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J A A R V E R S L A G 1974"- 1975 

betreffende de archieven en verzamelingen van de 

gemeenten ENKHUIZEN en HOORN 

- - - - - ... -··- -

ALGEMEEN 

Op 14 mei 1974 benoemde de raad der gemeente Hoorn mij tot gemeente
archivaris in de vakature die sinds de pensionering van mijn voor
ganger, drs. T.R. Mulder, bijna zes jaar onvervuld was gebleven. 
Op 1 september 1974 trad ik in funktie. Daarmee was definitief een 
eind gekomen aan de ongelukkige kombinatie van de funkties van con
servator van het Westfries Museum en gemeentearchivaris, terwijl 
anderzijds een geheel nieuw aspect gevormd werd door de samenwerking 
met de gemeente Enkhuizen. Voor het eerst werd nu een wetenschappe
lijk archiefambtenaar in de zin van de Archiefwet 1962 belast met het 
beheer van het waardevolle Enkhuizer gemeentearchief, aangezien de. 
gemeentearchivaris van Hoorn tevens als zodanig voor Enkhuizen zou 
fungeren, met een werktijdverdeling van 80% resp. 20%. 
Enkele namen dienen in verband met deze aanzet tot een. verantwoorde 
aanpak van· de gemeentelijke archiefzorg in oostelijk Westfriesland 
wel genoemd te worden. Allereerst die van dr. A.J. KÖlker,·provinciaal 
inspecteur der archieveni voorts de (inmiddels oud-) wethouders van 
de gemeente Hoorn, drs. C.A.J. Salman en drs. W.F.G. Wiese, de gemeen
tesecretaris van Hoorn, mr. A.P. Punt, en wijlen·de heer A. Brandhorst, 
in leven-gemeentesecretaris van Enkhuizen. 

De provinciaal inspecteur had zich reeds, in samenwerking met een werk
groep uit de Vereniging van Burgemeesters en Secretarissen van Oostelijk 
Westfriesland, intensief met de plannen tot vorming van een streekarchief 
voor oostelijk Westfriesland bezig gehouden. ~eeds in januari 1974 had 
hij daartoe een uitgebreid rapport opgesteld. In de genoemde werkgroep 
kreeg ik zitting en gedurende de eerste maanden bestonden mijn werkzaam
heden voor een belangrijk deel uit de bestudering van het rapport van 
dr. KÖlker en de praktische uitwerking daarvan op een aantal punten, 
met name het kostenaspect, de huisvesting en de concept-gemeenschappelijke 
regeling. Deze laatste werd in november 1974 door de werkgroep aanvaard 
en in januari 1975 aan de Vereniging van B. en s. aangeboden, waarbij ik 
een inleiding hield over "Taken en werkzaamheden van een gemeentelijke -
of streekarchiefdienst''· Door de vergade~ing werd ingestemd met ~et 
ontwerp, dat uitging van een centraal archiefdepot in Hoorn, ~aarvoor 
in.het te bouwen stadskantoor van de gemeente Hoorn ruimte zou worden 
geres·erveerd. Voorts besloot de vergadering aan het Samenwerkings-
orgaan .Westfriesland (S.O.W.) bemiddeling te vragen bij de praktische 
uitw~rklng van het ontwerp. 

Een medio 1975 door het s.o.w. ingedümd ontwerp-gemeenschappelijke 
regeling .vo~d bij de gemeentebesturen van Hoorn, Enkhuizen en Medemblik 
(dat inmiddels besloten had met ingang van 1976 aan de archiefdienst 
van Hoorn en Enkhuizen deel te nemen)·geen positief onthaal; men wilde 
in dit stadium het bestuurlijke aspect niet in de voorgestelde zin 
geregeld zien. ·Ten einde op zo kort mogelijke termijn toch een optimale 
gezamenlijke aanpak van de archiefzorg voor de drie gemeenten te laten 
funktioneren, k1rmm de provinciaal inspecteur met het voorstel om voor
lopig, mede in verband met de inmiddels binnen het Nederlandse archief
wezen ontstane diskussies over de organisatorische gevolgen van de 
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voorgenomen reorganisatie binnenlands bestuur, te kiezen voor het z.g. 
"model Alkmaar"• Daarbij .zou de gemeente Hoorn haar archiefdienst 
"openstell~n" voor alle gemeenten in oostelijk Westfriesland die ernst 

.wilden maken met de wettelijke verplichting van goede archiefzorg. 
Dit •oorstel werd in september 19~5 door de drie gemeentebesturen aan
vaard.· Aan het eind van de verslagperiode was de praktische uitwerking 
van dit "model", waarmee ik was belast, zover gevorderd, dat de overige 
gemeenten in oostelijk Westfriesland benaderd konden worden met de uit
nodiging aan deze voorlopige oplossing deel te nemen. 

Het voorgaande overziende kan worden gesteld, dat de gemeentebesturen 
van Hoorn, Enkhuizen en Medemblik, de drie voormalige stemhebbende 
steden in Westfriesland met een bijzonder ~aardevol archiefbestand, 
er duidelijk blijk v·an hebben gegeven hun taak op het gebied van de 
archiefzorg als neergelegd in de Archiefwet 1962 te verstaan. Het is 
te hopen dat de overige Westfriese gemeenten de nu geboden mogelijkheid 
zullen aangrijpen om te voldoen aan de wettelijke verplichting zorg te 
dragen voor een verantwoord archiefbeheer. Juist in samenwerkings-
verband kan ook door kleine gemeenten in alle opzichten aan die ver
plichting worden voldaan. De streekarchieven elders in het land zijn 
daar het bewijs van. In de praktijk blijken echter barrières de deel-
name aan een streekarchief in de weg te staan. Weliswaar zien veel ge
meenten - naar ik aanneem - het belang van daadwerkelijke archiefzorg in, 
maar urgentie wordt op dit punt .zelden aanwezig geacht. Archiefzorg is 
bovendien - het zou van gebrek aan realiteitszin getuigen dit te ontkennen -
doorgaans een sluitpost op de gemeentelijke begroting, zo een dergelijke 
post er al op ~oorkomt. 

