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Archiefdienst Westfriese Gemeenten 

I. ALGEMEEN 

De toestand van het Westfriese streekarchief aan het eind van de 
verslagperiode vertoont met de situatie van begin 1976 opmerke
lijke verschillen. Gelukkig in positieve zin. Begon 1976 met de 
rommelige situatie van een tijdelijke verhuizing naar Medemblik, 
het jaar 1977 werd afgesloten onder materiële omstandigheden die 
een effectieve aanpak van het archiefbeheer voor het snel toege
nomen aantal deelnemende gemeenten mogelijk maakten. 

Nadat in 1975 de drie Westfriese steden Hoorn, Enkhuizen en 
Medemblik hadden gekozen voor een "streekarchief model Alkmaar", 
d.w.z. een "medegebruik" van de Hoornse archiefdienst in personeel 
en materieel opzicht door andere gemeenten in de regio, werden 
in januari 1976 de overige 24 gemeenten in oostelijk Westfriesland 
benaderd met een voorstel tot deelname op die basis. Daarbij was 
van een iets andere kostenopzet uitgegaan dan in Alkmaar het geval 
was, namelijk naast een "bewaarloon" voor de in de centrale ar
chiefbewaarplaats onder te brengen archieven de afname van een 
minimum aantal werkdagen per personeelslid per jaar (waarbij voor 
Hoorn, Enkhuizen en Medemblik van resp. 40%, 20% en 10% van de 
werktijd werd uitgegaan). Voor het niet door andere gemeenten 
"afgenomen" gedeelte van de werktijd zou Hoorn garant staan. 
De reakties op het rondgezonden voorstel waren weinig bemoedigend. 
Enkele gemeenten gaven te kennen eerst de gemeentelijke herinde
ling van oostelijk Westfriesland te willen afwachten alvorens 
over deelname te beslissen. Enkele andere gemeenten vonden de 
kosten te hoog. De gemeente Hoogkarspel stelde zich als enige 
duidelijk afwijzend op. Verreweg de meeste gemeenten reageerden 
in het geheel niet. 
Slechts de gemeente Obdam besloot in maart 1976 tot deelname, 
in december 1976 gevolgd door Hoogwoud. 

Na de ingebruikneming van de nieuwe huisvesting in het Hoornse 
stadhuis werd besloten om de kostenverdeelsleutel in die zin te 
wijzigen, dat de minimaal door de niet-stedelijke gemeenten af te 
nemen werktijd zou worden verminderd en gekoppeld aan het inwoner
tal, waardoor ook voor de kleinere gemeenten het aantrekkelijker 
zou worden om deel te nemen. 
Medio augustus 1977 werd het nieuwe voorstel aan de nog niet 
deelnemende (22) gemeenten verzonden. Tegelijkertijd maakte de 
provinciaal inspecteur der archieven een rondreis langs de nog 
niet deelnemende gemeenten om persoonlijk tekst en uitleg te geven 
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en tot deelname te stimuleren. 
Het resultaat van deze gecombineerde aktie bleef gelukkig niet 
uit. In korte tijd besloten de gemeenten Abbekerk, Avenhorn, 
Berkhout, Blokker, Bovenkarspel, Grootebroek, Midwoud, Nibbixwoud, 
Opmeer, Oudendijk, Twisk en Ursem tot toetreding per 1-1-1978, 
waardoor het aantal deelnemers per die datum op 16 kwam.:) 
Bovendien gaven de colleges van b. en w. van Venhuizen en Wognum 
te kennen dat begin 1978 aan de gemeenteraden een voorstel tot 
deelname zou worden gedaan.::) 

Zo bleek aan het eind van de verslagperiode de benaming "Archief
dienst Westfriese Gemeenten" aanmerkelijk sneller inhoud te hebben 
gekregen dan menigeen had durven voorspellen. Dat uiteindelijk 
de meeste gemeenten toch niet hebben gewacht op de gemeentelijke 
herindeling - die op dit moment nog steeds geen kracht van wet 
heeft verkregen - stemt in het bijzonder tot tevredenheid. Insiders 
zullen het erover eens zijn, dat in veel gevallen uitstel het ge
vaar inhoudt, dat de archieven in omvang en materiële toestand 
snel achteruit gaan. 

Tenslotte kan nog worden vermeld, dat begin 1977 aan de provincie 
Noord-Holland om een eenmalige subsidie (gespreid over vier jaar) 
was gevraagd, om de lasten gedurende de eerste jaren zo laag moge
lijk te houden, terwijl in november 1977 aan het rijk om een sub
sidie voor enkele bijzondere materiële zaken was verzocht. 
Op geen van beide aanvragen was aan het eind van de verslagperiode 
een beschikking ontvangen. 

2. PERSONEEL 

De personeelsformatie van de archiefdienst onderging in de verslag
periode de nodige wijzigingen in positieve zin. 

In het vorige verslag maakte ik reeds melding van de indiensttreding 
van de heer Hoogeveen als middelbaar archiefambtenaar per 1-1-1976. 
Weliswaar .vertrok per 1-3-1976 de heer G.J.M. Hergarden, die in 
het kader van de t.a.p.-regeling werkzaam was geweest, maar in het 
voorjaar van 1976 werd door de samenwerkende gemeenten definitief 
besloten tot het aantrekken van een streekregistrator ten behoeve 
van de inventarisatie en selectie van de niet-overgebrachte (i.h.b. 
semi-statische) gemeentelijke archieven. Helaas bleek het niet 
eenvoudig een dergelijke medewerker aan te trekken. Tot vijf maal 
toe was een oproep met bijbehorende selectieprocedure noodzakelijk, 

:) de gemeente Medemblik is hierbij niet meegeteld; de raad van 
Medemblik besloot eerst op 30 maart 1978 tot deelname 

xx) de raden van deze gemeenten besloten op resp. 4 en 10 april 
1978 tot deelname 
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o.a. omdat medio 1977 een kandidaat zich na benoeming alsnog 
terugtrok. Tenslotte kon eind december 1977 in de vacature wor
den voorzien door benoeming van de heer C. van der Star te Wer
ver~hoof, met als datum van indiensttreding I mei 1978. 
Inm1ddels was in het kader van de Wet Sociale Werkvoorziening 
(via een detachering door het Administratief Centrum van de 
Dienst Sociale Werkvoorziening Westfriesland bij de archiefdienst) 
gedurende de periode 7-2-1977 t/m 29-4-1977 de heer W.L.G.M. Last 
werkzaam geweest als medewerker t.b.v. de materiële verzorging 
van archieven en verzamelingen, schaduwarchiefvorming, hulp op 
de studiezaal, e.d. Aangezien de heer Last onvoldoende arbeids
vreugde aanwezig achtte, vertrok hij na een periode van enkele 
maanden die geheel samenviel met de ingebruikneming van de nieuwe 
ruimten van de archiefdienst in het stadskantoor van de gemeente 
Hoorn. 
Eerst per 24-10-1977 werd zijn plaats ingenomen door de heer 
Th. Steltenpool, die naar volle tevredenheid de hiervoor genoemde 
werkzaamheden verricht. 
Voorts was per 1-9-1977 de heer P.A. Boon als adspirant-middelbaar 
archiefambtenaar in tijdelijke dienst getreden. Gelijktijdig 
begon voor hem het cursusjaar aan de Rijks Archiefschool te Utrecht 
voor de opleiding tot middelbaar archiefambtenaar. Als werkstuk 
voor zijn stageperiode werd gekozen voor inventarisatie van het 
archief van het Kerkenarmenfonds te Hoorn (1500-1964). Eind 
december 1977 gingen de deelnemende gemeenten - blijkens het ver
handelde in de vergadering van de commissie archiefzaken - akkoord 
met benoeming van de heer Boon in vaste dienst per 1-9-1978. Hij 
zal dan in het bijzonder belast zijn met de leiding van de steeds 
drukker wordende studiezaal. 
In de sfeer van de opleidingen blijvend, kan worden vermeld dat 
de heer Hoogeveen in september 1977 een begin maakte met de oplei
ding voor het diploma archiefverzorging I van de S.O.D., terwijl 
ikzelf. begin april 1977 slaagde voor het laatste gedeelte van het 
hoger archiefexamen. 
In de vakantieperiode zomer 1977 moest voor de continuïteit van de 
dienstverlening in de studiezaal gedurende 7 weken een beroep ge
daan worden op de gewaardeerde diensten van successievelijk twee 
"vakantiewerksters", de dames H. Kooij en A. van Kluijve. 

3. HUISVESTING, MATERI~LE TOESTAND VAN DE ARCHIEVEN EN VERZAMELINGEN 

De tijdelijke verhuizing naar het z.g. Koggenhuis aan de Westerha
ven 20 te Medemblik vond in december 1975 en januari 1976 plaats. 
Helaas was het noodzakelijk de gehele bibliotheek daarheen over 
te brengen, zodat slechts ruimte resteerde voor de archieven van 
vóór 1813 van de drie steden. Vanaf februari 1976 konden bezoekers 
de aanwezige bestanden weer raadplegen. 
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Min of meer volgens plan werden ruim een jaar later, vanaf medio 
februari 1977, de ruimten in het nieuwe stadhuis van Hoorn door 
de archiefdienst betrokken, waarmee wij de eerste bewoners van 
dit kantoorgebouw waren. Op deze plaats kan met dankbaarheid 
de enorme inzet van de heren Hoogeveen en Last gememoreerd worden. 
Ook de bijzonder plezierige samenwerking met de afdeling interne 
zaken ter gemeentesecretarie van Hoorn en met de diverse "ver
huizers" mag niet onvermeld blijven. 
Gedurende de maanden februari t/m april 1977 waren wij voor be
zoekers onbereikbaar, maar vanaf 1 mei 1977 kon men weer - ditmaal 
in een royale studiezaal - terecht voor het raadplegen van archie
ven en verzamelingen. Het gemis aan "historische" sfeer, onmis
kenbaar aanwezig in het statige waterschapshuis te Medemblik, werd 
ruimschoots gecompenseerd door de aanwezigheid van goed-geoutil
leerde ruimten die een efficiënt werken bevorderen. 

Tijdens ons verblijf in Medemblik waren de oudere archieven van 
de drie steden voorwerp van materiële verzorging. Alle oude om
slagen en portefeuilles, voornamelijk nog daterend uit de inven
tarisatie-periode Gonnet rond de eeuwwisseling, werden vervangen 
door nieuwe omslagen en het gebruikelijke type'gemeentelijke" 
archiefdozen. Tevens vond daarbij een globale controle plaats. 
Vooral voor het stadsarchief van Medemblik bleek dit een bijzonder 
tijdrovend werkje, aangezien dit rijke archief, dat een buiten
gewoon groot aantal losse stukken telt, bijzonder onverzorgd werd 
aangetroffen en duidelijk de sporen vertoonde van jarenlange ma
teriële verwaarlozing en het ongebreideld eigenhandig erin snuf
felen door "liefhebbers". 

