoonstelling over de historische ontwikkeling 
van de huistelefooncentrale met enkele werkende, door het publiek 
te bedienen opstellingen en foto's (TTC). 
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Golven - Educatieve tentoonstelling, die d.m.v. een 50-tal objecten, 
welke voor het grootste deel door het publiek bediend konden 
worden, een beeld gaf van het golfkarakter van geluid, licht en 
straling (Science Museum te Londen). 

Energie uit de zeebodem - Fototentoonstelling met overzicht van 
de installaties voor het opsporen en produceren van olie en gas op 
zee (Shell). 

Moerdijkbrug - Tentoonstelling van maquettes en foto's over de 
ombouw van de Moerdijkbrug en het hergebruik van de brugdelen 
bij Spijkenisse en Keizersveer (Rijkswaterstaat, Directie Bruggen te 
Voorburg). 

Cartografie in Zwitserland - Kleine fototentoonstelling over de 
wijze waarop in Zwitserland landkaarten worden gemaakt met 
basisprincipes van de landmeting, aangevuld met historische en 
moderne geodetische instrumenten (Stichting Pro Helvetia en 
E.T.H. Zürich). 

Kijk op Kieken - Historische tentoonstelling over de geschiedenis 
van de fotografie met vele oude camera's en foto's (Foto-Historama 
van Agfa-Gevaert te Leverkusen). 

Afb. 9 Fotoatelier van omstreeks 
de eeuwwisseling uit de 
tentoonstelling 'Kijk op Kieken' 
(Collectie Historama van 
Agfa-Gevaert te Leverkusen). 
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Sierlijk Gierijzer - Tentoonstelling met vele voorbeelden van 
gietijzeren objecten uit Tsjechoslowakije, aangevuld met een kleine 
expositie van Nederlands gietijzer (Nationaal Technisch Museum te 
Praag, TTC). 

Kunst en Techniek - Tentoonstelling van schilderijen, aquarellen, 
etsen en tekeningen van industriële objecten, gemaakt door de 
kunstenaar H. E. Roodenburg te Wassenaar (TTC). 

Dwars door Dijken - Tentoonstelling over dijkdoorbraken (o.a. 
Watersnoodramp 1953), dijkherstel, enz. met foto's, kaarten en 
maquettes, enz. (Vakgroep Constructieve Waterbouwkunde van de 
Afd. Civiele Techniek van de T H Delft). 

Be'laser'de Beelden - Expositie van een 40-tal hologrammen 
tezamen met een inleidende tentoonstelling over de basisprincipes 
van de holografie (TTC, Vakgroep Optica van de Afd. Technische 
Natuurkunde van de T H Delft). 

Van Telraam tot Chip - Tentoonstelling over de historische 
ontwikkeling van de rekenmachine tot de moderne computer en de 
microprocessors (chips) met vele objecten en door het publiek te 
bedienen opstellingen (TTC). 

Deze laatste tentoonstelling is nog tot en met 5 januari 1980 in het 
T T C te zien. 

Afb. 10 Mechanische trommel, 
gemaakt naar tekeningen van 
Leonardo da Vinei uit de tentoon
stelling 'Leonardo da Vinei ' 
(Collectie Technische Universitat. 
Berlin). 
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Collecties 

Het T T C heeft in de korte tijd van zijn bestaan nog geen grote 
collecties kunnen opbouwen. Wel bezit het T T C een belangrijke 
collectie op het gebied van de verbrandingsmotoren, waartoe de 
oudste motoren van Nederland behoren. Een pronkstuk is een 
atmosferische gasmotor van Otto, die omstreeks 1875 in licentie 
werd vervaardigd door de firma Schenck & Co. te Luik. Een ander 
belangrijk stuk uit de collectie is een viertakt gasmotor, eveneens 
van Otto, uit 1880. Daarnaast bezit het T T C ondermeer een 
Bishopmotor, een motortype uit 1875 dat geen groot succes is 
geworden en enkele heteluchtmotoren van vóór de eeuwwisseling. 
Enkele stoommachines en stoommachinemodellen (één zelfs uit 
1824) completeren het deel van de collectie, daterend van vóór 
1900. Ook bezit het T T C een aantal motoren uit deze eeuw. Een 
horizontale gasmotor van Thomassen & Co. te Arnhem uit 1908 
is zo groot dat hij niet in het TTC kon worden opgesteld en thans 
als blikvanger en industrieel monument buiten vóór het TTC een 
plaats heeft gekregen. 
Het T T C kan voor zijn tentoonstellingen te allen tijde gebruik 
maken van een aantal grote historische collecties die zich op enkele 
afdelingen van de th bevinden. Hieronder bevinden zich onder 
meer een kostbare collectie geodetische instrumenten en een 
uitgebreide collectie telefonische apparatuur, elektrische 
meetinstrumenten en radiobuizen. 

