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Woord vooraf
Het jaar 2001 kende verschillende jubilea. De provincie Flevoland was jarig en werd
op 1 januari 15 jaar, Almere vierde op 30 november haar 25-jarig bestaan en het
Sociaal Historisch Centrum voor Flevoland, officieel Stichting voor het
Bevolkingsonderzoek in de drooggelegde Zuiderzeepolders, bestond op 5 november
65 jaar.
Het behalen van de pensioengerechtigde leeftijd was voor het Sociaal Historisch
Centrum voor Flevoland aanleiding om bijzondere aandacht te besteden aan de
Zuiderzeevereeniging, omdat dit de organisatie is, die zowel aan de wieg van
Flevoland als aan de wieg van het Sociaal Historisch Centrum voor Flevoland heeft
gestaan. Het was namelijk de Zuiderzeevereeniging, die Cornelis Lely in dienst nam
en het publiek zodanig beïnvloedde dat het plan tot afsluiting en gedeeltelijke
droogmaking van de Zuiderzee steeds meer voorstanders kreeg en uiteindelijk werd
uitgevoerd. En het was de voorzitter van de Zuiderzeevereeniging, de sociograaf en
Amsterdamse hoogleraar prof.dr. H.N. ter Veen, die samen met dr. Louise Kaiser,
lector in de fonetiek te Amsterdam, het initiatief nam tot oprichting van de Stichting
voor het Bevolkingsonderzoek in de drooggelegde Zuiderzeepolders.
Het Sociaal Historisch Centrum voor Flevoland heeft al eens eerder aandacht
geschonken aan de Zuiderzeevereeniging. In 1982 verscheen als nummer 42 van de
reeks Publicaties van de Stichting voor het Bevolkingsonderzoek in de drooggelegde
Zuiderzeepolders, het standaardwerk Wisselend getij. Geschiedenis van de
Zuiderzeevereeniging 1886-1949 van de hand van drs. G.L. Cleintuar. Deze
monografie geeft een compleet beeld van de voorgeschiedenis, de oprichting en de
opheffing van de vereniging.
Het al bestaan van een overzichtswerk was reden de aandacht voor de
Zuiderzeevereeniging deze maal te richten op de documentatie, en wel op de
archieven van de Zuiderzeevereeniging die berusten in het archief van het Sociaal
Historisch Centrum voor Flevoland aan de Kamp 40-28 in Lelystad.
De uitgave van de inventaris van de archieven van de Zuiderzeevereeniging (1882)
1886-1945 als deel 1 in de reeks Flevo Documentatie heeft geruime tijd op zich laten
wachten. De inventaris kwam al in 1989 gereed en geldt als een degelijke klassieke
archiefinventaris. De auteur, Roxana Chandali, historicus en hoger
archiefambtenaar, is momenteel werkzaam als senior beleidsmedewerker bij het
ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. Zij vervaardigde de
inverntaris tijdens haar dienstverband bij het Sociaal Historisch Centrum voor
Flevoland dat liep van 1988 tot 1992. Het maken van de inventaris maakte deel uit
van de opleiding tot hoger archiefambtenaar.
Met de verschijning van de archiefinventaris is één van de belangrijkste collecties
van het Sociaal Historisch Centrum voor Flevoland ontsloten en toegeankelijk
gemaakt voor het publiek.
drs. W.H.J. van der Most