In 1977 werd een begin gemaakt met het laten vervangen van onher
stelbaar beschadigde, eenvoudige perkamenten banden uit de archie
ven van de deelnemende gemeenten door de binderij van het werk
voorzieningsschap te Alkmaar. Voor ingrijpender restauratie
werkzaamheden zal t.z.t. op een echte archiefrestaurator een 
beroep moeten worden gedaan. Met name zal aan de zeer grote hoe
veelheid charters aandacht geschonken moeten worden. Onder andere 
ten behoeve van een goede berging (van een gedeelte) daarvan werd 
de hiervoor genoemde rijkssubsidie ex artikel 27, tweede lid, van 
de Archiefwet 1962 aangevraagd. 

Door de heer Steltenpool werd begonnen aan de fotokopiëring van 
de doop-, trouw- en begraafboeken die van het Rijksarchief in 
Noord-Holland in bewaring werden genomen. Gezien de omvang van 
dit bestand voor de gemeenten Enkhuizen. Hoogwoud, Hoorn en Obdam, 
zal met fotokopiëring van de gehele collectie van de momenteel 
deelnemende gemeenten de nodige tijd gemoeid zijn. Door beschik
baarstelling van de kopieën op de studiezaal wordt echter een 
tweeledig doel bereikt: enerzijds wordt slijtage van de originelen 
(bepaald geen denkbeeldig gevaar~) voorkomen, anderzijds wordt 
door de zelfwerkzaamheid van de gebruikers het halen en terug
plaatsen van de originele archivalia overbodig. 
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Ook in andere vorm werd met schaduwarchiefvorming een begin ge
maakt. Aan het Inter Documentation Centre BV te Leiden werd op
dr~cht gege~en to~ het microficheren van ca. 20.000 pagina's ar
ch1efbe~che7~en u1t de beheerde archieven van de diverse gemeen
ten. H1erb1J werd het systeem van de gemeentelijke archiefdienst 
Leiden gevolgd: de positieve microfiches zijn ter beschikking van 
de.b?zoekers.in de studiezaal: terwijl voor de negatieven een 
ve1l1ge berg1ng elders - bv. 1n de bewaarplaats te Medemblik -
gezocht zal worden. In eerste instantie worden zoveel mogelijk 
de oudste registers uit de verschillende gemeentearchieven ge
microficheerd, in het bijzonder de resolutieboeken. 

4. WERKZAAMHEDEN 

a. algemeen 

Het zal duidelijk zijn dat een dubbele verhuizing bij een beperkt 
personeelsbestand (gemiddeld nog geen 2! man gedurende de verslag
periode) de nodige tijd aan de normale werkzaamheden heeft ont
trokken. Maanden zijn hiermee gemoeid geweest, zowel in 1976 als 
in 1977. Over de veel tijd vergende materiële verzorging van be
paalde archiefgedeelten werd hiervoor reeds gesproken. 

b. toegankelijkmaking 

Na het vertrek van de heer Kooiman voltooiden de heer Hoogeveen 
en ik de periode 1661 - 1670 van de door hem tot 1668 voortgezette 
indicering van de Hoornse trouwboeken, om in elk geval dit afgeronde 
gedeelte indices in de studiezaal ter beschikking te kunnen stellen. 

De heer Hoogeveen verwijderde de archiefjes uit de Hoornse verza
meling ~'geschreven en gedrukte stukken", controleerde daarbij deze 
in chaotische toestand verkerende collectie op volledigheid en 
herstelde waar mogelijk de ordening volgens de bestaande summiere 
"inventaris" van J.C. Kerkmeijer. Spoedige herziening van deze 
praktisch onbruikbare toegang is echter geboden. 
Hij doorliep voorts de bibliotheken van Hoorn en Enkhuizen op 
lacunes en aanwezige archivalia en maakte een begin met een for
maatplaatsing van de bibliotheek, gekoppeld aan een titelbeschrij
ving van de meest geraadpleegde werken. Het opzetten van een sys
tematische catalogus zal moeten wachten, totdat de heer Boon de 
daarvoor noodzakelijke bibliotheekopleiding zal hebben genoten, 
zodat de jarenlang verwaarloosde bibliotheek eindelijk op des
kundige wijze toegankelijk kan worden gemaakt. 

Veel tijd werd door mij besteed aan het archief van het voormalige 
gemeentelijke gasbedrijf te Enkhuizen (ca. 1912+1968) en het ar
chief van de boekhouder van de Enkhuizer gemeentebedrijven. Deze 
archieven werden op verzoek van b. en w. van Enkhuizen "aangepakt" 
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om de zolder van de voormalige toonzaal van het gasbedrijf te 
kunnen ontruimen. Op deze zolder w~rd ruim 60 m' archief aa~
getroffen. Over de toestand d~~rvan k~n.beter een gepast st~l
zwijgen worden bewaard. Dankz~J m~cht;~~ng van.de.algemene . 
rijksarchivaris kon naast de gebru~kel~J~e vern~et~g~~re arc~~ef
bescheiden nog een belangrijke hoeveelhe~d onbelangr~Jke reg~s
ters vernietigd worden. In totaal werd in eerste instantie ca. 
20 m' vernietigd, ca. 10 m' ter vernietiging op termijn gereed
gezet op de zolder van het stadhuis in Enkhuizen en ca. 30 m' 
(zeer summier beschreven in een plaatsingslijst) in de centrale 
archiefbewaarplaats worden opgenomen; van deze 30 m' zal vermoe
delijk nog een groot deel bij nadere inventarisatie vernietigbaar 
blijken. 

Verder begon ik aan een inventarisatie van een groep Hoornse 
weeshuisarchieven (Burger-, Huiszittende armen- en Protestants 
weeshuis), waarbij de daarvoor in aanmerking komende stukken uit 
het door Gonnet beschreven Hoornse stadsarchief werden gelicht. 
Met de beschrijving van de zeer belangrijke particuliere notulen 
van de vergaderingen van de Staten van Holland door de Medem
blikker gedeputeerden (met name de notulen van Stellingwerff, 
1624-1666)(oud-archief Medemblik, inv. Gonnet nr 66) ten behoeve 
van microfilming van deze archivalia door de Rijkseemmissie voor 
de Vaderlanse Geschiedenis, maakte ik een begin. 

De heer Hoogeveen begon met het analyseren van het oudste reso
lutieboek van burgemeesters en vroedschappen van Medemblik (1569-
1588). Bovendien maakte hij in september 1977 een begin met twee 
inventarisatie-projecten van langere adem, nl. de gemeente
archieven van Enkhuizen en Hoorn over de periode na 1813 (resp. 
tot ca. 1921 en 1949). Wanneer de inventarisatie daarvan gereed 
is, zal een bijzonder belangrijke bijdrage geleverd zijn aan de 
ontsluiting van het historisch bronnenmateriaal voor deze beide 
"villes mortes" aan de Zuiderzee. 
Met de inventarisatie van de overgebrachte archieven van Hoogwoud 
en Obdam werd ook een begin gemaakt. 

Ten b~hoeve van het genealogisch onderzoek vervaardigde de heer 
Hoogeveen een uitgebreid overzicht van de door genealogen meest 
geraadpleegde archivalia (DTB, bevolkingsregistratie, burger
lijke stand) van Enkhuizen, Hoogwoud, Hoorn en Obdam, dat uit
stekende diensten bewijst in de studiezaal. 
De door vakantiewerksters vervaardigde index op het volkstellinga
register van Medemblik uit 1840 werd door ons gecollationeerd 
en voor uittypen gereedgemaakt. 
Van de heer A.J. Zwaal te Amsterdam werd in dank een tweetal door 
hem vervaardigde indices op fiches (DTB Enkhuizen nr 20 en DTB 
Hoorn nr 66) ontvangen. 

Van de inventarisatie van het archief van het Kerkenarmenfonds 
te Hoorn door de heer Boon in het kader van zijn opleiding aan de 
Rijks Archiefschool werd hiervoor reeds melding gemaakt. 

Tenslotte dient te worden vermeld, dat van alle in bewaring of ten 
geschenke ontvangen particuliere archieven (zie bijlage 1) meteen 
een plaatsingalijst werd vervaardigd. 
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c. toezicht op het beheer van de niet-overgedragen bescheiden 
van de gemeentelijke organen (uitsluitend gemeente Hoorn) 

In november en december 1976 werd een bezoek gebracht aan de dienst 
openbar~ werken (re~p. de administratie en de tekeningenarchieven 
op de d1verse afdel1ngen; de afdelingen bouw- en woningtoezicht 
en grondbedrijf werden niet bezocht). Deze bezoeken gaven geen 
aanleiding tot rapportage aan b. en w. Wel werd geconcludeerd, 
dat het opzetten van een centraal "semi-statisch" tekeningen
archief aanbeveling zou verdienen. I.v.m. ruimtegebrek in het 
nieuwe stadhuis kon echter dit voorstel, dat bij de staf van de 
dienst goed onthaal vond, niet verder worden uitgewerkt. 

In september 1977 werd de brandweer bezocht. Ook hier was geen 
aan·leiding tot nadere rapportage. We 1 werd geadviseerd t.z.t. in 
overleg met de streekregistrator de invoering van een eenvoudig 
systeem van postregistratie en een eenvoudig registratuurplan te 
bezien. 

Eveneens in september 1977 werd een gesprek gevoerd met de direc
teuren van de dienst openbare werken en het kort tevoren van deze 
dienst afgesplitste grondbedrijf over de archiefvorming bij dit 
laatste bedrijf. Geadviseerd werd de archiefvorming te laten. be~ 
geleiden door het op dit terrein specifiek deskundige en ervaren 
personeel van de administratie van openbare werken. 

Tenslotte werd in oktober 1977 een inspectiebezoek gebracht aan 
de afdeling bouw- en woningtoezicht van openbare werken. Tot op 
heden werd op mijn rapportage aan de directeur en de chef van de 
betreffende afdeling nog niet gereageerd, hoewel daartoe zeker 
aanleiding bestond. 

d. verwerving van archieven en verzamelingen 
(zie voor gespecificeerde opgaven de bijlagen bij dit verslag) 

Uiteraard was 1977 in bovenstaand opzicht een zeer belangrijk jaar. 
Eindelijk konden de daarvoor in aanmerking komende archiefbeschei
den van de diverse gemeenten worden overgebracht (in de zin van de 
Archiefwet 1962, dus met bijbehorende openbaarheid) naar de onder 
ons beheer staande archiefbewaarplaats. 
Voorts kon aan de minister van CRM worden verzocht om inbewaring
geving van archiefbescheiden uit het Rijksarchief in Noord-Holland 
(i.c. de "archieven lokale samenhang"). In 1977 betrof dit alleen 
de gemeenten Enkhuizen, Hoogwoud, Hoorn en Obdam. Helaas leidde 
de beschikking van de minister op het punt van de inbewaringgeving 
van de notariële archieven van vóór 1811 tot een beroepsprocedure 
van de zijde van de betrokken gemeenten (beroep ingevolge de Wet 
AROB). In oktober 1977 vond over deze kwestie een hoorzitting 
plaats door de adviescommissie-AROB van het ministerie van CRM. 
Tijdens deze "hearing" bepleitte ik, bijgestaan door de provinciaal 
inspecteur der archieven, de belangen van de Westfriese gemeenten. 