Histechnica 
Evenals de meeste musea heeft ook het T T C een Vereniging 
Vrienden, kortweg Histechica genaamd, die het T T C met raad en 
daad terzijde staat en ad hoe financiële steun verleent. Histechnica 
staat onder voorzitterschap van dr. ir. A . P. Oele, voorzitter van de 
Rijnmond Raad. Zij, die deze vereniging willen steunen, kunnen 
contact opnemen met de heer R. Lutke Schipholt, Achterom 23e te 
Delft, telefoonnummer 015-135438. De minimum contributie 
bedraagt ƒ 25,— per jaar. 
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Verslag over het jaar 1978 

Het jaar 1978 was het vijfde jaar van het bestaan 
van de Historische Vereniging Holland. Op 1 
januari 1974 ging de vereniging, ontstaan uit een 
fusie van de Historische Vereniging van Zuid-
Holland en de Stichting Contactcentrum voor 
regionale en plaatselijke geschiedbeoefening in 
Noord- en Zuid-Holland, in haar nieuwe 
hoedanigheid van start. Dit jaarverslag zal 
derhalve onwillekeurig hier en daar gekleurd 
worden door de behoefte om te evalueren. 

De Algemene Ledenvergaderingen vonden plaats 
op 22 april te Alkmaar en op 18 november te 
Delft. 

De samenstelling van het bestuur onderging 
enkele belangrijke wijzigingen. De voorzitter Prof. 
Mr. H. van der Linden trad na bijna 5 jaar die 
functie te hebben bekleed, op de najaars
vergadering terug. Met name de wijze waarop hij 
de leden- en bestuursvergaderingen leidde 
verdient aller waardering. Mede dankzij zijn 
bestuurskracht heeft de vereniging haar 
vooraanstaande plaats op regionaal en plaatselijk 
historisch terrein verworven. Als opvolger werd 
gekozen drs. H . Bordewijk, tot dan 
vice-voorzitter. 
Na 8 jaar eerst van Vigilate en later van Holland 
de verantwoordelijke functie van penningmeester 
te hebben vervuld trad in de voorjaarsvergadering 
als zodanig af de heer I. Kuyper. Hij blijft lid van 
het bestuur met als speciale taak de 
verantwoording voor de ledenadministratie en in 
de toekomst ook de verzending. Zijn accuratesse 
en typerende wijze van presentatie van de 
begroting en rekening zal de vereniging node 
moeten missen. Tot nieuwe penningmeester werd 
benoemd de heer A. C. Fontani. 
Eveneens in de voorjaarsvergadering werd 
herbenoemd de secretaris mr. T. N . Schelhaas. In 
de najaarsvergadering werd in dr. W. M . Zappey 
voorzien in de vacature ontstaan door het vertrek 
van de voorzitter en de daaruit voortvloeiende 
opschuiving in het bestuur. 
Het bestuur vergaderde in totaal 5 keer. 

Een voor de vereniging belangrijke wijziging deed 
zich voor in de wens van dr. J. Moser te 
Wassenaar, erelid en sedert jaren onze 
accountant, te stoppen met het controleren van 
rekening en kas. 

Het aantal leden van de vereniging blijkt zich 
thans op een zeker constant niveau te bevinden. 
Aanvankelijk steeg het na de fusie in 2 jaar van 
1503 naar 1719. Vervolgens stabiliseerde het 
beeld zich in de jaren 1976 en 1977. Door het 
beëindigen door Tussen Vecht en Eem van het 
collectieve gecombineerde lidmaatschap daalde 
het aantal leden tot 1669. Thans zijn we weer 
teruggekeerd op het niveau van rond 1720. 
31 dec. 1973 1503 
31 dec. 1974 1636 
31 dec. 1975 1719 
31 dec. 1976 1738 

1 jan. 1977 1710 
1 jan. 1978 1669 
l jan. 1979 1720 

Men kan zich afvragen of deze tendens inherent is 
aan de wijze waarop de vereniging thans 
functioneert en we ondanks propaganda ons 
maximum hebben bereikt, of dat door een 
intensievere propaganda andere groepen 
belangstellenden kunnen worden aangeboord. 

Mevrouw M . Timmers te Oostvoorne verzorgde 
weer de ledenadministratie. Besloten werd aan 
haar in 1979 de volledige uitvoering van de 
ledenadministratie inclusief de verzending toe te 
vertrouwen. Hiertoe werd een adresseermachine 
aangeschaft, waartoe het anjerfonds van Noord-
Holland ons middels een subsidie gedeeltelijk in 
staat stelde. We hopen dat ook het anjerfonds 
van Zuid-Holland alsnog zal bijspringen. Het 
bestuur hoopt hiermee eindelijk een goede 
oplossing te hebben gevonden voor de nu reeds 
jaren bestaande moeilijkheden op dit terrein. 