Met teleurstelling kan in dit verband opgemerkt worden, dat het rijk 
weliswaar aanstalten maakt om artikel 27, tweede lid, van de Archiefwet 
1962 enige inhoud te geven, maar dat het nog onduidelijk is op welke 
gronden gemeenten voor een uitkering krachtens dit wetsartikel in aan
merking zouden kunnen komen, terwijl het hiervoor op de rijksbegroting 
geraamde bedrag nauwelijk~ de portokosten van de te voeren correspondentie 
dekt. De teleurstelling is des te grot-er, wanneer men bedenkt dat de 
Archiefraad reeds een aantal jaren met kracht aandringt op een verfijnings
regeling archiefzorg in het kader van.de uitkeringen uit het gemeente-

·fonds voor die steden die een belangrijk archief bezitten. De verfijnings
regeling historische stadskernen, die naar de mening van het ministerie 
van binnenlandse zaken een aparte regeling archiefzorg overbodig maakt, 
heeft uiteraard niets te maken met de kosten van een verantwoorde archief
zorg (terwijl ·ook de omvang van het monumentenbestand en van het archief
bestand volledig kunnen verschillen). Het is overigens triest voortdurend 
te moeten constateren hoezeer de archieven - historische bron bij uitstek -
het moeten afleggen tegen de monumenten en de museale verzamelingen. Daar
mee wil .niets ten nadele van beide laatstgenoemde categorieën gezegd zijn, 
maar de indruk wordt vaak gewekt dat visuele impressies bij beleidsbeslis
singen de doorslag geven. 

Steden als Enkhuizen, Hoorn en Medemblik, met een omvangrijk archiefbe
stand uit de periode tot 1813 bij een huidig inwonertal dat (relatief 
gezien) slechts ca. 20% bedraagt van het vroegere, komen in de huidige 
situatie voor zware lasten.te staan. Het is dan ook te hopen dat- wan
neer het rijk niet de helpende hand kan bieden - in elk geval de provincie 
bereid is opk in financiële zin mee te werken aan de totstandkoming van 
een "streekhistorisch centrum" (de term is van mijn Alkmaarse collega) 
voor Westfriesland, waarvoor de basis nu gelegd is. 
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2. PERSONEEL 

Bij m1Jn indiensttreding bestond ~e archiefdienst, mijzelf inbegrepen, 
uit twee personen. Sind& 1958 was de heer C. Kooiman als medewerker 

. voor.indiceringswerkzaamheden.aan de dienst verbonden, terwijl hij 
tijdens de lange periode dat in Hoorn geen gemeentearchivaris aanwezig 
was naast zijn indiceringsarbeid de bezoekers opving en zoveel mogelijk · 
de correspondentie bijhield: 
Per 1 september 1975 trad de heer G.J.M. Hergarden in het kader van de 
t.a.p.-regeling in dienst. Helaas was hij door.ziekte van begin oktober 
tot het eind van de verslagperiode verhinderd zijn werkzaamheden te ver
vullen. 
Per 1 januari 1976 werd de heer Kooiman, onder dankzegging •oor de 
plichtsgetrouwe dienstvervulling (van de door hem vervaardigde klappers 
wordt regelmatig een dankbaar gebruik gemaakt), op ruim 80-jarige leef~· 
tijd eervol ontslag verleend. Inmiddels was, met ingang van dezelfde 
datum, de hee~ L.P.M. Hoogeveen, middelbaar archiefambtenaar, benoemd 
pm als eerste medewerker van de archivaris werkzaam te zijn voor de 
drie samenwerkende gemeenten. 
Dat hiermee een begin is gemaakt met een grondige aanpak van de archief
zorg dient te worden _benadrukt. Aanstelling van een z.g. nazorgambtenaar, 
elders wel streek-registrator genoemd, die zich vooral met de semi-statische 
archieven, en de selectie en ove~dracht daarvan, zal bezighouden, zal riaar 
mag worden verwacht nog in 1976 kunnen plaats vinden. Voorts zal de in
gebruikneming van de definitieve huisvesting in 1977, gepaard gaande met 
een forse uitbreiding van het te beheren·archiefbestand, de noodzaak mee
brengen van aanstelling van een derde wetenschappelijke archiefambtenaar · 
voor het beheer van de studiezaal, de bibliotheek en de (bescheiden) _his
torisch-topografische atlas. Mocht zich op korte termijn.de deelneming 
van een groot aantal andere gemeenten voordoen, dan zal dit mijns inzi~ns 
de aanstelling van een vijfde personeelslid vorderen. 

Over de inschakeling van~medewerkers in het kader van de sociale werk
voorziening dient nog uitvoerig van gedachten te worden gewisseld. Het 
is nu eenmaal ~en feit dat om financiële redenen - de personeelslasten 
van medewerkers in w.s.w.-verband komen slechts voor een deel ten laste 
van de begroting van de archiefdiensten - zonder medewerkers ui~ deze 
sector bepaalde noodzakelijke werkzaamheden, vooral in het vlak van de 
nadere toegankelijkmaking (met name indicering) van arch{even en aróhief
bestanddelen, niet op behoorlijke schaal kunnen worden aangepakt. De 
prestaties die door dergelijke medewerkers bij de andere archiefdiensten 
worden geleverd, dragen in toenemende mate bij aan de optimale ontslui
ting van de archieven ten behoeve van alle vormen van historisch onderzoek. 