Geschiedenis van de Zuiderzeevereeniging (1886-1949)1
Hendrik Stevin, zoon van de wis- en natuurkundige Simon Stevin, publiceerde in zijn
in 1667 verschenen geschrift Wisconstich Filosofisch Bedrijf als eerste plannen voor
de afsluiting van de Zuiderzee.2 De stand van de techniek stond uitvoering van dit
ambitieuze plan echter nog lang in de weg. Zo'n twee eeuwen later was de techniek
inmiddels voldoende voortgeschreden om serieus na te gaan denken over de
verschillende mogelijkheden van afsluiting en drooglegging van de Zuiderzee.
In 1848 bepleitten J. Kloppenburg en P. Faddegon Pzn de indijking en
droogmaking van de Zuiderzee en het IJ.3 Zij gaven hiermee de aanzet tot een lange
discussie over de voor- en nadelen van een dergelijke onderneming en tot het
ontwerpen van diverse plannen.
Het bleef echter lang bij woorden. Voor particulieren was een
Zuiderzeedroogmaking een te risicovolle onderneming en ook de regering zag in deze
tijd, waarin het overheidsingrijpen tot het minimale werd beperkt, vooralsnog te
weinig baat bij een eventuele uitvoering. Tegen deze achtergrond zou het initiatief
van A. Buma en mr P.J.G. van Diggelen, - wiens vader ir B.P.G. van Diggelen al in
1849 een plan voor afsluiting en inpoldering had ontworpen4) -, tot oprichting van de
Zuiderzeevereeniging van groot belang blijken. Deze vereeniging speelde een rol van
grote betekenis bij de beïnvloeding van bevolking en regering ten gunste van
afsluiting en drooglegging.
Het eerste contact van Buma en Van Diggelen dateert van 1884. Vanaf dat
jaar werkten zij aan de totstandkoming van de Zuiderzeevereeniging. Hiertoe werd
een comité opgericht, dat de naam 'Zuiderzeecomité' droeg en later ook werd
aangeduid als 'Comité tot oprichting van de Zuiderzeevereeniging'. Dit comité,
aangevuld met andere invloedrijke personen, was actief in 1884 en 1885.
Tot de activiteiten van het Comité behoorden onder andere het verzamelen
van namen en adressen van bij de afsluiting en drooglegging van de Zuiderzee
belanghebbende corporaties en personen, het opstellen van een kostenbegroting van
een technisch onderzoek naar de afsluiting en inpoldering van de Zuiderzee, het
opstellen van een ontwerpprogramma en het verspreiden van circulaires met een
uiteenzetting van de ideeën en een oproep tot het bijwonen van de
oprichtingsvergadering van de Zuiderzeevereeniging.
De werkzaamheden van het Comité hadden succes. Op 4 januari 1886 vond
de oprichtingsvergadering van de Zuiderzeevereeniging plaats. Spoedig mocht de
vereniging vele gemeenten, waterschappen en vooraanstaande personen tot haar
leden rekenen.
Het doel van de vereniging, zoals omschreven in artikel 2 van de statuten
van 1886, luidde als volgt:
"Het doel der Vereeniging is het doen instellen van een volledig en grondig
(technisch en finantieel) onderzoek of en zoo ja, naar de wijze waarop en de
middelen waardoor eene afsluiting (mede ter voorbereiding eener latere
geleidelijke drooglegging) van de geheele Zuiderzee, de Wadden en de
Lauwerzee, wenschelijk en uitvoerbaar is".
De Zuiderzeevereeniging kende een Algemene Ledenvergadering, een Algemeen
Bestuur en een Dagelijks Bestuur. Het Algemeen Bestuur bestond uit 36 leden. Deze
leden werden gekozen door en uit de leden. Niet altijd heeft het Algemeen Bestuur