De financiën van de vereniging zijn redelijk 
gezond te noemen. Het blijkt telkenjare weer een 
enorm moeilijke zaak te zijn een deel in de serie 
Hollandse Studiën te financieren. 
Doordat we thans in feite één jaar hebben over
geslagen zijn we in staat om toch een werk over 
Callantsoog, waarvoor moeilijk extra subsidie kan 
worden gevonden, te doen verschijnen. 
De contributie bedraagt thans ƒ 40,— per jaar. 
Het blijkt dat dit een niveau is dat nog net 
haalbaar is. Wanneer de contributie verhoogd zal 
moeten worden omdat de financiën van de 
vereniging zulks eisen, zal goed overdacht moeten 
worden welke risico's aan ledenverlies een 
dergelijk besluit zal meebrengen. 
De inning van de contributie middels acceptgiro
kaarten blijkt een succes. 
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Aangezien de activiteiten van de verenging groten
deels worden bepaald door het werk van de 
commissies volgt daarvan hier een overzicht. 

Excursiecommissie 

De commissie wordt thans voorgezeten door 
mevrouw drs. G. Jonker. In de voorjaars
vergadering zijn tot nieuwe leden benoemd drs. 
R. Vorstman en drs. R. Daalder. 

Op 22 april werd de voorjaarsvergadering 
gehouden te Alkmaar in de pas gerestaureerde 
Lutherse kerk. Als inleiding op de stadswandeling 
gaf de heer Mr. J. H . Rombach, medewerker aan 
het gemeentearchief aldaar, een bloemlezing van 
meningen van vreemdelingen over Alkmaar en 
zijn bewoners door de eeuwen heen. Over de 
historie van Alkmaar en de te bezichtigen 
gebouwen werden de excursiegangers ingelicht 
door middels een van te voren toegezonden 
stencil voorzien van stadsplattegrond. De 110 
deelnemers werden rondgeleid door de stad 
waarbij van binnen bekeken werden het Hoge 
Huys, het Hof van Sonoy en de Grote Kerk. De 
bedoeling was dat ook de Waag opengesteld zou 
zijn, maar door een misverstand bleven de 
ontelbare deuren dicht. 

De zomerexcursie vond plaats op 26 augustus 
1978 en had als titel meegekregen 'Rijnland en 
Kennemerland' aangezien het grensgebied van 
beide voormalige baljuwschappen werd bezocht. 
De 130 deelnemers vertrokken in 4 bussen vanaf 
Dreefzicht, de voormalige Buitensociëteit van 
Trouw moet blijken. De te bezoeken objecten in 
Heemstede waren: de Hervormde Kerk waarvan 
de eerste steen werd gelegd door Nicolaas Pauw, 
een zoon van de stichter van de kerk Adriaan 
Pauw; de restanten van het Huis te Heemstede, 
dat in de 17de eeuw met de heerlijkheid werd 
gekocht door Adriaan Pauw. Het werd door hem 
vergroot en voorzien van een zeer interessante 
brug in renaissancestijl versierd, genaamd de Pons 
Pacis, aangezien Adriaan Pauw in 1648 één van 
de onderhandelaars was te Munster. 
Aan de Haarlemmerringvaart werd het gemaal de 
Cruquius bekeken, dat voor een groot gedeelte uit 
gietijzer is opgetrokken in neo-gothische stijl. 
Thans is het museum. 

In Lisse werd bezichtigd de gerestaureerde 14de-
eeuwse woontoren de Dever. Onder leiding van 
de kenner bij uitstek van dit gebouw de heer 

Hulkenberg was het bezoek een belevenis. Ook 
het kasteel de Keukenhof werd met een bezoek 
vereerd. Het huis heeft in 1861 door architect 
Saraber het huidige uiterlijk gekregen in 
neo-renaissancestijl. Vooral het interieur met een 
schitterende collectie meubels en porcelein bleek 
interessant. Een van te voren toegezonden stencil 
met inlichtingen over de te bezoeken gebouwen 
bleek ook nu weer een nuttig middel ter 
voorbereiding van een interessante excursie. 

Contactcommissie 

De commissie werd met de heer J. Anderson als 
nieuw lid versterkt. 

Op 18 november werd in de Waag te Delft een 
studiedag georganiseerd over sociaal-economisch 
onderzoek in het kader van de negentiende-
eeuwse en vroeg-twintigste-eeuwse gemeente. 
Prof. dr. A . van Braam sprak in dit verband over 
West- en Oostzaandam in de negentiende eeuw, 
zijn lezing is inmiddels in het tijdschrift Holland 
verschenen. H. Tjalsma behandelde verschillende 
sociaal-economische veranderings-aspecten in 
enkele Hollandse steden in de perioden 1860-
1870 en 1900-1910. Drs. D. G. Carasso gaf een 
overzicht van wat reeds op genoemd terrein is 
gedaan, waarbij hij ook de sprekers inleidde. 
Na afloop werd de onverwacht fraaie Oud-
Katholieke kerk ter plaatse bezocht, waar pastoor 
IJ. Roosjen een enthousiaste uitleg gaf. 

