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Zomer 2015 – extra editie 
 

Hierbij ontvangt u als lid van onze vereniging opnieuw een 
extra digitale nieuwsbrief van Erfgoedvereniging 
Heemschut.  
In deze extra nieuwsbrief vindt u onze selectie van recent 
verschenen boeken op erfgoedgebied. 
Met de reguliere nieuwsbrief houden we u op de hoogte 
van landelijke ontwikkelingen op monumentengebied, 
recente Heemschut-acties, excursies en andere 
evenementen van onze vereniging. In ons tijdschrift vindt 
u boekenaanbiedingen, speciaal voor u als Heemschut-lid. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Johan Melchior van der Meij architect, Pionier van de Amsterdamse 
School. 
 
Michiel Kruidenier, Paul Smeets, Rotterdam, nai010 
Uitgeverij, 2015, ISBN 978-94-6208-157-4, 272 pagina’s,  
€ 39,50.  
  
Johan Melchior van der Meij (1878-1949) staat bekend als 
de grondlegger van de Amsterdamse School. Een van zijn 
bekendste werken is het Scheepvaarthuis, nu een hotel. 
Als esthetisch adviseur van de gemeente Amsterdam 
realiseerde hij een groot aantal bruggen en utilitaire 
gebouwen in de stad. In de uitbreidingswijken tekende hij 
voor het ontwerp van vele woningbouwcomplexen. Het 
boek is fraai geïllustreerd met vele tekeningen en foto’s, 
ook uit de tijd van Van der Meij zelf. Dit archiefmateriaal 
is nooit eerder gepubliceerd. 

 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Een jaren dertig huis 1920-1940. 
 

 

Wat kenmerkt een huis uit de jaren ’30? Deze 
populaire bouwstijl is niet alleen bij 
erfgoedliefhebbers in de belangstelling. In deze 
uitgave wordt de sociaal-culturele achtergrond 
beschreven van het ontstaan van de huizen in 
deze periode, maar wordt aan de hand van veel 
foto’s ook duidelijk wat nu die vele bijzondere 
details zijn, waarover op makelaars-sites zo 
vaak wordt gesproken…. 
 
Laura Roscam Abbing, Foto’s Léontine van 
Geffen-Lamers, Uitgeverij Het Dochtershuis 
2015, ISBN 978-90-819620-1-8, 136 pagina’s, 
prijs € 17,50.o.a. te bestellen via 
hetdochtershuis@gmail.com 
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Tastbare tijd 2.0. Cultuurhistorische atlas van de provincie Utrecht 

 
De eerste uitgave van dit boek was al snel 
uitverkocht. Vele herdrukken volgden. Nu is er een 
geheel bijgewerkte versie terwijl ook alle kaarten 
digitaal te raadplegen zijn. In het eerste deel van het 
boek wordt beschreven hoe de provincie Utrecht in 
een voortdurende strijd met Holland en Gelre zijn 
huidige grenzen heeft gekregen. Vervolgens staat  de 
rol van de provincie Utrecht als knooppunt van de 
Nederlandse infrastructuur centraal.  
 
Nieuw is het thema historische kastelen en 
buitenplaatsen, van de torens aan de 
Langbroekerwetering via de buitens aan de Vecht 
naar de Stichtse Lustwarande.  

 

Het tweede deel van het boek beschrijft de cultuurhistorische ontwikkelingen per deelgebied – 
Utrechtse Heuvelrug,  Kromme Rijn en Langbroek, Oude Rijn, De Vecht, Nederrijn en Lek, 
Lopikerwaard, Schalkwijk en Vianen, De Venen, Vechtplassen, Eemland en Gelderse Vallei. 
Met vele kaarten en spectaculaire luchtfoto’s.  

 
Roland Blijdenstijn, Utrecht, Provincie Utrecht en Amsterdam, Uitgeverij Stokerkade, 2015, 
ISBN978 9079 1562 69, prijs € 29,50. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Hofjes als paleizen. Stichters, bouwers en bewoners in de 17de en 18de eeuw.  
En Open en besloten. Het hofje is terug van nooit weggeweest. 
 