8 

Eind 1977 trok de minister van CRM Z~Jn beschikking op het omstre
den punt in in afwachting van een nader advies van de Archiefraad 
over deze m~terie. Voor het overige werden in september 1977 de 
oud-rechterlijke archieven en de doop-, trouw- en begraafboeken 
en in oktober 1977 de notariële archieven 1811-1895 van de genoemde 
vier gemeenten van het Rijksarchief in Noord-Holland in bewaring 
ontvangen. 

Voor gedetailleerde gegevens betreffende alle overbrengingen, in
bewaringgevingen en schenkingen van archivalia, bibliotheekwerken, 
e.d. verwijs ik naar de bijlagen achter dit verslag. 

Gelukkig biedt de aanwezigheid van een archiefbewaarplaats met ruim 
voldoende capaciteit eindelijk de mogelijkheid ook aktief de ver
werving van niet-overheidsarchieven ter hand te nemen. In enkele 
gevallen - er werd nog slechts incidenteel contact gezocht met een 
aantal instanties - leidde dit in de verslagperiode reeds tot succes. 

Als bijzonder belangrijke aanwinst voor de bibliotheek en de topo
grafisch-historische atlas moet het legaat van wijlen ir. C. Koeman 
te Hoorn worden vermeld. De heer Koeman, jarenlang de trouwste 
bezoeker van het Hoornse gemeentearchief en een warm voorstander 
van de totstandkoming van het Westfriese streekarchief, overleed in 
juli 1977 aan de gevolgen van een ongeval. Door zijn legaat, waar
bij hij zijn gehele historische bibliotheek betreffende Westfries
land en overig Noord-Holland boven het Noordzeekanaal (ca. 25 m' 
boeken!) alsmede zijn kaartenverzameling aan het streekarchief 
naliet, zijn talrijke lacunes in de aanwezige verzamelingen eens
klaps opgelost. De nagedachtenis van de heer Koeman zal door een 
catalogisering van deze afzonderlijk te beschrijven "collectie 
Koeman" op passende wijze worden geëerd. 

Helaas moet dit hoofdstukje gedeeltelijk in mineur worden beëin
digd. De directie van het Zuiderzeemuseum te Enkhuizen vond ken
nelijk het in 1975 teruggegeven gedeelte uit de Enkhuizer stad
huismuseumcollectie (ca. 30% van het door b. en w. van Enkhuizen 
teruggevraagde) voldoende. Herhaalde pogingen om in deze zaak 
verbetering te brengen hadden nog geen resultaat. 
Aanmerkelijk positiever was de relatie met het Westfries Museum. 
De directeur van het museum besloot de beheerscommissie van het 
museum voor te stellen de kaartenverzameling - tijdens de ambts
periode van mijn voorganger als onderdeel van het gemeentearchief 
beschouwd - aan het streekarchief over te dragen. 

e. gebruik van de archieven en verzamelingen 

Geheel in de lijn der verwachtingen verliep de curve van het be
zoekersaantal. In Medemblik daalde het aantal bezoekers (verge.:.. 
leken met het totaal van 1975 in Hoorn en Enkhuizen), om meteen 
in mei 1977 - opening van de studiezaal in de nieuwe huisvesting -
snel te stijgen. Deze stijgende lijn is er overigens nog niet 
uit en zal vermoedelijk nog wel enige tijd aanhouden, nu de hoe
veelheid beheerde archiefbescheiden snel blijft toenemen. 
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Overzicht van bezoekers in de studiezaal: 

bezoekers bezoeken 
(1975 =Hoorn +Enkhuizen) Westfriesland 33 

rest Nederland 37 
buitenland -~ 270 

1976 en januari 1977 (M'blik) Westfriesland 32 
rest Nederland 45 

n 160 

1977 mei t/m december Westfriesland 143 
rest Nederland 107 
buitenland 5 

255 473 

In mijn vorige verslag werd gewag gemaakt van veel schriftelijke 
verzoeken om informatie. Deze stroom inkomende brieven (en de 
daarmee gepaard gaande stroom antwoorden) nam aanzienlijk toe. 
Om een indicatie te geven: in 1976 werden 479 ingekomen en uit
gaande stukken geregistreerd, waarvan 213 inzake verzoeken om irt
lichtingen (46% genealogie en biografische gegevens betreffend, 
54% overige onderwerpen); de overige stukken betroffen zaken van 
organisatorische aard. 
Voor 1977 lagen deze aantallen als volgt: 667 geregistreerde stuk
ken, waarvan 441 betreffende verzoeken om informatie (80% genea
logie, 20% overige onderwerpen). 

In 1976 werden 7 inventarisnummers archiefbescheiden extern uit
geleend (deels ex art. 23 Archiefbesluit, deels aan inbewaring
gevers) en 6 inventarisnummers intern (alle ex art. 25 Archief
besluit). Deze aantallen bedroegen voor 1977 resp. 14 extern 
(deels ex art. 23, deels ex art. 26 Archiefbesluit; in het laatste 
geval betrof het tentoonstellingen van het Westfries Museum) en 
135 intern. 

De uitleningen van bibliotheekwerken gaven de volgende aantallen 
te zien. In 1976 vonden 73 uitleningen plaats (63 extern en 10 
intern), in 1977 bedroeg dit aantal 135 (113 extern en 22 intern). 

Voorts werden foto's en stukken uit de z.g. documentaire verza
meling uitgeleend t.b.v. tentoonstellingen van de Culturele Raad 
Noord-Holland (1976), de afdeling Westfriesland van het Kon.Ned. 
Verbond van Drukkerijen (1976) en het Westfries Museum te Hoorn 
(1977) • Voor een ledenvergadering van de vereniging "Oud-Hoorn" 
werd een~film over de Hoornse stadsfeesten 1957 uitgeleend (1977). 

In 1977 werden enkele proefnemingen genomen met openstelling van 
de studiezaal buiten de gewone uren (i.c. 's avonds en op zaterdag
ochtend). Besloten werd tot een langdurige proefneming met open
stelling op twee vaste avonden per maand vanaf 1-1-1978. 
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f. edukatieve aktiviteiten 
De in 1975 begonnen cursus "lezen oud schrift" (paleografie) voor 
beginners vond een succesvol vervolg in de winterseizoenen 1976/77 
en 1977/78. Beide keren kon worden geput uit de aanmeldin~en die 
het gevolg waren van de in 1975 geplaatste oproep. Zoals 1n het 
vorige verslag vermeld, kwamen de d7elnemers uit.Westfriesla~d en 
wijde omgeving, Na de ingebruiknem1ng van het n1euwe stadhu1s van 
Hoorn behoefde voor de cursus 1977/78 geen gebruik meer te worden 
gemaakt van de vergaderruimte van de Ned. Herv. gemeente Hoorn en 
konden deze - en soortgelijke - aktiviteiten in de studiezaal 
plaatsvinden. 

Voor schoolklassen van de Rijks Scholengemeenschap en de Visser 
't Hooftschool te Hoorn (1976) en de gemeentelijke MAVO-school 
te Medemblik en opnieuw de Rijks Scholengemeenschap te Hoorn x) 
(1977) hield ik een inleiding met "showstukken" over het streek
archief. Ditzelfde deed ik voor groepen studenten geschiedenis 
van de Vrije Lee~gangen van de VU en in het kader van de Dromeda
ris-aktiviteiten te Enkhuizen voor belangstellenden uit deze stad 
(1976). Eveneens in 1976 hield ik een lezing voor leden van het 
Genootschap voor geschiedenis van de geneeskunde, wiskunde, na
tuurwetenschappen en techniek (t.g.v. het congres van dit genoot
schap te Enkhuizen, 24-25 april) over de archieven van de drie 
stemhebbende Westfriese steden. 
De heer Hoogeveen hield in. oktober 1977 een inleiding over de 
bibliotheek voor de bibliothecarissen van openbare bibliotheken 
in de regio. 

Op 21 en 22 april 1977 werd "open huis" gehouden ter gelegenheid 
van de officiële opening van het nieuwe stadhuis van Hoorn. Ook 
de ruimten van de archiefdienst bleken voor zeer velen een bezoek 
waard te zijn. Aan de archiefbewaarplaats werd door verscheidene 
belangstellenden groepsgewijze een bezoe~ gebracht. In de studie
zaal was een mini-tentoonstelling over het streekarchief te be
zichtigen. 

Met zeer veel genoegen kan melding gemaakt worden van de vorming 
van een "werkgroep archiefonderzoek Italiaanse Zeedijk", een pro
dukt van samenwerking tussen de vereniging "Oud-Hoorn" en het 
streekarchief. Onder leiding van de heer Hoogeveen begonnen in 
november 1977 ca. 15 deelnemers met een uitgebreid literatuur- en 
archiefonderzoek naar de geschiedenis van de Italiaanse Zeedijk, 
d.w.z. de woningen, de bewoners, de straat en al wat daarmee samen
hangt. Het grote enthousiasme van deze groep is een indicatie voor 
de belangstelling die bij velen leeft om wat meer aan de weet te 
komen over de (historische) achtergronden van de eigen woonomgeving. 

Tenslotte kan worden vermeld dat vanaf september 1977 van mijn hand 
in het "Weekblad voor Westfriesland" (een huis-aan-huis periodiek) 
elke twee weken een stukje verscheen onder de - enigszins optimis
tische- kop "Hoorn honderd jaar geleden". 

x) dit laatste ter voorbereiding op een project van klad 4a Atheneum 
o.l.v. drs. Kelder in het kader van de geschiedenislessen, waarbij 
begin 1978 de leerlingen met archiefmateriaal (resultaten woning
onderzoek Berkhout 1906) aan het werk zouden gaan 
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g. commissies in het kader van archiefzorg en -beheer 

Om d: contacten inzake de archiefzorg tussen de aan het streek
arch~ef deelnemende gemeenten zo efficiënt mogelijk te laten ver
lopen,.stelde de raad.van de gemeente Hoorn bij verordening van 
I3 apr~l I97~ een adv~es- en begeleidingscommissie in t.b.v. het 
college van b. en w. van Hoorn. Deze "Commissie archiefzaken" 
bestaat uit een lid uit elk der colleges van b. en w. van de 
deelnemende gemeenten (voorgezeten door de portefeuillehouder 
van Hoorn), met als adviserende leden de provinciaal inspecteur 
der archieven en de gemeentesecretarissen van de betreffende ge
meenten; de streekarchivaris is ambtelijk secretaris van de com
missie. 
De commissie kwam bijeen op 4 augustus I976, 25 maart, 3 juni en 
I6 december I977. 

