
BOEKBESPREKINGEN, NIEUWE PUBLIKATIES 
Naast de boeken die vorig jaar in Eigen Perk 
werden besproken zijn er in 1995 meer titels ver-
schenen die voor de lezers interessant kunnen 
zijn. Eén ervan worden hieronder kort bespro-
ken, van de andere staan alleen de titelgege-
vens vermeld. 

Oude fabrieken = Nieuwe functies: herbestem-
ming industrieel erfgoed / Projectbureau Indus-
trieel Erfgoed (PIE). - Zeist: Projectbureau In-
dustrieel Erfgoed, 1995. - 44 p.: ill. Prijs ƒ10, — . 
Bestellen bij Projektbureau Industrieel Erfgoed 
te Zeist, tel. 030-6932999. Nog slechts enkele 
exemplaren. 

Sporen van nijverheid: op zoek naar industrieel 
erfgoed: een handleiding/J.P Corten, W.H.P.M. 
van Hoof, B. Jongerius en J. van der Laan. -
Haarlem: Stichting Regionale Geschiedbeoefe-
ning Noord-Holland, in samenwerking met 
Stichting Stichtse Geschiedenis en Project Ge-
schiedbeoefening Zuid-Holland, cop. 1995.-48 
p.: ill. Prijs f 17,15 
Sinds het begin van de jaren zeventig wordt door 
uiteenlopende groepen en instellingen actie on-
dernomen om het industrieel erfgoed in ons land 
te behouden. De afgelopen 25 jaar hebben zich 
een aantal stichtingen en federaties gevormd 
met als doel om de belangstelling voor het in-
dustrieel verleden te stimuleren en onderzoek er 
naar te bevorderen. In dat kader moet u overi-
gens ook het artikel op bladzijde 43 zien over de 
schoorsteen en het radiogebouwtje van de NSF. 

Inmiddels heeft die belangstelling voldoende 

draagvlak ontwikkeld voor een belangrijk lande-
lijk initiatief. De Rijksdienst voor de Monumen-
tenzorg en het in 1991 opgerichte Projectbureau 
Industrieel Erfgoed PIE hebben 1996 uitgeroe-
pen tot het "Jaar van het Industrieel Erfgoed". 
Een ander interessant initiatief ligt hier voor ons, 
een professioneel geschreven handleiding voor 
de amateur die op zoek wil naar wat de handlei-
ding "sporen van nijverheid" noemt. De ama-
teur-historicus wordt als het ware bij de hand ge-
nomen en eerst geinformeerd over het opzetten 
van een historisch onderzoek in het algemeen. 
Een hoofdstuk over sociaal-economisch onder-
zoek richt zich vervolgens meer in het bijzonder 
op de industrie. Onderzoek naar bedrijven en 
produktietechnieken als mede bouwkundig on-
derzoek zijn de onderwerpen van de laatste 
tweehoofdstukken. Het woord "handleiding" is 
alleszins op zijn plaats. Het aardig uitgevoerde 
boekje van 48 bladzijden vermeldt veel bronnen 
en licht toe hoe er mee om te gaan. 

In Bussum hebben straten namen: de Bussum-
se straatnamen verklaard / samengest. door de 
Vereniging Historische Kring Bussum. - Zalt-
bommel: Europese Bibliotheek, cop. 1995. -
178 p.: ill. Prijs: f29,90 
Als vervolg en aanvulling op het in 1992 gepubli-
ceerde boek "In Bussum kan alles..." 

'tMelkhuisje 100 jaar tennishistorie: Hilversum-
sche Lawn Tennisclub 1895-1995 / Back, H. -
Midwoud: Sportuitgeverij, 1995. - 290 p.: ill. 
Prijs: f49,90 



De natuur en het Kievitsdal / Natuurcommissie 
Hilversumsche Golf Club; samenst. en red. Ger-
da Bom-Zwartjes. - Hilversum: Natuurcommis-
sie Hilversumse Golf Club, 1995. - 7 4 p.: ill. Prijs: 
f 25,-. Bestellen via penningmeester Hilversum-
se Golf Club. 
Onder meer over geschiedenis van het gebied 
(rondom) Kievitsdal en beschrijving van de nog 
aanwezige flora en fauna. 