Henk Looijesteijn resp. Dorine van Hoogstraten, Hofjesreeks, Meppel z.j., ISBN 978-90-700-
951-30 en ISBN 978-90-700-951-16, 112 pagina’s, per deel prijs € 19,50, te bestellen via 
www.hofjesberaad.nl www.uitgeverijvanstockum.nl. 
 

 
 

 

Het Nederlandse hofje bloeide in de Gouden Eeuw. Vele rijke 
weldoeners spaarden kosten noch moeite om nieuwe hofjes 
voor ouderen te stichten. Sterbouwmeesters werden gevraagd 
voor het ontwerp, en met indrukwekkende voorgevels, 
kleurrijke wapenschilden en stichtelijke verzen boven de 
poorten werd de weldadigheid van de stichter benadrukt. 
Ware paleizen voor de armen, zo zei men. Wie stichtte deze 
hofjes en waarom? Welke architecten bouwden ze, en hoe 
deden ze dat? Wie mochten er in deze ‘paleizen’ wonen? Dat 
leest u in Hofjes als Paleizen. 
 
 
 
In Open en Besloten beschrijft Dorine van Hoogstraten de 
historie van de meer recentere hofjes. Het hofje is niet zozeer 
een relict uit de 17de eeuw, zoals velen denken, want veel 
hofjes zijn nog altijd springlevend. Ook in de laatste decennia 
zijn er nog op allerlei plekken hofjes gerealiseerd omdat de 
combinatie van openheid en beslotenheid, van privacy en 
betrokken gezelschap een aantrekkelijke formule bleek te 
zijn. Niet alleen voor ouderen, maar ook voor veel jongere 
alleenstaanden. 
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Uitgaven over lokale onderwerpen of regio’s 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Abraham en Louisa Willet Holthuysen. Amsterdamse verzamelaars in 
de 19e eeuw. 
 
Tegen de achtergrond van het 19de-eeuwse 
Amsterdam wordt beschreven hoe het 
echtpaar Willet-Holthuysen woonde aan de 
Herengracht en een groeiende collectie 
kunstvoorwerpen en boeken aanlegde. 
Museumconservator Bert Vreeken 
promoveerde in 2010 op het Museum Willet-
Holthuysen. Na zijn plotselinge overlijden in 
2014 is het boek voltooid door zijn collega’s 
Thijs Boers, Annemarie den Dekker, Judith 
van Gent, Laura van Hasselt, Anneke van de 
Kieft, Nel Klaversma, Norbert Middelkoop, 
Tom van der Molen, Gusta Reichwein, Sarah 
Remmerts de Vries, Lodewijk Wagenaar, 
Annemarie de Wildt, Kees Zandvliet en 
copromotor Ellinoor Bergvelt. Een boeiend 
boek met veel bijzonder fotomateriaal!  

 
Bert Vreeken, Amsterdam, Waanders Uitgevers, Zwolle, ISBN 978-94-6262-035-31,190 
pagina’s, prijs € 19,95. 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Ode aan ’t Halfvasten. De geschiedenis van een markante 
IJsselhoeve. 
 

 
 
 

 
 
Mirjam ten Hove, Uitgeverij Fagus, 
IJzerlo 2014, ISBN 978-94-91634-31-4, 72 
pagina’s prijs € 27,50 inclusief DVD.  
 
In deze uitgave van de stichting 
IJsselhoeven wordt de historie van ’t 
Halfvasten, een boerderij aan de IJssel in 
de gemeente Brummen, verteld. De 
boerderij is tevens prachtig 
gedocumenteerd. De foto’s geven een 
sfeerbeeld alsof de tijd letterlijk heeft 
stilgestaan. Op de bijbehorende DVD zijn 
drie historische opnamen en een film- en 
theaterproject dat op locatie in 2014 
werd gehouden opnieuw te beleven. 
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Natuur van topklasse! 
Drentse Natura 2000-gebieden in beeld 
 

 

Een fraai geïllustreerd boek met alle 
Natura 2000 gebieden in de provincie 
Drenthe. Deze gebieden worden 
gekenmerkt door hoge natuurwaarden, 
maar ook vanuit cultuurhistorisch- en 
landschappelijk opzicht zijn ze bijna altijd 
bijzonder. Van oerbos tot veengebieden en 
van heidelandschappen tot beekdalen.  
 