De commissie organiseerde onder leiding van 
Th. J. Poelstra een cursus over historisch huizen-
onderzoek. Er waren ongeveer 70 aanmeldingen, 
waarvan 45 overbleven, omdat door de grote 
toeloop drie groepen moesten worden gevormd en 
niet iedereen op de aanvankelijk geplande dagen 
kon worden ingepast. De lessen werden 
afgewisseld met bezoeken aan de Gemeentelijke 
Archiefdienst te Amsterdam en het Stedelijk 
Museum De Lakenhal te Leiden. 

In januari 1979 verscheen als deel 8 in de serie 
Apparaat Een stad in achteruitgang; sociaal
historische studies over Leiden in de achttiende 
eeuw. Deze bundel studies werd verzorgd door 
de vakgroep sociaal-economische geschiedenis 
van de Rijksuniversiteit te Leiden. 
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Redactiecommissie 

De redactie vergaderde 7 maal. Hoofdzakelijk 
waren de vergaderingen gewijd aan de publikaties 
in tijdschrift en studiën. De redactie is 
voornemens om meer dan in het verleden 
mogelijk was aandacht te besteden aan het 
begeleiden van auteurs van ingezonden artikelen. 

Door drukke werkzaamheden zag Dr. J. G. 
Kruisheer zich genoodzaakt zijn werk in de 
redactie te beëindigen, nadat hij sinds de 
oprichting van het tijdschrift en daarvoor in het 
Contactcentrum zeer actief was geweest; de laatste 
jaren als redacteur van de Hollandse Studiën, 
daarna als typografisch redacteur voor het 
tijdschrift. In 1978 is als zijn opvolgster in de 
redactie benoemd mevrouw drs. E. N . Palmboom. 

In 1978 kreeg het tijdschrift een nieuwe lay-out 
en een nieuwe omslag, beide verzorgd door Total 
Design b.v. te Amsterdam. Het tijdschrift 
verscheen 6 maal; het juni-nummer fungeerde 
tevens als gids bij twee tentoonstellingen over het 
Hollandse landschap, georganiseerd door het 
Historisch Museum te Amsterdam en de 
Culturele Raad Noord-Holland. Dankzij subsidie 
van beide instellingen en de Nederlandse 
Waterschapsbank was de omvang van dit 
nummer verdubbeld en het aantal illustraties, 
waarvan een aantal zelfs in kleur, veel groter dan 
normaal. 
De jaargang omvatte 340 bladzijden, verdeeld 
over 21 artikelen, de vaste rubrieken, 
boekennieuws en actualiteiten, de bibliografie van 
Holland, de tweejaarlijkse lijst van archief
inventarissen en de archeologische kroniek. Voor 
het eerst in de geschiedenis van het tijdschrift 
bleven de Zuidhollandse artikelen verre in de 
minderheid. Er verschenen 11 artikelen m.b.t. 
beide provincies, 6 Noordhollandse en 4 Zuid
hollandse. 

Op 27 februari 1978 verscheen deel X van de 
Hollandse Studiën, op feestelijke wijze ten doop 
gehouden in het Historisch Seminarium van de 
Universiteit van Amsterdam. De financiële en 
technische afwikkeling van dit boek van drs. P. A . 
Henderikx over De oudste bedelordekloosters in 
het graafschap Holland en Zeeland had enige 
voeten in de aarde, maar kon uiteindelijk toch 
worden afgerond. 
De redactie besteedde veel werk aan de voor

bereiding van deel XI van de reeks, over de 
geschiedenis van Callantsoog, geschreven door 
H . Schoorl. Naar het zich laat aanzien zal deze 
aflevering van de studiën tegen het einde van 
1979 verschijnen. 
Ook voor de voor 1980 voorziene bundel van 
artikelen werden de eerste voorbereidende 
redactionele werkzaamheden verricht. 

Rotterdam, 28 april 1979 
Mr. T. N . Schelhaas, secretaris 
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Reeuwijk 

S. C . J . van T o l , Reeuwijk in het verleden. 
Reeuwijk, apr i l 1977. Drukker i j Ster-print 
Woerden , 120 p., ge ï l lus t reerd , ingenaaid, prijs 
ƒ 9 , 7 5 . 

D e titel van het eerste hoofdstuk luidt: Het 
ontstaan van Neder land en de ontginning van de 
Hol lands-Utrechtse laagvlakte. W i e zo de 
geschiedenis van Reeuwijk begint, schept grote 
verwachtingen maar al spoedig bli jkt dat de vlag 
de lading niet dekt. Geologische inleidingen van 
historische artikelen gaan wel eens vaker de mist 
van het grijze verleden in door het ontbreken o f 
niet weten van de juiste vakli teratuur. Zeer 
verhelderend kan daarom werken het art ikel van 
D r . W . H . Zagwijn: ' D e palaeogeografische 
on twikke l ing van Neder land in de laatste drie 
mi l joen jaar' , in KNAG, Geografisch Tijdschrift, 
j rg. I X , no. 3, 1975, p. 181-201, bijlage met 12 
kaartjes. 