HUISVESTING; MATERIELE TOESTAND DER ARCHIEVEN EN VERZAMELINGEN 

De huisvesting van de dienst in het Hoornse stadhuis was - zonder in 
details te treden - volslagen onvoldoende. Ook de werkruimte in Enk
huizen, waar ik een dag per week in de archiefkluis zetelde, was niet 

. riant te noemen. Met grote vreugde werd in mei 1975 kennis genomen van 
het feit dat het ministerie van sociale zaken in het kader van de stimu
lering van de werkgelegenheid de bouw van een nieu stadhuis ("stads-
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kantoor'') in Hoorn financieel mog~lijk gemaakt. Met de bouw werd nog 
eind 1975 begonnen. De plannen, die sinds eind 1974 in deze richting 
waren ontwikkeld, konden nu definitieve· vorm krijgen. In het stads
kantoor was, zoals reeds hiervoo·r gezegd, plaats ingeruimd voor de 
archi~fdienst. Hiermee"zal voor de gezam~nlijke gemeentelijke archief
zorg in oostelijk Westfriesland een behoorlijke, modern geoutilleerde 
huisvesting gerealiseerd worden. 
De ruimten voor de archiefdienst omvatten: 
- een grote archiefbewaarplaats, waarin royaal plaats is voor alle 

over te brengen archivalia van de gemeenten in geheel oostelijk 
Westfriesland met inbegrip van de in bewaring te ontvangen oud
rechta-lijke - en oud-notariële archieven tot 1811/1842 en de retro
acta van de burgerlijke stand (eventuele vergroting van de archief
bewaarplaats in een later stadium behoort technisch tot de mogelijk
heden); 

- een ruime studiezaal met bibliotheekberging; 
- personeelsruirnten. 

In verband met de onveilige huisvesting in het Hoornse stadhuis was in 
principe reeds besloten tot een tijdelijke huisvesting in Medemblik ~et 
concentratie van de oudere archiefbestanden. De zich plotseling mani
festerende bouwkundige problemen die door de archiefbibliotheek op de 
eerste verdieping van het stadhuis werden veroorzaakt, gecombineerd met 
de noodzaak tot herstelwerkzaamheden aan het dak van het stadhuis waar
door de bibliotheek grote risico's van waterschade en diefstal zou lopen, 
terwijl ook de werkruimten niet meer te benutten zouden zijn, noopten 
najaar 1975 tot de definitieve beslissing om tijdelijk naar Medemblik 
te verhuizen. In het voormalige pand van het ambacht de Vier Noorder 
Koggen kon de dienst tijdelijk van de gastvrijheid van de Mederoblikker 
dienst gemeentewerken gaan genieten; doorslaggevend element hierbij 
vormde de aanwezigheid van een kleine, maar door de provinciaal inspec
teur goedgekeurde kluis waarin de oude archieven van de drie steden 
tot 1813 geconcentreer~konden worden. In december 1975 werd een begin 
gemaakt met de verhuizing. 
Hoewel de tijdelijke huisvesting tot tweernaal toe een tijdrovende ver
huizing meebrengt, dient de concentratie van de oude archieven in een 
veilige ruimte (voor het eerst in hun geschiedenis) als positief te 
worden aangemerkt. Voorts wordt hiermee niet alleen het reizen en 
trekken voor het personeel beperkt, hetgeen efficiënt werken bevordert, 
ook kunnen de bezoekers nu zonder voorafgaande afspraken tijdens kan
toortijden de gehele week in een behoorlijke ruimte (zij het wat krap) 
archieven en verzamelingen komen raadplegen~ 

Ten aanzien van de materiële toestand van archieven en verzamelingen 
kan ik geen bijzonder positieve geluiden laten horen. Met de aller
noodzakelijkste materiële verzorging is inmiddels een (tijdrovenq!) 
begin gemaakt. Om noodzakelijke restauraties uit te voeren en een 
begin te maken met een beho~rlijke charterberging e.d. zal vanaf 1977 
een behoorlijke post op de begroting moeten worden geplaatst. Met be
scheiden gebruikmaking van de vriendelijk aangeboden faciliteiten waar
over mijn Alkmaarse collega, drs. W.A. Fasel, dan hoopt te beschikken, 
zal op het punt van de gekwalificeerde materiële verzorging geleidelijk 
aan een meer bevredigende toestand kunnen ontstaan. Dat een toestand 
van jarenlange verwaarlozing, in feite·sinds de inventarisatie van de 
oude archieven van· Enkhuizen en (in mindere mate) Hoorn rond de eeuw-
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wisseling (hetzelfde geldt ·voor Medemblik), niet een-twee-drie voo~ 
een koopje is opgeheven zal iederereen duidelijk zijn. 
In verband hiermee kan nog worden. opgemerkt dat - deels samenvallend 
met de .materiële verzorgi-ng op e.h.b.o.-niveau - de controle van de 

. g~In~entariseerde oude archieven van Enkhuizen en Hoorn met name voor 
Hoorn belangrijke lacunes aan het licht bracht, die ov~rigens al geruime 
tijd blijken te hebben bestaan. In Enkhuizen schijnt vooral de biblio
theek onder het ontbreken vàn permanent beheer te hebben geleden, terwijl 
hier ook geen spoor van een foto- en ansichtkaartenverzameling, die 
vroeger aanwezig geweest schijnt te zijn, werd aangetroffen. 
Met het wegwerken van de grote achterstand op het punt van inbinden 
van periodieken werd een begin gemaakt. 

Een belangrijk onderwerp dient in dit kader nog te worden aangesneden. 
Reeds geruime tijd is het bij de meeste archiefdiensten een· goede ge~· 
woonte om aandacht te schenken aan schaduwarchiefvorming. Een eerste· 
rapportage mijnerzijds t.a.v. het Hoornse archief werd verdaagd tot 
een tijdstip waarop meer inzicht in de omvang van de dienst zou zijn 
verkregen • 
Inmiddels begint het tijdstip te naderen waarop ter gelegenheid van de 
ingebruikneming van de definitieve huisvesting aan het rijk verzocht 
zal moeten worden om inbewaringgeving van de hiervoor genoemde archi
valia voor de drie steden. Daarbij dient bedacht te worden dat de 
doop-, trouw- en begraafboeken, nog steeds de meest geraadpleegde 
archiefstukken, wegens slijtage niet meer in originali aan de onder
zoekers ter hand kunnen worden gesteld. Schaduwarchiefvorming door 
middel van fotokopieën, met het voordeel dat de dienstverlening op de 
studiezaal minder intensief behoeft te zijn, is hier geboden. Echter 
ook voor de eigen archieven en verzamelingen (kranten!) dient óm diverse 
redenen aan microfilming of -fichering gedacht te worden. 

..... 