Hans Dekker, Provincie Drenthe en 
Koninklijke Van Gorcum, 2015, 120 
pagina’s, ISBN 9789 023 254 157  
prijs € 9,95 
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Het Broeker Boek. Vereniging Oud Broek in Waterland 1965-2015. 
 
Silvia Schmedding e.a., Broek in Waterland 
2015,192 pagina’s, ISBN 978-90-9029027-0, 
prijs € 27,50. Bestelinformatie: 
info@oudbroek.nl 
 
Het Broeker Boek verschijnt ter gelegenheid 
van het 50-jarig bestaan van de Historische 
Vereniging Oud Broek in Waterland. In de 
uitgave wordt de oorsprong van het dorp 
beschreven, maar ook de infrastructuur, het 
dorpsleven, het openbaar bestuur, kerkelijk- 
en verenigingsleven en toerisme. Willem 
Wiarda geeft een blik op de toekomst van een 
van de mooiste dorpen van Nederland, onder 
de rook van Amsterdam.  

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Amsterdam in vogelvlucht. Stad op de drempel van de Gouden Eeuw. 
 

 

 
Laura van Hasselt en Yvonne Bleyderveld, Zwolle, 
Waanders uitgevers, 2015, ISBN978 94 6262 038 4, 88 
pagina’s, prijs € 19,95.  
 
De geschiedenis van Amsterdam in de zestiende eeuw 
staat centraal in een fraai geïllustreerd boekje, waarin 
aan de hand van de Vogelvlucht van Cornelis Anthonisz  
de lezer wordt meegenomen in verschillende thema’s uit 
deze periode van stadsgeschiedenis. Met aandacht voor 
stadsbestuurders, de kloosters, het Mirakel van 
Amsterdam, graag en bier en de verdediging van 
Amsterdam. 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Erfgoedvereniging Heemschut | Nieuwezijds Kolk 28 | 1012 PV Amsterdam www.heemschut.nl 

 

mailto:info@oudbroek.nl
http://www.heemschut.nl/


360◦ Horizon. 
 
Veel archeologie in het 24e Cultuurhistorisch 
Jaarboek Flevoland. In deze uitgave wordt 
onder meer een vondst analyse gedaan van de 
OL79, een scheepswrak uit de late 18de eeuw 
en de OR49 uit de 17de eeuw. Evenzeer wordt 
aandacht besteed aan de oorzaken van 
scheepsrampen op de Zuiderzee door een 
archeo-historische analyse van stormen. 
Daarnaast is er aandacht voor koeien in de 
Oostvaardersplassen, beleidsondernemers in 
het IJsselmeergebied en de zogenaamde 
Domeinenkaarten in het buitengebied van 
Flevoland.  

 
 

 
Wytze Stellingwerf e.a., Nieuw Land/Stichting Uitgeverij de Twaalfde Provincie, ISBN 978 94 
91177 07 1, prijs € 16,50.  
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Voor onze tijd. Kroniek van een Amsterdamse familie. 
 
Marjet Maks, Marlof Maks, Stichting Uitgeverij Noord-Holland, 2015, ISBN 978 90 822 119,  
prijs € 34,95, te bestellen via bestellen@uitgevrijenoordholland.nl 

 
 

 

 
Een gewone familie in het Amsterdam van de 
negentiende eeuw. Dat is de basis van een 
bijzonder boek over de families Maks en 
Verschuur. De lezer wordt meegezogen in het 
verhaal en krijgt zo een beeld van het 
Amsterdam van de 19de eeuw, het dagelijks 
leven, de keuzes (of niet) rond wonen, 
werken en leven in de stad. Zo is aannemer 
C.J. Maks betrokken bij de bouw van het 
Rijksmuseum maar zijn zijn voorouders 
kroegbazen en tappers. In het begin van de 
twintigste eeuw is de familie onder meer 
bekend in de kringen van schrijvers en 
schilders. 
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Behoud het winkelbestand in uw woonplaats: steun uw lokale 
boekwinkel! De uitgaven in deze nieuwsbrief zijn uiteraard ook te 
bestellen via uw plaatselijke boekwinkel!    
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