Voor een goed informeel contact over diverse "post- en archief
zaken" binnen de gemeente Hoorn, werd op mijn voorstel in I976 
een gelijknami~commissie ingesteld, bestaande uit de chefs in
terne zaken/administratie (voor zover aanwezig) van de gemeente
lijke diensten en door mij voorgezeten. De commissie kwam ver
scheidene keren bijeen; met name in de verhuisperiode vond regel
matig contact plaats. 

h. diversen 

Tijdens ons verblijf in Medemblik werd door de colleges van b. en 
w. van Medemblik resp. Enkhuizen een bezoek gebracht, alsook door 
wethouder Groothuis van Hoorn (portefeuillehouder archiefzaken). 
Voorts werd een kennismakingsavond voor raadsleden van Medemblik 
georganiseerd. In de nieuwe huisvesting te Hoorn werden verschei
dene burgemeesters en gemeentesecretarissen uit de regio rondgeleid, 
alsmede het college van b. en w. van Midwoud. 

Met de pers vonden wat intensiever contacten plaats dan voorheen, 
vanzelfsprekend in het bijzonder ter gelegenheid van de ingebruik
neming van de nieuwe huisvesting. De daarmee gepaard gaande toe
nemende publiciteit heeft duidelijk een stimulerende invloed ge
had op het gebruik van de archieven. 

Ter aanvulling van de in het vorige verslag genoemde bestuurs- en 
commissielidmaatschappen kan worden vermeld, dat ik in I976 en I977 
deel uitmaakte van het bestuur van de Vereniging van Archivarissen 
in Nederland en lid werd van de Commissie (herziening) archief
terminologie van deze vereniging. Voorts werd aan mijn archief
consulentschap van de ring Medemblik van de Ned.Herv. kerk ook dat 
van de ring Hoorn toegevoegd. De heer Boon werd archiefconsulent 
voor de ring Enkhuizen, waarmee het archiefconsulentschap voor 
Westfriesland geheel bij "beroepsarchivarissen" terecht kwam. 

Hoorn, april 1978. 

De streekarchivaris, 

B.J. van der Saag. 
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Bijlage 1. 

Aanwinsten archieven 1976 en 1977 (gerangschikt per gemeente) 

BERKHOUT ======== 
1976 

archief Ned.Herv. gemeente, ca. 1807 - 1970 
(inbewaringgeving door Ned.Herv. gemeente Berkhout) 

ENKHUIZEN ========= 
1977 

3 m' 

gemeentearchief (incl. bevolkingsregistratie, burg.stand, enz.), 
ca. 1813- 1924 (overgebracht ex art. 5 Archiefwet 1962) 90 m' 

stukken aangetroffen in de archieven van de colleges tot beheer 
van de wegen en vaarten tussen de zes Noordhollandse steden, 
1668 - 1818 (overgedragen door de rijksarchivaris in 2 dozen 
Noord-Holland) 

oud-rechterlijk archief (incl. weeskamer), 15e e. tot 1811 17 m' 
(inbewaringgeving door de rijksarchivaris in Noord-Holland) 

archiefbescheiden van notarissen ter standplaats Enkhuizen, 
1811 - 1895 (inbewaringgeving door de rijksarchivaris in 
Noord-Holland) 18 m' 

doop-, trouw- en begraafboeken, 16e tot 19e eeuw 4 m' 
(inbewaringgeving door de rijksarchivaris in Noord-Holland) 

archieven van het gemeentelijk gasbedrijf en de boekhouder 
der gemeentebedrijven (overgebracht ex art. 5 AW 1962) 30 m' 
ca. 1912- 1968 

archief van de vereniging "Moederlijke weldadigheid", ca. 1861 -
- 1961 (geschonken via de heer E.C. de Vries te Enkhuizen) 2 dozen 

archiefbescheiden van de Enkhuizer Tuindersvereniging "Onder-
linge hulp", 20e eeuw (geschonken via de heer Loots te Enkhuizen) doos 

archief van de Stichting verbetering volkshuisvesting, 1905 -
- 1957 (geschonken door de heer J. Kuipers te Alkmaar) doos 

archief van de Vereeniging tot werkverschaffing, 1895 - 1915 
(geschonken door de heer J. Kuipers te Alkmaar) doos 

archief van het Heerenleesgezelschap, ca. 1830 - 1977 
(geschonken via de heer E.C. de Vries te Enkhuizen) doos 

HOOGWOUD ======== 
1977 

gemeentearchief (incl. bevolkingsregistratie, enz.), 17e ~- 1927 7 m' 
(overgebracht ex art. 5 Archiefwet 1962) 

oud-rechterlijk archief, 17e eeuw- 1811 2 m' 
(inbewaringgeving door de rijksarchivaris in Noord-Holland) 

archiefbescheiden van notarissen ter standplaats Hoogwoud, 1822 -
- 1895 (inbewaringgeving door de rijksarchivaris in Noord-Holland) 3! m' 

doop-, trouw- en begraafboeken, 17e tot 19e eeuw 
(inbewaringgeving door de rijksarchivaris in Noord-Holland) ! m' 
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HOORN 
===== 
1976 

register van ontvangsten wegens de 200e penning over 1687 
(geschonken via de heer dr. K.W. Gallis te Zeist) 

1977 

gemeentearchief, 1906 - 1949 en gedeeltelijk (vnl. financiële 
stukken) 1950 - 1975 (incl. bevolkingsregistratie, burg.stand, 
e.d. tot ca. 1882 I 1920)(overgebracht ex art. 5 AW 1962) 

archief van de gemeentelijke sociale dienst (incl. gedepo
neerde archieven), 1908- 1974 (overgebracht ex art. 5 AW 1962) 

archief van de centrale boekhouding der gemeentebedrijven, 
ca. 1953 - 1974 (overgebracht ex art. 5 AW 1962) 

archiefbescheiden van de dienst openbare werken, ca. 1930 -
- 1950 (overgebracht ex art. 5 AW 1962) 

archief van de brandweer, ca. 1795 - 1955 (overgebracht 
ex art. 5 AW 1962) 

oud-rechterlijk archief (incl. weeskamer), 15e eeuw- 1811 
(inbewaringgeving door de rijksarchivaris in Noord-Holland) 

archiefbescheiden van notarissen ter standplaats Hoorn, 1811 -

1 deel 

110 m' 

40 m' 

86 m' 

8 m' 

m' 

35 m' 

- 1895 (inbewaringgeving door de rijksarchivaris in Noord-Holland) 32 m' 

doop-, trouw- en begraafboeken, 16e tot 19e eeuw 
(inbewaringgeving door de rijksarchivaris in Noord-Holland) 

archief van de Doopsgezinde gemeente Hoorn, 17e eeuw- 1966 
(inbewaringgeving door deze gemeente) 

doop- en lidmatenboeken van de (Hersteld) Evangelisch-Lutherse 
gemeente Hoorn, 17e tot 19e eeuw (overgedragen door de rijks
archivaris in Noord-Holland) 

archief van het Kerkenarmenfonds, (14e e.) - 1964 
(inbewaringgeving door dit fonds) 

archief van de Vaderlandsche Maatschappij voor Reedexij en 
Koophandel, 1777 - 1858 (1860) (inbewaringgeving van het Ned. 
Ec.-Historish Archief te Amsterdam via het rijksarchief te 
Haarlem) 

familie-archief Van Akerlaken, 17e tot 19e eeuw 
(inbewaringgeving Westfries Museum te Hoorn) 

familie-archief VerLoren, 17e tot 19e eeuw 
(inbewaringgeving door het Westfries Museum te Hoorn) 

archiefbescheiden van en betreffende J.M. Messchaert, 19e en 
20e eeuw (inbewaringgeving door het Westfries Museum te Hoorn) 

archief van de zangvereniging "Kunst na arbeid", 20e eeuw 
(inbewaringgeving door het Westfries Museum te Hoorn) 

archief van de vereniging "Oud-Hoorn", 1917 - 1967 
(inbewaringgeving door deze vereniging) 

collectie Ridderikhoff, inclusief archiefbescheiden van het 
Hoornsch Revuegezelschap, 1919 - 1969 (schenking door de 
heer Joh.M. Ridderikhoff te Hoorn) 

4 m' 

3 m' 

6 delen 

4! m' 

m' 

m' 

5 m' 

4 m' 

5 delen 

3 m' 

3 dozen 
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MEDEMBLIK ========= 
1977 

archief van de Ned.Herv. gemeente, ca. 1620 - 1950 
(inbewaringgeving door deze gemeente) 

OBDAM ===== 
1977 

3 m' 

gemeentearchief (incl. bevolkingsregistratie, enz.), 17e eeuw-
1927 (overgebracht ex art. 5 Archiefwet 1962) 14 m' 

oud-rechterlijk archief, 17e eeuw tot 1811 ~ m' 
(inbewaringgeving door de rijksarchivaris in Noord-Holland) 

archiefbescheiden van notarissen ter standplaats Obdam, 1813 -
- 1893 (inbewaringgeving door de rijksarchivaris in Noord-Holland) 4 m' 

doop-, trouw- en begraafboeken, 17e tot 19e eeuw 
(inbewaringgeving door de rijksarchivaris in Noord-Holland) ! m' 

"steeboeck van Obdam" (schepenrechtspraak), 1576- 1581 
(overgedragen door de rijksarchivaris in Noord-Holland) 1 deel 

TWISK ===== 
1976 

archief van de Ned.Herv. gemeente, 17e eeuw- 1930 
(inbewaringgeving door deze gemeente) 

WOGNUM 
====== 
1977 

archief van de zangveren1g1ng "Jacob Kwast", 19e en 20e eeuw 
(inbewaringgeving door het Westfries Museum te Hoorn) 

q m' 

1 m' 