4. WERKZAAMHEDEN 

a. algemeen 

De hiervoor geschetste ontwikkelingen op het gebied van de samenwerking 
tussen Enkhuizen, Hoorn en Medemblik en de eventuele uitbreiding daarvan, 
de huisvestingsproblemen en de planning van de inrichting van de ruimten 
in het stadskantoor te Hoorn, de materiële verzorging van archieven en 
verzamelingen en niet te vergeten de algehele oriëntatie ten aanzien van 

·de aangetroffen situatie, dit alles vergde nogal veel tijd. 
Door de raad van de gemeente Hoorn werd in mei 1975 een nieuwe archief
verordening vastgesteld, terwijl door het college van burgemeester en 
wethouders in aansluiting daarop een nieuw besluit post- en archiefzaken, 
een in~tructie voor de gemeeritearchivaris en een reglement voor de 
archiefdienst werden vastgesteld. 
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b. inventarisatie, ·catalogisering en indicering 

De heer Kooiman zette zijn werkz.aamheden aan de klapparing van de Hoornse 
trouwboeken (geref. ker~) voort en bereikte de jaren 1 60 van de 17e eeu\ot. 
Zelf verwerkte ik voorlopig de opgespaarde aanwinsten van de bibliotheken 
in'Hoorn en Enkhuizen en maakte ik een begin met de verwijdering van 
archiefjes en archiefgedeelten uit de Enkhuizer bibliotheek. Enkele 
mini-archiefjes in Hoorn en Enkhuizen werden voorlopig beschreven, ter
wijl met een magazijnlijst van de 19e- en 20e-eeuwse archieven van 
beide steden een begin werd gemaakt. Aan serieuze inventarisatie op 
grote schaal zal echter eerst gedacht kunnen worden nadat op personeel 
en materieel gebied soelaas is geboden. 

c. inspektie van het beheer van de niet-overgedragen 
archiefbescheiden van de gemeentelijke organen 

Wegens drukke werkzaamheden werd alleen aan de gemeentelijke sociale 
dienst van Hoorn een bezoek gebracht. De hier sinds kort aanwezige 
afdeling interne zaken en registratuur funktieneert goed, zodat er 
geen aanleiding.bestond tot rapportage aan het college van burgemees
ter en wethouders. Opgemerkt kan worden, dat voor een algehele san.e
ring van het semi-statische archief geen tijd blijkt te zijn, zodat 
de hiervoor aangeduide nazorg-ambtenaar van de archiefdienst hier 
nuttig werk zal kunnen verrichten • 

d. ac uisitie van archieven en verzamelin en 
zie voor gespecific~erde opgaven de bijlagèn bij dit versla~) 

Door de rijksarchivaris in Noord-Holland werd een t~eetal archiefstukken, 
aangetroffen in het archief van het Hoornse kantongerecht, overgedragen 
ter plaatsing in het oud-archief van Hoorn. Voorts werd door hem een 
bijzonder belangrijk. gedeelte van het oud-archief van Medemblik, alsinede 
enkele archivalia van het oude armenweeshuis te Enkhuizen, die tientallen 
jaren lang "zoek" geweest waren en bij overdracht aan het Algemeen Rijks
archief van de collectie-Asser tevoorschijn kwamen, overgedragen. · 
Het·archief van het Protestants wee~huis te'Hoorn, voor zover nog niet 
in de gemeentelijke. archiefbewaarplaats berustend, wer8.P/las'fli'Hh college 
van burgemeester en wethouders (waarnemende de taak van het college van 
regenten) voor de periode tot ca. 1960 naar de bewaarplaats overgebracht. 
Aan de overname van gemeentelijke archieven en van partikuliere archieven 
(kerkgenootschappen, verenigingen, bedrijven) kon wegens absoluut ruimte
gebrek- uitzonderingen van.zeer geringe omvang daargelaten- niet worden 
gedacht.-- Dit belangrijke taakonderdeel. moet noodgedwongen ·worden uit
gesteld tot de ingebruikneming van de definitieve huisvesting. Vooral 
aan het in bewaring nemen van partikuliere archieven, de enige mogelijk-
heid om te voorkomen dat waardevolle archieven voor alle mogelijke vormen 
van historisch onderzoek verloren gaan terwijl daarnaast de bewaargever 
te allen tijde va~ het archief gebruik kan maken, zal in de nabije toe
komst dan ook bijzonder veel ~andacht moeten worden besteed. 
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Het ontbreken van foto's en.prentbriefkaarten in Enkhuizen werd reeds 
genoemd. In dit verband dient melding gemaakt te worden van de col
lectie van het opgeheven Stadhuismuseum in Enkhuizen. In deze collectie 
bevinden zich naast de. gebruikelijke museale objecten ook diverse boeken, 
brochures, pàmfletten~ archieffragmenten, kaarten, prenten en tekeningen, 
waarvan overigens een gedeelte altijd al tot de verzamelingen van het 
gemeentearchief behoord heeft, maar door gecombineerd beheer en ruimte
gebrek niet afzonderlijk bewaard werd. In afwachting van een defini
tieve selectie vóór bruikleengeving en het vervaardigen van een summiere 
inventaris werd in het najaar van 19?4 de gehele collectie overgebracht 
naar het Zuiderzeemuseum. Na gereedkoming van de inventaris deelde ik 
in april 1975 aàn de direktie van het Zuiderzeemuseum mee, welke zakèn 
mijns inziens naar de gemeente Enkhuizen (ter plaatsing onder beheer 
van de archiefdienst, voor een klein gedeelte ook ter plaatsing in het 
gemeentelijk Waagmuseum) zouden dienen terug te keren. Aan het eind 
van de verslagperiode was van het teruggevraagde ca. 30% ·(van de boeken 
en brochures ca. 80%) terugontvangen. 