uit 36 leden bestaan. Vooral in later jaren werd regelmatig verzuimd om het
Algemeen Bestuur aan te vullen, wanneer bestuursleden bedankten of overleden.
Het Algemeen Bestuur hield zich onder andere bezig met de aanstelling, het ontslag
en de regeling van het vaste personeel, en met de vaststelling van het huishoudelijk
reglement en de regeling van de werkkring van de vereniging.
Het Algemeen Bestuur benoemde op zijn beurt negen van zijn leden tot
leden van het Dagelijks Bestuur. Drie van deze leden werden door het Dagelijks
Bestuur benoemd tot voorzitter, secretaris en penningmeester. Het Dagelijks Bestuur
was belast met de dagelijkse gang van zaken, de uitvoering van de besluiten, het
administratief beheer en de aanstelling van deskundigen of andere personen, aan
wie het Dagelijks Bestuur een bijzondere opdracht had verleend.
K. Breebaart, F.C. Tromp en D.A. Wittop Koning, allen leden van het
Dagelijks Bestuur, vormden tesamen de Technische Commissie. Als deskundigen op
technisch gebied adviseerden zij hun mede-bestuursleden ten aanzien van
verschillende kwesties met betrekking tot het technisch onderzoek en het Technisch
Bureau.
Het Technisch Bureau was door de Zuiderzeevereeniging in 1886 ingesteld
voor de uitvoering van het technisch en financieel onderzoek. Met het aantrekken in
datzelfde jaar van de toen nog vrij onbekende ir C. Lely als één van de medewerkers
van dit bureau, deed de vereniging een gouden greep. In 1887 volgde hij ir J. van der
Toorn op als hoofd van het Technisch Bureau. Lely, onder wiens ministerschap in
1918 de Zuiderzeewet zou worden aangenomen, was voor een belangrijk deel
verantwoordelijk voor de acht technische nota's, die de neerslag vormden van de
werkzaamheden van het Technisch Bureau.
Met het voltooien van de laatste technische nota in 1892 was het onderzoek
afgerond en kwam er een einde aan het werk van het Technisch Bureau. Gedurende
deze jaren waren er nooit meer dan vier werknemers verbonden aan het bureau.
Tot de belangrijkste activiteiten van de Zuiderzeevereeniging behoorden, - naast het
doen uitvoeren van het technisch onderzoek -, het verwerven van geldmiddelen om
dit onderzoek mogelijk te maken en het bepleiten van het droogmakingsidee onder
alle lagen van de bevolking. Dit laatste gebeurde onder andere door middel van het
plaatsen van persberichten, het houden van lezingen, door het op audiëntie gaan bij
verschillende ministers en het uitgeven en op relatief grote schaal doen verspreiden
van boeken en brochures.
Om het geld bijeen te brengen dat nodig was om het technisch onderzoek te
verrichten en propaganda te voeren, werden verschillende bronnen aangeboord. Van
de leden ontving de Zuiderzeevereeniging contributies. Verder werden subsidies
aangevraagd, werd tweemaal een waarborgfonds ingesteld en werd een renteloze
geldlening uitgeschreven. Het werk, dat hieraan was verbonden, behoorde
grotendeels tot de taak van de penningmeester. De penningmeester werd bijgestaan
door een boekhouder. Tot 1920 was dat C.J. Adrian, daarna W.J. Rust.
Op het terrein van het maken van propaganda voor de afsluiting en
droogmaking van de Zuiderzee was ook een andere instelling actief: de 'Vereeniging
ter bevordering van Volkswelvaart door drooglegging der Zuiderzee'. Deze
vereniging, die beter bekend is onder de naam 'Nationale Zuiderzeebond', heeft
echter slechts kort bestaan. In deze periode (1895-1900) werden lezingen en
voordrachten gehouden en onderzoek verricht. De angst voor concurrentie stond een
optimale samenwerking tussen Zuiderzeevereeniging en Zuiderzeebond echter in de