E r bl i jven trouwens meer zaken in nevelen 
gehuld. D e huidige gemeente Reeuwijk bli jkt een 
samenstelling van allerlei buurtschappen te zi jn, 
waaronder B l o k Randenburg, Midde lbu rg , 
Reeuwijk, de T e m p e l , S lu ipwi jk , Stein, O u k o o p , 
G r a v e k o o p en Ravensberg. Ongeveer de helft van 
deze buurtschappen wordt i n de tekst behandeld, 
het kerkeli jk leven soms uitputtend, het 
gemeentelijk leven komt er i n de meeste gevallen 
bekaaid vanaf. W a t de schrijver niet verweten kan 
worden, is het niet vermelden van bronnen. Da t 
was dan ook wel nodig want drievierde deel 
bestaat uit citaten. D o o r al die verschillende 
schrijfstijlen, spellingen, een verkeerd gebruik van 
leestekens en een vreemde manier van afkorten, 
gaat het lezen van Reeuwijks historie zeer 
moeizaam. D e wens uit de in le id ing dat het voor 
de jeugd een leidraad kan zi jn voor de kennis van 
hun plaatselijke geschiedenis, zal op deze manier 
niet i n vervul l ing gaan. 
D e samensteller van dit boekje die meer 
verzamelaar dan schrijver is geweest, heeft 
duidel i jk enkele kansen onbenut gelaten. Volgens 
de flaptekst was V a n T o l in de dertiger jaren 
secretaris van de werkcommiss ie uit de L a n d - en 
Tuinbouworganisat ies ter bevordering van de 
drooglegging van de Reeuwijkse en Sluipwijkse 
plassen. Over de droogmakingsplannen en het 
verdere lot der plassen v inden we i n dit boekje 
nauwelijks een bladzijde terug. D e oorlogsjaren 
'40- '45 worden met een halve pagina afgedaan. 

Jammer genoeg is een voorwoord van de 
burgemeester niet altijd het predikaat voor 
leesbaar o f historisch betrouwbaar. 

Bert Sliggers 

Scheveningen 

C . H . Slechte, Scheveningen tussen twee wereld
oorlogen. Het dorp, de visserij, de badplaats in de 
jaren 1918-1940. Kruseman 's Uitgevers
maatschappij b.v., D e n Haag, 1978, 111 p., 108 
foto's, l i t . en register op topogr.- en eigennamen, 
Prijs ƒ 29,50. 

Het aanbod van plaatjes-/fotoboeken, vaak 
synoniem voor ki jkboeken, is overstelpend. Care l 
Peeters sprak onlangs in een recensie (Vrij 
Nederland 10-2-1979) over de ziekte van het 
plaatje. 'Deze ziekte vindt men uitslui tend in de 
wereld van de uitgeverijen. Het is een epidemie 
omdat het besmettingsgevaar groot is . ' 
' E n c y c l o p e d i e ë n bestaan tegenwoordig bij 
voorkeur minstens voor de helft uit illustraties. 
Boeken waar in ook maar iets historisch wordt 
beschreven krijgen een evenredig o f een nog 
groter aantal afbeeldingen. D e tekst is veel minder 
belangrijk geworden dan de afbeeldingen en krijgt 
bijna het karakter van een onderschrift. ' W i e 
Scheveningen tussen twee wereldoorlogen snel 
doorbladert, is misschien geneigd tot dezelfde 
uitspraak te komen, maar wie dit fotoboek gaat 
lezen komt tot een andere conclusie. 
Ve le fotoboeken die slechts één onderwerp (stad, 
streek o f dorp) belichten, zi jn meestal alleen 
interessant voor de bewoners. Z o geven de meeste 
ansichtkaartbloemlezingen zo weinig informatie 
over het afgebeelde, dat slechts autochthonen bli j 
zi jn met de mededeling dat rechts vooraan de 
heer X staat. 

O p de foto's van Scheveningen staat de heer X 
ook maar dan tegen een uitvoerig geschetste 
achtergrond, waardoor het boek voor een niet-
Scheveninger ook lezenswaardig is geworden. E lke 
fotoserie (dorp, visserij, badplaats) wordt 
voorafgegaan door een tekst met achtergrond
informatie waardoor ook achter de foto's kan 
worden gekeken en zoals de auteur i n zi jn 
'Veran twoord ing ' ze l f zegt: ' D a n bekijkt m e n de 
nettenboetster i n haar Scheveningse dracht niet 
alleen vertederd, maar beseft men ook dat zij lang 
en vooral hard moest werken voor erg weinig 
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geld, omdat haar man als visser onvoldoende 
verdiende.' De fotobijschriften zijn in de meeste 
gevallen ook zeer uitgebreid. Jammer is het dat de 
nummers van de bij- en onderschriften niet bij de 
respectievelijke foto's zijn terug te vinden. 
Het deel over het dorp is gesplitst in de hoofd
stukken Duindorp, de sanering van 
oud-Scheveningen en het onderwijs in 
Scheveningen. Hierin wordt een duidelijk beeld 
geschetst van de sociale woningbouw als gevolg 
van de woningwet, waar de Scheveningse wijk 
Duindorp langs het Verversingskanaal nog een 
vrij gaaf voorbeeld van is. Dat deze nieuwbouw 
en de sanering van het oude dorp noodzakelijk 
waren, bleek al uit een enquête (1904-1906) naar 
de toestand van de vissers- en arbeiderswoningen 
te Scheveningen, die aan het licht bracht dat van 
de ruim 3000 onderzochte huisjes meer dan 2000 
in hofjes, gangen, poorten en sloppen stonden. 
Daarvan hadden er 1727 slechts één vertrek. 
Omstreeks 1917 werd begonnen met het 
onteigenen van de krotten, waarna in ruim 20 
jaar Scheveningen een totale gedaantewisseling 
zou ondergaan. 