Wat de bibliotheken betreft: hier werd een begin gemaàkt met het 
wegwerken van de enorme achterstanden en hiaten. Helaas blijken 
dergelijke kunstgrepen achteraf altijd kostbaarder te zijn dan het 
regelmatig bijhouden. Vooral het completeren van seriewerken wordt 
niet alleen nodeloos duur, maar ook soms onmogelijk. 

e. gebruik van de archieven en verzamelingen 

Voor het betrekkelijk lage aantal bezoekers en bezoeken zijn een 
aantal voor de hand liggende faktoren aan te wijzen, zoals . de 
gebrekkige outillage, het ontbreken van de 19e-eeuwse bevoikings- · 
archieven en de retroacta van de burgerlijke stand aan het beheerde 
archiefbestand. De tijdelijke huisvesting in Medemblik zal vanwege 
de lastiger verbindingen per openbaar vervoer, vooral voor bezoekers 
van buiten Westfriesland, eerder remmend werken. Aangenomen mag 
worden dat de definitieve huisvesting in Hoorn te zijner tijd een 
sterke stijging van het bezoekersaantal te zien zal geven. De-son
danks is ook nu reeds de service-verlening aan bezoekers een 
arbeidsintensieve zaak. Daarnaast vereisen ook de vele schriftelijke 
verzoeken om inlichtingen bijzonder veel tijd, terwijl in toenemende 

·mate telefonische verzoeken om inlichtingen binnenkomen. 
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Overzicht van aantallen bezoekers en bezoeken: 

1974 (sept.-dec.) 

Enkhuizen 

Hoorn 

1975 

Enkhuizen 

Hoorn 

bezoekers 

Westf:Hesland 
. re.st Nederland 
buitenland 

Westfriesland 
rest Nederland 
buitenland 

Westfriesland 
rest Nederland 
buitenland 

Westfriesland 
rest Nederland 
buitenland 

5 
1 

12 
5 
2 

19 

2 
5 
2 
9 

. 31 
32 

+ 

bezoeken 

7 

91 

21 

249 

Het aantal uitleningen van bibliotheekwerken bedroeg in 1974 voor 
Enkhuizen 1 en voor Hoorn 11 (6 intern, 5 extern). Voor 1975 

-8-

·waren deze aantallen respectievelijk 5 en 53 (28 intern, 25 extern). 
In 1974 vonden geen uitleningen van archiefbescheiden plaats. In 1975 
werden uit het Enkhuizer archief 3 inventarisnummers en uit het Hoornse 
archief 16 inventarisnummers uitgeleend (alle op basis van art. 23 van 
het Archiefbesluit). 
Uit de fotoverzameling (Hoorn) werden in 1975 ca. 40 foto's uitgeleend. 
Medewerking in de vorm van bruiklening werd in 1975 verstrekt aan de 
tentoonstelling "Vogelkunst" van het Westfries Huseum en een tentoon
stelling van de Commissie voor landelijk schoon van het Historisch 
Genootschap "Oud West-Friesland" ter gelegenheid van de najaara
streekmiddag te Berkhout. 

f. edukatieve aktiviteiten 

In december 1974 hield ik voor de verem.g~ng "Oud-Hoorn" een inleiding 
over het Hoornse ge~contearchief. In februari en september 1975 werden 
in Hoorn resp. Enkhuizen groepen studenten van de lerarenopleiding 
geschiedenis van de VU te Amsterdam ontvangen met een uiteenzetting 
over taak en inhoud van de gemeentelijke archieven toegelicht met 
showmateriaaL In november en december 1975 gebeurde dit ten behoeve 
van twee brugklassen van de scholengemeenschap "Westfriesland" te Hoorn. 
In oktober 1975 fungeerde ik als een der rondleiders door "oud Hoorn" 
tijdens de historische dag van de Culturele Raad Noord-Holland, terwijl. 
ik in december 1975 deelnam aan de beroepenvoorlichtingsavond voor de 
havo- en vwo-leerlingen van de drie Hoornse en Enkhuizer scholengemeen
schappen. 
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Van 20 april t/m 9 mei 1975 werd i~ nauwe sámenwe~king met de direkteur 
van de openbare bibliotheek te Enkhuizen, de heer W.F. Janbroers, in 
deze bibliotheek een tentoonste_lling georganiseerd ter gelegenheid van 
de dertigste herdenking van de bevrijding. Als basismateriaal werd ge
bi·uik gemaakt van de oorlogsdokumentatieverzameling van het az:chief, 
terwijl van verscheidene partikulieren materiaal in bruikleen werd ont
vangen, waarbij in het bijzonder de bruiklening van diverse reali-a uit 
het Enkhuizer wapenmuseum ~enoemd moet worden. De tentoonstelling, 
ondersteund met diabeelden, werd met name door diverse klassen leer
lingen van Enkhuizer scholen bezocht. Het totale aantal bezoekers 
bedroeg ruim 2000. 

In het kader van het Monumentenjaar (M 75) organiseerde ik in samen
werking met de vereniging "Oud-Hoorn" een fotowedstrijd (mei/juni) en 
een tentoonstelling "Hoorn - het zien nog waard?" (29 juni t/m 13 juli) 
in het pand van het tekengenootschap "Debutade", dat door dit genoot
schap bereidwillig beschikbaar werd gesteld. De fotowedstrijd, waaraan 
door de plaatselijke fotohandelaren bijzonder geapprecieerde medewerking 
werd verleend, leverde 165 inzendingen op. De tentoonstelling trok 
ca. 400 bezoekers. Met dank dient de medewerking van "Debutade", het 
Westfries Museum, de· Ned. Herv. gemeente Hoorn, de foto-werkgroep Hoorn 
en het bureau voorlichting en de dienst openbare werken van de gemeente 
Hoorn vermeld te worden, alsmede de steun van diverse partikulieren. 

In verband met de verhuizinr,sperikelen zal in 1976 en 1977 geen tentoon
stelling gehouden kunnen worden. Toch behoort exposeren mijns inziens 
tot een van de zinvolle edukatieve bezigheden van een archiefdienst, 
zeker in samenwerking met andere instellingen en verenigingen op kultu
reel gebied. Aan een frekwentie van eens per twee à drie jaar moet toch 
wel gedacht worden, waarbij in het bijzonder de gerichtheid op de school~ 
gaande jeugd (hoogste klassen basis- en laagste klassen voortgezet onder
wijs) voorop zal dienen te staan. 