Bijlage 2. 15 

Aanwinsten bibliotheek (beperkt tot Noord Holland)~ 

1976 

Adressenl~jst van org~nisaties in Noord-Holland op het gebied van historie, 
archeolog7e, genealogLe~ monume~tenbescherming (Velsen 1976); De afsluiting 
van de ZuLderzee en de LnpolderLngen in het IJsselmeer (Zwolle z.j.);·A. van 
Akerlaken, Het St. Pietershof te Hoorn (Hoorn 1873, fotokopie); Basisplan 
voor de openluchtrekreatie en het landschap (Hoorn, SOW, 1973); Beschouwingen 
over de Markerwaard ('s-Gravenhage 1973); Beschrijvende gids van het Rijks-
m "Z • d " (E kh . I ) useum UL erzeemuseum n u1zen 959 ; REoekt de Beemster, Neerlands 
schoon~te pol?7r (Beemster 1939); De binnenstad van Enkhuizen (concept-be
schouwLngen bLJ de struktuurschets voor de binnenstad, okt. 1972); P.J. Blok, 
Het kaas- en broodvolk (Amsterdam 1894, overdruk); P. Boorsma, De molens te 
Assendelft (Koog aan de Zaan 1942); 150 jaar Brandraad 1796/1946 (Enkhuizen 
1946); F. van der Burg, Zwaagdijk-Oost, 100 jaar Kerkdorp 1873-1973 (Hoorn 
1973); P.J. Buyskes, Predikanten in Noord-Holland te platte lande, anno 1609 
('s-Gravenhage 1896, overdruk); L.A. Cahn, Medemblik, een episode in de Ne
derlandse psychiatrie 1884-1967 (Castricum 1970); M.C. Canneman, Inventaris 
van gedenkstukken met betrekking tot de zanger Johannes Martinus Messchaert, 
1857-1922 (Hoorn 1968); A.C. Carter, The family and business of Belesaigne, 
Amsterdam, 1689-1809 (uit: Huguenot Societ-y's Proceedings, pp. 302-323, fo
tokopieën); Catalogus en Jeugd Catalogus van deNutsbibliotheek te Medemblik 
(Medemblik z.j.); Cultuurnota voor de provincie Noordhdland (IJmuiden 1972); 
J. Daan, Dialektatlas van Noord-Holland (Antwerpen 1969); Demografische ana
lyse en ontwikkeling (1960-1980) van het probleemgebied Westfriesland (Hoorn, 
Westfries Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek, 1962); Denkbeelden 
inzake het kwaliteitsbeheer van de oppervlaktewateren in Noord-Holland benoor
den het Noordzeekanaal (Edam, Hoogheemraadschap van de Uitwaterende Sluizen 
in Kennemerland en West-Friesland, 1968); Discussienota over het welzijns
beleid in de provincie Noord-Holland (werkgroep welzijn van de fracties van 
D'66, PPR, PSP, PvdA in prov. staten van Noord-Holland, z.j.); Edam. Volen
dam (Amsterdam z.j.); Enige bijzonderheden uit Alkmaars historie (Alkmaar z.j. 
G. van Es, Inventaris van het oud-archief van het Ambacht van West-Friesland 
genaamd Drechterland (z.pl. 1925); W.A. Fasel, Het stadsarchief van Alkmaar 
1254-1815, deel 2: regesten (Alkmaar 1976); Th.P.M. van der Fluit en E.Th.R. 
Unger, Archieven van het Rijksschooltoezicht in Noord-Holland 1801~1857 
(Haarlem 1975); Gemeentelijke herindeling van Westfriesland-Oost. Ontwerp van 
wet (Haarlem 1975); P. Gerritse en H. Tol, Verscholen in Noord-Holland (Hens
broek 1976); S.A.L. de Graaff, Archieven van de Toezichthoudende Colleges 
over de Gevangenissen en het Rijksopvoedingsgesticht in Alkmaar 1811-1961 
(Haarlem 1975); S. Hart, Geschrift en Getal (Dordrecht 1976); G.D. van der 
Heide, Archeologie van het Zuiderzeegebied (herdruk uit "Antiquity and Sur
vival, z.j.); Hollandia 60 jaar (Hoorn 1958); Honderd jaar protestants-chris· 
telijk onderwijs Enkhuizen (Enkhuizen 1976); Hoorn 600 jaar stad. Officieel 
programma (Hoorn 1957); In kort bestek het Hoogheemraadschap van de Uitwatere1 
de Sluizen in Kennemerland en West-Friesland (Edam 1966); Informatieboekje 
van de gemeente Zeevang (Oosthuizen 1976); Jaarboeken voor de provincie Noord· 
Holland, 1970, 1971, 1972 en 1975; Jaarboekjes 1975 en 1976 van de gemeente 
Wervershoof; Jaarrede van de voorzitter van de Kamer van Koophandel en Fabrie· 
ken voor Amsterdam (.Amsterdam 1976); Jaarverslagen van Bejaardencentrum "Wes
terhaven" te Hoorn (1975), Federatie van VVV's in Noord-Holland boven het 
Noordzeekanaal (1974 en 1975), Gasbedrijf der gemeente Hoorn (1954), Gehan
dikaptenberaad West-Friesland (1974-1975), Gemeentearchieven van Alkmaar (197 
Amsterdam (1974), Enkhuizen en Hoorn (1974-1975) en Haarlem (1975), Gemeente
lijke Sociale Dienst Hoorn (1975), de Hoge Hoeve te Hoogka~el (1973-1974 en 
1974-1975), Katholiek onderwijscentrum Noordhollands Noorderkwartier (1975), 
Opbouworgaan Noord-Holland (1975), Vereniging 'Oud-Hoorn' (1974-1975), Pere
grinus-stichting regio's Alkmaar en omstreken, Noord-Holland Noord, West-Frie 
land, Waterland, IJmond, Zaanstreek (1973-1975), Provinciaal Electriciteits
bedrijf van Noord-Holland (1974 en 1975), Provinciaal Waterleidingbedrijf van 
Noord-Holland (1974 en 1975), Rijkstuinbouwconsulentschap te Hoorn (1941), 
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Stichting ter bevordering van de schooltandverzo:gin~ in West-Fri~sland · 
(1968-1969, 1970-1971, 1972-1973, 1974-1975), St1cht1ng Borgs~ell~ngsfonds 
voor de Middenstand in West-Friesland en Waterland (1974), St1cht1ng Cultu-
rele Raad Noordholland (1975), Stichting Federatie Sociale W~rk~oorziening 
Noord-Holland (1975), Stichting Noordhollandse Welstandscomm1ss1e (!974~, 
Stichting Openbare leeszaal en bibliotheek te Hoorn (1962-1966), St1cht1ng 
Samenwerkende Provinciale Kruisverenigingen in Noord-Holland (1975), Tech
nische Dienst Hoogheemraadschap van de Uitwaterende Sluizen in Kennemerl~nd 
en Westfriesland (1974), Welzijnsberaad West-Friesland (197~),.en Westfr1es 
Museum te Hoorn (1965-1970 en 1972-1973); C. de Jong., Een b1bhotheek voor 
de stad Hoorn (De Rijp 1972); S. de Jong, Rake Rijmen (Wieringerwaar 1976); 
Kaartboek Uitwaterende Sluizen in Kennemerland en West-Friesland 1745 (Al-
phen aan den Rijn 1970); D. Kamp, Avenhorn (z.pl. 1946~; D. Kamp, Uit?~ ge
schiedenis van een Westfries dorp. Avenhorn (z.pl. en J.); J.C. Kerkme1Jer 
en C. Kerkmeijer-de Regt, Gids voor Hoorn en English Guide (Hoorn 1946); 
c. Kerkmeijer-de Regt, Het vrouwenkostuum in West-Friesland (Hoorn 1951); 
J.P.H. van der Knaap, Oosterkerk, teken van tegenspraak (Hoorn 1976); A.J. 
Kok, Enkhuizen door de eeuwen heen (Zaltbommel 1975); J.B. Koot, De econo
mische betekenis van het watertoerisme (Haarlem, Econo~ch-Technologische 
Dienst voor Noord-Holland, 1974); Kwartaalcijfers Groot-Hoorn over het derde 
kwartaal 1976 (Hoorn 1976); Landelijke jeugdbrandweerwedstrijden voor junio-
ren en adspiranten op 12 juni 1976 te Hoorn; P.A. de Lange, Nardhollandsche 
5emeentezegelo 1, Medemblik (Heiloo 1934); Marktonderzoek 1976 Weekblad voor 
~est-Friesland; P.A. Meilink, Het archief van de Abdij van Egmond, dl. 1-3 
('s-Gravenhage 1951); Model-statuten gemeenschappelijke openbare bibliotheek 
te Hoorn (Hoorn z.j.); J.P. van Mullem, Akersloot, een dorpsgeschiedenis, 
'oekje 1: onze dorpsnaam (Akersloot 1942); Noord-Holland (Haarlem z.j.); 
~oord-Holland en het Milieu (Haarlem z.j.); Noord-Holland en de ruimtelijke 
,rdening (Haarlem z.j.); Nota Bangertgemeente (z.pl. 1973); Nota bestuurlijke 
~eorganisatie van waterschappen in Noord-Holland (Haarlem 1976); Nota over 
le droogmaking van de Markerwaard (Amsterdam 1973-1974); Nota woonsituaties 
~amerbewoners en alléenstaanden in Hoorn (Hoorn 1974); Officieel programma 
ran de stadsfeesten te Purmerend 8-16 juli 1960 (Purmerend 1960); Ons polder
.and de Purmer (De Purmer 1939); De Oud-Katholiek (Enkhuizennummer 28-9-1963); 
·.Th.M. Pielage, Rijper Museum "In 't houten huis" (De Rijp z.j.); W.C. Pie
erse, Inventory of the Archives of the Holland Land Company (Amsterdam 1976); 
'lan waterlely (Alkmaar 1974); Program van eisen voor een nieuwe openbare bi
liotheek in Hoorn (Hoorn 1968); Het Provinciaal Waterleidingbedrijf van Noor~
olland 1 jan. 1920- 1 juli 1932 (Bloemendaal 1932); A.E. van Puffelen, Vier 
msterdamse jaren van kerkelijk geregistreerde immigratie 1749-1752 (Den Haag 
976); Rapport omtrent de mogelijke struktuur van een Intergemeentelijke Soci
le Dienst (Alkmaar 1974); Reglement op de kerkelijke weduwenbeurs van de 
oormalige classis Hoorn (1956); Resultaten van het onderzoek naar wonen,wer
en, leven en de bestuurlijke situatie in de gemeente Hoorn (Amsterdam 1974); 
.M. Rooker, Enkhuizen "waterstad" (Enkhuizen 1966); P.M. Rooker, Thuis in 
~khuizen (Enkhuizen 1966); G. Ros-de Korte, Kasteel Medemblik (z.pl. 1975); 
. van Runt en J.P.H. van der Knaap, Het oude orgel in de nieuwe kapel te 
'om (Hoorn 1973); F.J. de Ruyter, AOW en tóch behoeftig? (Hoorn 1974); Het 
Ljksarchief in Noord-Holland, verslagen over 1941, 1943 en 1944; S.W. Rijpstra, 
:adsvernieuwing: laten wij welzijn ••••• ! (Hoorn 1974); H. Rijswijk, Bouwen 
1 meer dan stenen stapelen (Hoorn z.j.); B.J. van der Saag, De archieven van 
~ drie stemhebbende Westfriese steden: een schets van hun belang als histori
:he bron (in: GeWiNa 38, sept. 1976); Sociale wegwijzer voor West-Friesland 
~om 1976); De spelling van het Westfriesch, vastgesteld door de Permanente 
talcommissie van de West-Frieze-Styk (Schagen 194 1); S. Spoelstra jr., Rijks
leeurn het Zuiderzeemuseum te Enkhuizen (Enkhuizen 1950); L. Stilma, Hoorn in 
~formaat/Hoorn in pocket-size (Baarn 1963); Structuurplan Groot Hoorn, be
.uit met bijlagen van de raden van de gemeenten Berkhout, Blokker, Hoorn en 
raag d.d. 26-1-1976; Terug naar toen, gedenkboek ter gelegenheid van het 100-
.rig bestaan van de H.B.S. te Enkhuizen (Enkhuizen 1970); Tien jaar Wieringer
er 1930/40 (Alkmaar 1940); Het veranderend gezicht van Noord-Holland (Amster
m 1976); P.M. Verhoofstad en J.Th.M. Kraakman, Honderd jaar St. Werenfried-
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kerk 187~-1975 Wervershoof (Heiloo 1975); Verslag van het bezoek van staats
sekretar1s W. Meyer (C.R.M.) aan West-Friesland d.d. 28-2-1974 (Hoorn 1974)· 
H.A. van Vessem, Het bezoek van de Prins aan West-Friesland in 1577 (over- ' 
druk, Hoorn 1972); J. van Vloten, Noordholland in 't geuzen-jaar (z.PL en j.): 
B. Voets, Hensbroek door de ;;uwen heen (Hoorn 1975); Wegwijs in Hoorn 1976/ · 
1977 (Hoo:n 1976): De westel13ke randmeren van de IJsselmeerpolders (Amster
dam 1967), We~tfr1esche Jaarboeken 1939-1944; Westfriese GeslachteniX (Bree
baart),,XI (W1t), XII (A~pelman), en XIII (Mantel) (Hoorn 1970 en 1974-1976); 
West-Fr1eslands Oud en N1euw, 43e bundel van het Historisch Genootschap 'Oud 
West-Friesland' (Hoorn 1976); W.F.G. Wiese, Het fysisch milieu en de histo
r~sche ontwikkeli~g in relatie met de stadsuitbreiding (Hoorn 1975); D.P. van 
W1gcheren, Het Hu1s teNuwendoorn (z.pl. 1976); Wonen voor vergeten groepen 
(Hoorn 1975); Woningbouwprogrammering Grobt-Hoorn (Hoorn, SOW, 1975); Th.P.H. 
Wortel, Van vissersdorp tot badplaats, de geschiedenis van Egmond aan Zee in 
vo·:.gelvlucht geschetst (Egmond 1947). 