Oorlog in het Gooi / Fries, W.H.M. - Ljubljana: 
Van Geyt, cop. 1995. - 120 p: ill.: foto's. Prijs: 
f49,90 

Op de bres voor forten en linies / red.: Jan van 
Arkel...[et al.]. -Zeist: Utrechtse Fortenstichting, 
1995. - 23 p: ill. 
Eerste nummer van het tijdschrift van de stich-
ting die zich inzet voor het behoud van Utrechtse 
forten. In dit nummer o.a. een artikel over de 
Nieuwe Hollandse Waterlinie. 

Overzicht van de archieven: Rijksarchief in 
Noord-Holland / red.: H. van Felius. - Haarlem: 
Rijksarchief in Noord-Holland, cop. 1995. - 73 
p: ill. Prijs f 15,— 
Dit overzicht vervangt voor wat betreft het rijksar-
chief het provinciaal archievenoverzicht uit 1981. 
Alle archieven en collecties betreffende de pro-
vincie Noord-Holland die in Haarlem worden be-
heerd staan hierin vermeld. Met register op 
plaatsnamen, persoonsnamen en titels van ar-
chieven. 

Raadhuis Hilversum - W.M. Dudok I Bergeijk, 
Herman van, en Paul Meurs. - Naarden: V+K 
Publishing / Immerc, 1995. - 48 p.: ill. - (Land-
marks in Architecture). Prijs: f24,50 
Betreft bouwgeschiedenis en restauratie van het 
Hilversumse raadhuis. Veel kleurenfoto's. 

Techniek, concentratie, gevoel: 30 jaar hand-
boogschutterij Hilversum / tekst: Rob Schul-

theiss en Robert van den Boogaard. - Hilver-
sum: Handboogschutterij Hilversum, cop. 
1995. - 64 p : ill.: foto's.; oblong. 
Uitgegeven ter gelegenheid van het 30 jarig jubi-
leum. 

Theekoepels en tuinhuizen in de Vechtstreek: 
Overvloed & welbehagen / Meulenkamp, Wim; 
[foto's Evert Boeve] - Weesp: Heureka, [1995] 
- 168 p : ill. Prijs f79, -
Geheel nieuwe bewerking van: Theekoepels en 
tuinhuizen in de Vechtstreek en 's-Graveland / 
Bart van den Berg .. [et al], - Stichting Commis-
sie voor de Vecht en het Oostelijk en Westelijk 
Plassengebied, 1980. Met noten, bibliografie en 
register. 

Tussen omroep en telecommunicatie / Maatjes, 
A. - Hilversum: Nozema, 1995. - 64 p: ill. Niet 
in de handel. 
Uitgave ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan 
van de Nozema. Tegelijkertijd was in het Om-
roepmuseum een tentoonstelling gewijd aan dit 
instituut. 

Een waardig en fraai geheel: Gooise Affiches / 
samenst. Martijn F. Le Coultre, Pao Lien Dije; 
eindred. J.A. Simons. - Hilversum / Amsterdam: 
mr Martijn F. Le Coultre i.s.m. BV Uitgeverij Rainy 
Day, 1995. - 80 p : ill. Niet in de handel. 
Beschrijving van door Gooise kunstenaars ver-
vaardigde affiches t.g.v. tentoonstellingen van de 
Gooise beeldend kunstenaarsverenigingen in 
Hamdorff en Singer en van (carnavals-)feesten 
bij Hamdorff. Met biografische gegevens van de 
kunstenaars, catalogus van de verzameling van 
Le Coultre en 48 afbeeldingen in kleur van de af-
fiches. 

Bovengenoemde publikaties zijn desgewenst in 
te zien op de studiezaal van het Streekarchief 
voor het Gooi en de Vechtstreek te Hilversum 
(Oude Enghweg 23, ma.-vrij 13.00-17.00 uur). 