In september 1975 begon-ik met een cursus van 12 lessen (eenmaal per 
twee weken op dinsdagavonden) "lezen oud schrift" voor beginners, waar
voor zich zeer veel gegadigden uit heel oostelijk Westfriesland en de 
omgeving van Alkmaar hadden aangemeld. Slechts 15 cursisten konden ge
plaatst worden, waarvan er uiteindelijk twee afvielen. Gezien de grote 
belangstelling zal ook voor het seizoen 1976/1977 een dergelijke cursus 
·worden georganiseerd. Voor de huisvesting werd dankbaar.gebruik gemaakt 
van de vergaderzaal van de Ned.Herv. gemeente Hoorn; na ingebruikneming 
van het stadskantoor zal in de toekomst de studiezaal voor dergelijke 
evenementen kunnen worden gebruikt. 

g. overige externe kontakten 

Met div~~~e collega's werd in het kader van vergaderingen en bijeenkomsten 
van de Vereniging van Archivarissen in Nederland, de Landelijke Kring van 
Gemeente- en Streekarchivarissen en de groep van Hollandse gemeente-, 
streek- en waterschapsarchivarissen een prettig kontakt onderhouden. 
In 1975 nam ik zitting in de Hoornse commissie straatnaamgeving en in 
de com~issie monumentenjaar van het Samenwerkingsorgaan Westfriesland. 
Voorts fungeerde ik als archiefconsulent voor de ring Medemblik (cilassis 
Hoorn) van de Ned.Herv. kerk en trad ik als secretaris toe tot het bestuur 
van de vereniging "Oud-Hoorn". 

De gemeentearchivaris, 

B.J. van der Saag. 
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Bijlage 1 

aanwinsten archiefbescheiden 

Res6luties ~an het ComitA ~ver de stadswerken en gebouwen van ~e 
stad Hoorn, 1800-1801. · 1 deel. 

Register van bij het voornoemde Comité ingekomen en aan het ComitA 
van financiën doorgezonden rekeningen, 1797-1808. 1 deel. 

n.b. opgenomen als aanvulling op de inventarisrGonnet nrs. 190 a 
en 191 a 

(overgedragen door de Rijksarchivaris in Noord-Holland). 

Archivalia uit het.archief van het oude armenweeshuis te Enkhuizen, 
18e en 19e eeuw, inventarisnummers 3, 38 en 40. 
{overgedragen door de Rijksarchivaris in Noord-Holland). 

Archivalia uit 

inv.nr. 36 

inv.nr. 38 

inv.nr. 43 

het stadsarchief van Medemblik (inventaris-Gonnet): 

Resoluties van burgemeesters en vroedschap, 16 delen. 

1651-1670 1742-1748 
1671-1679 1749-1753 
1679-1684 1754-1759 
1685-1694 1759-1767 
1694-1706 1768-1771 
1706-1726 1778-1783 
1727-1733 1783-1788 
1734-1741 1788-1795 

Resoluties van burgemeesters, 3 0elen. 

1758-1766 1777-1793 1793-1795. 

Resoluties van provisionele representanten en opvol
gende colleges, 10 delen. 

1795 
1795-1796 
1796-1798 
1798-1799 
1799 

1800-1801 
1801 
1801-1802 
1803-1805 
1805-1808 

inv.nr. 43a Re~oluties van wethouders en raden, 1808-1811, en 
van burgemeesters en raden, 1815-1816. 1 deel. 

(overgedragen door de Rijksarchivaris in Noord-Holland). 

Gedeelten van de archieven van het Burgerweeshuis, het Huiszittende 
Armen-weeshuis en het Protestantse weeshuis te Hoorn, 16e e. - c. 1960, 
ca. 6 m'. 
(overbrenging door de beheerder van het Protestants weeshuis). 
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Bijlage 2 

aanwinsten bibliotheek en handschriftenverzameling (beperkt tot 
Noord-Holland) 

1974 --.-
Enkhuizen: 

G. Brandt, Historie der vermaerde zee- en koop-stadt Enkhuisen· 
(reprint naar de 2e dr. van 1747, Nieuwendijk 1971); L. Brandts Buys, 
De landelijke bouwkunst in Hollands Noorderkwartier (Arnhem 1974); 
D. Brouwer, Het Gereformeerde weeshuis te Enkhuize·n (overdruk uit de 
Enkh.Crt. 1908); Fotoboek van de vereniging "Oud-Enkhuizen" (Enkhuizen 
1974); J.J. Schilstra, In de ban van de dijk, de Westfriese omringdijk 
(Hoorn 1974); S.B.J. Zilverberg, Gerard Brandt en Sebastiaan Centen 
als geschiedschrij~ers van Enkhuizen (Nieuwendijk 1971). 

Onder deze en de overige aanwinsten bevonden zich schenkingen van: 
Algemeen Rijksarchief te Den Haag; gemeentearchieven van Amsterdam, 
Dordrecht, Haarlem, Leiden en Vlaardingen; Jac. Groot te Alkmaar; 
rijksarchieven in Gelderland, Groningen en Noord-Brabant; Unieboek B.V. 
te Bussum en E.C. de Vries te Enkhuizen. 

Hoorn: 

