
DOCUMENTATIE EN OUDHEIDKAMER SAMENGEVOEGD. 

De medewerkers van de afdelingen documentatie en oudheidkamer 
hebben unaniem besloten om beide afdelingen samen te voegen. 

De vier coördinatoren hebben onderling de taken verdeeld. 
De heer W. van Berkel verzorgt de algemene zaken en het 
archiefmateriaal (foto's, negatieven en dergelijke, het 
inboeken van nieuw materiaal). 
De heer A. Jansen onderhoudt de kontakten naar buiten en zit 
onder andere in de beheerscommissie van ons nieuwe gebouw. 
Mevrouw C. de Jong beheert de verzameling kranteknipsels, 
werkt mee aan tentoonstellingen in samenwerking met de 
werkgroep architectuur en verzorgt het inboeken van nieuw 
materiaal. 
De heer G.M. Langemeijer beheert de oude voorwerpen (voorheen 
de oudheidkamer), de boeken en de dokumenten. 

De afdeling werkt elke week op maandagmorgen aan de 
verzameling. 
In het Contactblad zullen wij regelmatig op de hoogte worden 
gehouden van de werkzaamheden van de afdeling. 

DE STICHTING KADASTRALE ATLAS NOORD-HOLLAND 1832. 

Wie wil onderzoeken wie de vroegere eigenaars van zijn huis 
zijn geweest of wie wil weten hoe het dorp of de straat waar 
men woont er in de vorige eeuw uitzag, zal bij zijn speurtocht 
gebruik moeten maken van kadastrale gegevens. 
Als u dan eenmaal ontdekt heeft wat er in de kadasterarchieven 
te vinden is, zal de grote betekenis van dit archiefmateriaal 
tot u doordringen. 
De kadastrale plans uit de periode rond 1832 vormen uniek 
materiaal omdat zij de oudste zeer nauwkeurige kaarten zijn 
die van het gehele land zijn gemaakt. Daarnaast bevatten de 
leggers en registers veel gegevens over eigendom en gebruik 
van onroerend goed in deze tijd. 
Het belang van dit materiaal wordt steeds meer op zijn waarde 
geschat. In diverse provincies zijn stichtingen opgericht die 
zich ten doel stellen de oudste kaarten met bijbehorende 
registers uit te geven, zodat ze voor onderzoekers gemakke- 
lijker beschikbaar zijn. In het Historisch Magazine (in bezit 
bij de Historische-Kring), 2e jaargang nr.1, wordt verteld 
over de Stichting Kadastrale Atlas Noord-Holland. 