weg. Niettemin verkreeg de Zuiderzeevereeniging in 1913 het batig saldo van de
Nationale Zuiderzeebond afdeling Rotterdam.
De Zuiderzeevereeniging heeft, naast de Technische Commissie, een aantal externe
commissies ingesteld met de opdracht tot het uitvoeren van bepaalde onderzoeken.
Voor deze studiecommissies werden onafhankelijke deskundigen aangezocht. In 1905
werd de Zuiderzeevisserijcommissie ingesteld, in 1909 de Gewapend-beton
commissie, in 1932 de Commissie ter bestudering van de voortgang der inpolderingen
en in datzelfde jaar de Commissie IJsselmeerpeil.
Het zwaartepunt van de activiteiten lag in de beginperiode van haar bestaan, toen
de Zuiderzeevereeniging zich vooral inspande om de regering te overtuigen van de
noodzaak van de afsluiting en drooglegging. Een belangrijk succes was de instelling
van de Staatscommissie tot het instellen van een onderzoek omtrent eene afsluiting
en eene droogmaking van de Zuiderzee (KB no 21, 8 september 1892), die de taak
kreeg om 'te onderzoeken of eene afsluiting en eene droogmaking van de Zuiderzee,
op eene wijze als door de Zuiderzeevereeniging is voorgesteld, in 's lands belang
behoort te worden ondernomen, en zoo ja, op welke wijze dit werk tot uitvoering
moet worden gebracht'. De Staatscommissie stond onder voorzitterschap van Lely,
minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid, en telde 27 leden. Hiervan waren er
in 1892 zes lid van de Zuiderzeevereeniging en in 1894 veertien. Het rapport van de
Staatscommissie, dat in 1894 uitkwam, ondersteunde de ideeën van de
Zuiderzeevereeniging.5
Niettemin zou het tot 1918 duren voordat de Zuiderzeewet werd
aangenomen. In de tussenliggende periode heeft de Zuiderzeevereeniging
voortdurend regering, parlement en publieke opinie getracht te doordringen van het
belang van afsluiting en drooglegging. Nieuwe publicaties bleven regelmatig
verschijnen.
Mede door toedoen van de Eerste Wereldoorlog, waardoor nog eens duidelijk
werd hoezeer Nederland voor voedingsmiddelen afhankelijk was van het buitenland,
en de watersnoodramp van 13 en 14 januari 1916, werd het Zuiderzeewetsontwerp
van minister van Waterstaat Lely aanvaard door de Tweede en Eerste Kamer op
respectievelijk 21 maart 1918 en 13 juni 1918. Op 14 juni 1918 werd de
Zuiderzeewet in het Staatsblad afgekondigd. Het was de kroon op het werk van de
Zuiderzeevereeniging.
Na 1918 verminderden de activiteiten van de Zuiderzeevereeniging
aanzienlijk. De doelen leken immers gerealiseerd. Alleen in de jaren dertig, toen de
Zuiderzeewerken vanwege de crisis werden stilgelegd en er zelfs sprake was van een
definitieve stopzetting, leefde de vereniging weer even op.
Het einde van de Zuiderzeevereeniging kwam toen echter reeds in zicht.
Nadat al op 4 januari 1944 de vereniging volgens de statuten opgehouden had te
bestaan, vond tenslotte op 30 maart 1949 de liquidatievergadering plaats.