Onder deze en de overige aanwinsten bevonden zich schenkingen van: 
Algemeen Rijksarchief te Den Haag, Archiefraad te Rijswijk, Commissie voor de 
Archieven van de Ned. Hervormde Kerk te Den Haag, P.A. Boon te Wijdenes, 
Stichting Culturele Raad Noordholland te IJmuiden, Stichting Cultuurgeschie
denis van de Nederlanders Overzee te Amstelveen, Drommedaris te Enkhuizen, 
Gemeenten Enkhuizen, Hoorn, Medemblik, Wervershoof en Zaanstad, Gemeentelijke 
Archiefdiensten van Alkmaar, Amsterdam, Breda, Delft, Deventer, Dordrecht, 
Eindhoven, Gorinchem, Groningen, Haarlem, Leiden, Nijmegen, Rotterdam, Sittarc 
Tilburg, Zutphen en Zwolle, Gemeentelijke Oudheidkundige Dienst te Heerlen, 
Gemeentelijke Sociale Dienst te Hoorn, Genootschap voor Geschiedenis der ge
neeskunde, wiskunde, natuurwetenschappen en techniek te Baarn, K. Groot te 
Beverwijk, Haags Gemeentemuseum te Den Haag, Hoogheemraadschappen van Rijnlanc 
te Leiden en van de Uitwaterende Sluizen in Kennemerland en West-Friesland te 
Edam, Vereniging Hendrick de Keyser te Amsterdam, ds. F. Kloosterman te Vlis
singen, Rijksdienst voor Monumentenzorg te Zeist, Noord-Holland Top ·8 Weekbla· 
den te Beverwijk, Stichting Openbare Leeszaal en Bibliotheek te Hoorn, Vereni· 
ging 'Oud-Hoorn' te Hoorn, Oud-Katholiek Bisdom van Haarlem te Zaandam, Vere
niging voor Protestants Christelijk Onderwijs te Enkhuizen, Provinciaal Bestut 
van Noord-Holland te Haarlem, Provinciaal Ziekenhuis Duin en Bosch te Castriet 
Provinciale Archiefinspectie Zuid-Holland te Den Haag, drs. A.E. van Puffelen 
te Den Haag, .Rijksarchieven in Drenthe, Gelderland, Noord-Brabant, Noord-Hol
land en Overijssel, Staatsarchiv te Bremen, G.J. Scholten te Hoorn, Streekar
chivariaten in de Kring Oosterhout, de Liemers en Doesburg en Tiel-Buren-Cu
lemborg, Rijkseemmissie voor Vaderlandse Geschiedenis te Den Haag, Rijksmu
seum voor Volkenkunde te Leiden, Bureau Voorlichting der gemeente Hoorn, E.C. 
de Vries te Enkhuizen, Waterschap Westfriesland te Hoorn, R.K. Kerkbestuur 
H. Werenfridus te Wervershoof, Westfries Museum te Hoorn, Stichting Westfries1 
Families te Hoorn, en drs. B. Woelderink te Deventer. 

1977 

Aanwinsten van de Economisch Historische Bibliotheek te Amsterdwn .1976 (Am
sterdam 1977); Adresboek van belastingplichtigen, tevens kohier van den hoof
delijken omslag in de gemeente Hoorn (Hoorn 1907); Adresboek gemeente Hoorn 
(Amsterdam z.j.); Algemeen reglement van bestuur voor de waterschappen in 
Noord-Holland (IJmuiden 1938); Alkmaars jaarboekje, 3e en IOe jrg. (Alkmaar 
1967, 1974); J.Th. Balk, Een groet uit Noord-Holland, een prPntbriefkaarten
album uit het begin van onze eeuw (Amsterdam 1977); J.F. van Beeck Calkoen 
Onderzoek naar den rechtstoestand der geestelijke en kerkelijke goederen in 
Holland na de Reformatie (Amsterdam 1910); De belangstelling van Amsterdammet 
voor het wonen in Bovenkarspel, Enkhuizen en Hoorn (Amsterdam 1974); 



18 

~.A. van den Berg, Akersloot door de :euwen he:n (Akersloot 1976); Bero~ps
:elling 1976, deel 1-A, verkorte vers1e We~tfrLesland-Oost ~Hoorn 1977), 
>.P. Blok, Holland und Westfriesland (Bèrl1n 1969); J. Boer1nger, Bernard 
;mith (c1630-1708): a tentative new chronology for the early Y7~r~ (~oto
"opieën uit: The Or~an Yearbook 1975, Vol. VI); P. Boon, Ben k1JkJe 1n de 
•eschiedenis van Schellinkhout (Hoorn 1977); J.T. Bremer, Over het ontstaan 
;an Wieringen als eiland (in: Waddenbulletin 1976/4, p. 194-201); J.T. Bre: 
1er Het Wieringer Wier (in: Waddenbulletin 1977/2, p. 283-288); W.F.M. BrL:f
:ie~, De geschiedenis van de parochie St.-Nicolaas te Lutjebroek (Z.pl .. :n J.); 
r Broers De woonfunctie van de Hoornse binnenstad (Amsterdam 1975); BLJla
;~n behor~nde bij het verslag van de bevindingen van de commissie bij de be
:tudering van het ontwerp-structuurplan Groot-Hoorn (Hoorn 1975); Catal~gus 
•an schilderijen, collectie L. Stokbroo van Hoog- en Aartswoud, verkoopLog 
lingsdag 3 September 1867 en volgende dagen te Hoorn (Hoor~ 1867); Daar de 
1rangie-appel in de gevel staat, In en om het weeshuis der doopsgezinde col
egianten (te Amsterdam) 1675-1975 (Amsterdam 1975); Discussienota gronduit
;ifte gemeente Hoorn (Hoorn 1976); J.J. Duin, 300 jaar timmerde Klaver, 'n 
eschiedenis van ambacht, huis en familie op Spierdijk en in de Wogmeer (Z.pl 
977); S. Duparc, De bibliotheek over Amsterdam ten gemeente-archieve (Amster
am 1939); c. Engeler, Onze naam: 'Stadhuys van Hoorn'? (Amsterdam z.j.); 
eestkrant n.a.v. de heropening van de centrale werkruimtes Appelhaven 9 
oom en kursusprogramma febraari-juni 1977 van de Stichting De Blauwe Schuit 
Hoorn 1977); Th.P.M. van der Fluit, Inventaris van de archieven van de voor
alige polders die per 1-1-1970 zijn verenigd tot het waterschap De Niedorper
egge (Niedorp 1977); Gedenkwaardigheden uit ons kerkelijk leven, Herv. Gem. 
eemster 1612-1950 (Beemster 1950); Geillustreerde gids voor Hoorn en omstre-
en (Hoorn z.j.); Gemeentegids Hoogwoud 1977 (Medemblik 1977); Genealogie van 
et geslacht Zwaan (1757-1838) en stamboom vanaf Wiebe Zwaan (1856-1943) (Go
inchem 1977); Gezamenlijke publikatie van d~ Vrienden van Oud-Andijk en de 
arenigingen Oud-Enkhuizen, Oud-Hoorn en Medenbliek (Z.pl. 1977); Gids voor 
'om (Hoorn 1957); Gids voor de stad Hoorn (Hoorn 1971); A. de Goede, De 
~stfriese Buurschap (Enkhuizen 1944); A. van Graafeiland enK. Holtrop, Scha-
!n in oorlogstijd (Schagen 1946); Groot-Hoorn:toch grootspraak? Eindverslag 
1n de werkgroepen van de Stichting Inspraak Groot-Hoorn over het ontwerp
:ruktuurplan Groot-Hoorn (Hoorn 1975); Grote Noord voetgangersdomein? Enquête 
~houden onder het winkelend publiek van het Grote Noord (Hóorn 1975); Hearings 
!meentelijke herinde~ing. Opiniepeiling in de gemeenten Bovenkarspel, Groote
~oek, Hoogkarspel en Westwoud m.b.t. het gemeentelijk herindelings-"plan 
!rkx" (Hoorn z.j.); Hoorn-Risdam, sociografische nota (Hoorn 1972); De Hues
llen, verslag van een enquête onder bezoekers aan de tentoonstelling (Amster-
m 1976); H.J. Hijmersma en J; Cornforth, Enkhuizen I en II (in: Country Life 
-8 en 1-9-1977); Informatie sociaal-cultureel plan gemeente Hoorn (Hoorn 1977); 
ventarisatie betreffende de overloopproblematiek (Haarlem 1973); Jaarboek 
orde provincie Noord-Holland 1976 (Amsterdam 1976); Jaarverslagen van de 
sfabriek der gemeente Enkhuizen (1912-1919 en 1935-1950), de gasfabriek en 
t gemeentelijk electriciteitsbedrijf te Enkhuizen (1921-1922 en 1925-1934), 
meente Brandweer te Hoorn (1973 en 1976), de gemeente Hoorn (1976), de ge
entelijke school voor l.e.a.o. te Hoorn (1976), de gemeentelijke school voor 
m.h.n. te Hoorn (1976), de gemeentearchieven van Alkmaar (19.76), Amsterdam 
975 en 1976) en Velsen (1975 en 1976), de Gemeentelijke Sociale Dienst te 
orn (1976), het Geneeskundig Schooltoezicht district West-Friesland (1955 