"Arbeidersbelang" 50 jaar (gedenkboek van de woningveren~g~ng "Arbei
dersbe~ang", 1906-1956)(Hoorn 1956); W.A. Braasem, Agatha van Foreest, 
een Hoornse Lady Chatterley (in: Oud-Nieuws, jrg. 7, 1974, pp. 38-43); 
W.A. Braasem en H.O.J. de Ruyter de Wildt, Hoorn (viertalige stadswand~~ 
lil1g met foto' s)(Hoorn 1973); L. Brandts Buys, De landelijke bouwkunst . 
in Hollands Noorde~kwartier (Arnhem 1974); H.J. Heijnes, Kinderen· Noord
Hollands (Amsterdam z.j.); J.C. Kerkmeijer, Gids voor Hoorn (Hoorn 1937); 
Tine Leiker-Kooijmans, Straatslijpen in Hoorn, wandelingen in een oude 
stad met straatnaambordjes als wegwijzers (Hoorn 1974); Volkert J. Nobel, 
1820/1970, herinneringen aan 150 jaar Wederkerige Waarborgmaatschappij 
Kring Benningbroek gevestigd te Hoorn (Hoorn 1970); Joh.M. Ridderikhoff, 
Kent u ze nog ••• de Hoornsen (Zaltbommel 1974); J.J. Schilstra, In de 
ban van de dijk, de Westfriese omringdijk (Hoorn 1974); J.J. Schipper en 
G. van Leeuwen, Nota over "voorlichting" gemeente Hoorn (Hoorn 197lt.); 
De Speelwagen, populair maandblad· gewijd aan de historische schoonheid ••• 
in Hollands Noorderkwartier.(Wormerveer 1946-1955, jrg. 1 t/m 10); 
Lize Stilma, Hoorn in zakformaat (Baarn ·1963); West-Fries1and's "Oud en 
Nieuw" (jaarboeken uitgegeven door het Hist.Gen. "Oud \'Iest-Friesland"), 
dln. 1, 4, 5 en 7 (Hoorn 1926, 1930-1931, 1933); A.J. Wit enK. Blauw, 
Overzicht van de familie Wit (Westfriese geslachten nr. XI)(Hoorn 1974). 

Onder deze en de overige aanwinsten bevonden zich schenkingen van: 
Algemeen Rijksarchief te Den Haag; Archiefraad te Rijswijk; W.A. Braasem 
te Hoorn; Economisch-historisch Seminarium van de Universiteit van Amster
dam; Europese Bibliotheek te Zaltbommel; gemeentearchieven van Amsterdam, 
Haarlem, _Leiden, Schiedam en Vlaardingen; ir. C. Koeman te Hoorn; rijks
archieven in Gelderland, Groningen en Noo~d-Brabant; Rijkseemmissie vo6~ 
de Vaderlandse geschiedenis te Den Haag; Staatsarchiv Breme~; Stichting 
historisch boerderij-onderzoek te Arnhem; Uitgeversmaatschappij ''West
Friesland" te Hoorn; dr. H.A. van Vessem te Bennebi:·oek; vlerkgroep Grote 
Raad van de Universiteit van Amsterdam; Westfries Museum te Hoorn. 
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aanwinsten bibliotheek en handschriftenverzameling· (beperkt tot · 
Noord-Holland) 

Enkhuizen: 
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Catalogus van boeken, tijdschriften, enz. uit de bibliotheek van de 
vereniging "Oud Enkhuizen" (Enkhuizen 1967, aanvulling 1972); Snouck 
van Loosen-ziekenhuis Enkhuizen 1900-1975 (Enkhuizen 1975); J. Zwaan, 
Enkhuizen in oude ansichten, deel 2 (Zaltbommerl 1975). 

Onder deze en de overige aanwinsten bevonden zich schenkingen van: 
Algemeen Rijksarchief te Den Haag; Friesland Bank te Leeuwarden; 
gemeentearchieven van Alkmaar, 's-Gravenhage, Haarlem en Vlaardingen;· 
rijksarchieven in Drenthe en Noord-Brabant; de vereniging "Oud Enk
huizen"; de Vereniging tot exploitatie van het Snouck van Loosen
ziekenhuis te Enkhuizen. 

Hoorn: 