II

Geschiedenis van het archief

Archief van het bestuur van de Zuiderzeevereeniging
De zorg voor het archief was volgens het huishoudelijk reglement van 1886
opgedragen aan de secretaris.6 In de beginperiode berustte het archief steeds onder
de penningmeester en de secretaris persoonlijk. Na het aftreden van secretaris mr
C.J. Pekelharing in 1922 werd het archief overgebracht naar het kantoor van de
Credietvereeniging voor de Zuiderzee in Amsterdam en kort hierna naar de
Nederlandsche Bank, eveneens in Amsterdam, waar zowel voorzitter mr G. Vissering
(1913-1934) als de secretarissen P. 't Hooft (1922-1929) en mr C.W. Ritter
(1929-1932) werkzaam waren.
De opvolger van Ritter, tweede secretaris-penningmeester W. Wilmink, liet
in maart 1932 een deel van het archief overbrengen naar het kantoor van de
Nederlandsch-Indische Onderwijs- en Studiekas, waar hij werkte. Dit kantoor was
gevestigd in het Koloniaal Instituut, tegenwoordig het Koninklijk Instituut voor de
Tropen. Een ander gedeelte van het archief is toen met de boeken van de
Zuiderzeevereeniging tijdelijk terecht gekomen in het toenmalige
Economisch-Historisch Archief aan de Herengracht in Amsterdam.7
Bij de liquidatie van de Zuiderzeevereeniging werd besloten het archief over
te dragen aan de Stichting voor het Bevolkingsonderzoek in de drooggelegde
Zuiderzeepolders.8 De verschillende delen van het archief van het bestuur van de
Zuiderzeevereeniging werden toen weer met elkaar verenigd. Dr H.N. ter Veen had
in 1936 het initiatief genomen tot de oprichting van deze Stichting. Al eerder was hij
secretaris (1932-1934) en voorzitter (1934-1937) van de Zuiderzeevereeniging
geweest.
Op 2 mei 1980 raakte het archief van de Zuiderzeevereeniging beschadigd
toen brand uitbrak op het bureau van de Stichting aan de Oude Schans 35 in
Amsterdam. Hoewel er waterschade werd geleden en stukken geblakerd waren,
werden slechts weinig stukken echt vernietigd.9
In 1988 maakte het archief een verhuizing mee toen de Stichting voor het
Bevolkingsonderzoek in de drooggelegde Zuiderzeepolders zich vestigde aan de
Botter 14-10 in Lelystad, op een steenworp afstand van het Flevolandse
provinciehuis. Bij gelegenheid van de opening van het nieuwe pand van de Stichting
werd door Commissaris van de Koningin J.C.J. Lammers het bord onthult met de
naam waarmee de Stichting zich sindsdien zou tooien: Sociaal Historisch Centrum
voor Flevoland.
Tenslotte maakte het archief in 1999 nogmaals een verhuizing mee toen het
Sociaal Historisch Centrum in verband met een uitbreiding van het provinciehuis om
moest zien naar een andere kantoorruimte. Deze werd gevonden in het gebouw van
de voormalige woningbouwvereniging De Opdracht, aan de Kamp 40-28 in Lelystad
alwaar het archief nu verblijft.
Het feit dat het archief van de Zuiderzeevereeniging zo, ruim een eeuw na
het ontstaan van het oudste stuk, uiteindelijk terecht is gekomen op een plaats,
waar toen slechts zee was, tekent de triomf van de Zuiderzeevereeniging.

Archief van het Technisch Bureau
Het archief van het Technisch Bureau heeft vele omzwervingen gemaakt.10 Wanneer
in de stukken van het archief van de Zuiderzeevereeniging en het Technisch Bureau
gesproken wordt van het technisch archief of archief van het Technisch Bureau, dan
had men daarmee niet alleen het archief in 'enge' zin op het oog, maar ook de
verzamelde geschriften, de grondmonsters en de instrumenten.
Op 1 oktober 1886 begonnen officieel de werkzaamheden van het in Den
Haag gevestigde Technisch Bureau. In juli 1887 werd het Technisch Bureau verplaatst
naar Delft; het archief verhuisde mee. Op 1 augustus 1889 volgde een nieuwe
verhuizing. Ditmaal werd het technisch archief ondergebracht op het huisadres van ir
C. Lely aan de Van Speijkstraat no 37 in Den Haag.
In 1892 besloot de Zuiderzeevereeniging om het technisch archief tijdelijk af
te staan aan de Staatscommissie van 1892. Nadat de Staatscommissie in 1894 haar
taak had beëindigd, werd het archief tot 1902 weer ondergebracht in het huis van
Lely. In datzelfde decennium verhuisde het archief nog driemaal binnen Den Haag.
In 1911 besloot men dat er gezocht moest worden naar een meer passende
verblijfplaats. Daarvoor werd een overeenkomst gesloten met de Koninklijke
Heidemaatschappij. Het technisch archief werd overgebracht naar Arnhem. Als
bewaarloon ontving de Heidemaatschappij aanvankelijk jaarlijks een bedrag van ƒ
50,-. Na de ordening in 1914 werd dit bedrag verhoogd tot ƒ 100,-, maar toen de
Zuiderzeevereeniging in 1932 krap bij kas zat, werd het bewaarloon weer verlaagd
tot ƒ 25,-. In de laatste jaren van haar bestaan betaalde de Zuiderzeevereeniging
zelfs helemaal niets meer.
De grondmonsters, die deel uitmaakten van het technisch archief, zijn in de
periode 1948-1950 naar het Natuurhistorisch Museum in Enschede overgebracht. De
boeken en bescheiden kwamen terecht in de bibliotheek van de Heidemaatschappij
en werden in september 1964 overgedragen aan de Rijksdienst voor de
IJsselmeerpolders. Een deel hiervan berust nu bij het Sociaal Historisch Centrum
voor Flevoland en is in deze inventaris opgenomen als Archief van het Technisch
Bureau (inv.nrs 458-475).
Het is onbekend waar het overige deel, dat aanwezig was bij de Rijksdienst
voor de IJsselmeerpolders, is gebleven. In het archief bevinden zich slechts
manuscripten van de eerste technische nota. Alle technische nota's zijn echter in
gepubliceerde vorm onder andere aanwezig in de bibliotheek van het Sociaal
Historisch Centrum voor Flevoland.