In dezelfde periode kreeg Scheveningen zijn 
tweede vissershaven (1931) en staakten de vissers 
in 1929 en 1938 om meer geld en rust, welke 
onderwerpen in het tweede deel (visserij) de 
meeste aandacht krijgen. 
De badplaats scheen, in handen van de 
Exploitatie Maatschappij Scheveningen (EMS), 
een eigen leven te leiden. Terwijl enkele 
honderden meters verder gesloopt en gebouwd 
werd, veranderde er aan het uiterlijk van de 
badplaats tussen de beide wereldoorlogen 
nauwelijks iets. Ook de crisis had geen invloed op 
de frekwentie en het niveau van de amusements
programma's. Hier kon men zijn (geld-)zorgen 
vergeten dankzij een vrijwel non-stop programma 
cabaret, variété, circus, opera, symfonische en 
kamermuziek. Scheveningen bleef 'de badplaats 
voor de welgestelde Nederlander en de nog iets 
welgesteldere buitenlander, met het beste 
amusement van Europa, maar zonder casino'. 
(P. 82). 

Ondanks dat komen bij mij de bijbehorende foto's 
weinig zonnig over en dat is misschien wel 
tekenend voor het toen naderend onheil. 
Aparte aandacht wordt geschonken aan de Pier, 
het Gevers Deynootplein, het gokken, de politie
bureaus en het openbaar vervoer tussen Den 
Haag en Scheveningen. Een literatuuroverzicht en 
een register op topografische en eigennamen 

besluit het geheel. 
Na de Geschiedenis van Scheveningen van J. C. 
Vermaas (2 delen, 1926) tot ongeveer 1920, is er 
zelden meer wat over de recentere geschiedenis 
van dit dorp verschenen. Voor heel wat meer 
plaatsen houdt de geschiedschrijving aan het 
begin van deze eeuw op. Des te meer is dit 
goedgeslaagde beeldverhaal van het sociale en 
economische leven tussen 1918 en 1940 een 
welkome aanvulling. 

Bert Sliggers 

Amsterdamse plattegronden 

Historische plattegronden van Nederlandse 
steden. Deel I, Amsterdam. Inleiding door W. 
Hofman. Alphen aan den Rijn. Uitgeverij 
Canaletto, 1978. ƒ 160,—. 

Het lijkt erop dat de jaren zeventig de geschiedenis 
in zullen gaan als 'het decennium van de reprint'. 
Fotografische herdrukken van klassieke romans, 
plaatwerken en atlassen verschijnen aan de 
lopende band. Van gedichten van de 
Schoolmeester tot atlassen van Blaeu zijn in 
herdrukte vorm verkrijgbaar. Sommige uitgevers 
herdrukken zo'n werk zonder enige verklaring of 
inleiding, anderen laten een deskundige een paar 
bladzijden lang vertellen, waarom zij een 
facsimilé zo noodzakelijk vinden. 
Onder al deze herdrukkers neemt uitgeverij 
Canaletto een eigen plaats in. Men schuwt 
ambitieuze projecten niet en komt daardoor vaak 
boven het niveau van de al dan niet ingeleide 
'reprint' uit. 
In 1978 startte Canaletto de uitgave van de serie 
Historische plattegronden van Nederlandse 
steden. Het is de bedoeling van een aantal 
Nederlandse steden een selectie van twintig tot 
dertig kaarten en plattegronden te herdrukken en 
die zo uit te kiezen dat ze de topografische 
ontwikkeling van de stad in kwestie duidelijk 
laten zien. Elke selectie gaat vergezeld van een 
afzonderlijk 'boekwerk', waarin de keuze wordt 
verantwoord en de kaarten en plattegronden 
uitgebreid worden besproken. Canaletto heeft 
ervaring met deze manier van werken. Eerder 
werd b.v. al een integrale herdruk van de 
belangrijke kaart van Delfland van Kruikius 
verzorgd. 
Men is deze serie terecht begonnen met 
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Amsterdam, waarvan vooral in de 17e eeuw veel 
belangrijk kaartmateriaal is gemaakt, maar dat 
ook voor de eeuwen daarna de mogelijkheid van 
een evenwichtig samengesteld kaartwerk biedt. De 
wat moeilijk hanteerbare map met historische 
plattegronden van Amsterdam is buitengewoon 
geslaagd. En dat is niet in de laatste plaats te 
danken aan de samensteller en inleider, 
W. Hofman, die belast is met de zorg voor 
de belangrijke en uitgebreide verzameling kaarten 
en plattegronden van de Gemeentelijke 
Archiefdienst. In zijn inleiding legt Hofman uit, 
waarom er zoveel 17e-eeuwse plattegronden van 
Amsterdam zijn gemaakt: de stad breidde zich in 
die eeuw vrijwel voortdurend uit, zodat een kaart 
haast al verouderd was, wanneer hij verscheen. 
De stadsuitbreidigen heeft Hofman ook als 
leidraad genomen bij de keuze van het te 
reproduceren materiaal. Hij is gelukkig niet 
gezwicht voor de verleiding het publiek vooral 
mooie kaarten aan te bieden. In het vooral met 
manuscriptkaarten geïllustreerde tekstboek dat de 
verzameling begeleidt geeft hij van de 
Amsterdamse stadsuitbreidingen van de 17e eeuw 
tot heden een overzicht dat dit kaartwerk tot een 
wetenschappelijk belangrijke uitgave maakt. 
Hofman maakt op mij hierin niet de indruk een 
'schrijver' te zijn, maar zijn beknopte en staccato
achtige manier van vertellen garandeert in ieder 
geval duidelijkheid en zorgt dat de toelichting 
blijft wat hij behoort te zijn: een leidraad bij de 
kaarten. 