1957), de Federatie van VVV's in Noord-Holland boven het Noordzeekanaal 
976), het Gemeenschappelijk GasbedrijKop Noord-Holland te Alkmaar (1975), 
Intergemeentelijke Sociale Dienst Noord-Holland Noord (1976), de Kamer van 

'phandel en Fabrieken voor Waterland en West-Friesland (1976), de Keurings
anst van Waren in het Keuringagebied Alkmaar (1975), de Noord-Zuid-Hollandse 
rvoer Maatschappij N.V. te Haarlem (1976), de Dtenst Openbare Werken der ge
~nte Hoorn (1976), de Vereniging 'Oud-Hoorn' (1947), de Peregrinus-Stichting 
)rd-Holland Noord (1970 en 1973-1975), het Provindaal electriciteitsbedrijf 
1 Noord-Holland (1976), het Provinciaal Waterleidingbedrijf van Noord-Hol-
ld (1976), de Provinciale Inspectie der Archieven in Noord-Holland (1974-1975), 
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de :rovinciale Kruisverenigingen in Noord-Holland (1973-1975}, de Stichting 
Reg1.onaal Or~a.an ter·~evordering van het leerlingwezen in Noord-Holland-Noord 
(1976~, d7 D1.enst Socl.ale.Werkvoorziening in Westfriesland te Hoorn (1975-J97E 
de St1.cht1.ng te: ~evord7r1.ng van Schooltandverzorging in Westfriesland (1975-
1976), d7_Veren1.g1.ng Vr1.en~en van het Zuiderzeemuseum te Enkhuizen (1976), 
het Welzl.Jnsberaad West-Frl.esland (1976) en het Westfries Museum te Hoorn 
(1956); Jacobus Bo7len ~sterdam 1733-1958 (Amsterdam 1958); S. de Jong, De 
gebouwen van het S1.nt Pl.etershof in Hoorn (Zaandam 1973)· P. Kistemaker Het 
Westfri7se geslach: Koo~man (Andijk 1977); A.J.F. Koelen: Wandelingen d~or 
Medembl1.k (Medembll.k z.J.); D. Kooiman, Handboek voor besturen, beambten en i.t 
gelanden van waterschappen in de provincie Noord-Holland (Hoorn 1904); H. Kop~ 
WRK III, water voor nu, water voor later, nr. 3: uitg. t.g.v. de sluiting van 
de dam rond WRK-III op 25-11-1976; J.C. Kort, Het archief van de heren van 
Haarlem, 1254-1321 ('s-Gravenhage 1976); J.Th.M. Kraakman Allerlei van ver et 
nabij, over de zusters Franciskanessen in Wervershoof 1877-1977 (Z.pl. 1977}; 
W. Kramer, De Bonifaciuskerk te Medemblik (Medemblik 1968}; J. Kuyper, Gemeen· 
te-atlas van Nederland, dl. 4: Noord-Holland (Zaltbommel 1971); Kwartaalcij
fers "Groot-Hoorn" over het 4e kwartaal 1976 (Hoorn 1977); Kijk op Noord-Hol
land, onder red. van T. Bouws, 2e dr. (Amsterdam enz. 1977}; W. Lampen, Ale
maria Eucharistica, t.g.v. het vijfde eeuwfeest van het eucharistisch wonder 
van Alkmaar (Alkmaar 1929); Lijst van geneeskundigen, tandmeesters, apothekers 
drogisten en vroedvrouwen, gevestigd in de provincie Moordholland op 1-1-1907 
(Utrecht 1907); Idem op 1-1-1909 (Utrecht 1909); Mogelijke ontwikkelingen in 
de woningvoorraad en bevolkingsspreiding van Noord-Holland (Haarlem 1975}; 
Monumenten in Amsterdam (Z.pl. en j.); Noord-Holland in het nationale ruimte
lijke beleid (Amsterdam 1967); Nota betreffende de sociaal-economische ontwik· 
keling der gemeente Hoorn (Haarlem 1952); Nota fonds omslagwerken Groot-Hoorn 
(Hoorn 1975); Nota monumentenzorg van de provincie Noord-Holland (Haarlem 197E 
Nota over voorlichten (Hoorn 1977); Nota overloopproblematiek (Haarlem 1973~; 
Nota structuurschets voor de bestuurlijke indeling in Noord-Holland (Z.pl.197~ 
Ontwerpregeling en memorie van toelichting gemeentelijke herindeling Westfrief 
land-Oost (Z.pl. 1973); Over erfpachters gesproken (Hoorn 1974); De overloop 
maatschappelijk bezien (Haarlem 1975); C. Paarlberg, P. Paarlberg enT. Paarl· 
berg-Waiboer, Het Geslacht "Paarlberg" (Westfriese Geslachten XIV, 1977); 
J.R. Persman, Archieven van de gewestelijke besturen in Noord-HOlland 1799-18( 
en 1807-1810 (Haarlem 1977); Prioriteitsbepaling van de vervoersinfrastructu
rele werken in Noord-Holland (Haarlem 1975); Programma-verslag 1975-1976 van 
het Levo-Centrum "Hoorn" te Hoorn; Prijscourant van drukwerken en bureaube
hoeften ten dienste van de waterschapsbesturen in Noordholland voorhanden bij 
de uitgevers Vermande Zonen te Hoorn (Hoorn 1915); Rapport melkvoorziening 
(Haarlem 1908); Rapport omtrent de stichting van een streekgasbedrijf (Alkmaa: 
1965); Rapporten betreffende eene West-Friesche Waterleiding, uitgebracht aan 
de Gezondheidscommissies te Hoorn, Enkhuizen en Schagen (Schagen 1909}; Regle· 
ment op het beheer van de kerkelijke goederen der Hervormde Gemeente te Mid
woud (Midwoud 1869); Reglement van de Tuinbouwers-vereeniging Onderlinge Hulp 
te Enkhuizen (Enkhuizen 1947); Idem (Enkhuizen 1969); Reisboek voor Noordhol
land boven het Noordzeekanaal en de Wadden-eilanden (Alkmaar 1948); C. Ris, 
Ontwerp ter proeve ter opregtinge eener Vaderlandsche Maatschappy van Reedery 
en Koophandel, ••• , 2e dr. (Hoorn 1777); Risdam-zuid, modern wonen vlakbij he 
eeuwenoude Hoorn (Amsterdam z.j.); P.M. Rooker, Best of five, 60 jaar ETC (En 
huizer Tennisclub) (Enkhuzien 1977); P.M. Rooker, Broekerhaven toentertijd 
(Broekerhaverl 1973); F. Rijp, Chronyk van de vermaarde zee en koopstad Hoorn, 
••• (Hoorn 1706); H. Schoorl, Isaäc le Maire, koopman en bedijker (Haarlem 
1969); H. Schoorl, Zeshonderd jaar water en land (Groningen 1973); M. SchrÖde 
van Gogh, Uyt minne bevolen. Van wezen, kindermoeders en regenten (Haarlem 
1;48); A.A.G. Smit, Stamboom van het geslacht "Smit" (Hoorn 1977); Sporthal 
Hoorn (Hoorn 1970); Stadhuis Hoorn (Hoorn 1977); Statistisch jaarboek 1977 va 
de gemeente Hoorn (Hoorn 1977); A.C. Steltenpool, Kent u ze nog ••• de Wognum 
mers (Zaltbommel 1972); C.J. Stins, Geschiedenis van Hoorns klokken en beiaar 
den (Hoorn 1946); Streekcommissie voor Westfriesland-Oost, eindrapport (Z.pl. 
1967); Streekplan voor Westfriesland-ûost, voorontwerp, 2 dln. (Z.pl. 1968); 
H. Suttorp en J.C. Voorhorst, Stadswinkelcentrum Hoorn, basisnota (Amsterdam 
1969}; Telefoongids yoo"J:" Ayenho"J:"n, Benningbroek, Be"J:"khout, Blokker, Hoorn, 
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pierdijk Wognum en Wijdenes (Haarlem 1949); Thuis in Enkhuizen, gids voor 
esadEnkhuizen (Enkhuizen 1977); J.P. Thijsse, Texel (Zaandam !927); V:H.M. 
immer, De orgels van de voormalige doopsgezinde kerk te.Hoorn (1n: De M1x- • 
uur nr. 23, nov. 1977); Een uitdagende opdracht, stadhu1s Hoorn (Hoorn 1977), 
h. Velius, Chronyk van Hoorn, ••• 4e dr., met aantekeningen vermeerdert door 
• Centen (Hoorn 1740); Th. Velius, Chronyk van Hoorn, 1e, 2e, 3e en 4e boeck 
Hoorn 1976-1977); De verbetering der bemalingsmiddel:n van he: waterschap De 
eemster (Haarlem 1873)· De verhuisbeweging naar de n1euwbouw 1n Noord-Holland 
n 1972 deel: Westfrie;land (Hoorn 1973); Verslag van een enquête onder 40 
oornse'kulturele organisaties (Hoorn 1975); M. Vink-Sluis, Langs de oude . 
oordhollandse kerken, Waterland, West-Friesland, Texel (Baarn 1976); G. V1s
er Krommenie (Krommenie 1960); M.F. Visser, Critische beschouwingen n.a.v. 
et' rapport over de kanalisatie van Westfriesland (Schagen z.j.); B. Voets, 
en kijkje in de geschiedenis van Hoogwoud en Aartswoud (Hoorn 1977); B. Voets, 
mzien in verwondering, een verhaal van de katholieke gemeenschap van Hoogwoud 
Hoorn 1977); Voorstel voor een programma van eisen voor het rekreatieprojekt 
·e Hulk (Alkmaar 1976); E.C. de Vries, Alles heeft zijn tijd. De geschiedenis van 
et rusthuis der Ned. Herv. Diaconie te Enkhuizen 1877-1977 (Enkhuizen 1977); 
·achten op de overloop? (Alkmaar z.j.); Wegwijs in Hoorn 1975-1976 (Hoorn 
975); Westfriesch prentenboek met 77 afbeeldingen (Enkhuizen z.j.); West
rieslands Oud en Nieuw, 44e bundel van het Historisch Genootschap 'Oud West
riesland' (Hoorn 1977); Wildgroei- gewilde groei. Kleine kernen in de knoop 
Hoorn 1975); J. de Wit, Volksgeneeskunde in West-Friesland (in: Ned. Tijd
chrift voor Geneeskunde jrg. 68 (1924) p. 1252-1257 en jrg. 69 (1925) p. 
88-596); D.A. Wittop Koning, De geneeskundige school te Hoorn, (in: Ned. 
ijdschrift voor Geneeskunde, jrg. 94 (1950), p. 1287-1290); Woningvoorraad 
n bevolkingsspreiding Noord-Holland 1980, ramingen en beleid (Haarlem 1973). 