Overige gedeponeerde archieven
Stukken afkomstig van A. Buma
In juli 1894 zond W. Visser, de schoonzoon van A. Buma, een kist met boeken en
papieren van de overleden voorzitter A. Buma, naar de Zuiderzeevereeniging. "De
boel ligt raar door elkaar en is allesbehalve naar 'tijdsorde gerangschikt'. Ik heb er
nogal wat werk aan gehad en het zou mogelijk kunnen zijn dat er papieren bij
liggen, die er niet bij behooren", zo schrijft hij in een brief van 27 juli 1894.11
Behalve stukken van de Zuiderzeevereeniging, betroffen het waarschijnlijk stukken
gevormd door het Comité tot oprichting van de Zuiderzeevereeniging en

privéstukken van A. Buma. Deze laatsten zijn nu opgenomen onder inv.nrs 495-501,
Stukken afkomstig van A. Buma.
Het archief van het Comité tot oprichting van de Zuiderzeevereeniging is
waarschijnlijk tegelijk met de stukken afkomstig van Buma bij het archief van de
Zuiderzeevereeniging gevoegd, wellicht eerder. De stukken afkomstig van ir J.M.
Telders zijn ofwel tijdens zijn bestuursperiode (1894-1900) ofwel na zijn dood (1900)
in het archief van de Zuiderzeevereeniging terecht gekomen.

Stukken afkomstig van mr G. Vissering
In 1940 verwierf de Stichting voor het Bevolkingsonderzoek in de drooggelegde
Zuiderzeepolders archiefstukken, die afkomstig waren van mr G. Vissering.12 Deze
stukken werden binnen de Stichting aangeduid als het Legaat Vissering. Dit legaat
bestond uit twee aparte delen, namelijk stukken die betrekking hadden op de
Zuiderzeeraad, waarin Vissering ook zitting had, en stukken, die betrekking hadden
op de Zuiderzeevereeniging. Dit laatstgenoemde deel is in deze inventaris
beschreven onder 'Stukken afkomstig van mr G. Vissering'. De stukken van Vissering,
die thuishoren in het bestuursarchief zijn aldaar beschreven.

Archieven van de Zuiderzeevisserijcommissie en de Commissie ter bestudering van
de voortgang der inpolderingen
De archieven van de Zuiderzeevisserijcommissie en de Commissie ter bestudering
van de voortgang der inpolderingen, zullen waarschijnlijk kort na afloop van de
onderzoeken, in 1905 respectievelijk 1932, bij de Zuiderzeevereeniging zijn
gedeponeerd.