Het beste komt hij uit de verf in de uitgebreide 
beschrijvingen van de afzonderlijke kaarten. Hij 
geeft hierin gegevens over de cartograaf, de 
betrouwbaarheid van een kaart, z'n geschiedenis, 
vergelijkingen met andere kaarten uit dezelfde tijd 
en het bestaan van eventuele andere exemplaren. 
Deze teksten lijken veel gemakkelijker tot stand 
gekomen dan de inleiding, de verantwoording en 
het overzicht van de stadsuitbreidingen. Voor mij 
brachten ze de kaarten tot leven. Ze zijn in ieder 
geval voor de consumptie van de kaarten 
onmisbaar. 
Het is onnodig hier elke kaart afzonderlijk te 
behandelen. Ik zal me tot enkele bijzondere 
exemplaren beperken. Allereerst de plattegrond, 
die Cornelis Anthonisz. in 1544 maakte en 
waarvan alle 12 bladen zijn afgedrukt. Gelukkig, 
net als alle andere kaarten, op ware grootte, zodat 
blijkt wat een juweel van een plattegrond dit is, 
maar vooral ook hoe rijk aan gedetailleerde 
informatie. Persoonlijk vind ik het jammer dat de 

bladen niet zo zijn gedrukt dat ze als een puzzle 
aan elkaar gelegd kunnen worden. Ze zouden 
erdoor aan bruikbaarheid hebben gewonnen. Dit 
geldt voor alle kaarten, die uit meer dan één blad 
bestaan. Misschien een idee voor de volgende 
uitgaven. 
Het is ook jammer dat de uitgever de perspectief
tekening van Antonie van den Wijngaerde niet 
net als de kaart van Van Deventer in kleur heeft 
afgedrukt. Het is nu één van de zeer weinige 
minder geslaagde reprodukties in de map 
geworden. 
Tot de belangrijke kaarten behoort ook de 'Platte
grond van de oude en nieuwe royinge der stede 
Amsterdam' van Daniël Stalpaert uit 1662. Wat 
de afzonderlijke kaarten betreft tenslotte nog dit. 
Het is een uitstekende gedachte geweest de 
selectie te besluiten met een kaart uit 1977, 
uitgegeven door de Amsterdamse Dienst der 
Publieke Werken. 
A l met al een selectie, waarop de samensteller 
trots kan zijn, vooral vanwege de grote gebruiks
waarde voor ieder die zich met topografie van 
Amsterdam bezighoudt, maar zeker waar het de 
perspectivische kaarten betreft, ook voor hen die 
in bouwkundige bijzonderheden geïntersseerd 
zijn. 
In het begin van deze bespreking heb ik de map, 
waarin de kaarten ons aangeboden worden al 
'moeilijk hanteerbaar' genoemd. Ik heb nu enkele 
malen de hele stapel van 78 losse bladen en één 
opengevouwen kaart te voorschijn gehaald. Het is 
een genoegen ze te bekijken, maar dit wordt wel 
enigszins overschaduwd door het vooruitzicht ze 
weer zonder beschadiging of vouwen te moeten 
opbergen. Een degelijke fraaie en kostbare uitgave 
kan toch wel beter verpakt worden? Waarom de 
meerbladige kaarten niet in afzonderlijke 
'enveloppen' te steken? 
Voor de rest doet de kwaliteit van dit werk met 
verlangen uitzien naar de volgende delen. 