Alkmaars jaarboekje 1973 (Alkmaar 1974); D. Appel, Kent u ze nog ••• 
de Enkhuizers (Zaltbommel 1972); L. Appel, De slag op de Zuiderzee 
(Zutphem 1973); Herma M. van den Berg, De Ned. monumenten van geschie
denis en kunst, deel VIII, 2e stuk: Westfriesland, Tessel en Wieringen 
(ongew.herdr.; Arnhem 1971); G.J. Borger, De Veenhoop, een historisch
geogrl:!-fisch onderzoek naar het verdwijne·n van het veendek in een deel 
van West-Friesland (Amsterdam 1975); K.J. Dekker, Nieuw licht, Horne 
schoon stede soet (Hoorn 1975); De financiile consequenties voor de 
gemeente lloorn van het al dan niet bebouwen van de Kersenboogerd 
(Stichting voor ec. onderzoek der universiteit van Amsterdam, 1975); 
Groot-Hoorn grootspraak?, eindverslag van de inspraakprocedure over het 
voorontwerp-struktuurplan Groot-Hoorn (Hoorn 1974); Th. Hoffer, Geschie
denis van de parochie "St.Lucas", Hem-Venhuizen (3 dln. in 2 bdn; Ven-_ 
h~izen 1970-1975); Hoorn- je kijkt je ogen uit (Hoorn 1975); Horen en 
zien: Groot-Hoorn zien (Hoorn 1974); Informatiegids Blokker (2e dr.; 
Haren 1974); Jaarboekje der Ned.Herv.gemeente te Hoorn,·1929 en 1940; 
Jaarboek voor de provincie Noord-Holland ••• 1974 (Amsterdam 1974); 
Jaarboekje 1974 (voor de) gemeente Wervershoof (Wervershoof 1974); 
Jaarverslag 1974 van de gemeentelijke sociale dienst te Hoorn;·De kerk 
te kijk, kerken in Noord-Holland ~itgebeeld (z.pl. en j.); J.C. Kerk
meijer, Restauratie der Noorderkerk te Hoorn (Hoorn 1929); W. Kramer, 
Kent u ze nog ••• de Medemblikkers (Zaltbommel 1972); H. Kroon en 
F. Kapteyn, Nieuwe kroniek van Hoorn (Hoorn 1891); P.W. de Lange, 
De ontwikkeling van een oligarchische Fegeringsvorm in een Westfriese 
stad, Medemblik 1289-1699 (overdruk uit Holl.Studiën 3, 1972, pp.119-46); 
F. van Melle, Zo maar een dorpskerk, geschiedenis van de N.H •. kerk te 
Venhuizen (Venhuizen 1975); Monumenttaal Noord-Holland (Hoorn/Wogmeer/ 
Amsterdani.1975); Noord-Holland (Haarlem 1975); Noord-Holland Noord 
bedreigd gebied (Haarlem 1963); Nota rehabilitatie havenk~artier Hoorn, 
dl. 4-5 (z.pl., 1975); Ontwerp-structuurplan Groot Hoorn, voorstel 
(met bijlagen)· d.d. 18 dec. 1975 van burgemeester en wethouders van 
Hoorn; N. Reus, Landschapsanalyse van een gedeelte van de polder 
"Het Grootslag" (getypt, Lutjebroek 1975); J.M. Ridderikhoff, Ernst 
en luim in het theater (Hoorn z~j.); Annemarie C. Scheepstra~ Medemblik 
vroeger en nu, een bibliografie ('s~Gravenhage 1974); J.J. Schilstra, 
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Dit land boven het IJ (4e dr.; Hoorn 1972); J.J. Schilstra, Wie water 
deert, het Hoogheemraadschap van de Uitwaterende Sluizen in Kennemer
land-en West-Friesl~nd 1544-1969. (Worm~~veer 1969); Sociale atla~ Noord
Holland, 4 dln (Haarle~ 1961-1965); Sportnota 1973, een onderzoek naar 
de tegenwoordige en toekomstige behoeften aan sportaccomodaties in de 
gemeente Hoorn (Hoorn 1973); Structuurplan Groot-Hoorn voor de gemeenten 
Berkhout, Blokker, Hoorn, Zwaag, 2 dln (Hoorn 1973); Structuurplan Groot
Hoorn voor de gemeenten Berkhout, Blokker, Hoorn, Zwaag, 5 dln. in 3 bdn 
(Hoorn 1975); De verhuisbeweging naar de nieuwbouw in Noord-Holland in 
1972, 2 dln (Haarlem 1973); De verhuisbeweging naar de nieuwbouw in 
Noord-Holland in 1973, 2 dln (Haarlem 1974); Verordening op de rechts
orde in de gemeente Hoorn (Hoorn 1974); Voorloopige lijst der Neder
landsche monumenten van geschiedenis en kunst, deel V, De provincie 
Noordholland (uitgezonderd Amsterdam)(Utrecht 1921); R. Westerop, 
Hoorns bui tensingel, in rym beschreven (facsimile-ui tg. naar de o·orsp. 
uitg. van 1728; Alphen a/d Rijn 1971); West-Frieslands oud en nieuw, 
42e bundel van het Hist.Gen. "Oud West-Friesland" (Hoorn 1975); West
friesland: ruimte voor 300.000 (Hoorn 1967); Waar zetelt en wat doet 
het provinciaal bestuur van Noord-Holland (Haarlem 1966); W.F.G. Wiese, 
De Westfriese munt (overdruk uit West-Frieslands oud en nieuw, 41e bund~l, 
Hoorn 1974); Fr. de Witt Huberts, Haarlem's heldenstrijd in beeld en 
woord 1572-1573 ••• (Den Haag 1943); J. Zwaan, Oude tekeningen vertellen 
over: "De zeven steden van Hollands Noorderkwartier" (Alphen a/d Rijn 
1972, 2e dr.). 

Onder deze en de overige aanwinsten bevonden zich schenkingen van: 
Algemeen Bureau van de Gereformeerqe kerken in Nederland; Algemeen 
Rijksarchief te Brussel; Algemeen Rijksarchief te Den Haag; Commissie 
voor de archieven van de Ned.Herv. kerk te Den Haag; mej. drs. R. v~n 
Ditszhuyszen te Den Haag; Economisch-technologisch Instituut te Haarlem; 
gemeente Wervershoof; gemeentearchieven van Alkmaar, Amsterdam, Breda, 
Dordrecht, Eindhoven, Gorinchem, 's-Gravenhage, Haarlem, Heerlen, Leeuwar
den, Leiden, Kampen, Maassluis, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen, Zutphen; 
zr. C.G. Groentjes te Hoorn; Hoogheemraadschap Uitwaterende Sluizen 
te Edam; R. de Jong te Enschede; Koninklijke Nederlandse Akademie van 
Wetenschappen te Amsterdam; P. Kooiman te Heiloo; Ministerie van Volks
gezondheid te Den Haag; drs. T.R. Mulder te Norg; dhr. Van Os te Haarlem; 
provinciaal inspecteur der archieven in Noord-Holland te Haarlem; provin
cie Noord-Holland; drs ... A.E. van Puffelen te Den Haag; N. Reus te Lutje
broek; rijksarchieven in Drenthe en Noord-Brabant; Rijkseemmissie voor de 
Vaderlandse geschiedenis te Den Haag; Rijksdienst voor Oudheidkundig 
Bodemonderzoek te Amersfoort; Staatsarchiv Bre~en; streekarchivariaten 
de Liemers, Noord-Kempenland, kràng Oosterhout en de Rijnstreek; 
P.A. Tiele-Academie te Den Haag; ~:w. Unger te Grijpskerke; Werkgroep 
Grote Raad van de Universiteit van Amsterdam; Westfries Museum te Hoorn; 
drs. W.F.G. Wiese te Hoorn • 
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Bijlage· 3 

aanwinsten topografisch-historische atlas 

1974 
Enkhuizen: 5 foto's, 1 staalgravure. 

Hoorn: 2 foto's en 20 prentbriefkaarten (schenkingen van mej. E. de 
Groot te Kampen en Kl. Laan te Hoorn). 

.1.212. 
Enkhuizen: 3 foto's, 3 prentbriefkaarten (waaronder schenkingen van 

J.H. Eriks te Amersfoort en B. Rooseboom te Vianen). 

Hoorn: 135 foto's, 75 dia's, 2 glasnegatieven, 1 prentbriefkaart, 
3 topografische kaarten (waaronder schenkingen van 
mevr. J.M. Charisius-de Leur te Den Haag, A.H. van Ketel 
te Amsterdam, J.A. Kok te Landsmeer; Kl. Laan te Hoorn; 
gemeentearchief van Nijmegen; dr.ir. H.A. van Oerle te 
Oude Ade; drs. B.J •. van der Saag te Hoorn; P.P.B. Schaper 
te Hoorn). 