III

Verantwoording van de inventarisatie

In 1988 is begonnen met de inventarisatie van het archief. Er is niet eerder
geïnventariseerd. Wel is er in 1968 door J. Voorberg een zeer beperkte
plaatsingslijst vervaardigd.13 Het archief maakte een chaotische indruk. Een
ordeningsplan is er nooit geweest. In de praktijk zal het zo geweest zijn dat elke
secretaris op zijn eigen wijze het archief bijhield. Het citaat in de vorige paragraaf
van W. Visser over de orde in de papieren van Buma is in dit verband illustratief.
Toch zijn er wel pogingen ondernomen om het archief (beter) te ordenen. In
januari 1906 kreeg de secretaris toestemming om het archief tegen betaling te laten
ordenen en daarvan een bibliotheekcatalogus te laten vervaardigen.14 Waarschijnlijk
heeft deze ordening zich niet verder uitgestrekt dan tot het rangschikken van
krantenknipsels in banden en het maken van een alfabetische index op de brieven uit
de periode 1890-1900.
In 1932 nam het Dagelijks Bestuur het besluit om het archief te bewaren bij
het Historisch Economisch Archief in Amsterdam en het daar tevens te laten
ordenen.15 Het is niet duidelijk wat van deze ordening terecht is gekomen en wat in
dit verband precies onder archief werd verstaan.
Na de overdracht van het archief aan de Stichting voor het
Bevolkingsonderzoek in de drooggelegde Zuiderzeepolders, zijn in 1963 de brieven
geordend naar afzender. Dit is echter niet met alle brieven gebeurd. Ook
onderzoekers hebben wellicht stukken verplaatst.
In ieder geval was er bij aanvang van deze inventarisatie nauwelijks sprake
van een oude orde. Begonnen werd met het scheiden van de archieven in de
volgende delen:
het Archief van het bestuur van de Zuiderzeevereeniging;
het Archief van het Technisch Bureau;
het Archief van het Comité tot oprichting van de Zuiderzeevereeniging;
het Archief van de Zuiderzeevisserijcommissie;
en het Archief van de Commissie ter bestudering van de voortgang der
inpolderingen.
Daarnaast bleven er stukken over van bestuursleden, die in het archief van de
Zuiderzeevereeniging terecht zijn gekomen, terwijl zij daar naar hun aard niet in
thuishoorden. Deze stukken zijn beschreven onder:
Stukken afkomstig van A. Buma;
Stukken afkomstig van ir J.M. Telders;
en Stukken afkomstig van mr G. Vissering.
De archiefstukken van de Zuiderzeevisserijcommissie en de Commissie ter
bestudering van de voortgang der inpolderingen zijn beschouwd als aparte
commissiearchieven. De commissies voerden zelfstandig correspondentie en van de
Commissie ter bestudering van de voortgang der inpolderingen zijn notulen bewaard
gebleven. Bovendien werd sterk de nadruk gelegd op de zelfstandigheid van de
commissies ten opzichte van het bestuur van de Zuiderzeevereeniging.
Van de Gewapend-beton commissie en de Commissie IJsselmeerpeil zijn
geen archieven bewaard gebleven, terwijl de Historische Commissie, die het 50-jarig