C. H . Slechte 

Mededeling 

'Aanwijzingen voor auteurs' kunnen worden 
aangevraagd bij de redactiesecretaris, Mevr. 
H . Suurmond, Plantsoen 75, 2311 K K Leiden, 
telefoon (071) 123766. 239 



Actualiteiten 

Holland 

De contactdag van de Vereniging Holland vindt 
plaats op 3 november 1979 te Woerden in het 
fraai gerestaureerde Tuighuis. Nadere bijzonder
heden volgen met de najaarspost. 
De contactcommissie van de vereniging stelt zich 
voor om, bij voldoende belangstelling, een lijst uit 
te geven van nog verkrijgbare regionale of lokale 
uitgaven over de Hollandse geschiedenis. Het gaat 
om publikaties die niet uitgaan van de 
Historische Vereniging Holland. De volgende 
criteria worden gehanteerd: 
1 de uitgave dient in enige relatie te staan tot 
Holland; 
2 de lijst betreft uitgaven van particulieren, 
stichtingen, verenigingen, archieven, 
waterschappen, gemeenten, provincies of andere 
vergelijkbare organisaties. Samenwerking met een 
commerciële uitgever is geen bezwaar; in dat 
geval dient wel de niet-commerciële participant 
als mede-uitgever op het titelblad vermeld te 
staan. 
3 van verenigingen worden behalve eenmalige 
publikaties ook jaarboeken opgenomen, daarvan 
wordt echter niet de inhoud vermeld. 
4 van archieven, waterschappen e.d. worden 
slechts bundels of monografieën opgenomen; 
inventarissen vallen buiten beschouwing. 
5 bij bestelling dient voor de besteller de kous af 
te zijn. Er kan van hem/haar dus niet geëist 
worden lid te worden van een organisatie. 
Belangstellenden voor plaatsing van uitgaven op 
de lijst worden verzocht voor 20 september 1979 
hun opgave te zenden aan D. G. Carasso, Dr. 
Koomansstraat 21, 1391 X A Abcoude. Behalve 
de gebruikelijke bibliografische gegevens zijn van 
belang: de wijze van bestelling (naam, adres, giro-
of banknr.) en de prijs (inclusief verzending). 

Westland 

Het tuinbouwmuseum in het Westland is 
voorlopig iedere zaterdagmiddag geopend van 14 
tot 16 uur. Het is gevestigd in de Hoeve 
Cruysbroeck aan de Middelbroekweg te 
Naaldwijk (toegang via de erf-ingang en niet door 
het monumentale inrijhek). 
De Stichting Westlands Centrum voor Streek-
historie kondigt voor het seizoen 1979/80 reeds 
de volgende lezingen aan: 25 oktober: Historische 
gebouwen in de Westlandse dorpen; 20 december: 

Beeldhouwwerken in het Westland; 21 februari 
1980: Medische verzorging in het Westland in de 
Middeleeuwen en daarna (tevens jaarvergadering 
van de Stichting); 24 april: poldermolens in het 
Westland. Het seizoen wordt dan afgesloten met 
een molentocht door de eigen omgeving. 

Enkhuizen 

Het Zuiderzeemuseum houdt op 29 september en 
1 oktober 1979 nog twee open dagen in het 
buitenmuseum-in-opbouw. De definitieve opening 
van dat buitenmuseum is voorlopig gepland voor 
28 mei 1982 en er moet nog angstig veel gebeuren 
voor het zover is. Van al die aktiviteit geeft ook 
de tentoonstelling in het binnenmuseum (tot 1 
april 1980) 'Dorp van de Zuiderzee' een overzicht. 

Hillegom 

In februari 1978 ging de fraaie torenspits van de 
Hervormde of Sint Maartenskerk van Hillegom in 
vlammen op. Deze ramp is aanleiding geweest tot 
het samenstellen van een boek over deze kerk en 
alles wat daar in en aan is (grafstenen, 
wandborden, preekstoel, 'slavenbankjes', enz.). 
Het is geschreven door de heer A. M . Hulkenberg 
en verlucht met een serie foto's (ook details) door 
J. F. Keijzer. De uitgave, waarvan de baten geheel 
ten goede komen aan de restauratie van de kerk, 
is verkrijgbaar bij voorintekening voor ƒ 35,— bij 
de Kerkvoogdij van de Hervormde Gemeente, 
p.a. J. Griekspoor, Leidsestraat 89 te Hillegom. 
Bij bestelling voor 1 september 1979 wordt Uw 
naam in de lijst van intekenaren opgenomen. 

De Lier 

Het boekje Uit het Liers verleden, over genealogie 
en historie van De Lier is geschreven door vijf 
leden van de werkgroep Oud De Lier. Het is te 
verkrijgen door overmaking van ƒ 13,75 op 
gironr. 15.93.911 van K. F. van Dijk, Heimond 
33, De Lier. 
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