Onder deze en de overige aanwinsten bevonden zich schenkingen van: 
lgemeen Rijksarchief te Den Haag, Commissie voor de Archieven van de Ned. 
ervormde.Kerk te Den Haag, F. Bakker te Medemblik, P.A. Boon te Wijdenes, 
rs. J.T. Bremer te Wieringerwaard, mevr. J.M. Charisius-de Leur te Den Haag, 
.G. Courrech Staal te Maastricht, R.M. Dekker te Amsterdam, L. van Dijk te 
oorn, c. Engeler te Amsterdam, Th.P.M. van der Fluit te Haarlem, W. Frijhoff 
e Parijs, de gemeenten Enkhuizen, Hoogwoud, Hoorn, Obdam en Wognum, Gemeente
ijke Archiefdiensten van Alkmaar, Amsterdam, Breda, Delft, Deventer, Dor
recht, Eindhoven, Gorinchem, 's-Gravenhage, Groningen, Haarlem, Leeuwarden, 
eiden, Maassluis, Rotterdam, Schiedam, Velsen, Vlaardingen, Zutphen en Zwolle, 
emeentelijke Oudheidkundige Dienst te Heerlen, Gemeentelijke Sociale Dienst 
e Hoorn, Gilde van St. Joris te Noordwijk, K. Groot te Beverwijk, Hoogheem
aadschap Rijnland te Leiden, Vereniging Hendrick de Keyser te Amsterdam, 
r. C. Koeman te Hoorn, Sectie Krijgsgeschiedenis der Kon. Landmacht te Den 
aag, M.P. Leeuwrik te Den Helder, J. Lepelaar te Leiden, Ministerie van Ver
eer en Waterstaat te Den Haag, Nederlandach Economisch-Historisch Archief te 
nsterdam, Ned. Hervormde Gemeente te Medemblik, Tuindersvereniging Onderlinge 
Jlp te Enkhuizen, Dienst Openbare Werken te Hoorn, Vereniging 'Oud-Hoorn' te 
)Om, Historisch Genootschap 'Oud West-Friesland' te Hoorn, mevr. J.A. Pigeaud
)lenbrander te Zeist, Protestants Weeshuis te Hoorn, Provinciale Archiefin
)ecties in Noorcl-!ldland te H~.arlem en in Zuid-Holland te Den Haag, Provinciaal 
1erijssels Museum te Zwolle; Ned. Centrum voor Rechtshistorische Documentatie 
! Amsterdam, Rijksarchieven in Drenthe, Gelderland, Noord-Brabant en Noord
)lland, Rijksarchiefschool te Utrecht, B.J. van der Saag te Hoorn, G.J. Schol
!n te Hoorn, St!eekarchivariaten in de Kring Oosterhout, Land van Ravenstein 
1 Graafschap Megen, de Liemers en Doesburg, Noord-Kempenland, Peelland en 
Ljnstreek, ing. P.S. Teeling te Alkmaar, drs. V.H.M. Timmer te Leek, dr. W.C. 
in Unnik te Bil~hoven, Rijkscommissie voor Vaderlandse Geschiedenis te Den 
iag, W. Vingerhoed te Hoorn, Bureau Voorlichting der gemeente Hoorn, E.C. de 
ries te Enkhuizen en het Westfries Museum te Hoorn. 
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Bijlage 3. 

Aanwinsten overige verzamelingen 1976 en 1977 (gerangschikt per 
soort verzameling). 

a. toEografisch-historische atlas ==-=-========================= 
1976 

52 foto's, 7 negatieven, 5 prentbriefkaarten en 2 topografische kaarten· 
hierbij schenkingen van F. Boon te Zaandijk, mevr. Bos te Blaricum ' 
Gasbedri~~ Kop Noord-Holland, kantoor Enkhuizen, gemeentearchief K~pen, dhr. 
L. van D1]k te Hoorn, Iconografisch Bureau te Den Haag, Protestants Wees
huis te Hoorn, B.J. van der Saag en G.J. Scholten te Hoorn en wet-
houder Vijn te Enkhuizen. 

1977 

118 foto's, 2 foto-albums (met in totaal 92 foto's), 153 prentbriefkaarten, 
1 kaart, 2 tekeningen, 1 reproductie en 1 kalender met reproducties; 
hierbij schenkingen van mevr. Boer-Trompetter te Enschede, dr. B.R. Can
neman te Hoorn, mevr. G. van Dalen-Appelman te Haarlem, de afdelingen 
Interne Zaken ter gemeentesecretarie van Enkhuizen en Hoorn, de heer 
M.P. Leeuwrik te Den Helder, de dienst Openbare Werken van de gemeente 
Hoorn, de heer Joh.M. Ridderikhoff te Hoorn, de heer H.W. Saaitink te Hoorn, 
de Stichting Culturele Raad Noord-Holland, het Westfries Museum te Hoorn 
en de heer A. Wijdenes te Opperdoes. 

b. gg~~~~g~g~~~=~~~~g~~l~g~=~~~gg~~~g~~~~l~~=~~g~2 
1976 

Bladen met kranteknipsels en losse knipsels betreffende Noord-Holland 
(1896 - 1913), losse nummers van "Noord-Holland in woord en beeld" 
(1924 ~ 1927) en een feesteditie van de Nieuwe Noordhollandse Courant 
van 7-7-1960 t.g.v. Purmerend 550 jaar stad (geschonken door de heer 
K. Groot te Beverwijk). 

Losse nummers van "Kijk" (1945), "Ons vr1Je Nederland" (1946) en 
"Panorama" (1953) (geschonken door de heerS. Brandsma te Medemblik). 

Plakboek met foto's en kranteknipsels over de vereniging "Het Carillon" 
te Hoorn (1936- 1948) (geschonken door de heer G.J. Scholten te Hoorn). 

1977 

Reglement voor de Inrichting der Vereniging tot Ziekenverpleging te 
Hoorn (ca. 1910, fotokopie) (geschonken door de heer drs. W.F.G. Wiese 
te Hoorn). 

"Lambert Melisz of de beloonde kinderliefde" (fotokopie van een gedicht 
uit de "Nederlandsche Panorama", 1837) (geschonken door de heer A. Vre
meijer te Den Haag). 

Aan de leden van de afd. Hoorn van de P.v.d.A. toegezonden stukken 
(1975- 1976) (geschonken door de heer B.J. van der Saag te Hoorn). 

Politierapport met foto betreffende het z.g. streaken in Hoorn (1974) 
(geschonken door de afdeling Interne Zaken ter gemeentesecretarie Hoorn). 

Diverse buurtkranten verschenen in Hoorn (1974 - 1977) (geschonken 
door mr. J.M.A.A.M. van Zaal te Hoorn). 

Diverse periodieken en affiches verschenen in Hoorn (1975 - 1977) 
(geschonken door de heer G.J. Scholten te Hoorn). 
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c. film- en geluig~~~E~~~~1igg =========-===------------ --
1977 
Ge l uidsopnamen van de hoo zitting betreffende de gemeentelijke herindeling 
van Westfriesland door de vaste commissie voor binnenlandse zaken van 
de Tweede Kamer in de Parks chouwburg te Hoorn (2 december 1976) (3 cassette
bandjes). 

Gramafoonplaten (LP's ) me opnamen van: 
- Chr. Jeugdkoor REGOSPEL t e Enkhuizen, 
- Kees Stet ("De beste van Kees Stet" nrs 1 en 2; "Kees Stet 75 jaar"). 

d. ver~~~~1igg_h~gg~shEii!~g-~g_12~~~-~Eshi~~1i~ ===------------------------------------------
1977 

Stukken betreffende de Doops gezinde gemeente te Hoorn (fotokopieën, 
1809 - 1975) (geschonken do r de heer V.H.M. Timmer te Leek). 

Inventaris van het archief an het Geref. Weeshuis te Enkhuizen en een 
schets van de geschiedenis an dit weeshuis (fotokopieën, 1906) 
(ge schonken door de heer E. C. de Vries te Enkhuizen). 

S. Bok, De Westerstraat (te Enkhuizen) en haar bewoners 1910/1914 
(fotokopieën) (geschonken door de heer E.C. de Vries te Enkhuizen). 

Examenopgaven te Twisk van dr. C. Speets (1780) (uit de nalatenschap 
van de heer ir. C. Koeman t e Hoorn) . 

M. Huus (woonachtig t e Bovenkarspel 187 2 - 1964) , Mijn levensreis 
(fotokopieën) (uit de nal a t enschap van de heer ir. C. Koeman te Hoorn). 

Authentiek uittreksel uit de huwelijksakte van Klaas Appelman en 
Wi l helmina Bermon (1866) (geschonken door mevr. G. van Daale-Appelman 
te Haarlem). 

Li ed van "Truydeman en zi j n wijf" (ca. 1906) (geschonken door dezelfde). 

Co l lectie manuscript-aant ekeningen, brieven, e.d. betreffende Medemblik 
(ca. 1964- 1977)(geschonken door de heer ing. P.S. Teeling te Alkmaar). 

Familie-papieren Leeuwrik ( 1892 - 1903) (geschonken door de heer 
M. P . Leeuwrik te Den Helder . 

Herinneringsalbums aan he t 25-jarig ambtsjubileum resp. het 25-jarig 
directeurschap van W. P . van Vlissingen als leraar resp. directeur 
van de H.B.S. te Enkhuizen ( 1890 en 1903) (geschonken door de familie 
W.J.J. Kerkhof f te Zaandi jk) . 