jubileum voorbereidde, niet als zelfstandige archiefvormer kan worden beschouwd.
Op een deel van de archiefstukken is een nummering aangetroffen, maar deze
nummering is waarschijnlijk aangebracht na de opheffing van de
Zuiderzeevereeniging. Bovendien was er niet per archiefstuk een nummer
toegekend, maar per bladzijde, en is er geen onderscheid gemaakt tussen brieven,
nota's en andere archiefstukken. Brieven, stukken betreffende de ledenadministratie
en financiële bescheiden werden zeer verspreid aangetroffen.
Aangezien er geen of nauwelijks sporen van een oude orde zijn aangetroffen, is voor
het Archief van de Zuiderzeevereeniging gekozen voor een ordening naar
functies/activiteiten, wat bij dit archief het meest geschikt leek.
De activiteiten van de Zuiderzeevereeniging zijn hier gegroepeerd tot vijf
rubrieken:
Onderzoek en publicaties;
Verzoeken om steun voor de doelstelling;
Lezingen;
Tentoonstellingen;
en Bemoeienis met andere
instellingen.
De publicaties zijn in de inventaris niet altijd met hun volledige titel genoemd. De
volledige titels zijn echter wel opgenomen in Bijlage 3 Lijst van publicaties van de
Zuiderzeevereeniging.
Een probleem vormden de brieven die bovendien een belangrijk deel van het
archief uitmaken. In het archief van de Zuiderzeevereeniging treffen we niet alleen
'ingekomen brieven bij en minuten van uitgaande brieven van de secretaris' aan,
maar ook correspondentie van voorzitters en penningmeesters met buitenstaanders
en correspondentie tussen bestuursleden, waarbij lang niet altijd duidelijk is wie de
geadresseerde is.
Ook hier moest een nieuwe ordening worden aangebracht, omdat er geen
sprake was van één ordening. Bovendien bestond er geen toegang op de brieven,
bijvoorbeeld in de vorm van agenda's. Voorzover de brieven op één onderwerp
betrekking hebben, zijn deze bij elkaar gehouden en ondergebracht in ÚÚn van de
rubrieken in de afdeling 'Stukken betreffende bijzondere onderwerpen'.
Voor de overige brieven is er de tweedeling gemaakt tussen 'Correspondentie
tussen leden van het Dagelijks Bestuur' en 'Correspondentie met derden'. Binnen deze
tweedeling is steeds de volgorde voorzitter, secretaris, penningmeester en andere
bestuursleden (in alfabetische volgorde) aangehouden. Voor de doorslagen van
voorzitter, secretaris en penningmeester is dezelfde tweedeling toegepast. Zij zijn
echter niet nader naar geadresseerd bestuurslid onderverdeeld, omdat het zowel
voorkwam dat op één bladzijde meerdere brieven stonden, alsook omdat tevens de
expedities in vele gevallen in het archief aanwezig zijn. Hierbij is de chronologische
volgorde gehandhaafd.
De documentatie is van het archief afgescheiden. Brochures zijn
overgebracht naar de bibliotheek van het Sociaal Historisch Centrum voor Flevoland.
De boekerij van de Zuiderzeevereeniging is reeds in 1949 in de bibliotheek
opgenomen. Ook de tien krantenknipselboeken van de Zuiderzeevereeniging over de
periode 1885-1924 zijn al eerder afgescheiden van het archief. De overblijvende

documentatie, voornamelijk krantenknipsels, is opgenomen onder de kop
'Documentatie'.
Het hoofd van het Technisch Bureau had de verplichting om een inventaris van het
Archief van het Technisch Bureau bij te houden. Diverse inventarissen zijn hiervan
bewaard gebleven. Al eerder is opgemerkt dat het begrip archief hier ruimer werd
opgevat. De ruimte in de inventarissen toebedeeld aan boeken, geschriften, kaarten
en instrumenten was dan ook aanzienlijk groter dan die voor archiefbescheiden.

IV

Aanwijzingen voor de raadpleger

Het archief is openbaar en kan als volgt worden geciteerd:
Sociaal Historisch Centrum voor Flevoland te Lelystad, Archieven van de
Zuiderzeevereeniging, inv.nr ...
Bij een volgende annotatie kan worden afgekort:
SHCF, Archieven ZZV, inv.nr ...
De ledenadministratie van de Zuiderzeevereeniging werd op drie verschillende
plaatsen gevoerd: bij de secretaris, bij de penningmeester en bij boekhandel Brill.
Het bijhouden van de ledenadministratie was een taak van de secretaris. Voor de
penningmeester was het echter in verband met de inning van de contributies ook
noodzakelijk om een overzicht van het ledenbestand bij te houden. Boekhandel Brill
heeft lange tijd de verzending van publicaties aan de leden verzorgd en moest uit
dien hoofde eveneens beschikken over een bijgewerkt ledenbestand. In de
correspondentie met Brill komen twee onderwerpen aan de orde: het drukken van
publicaties van de Zuiderzeevereeniging en het verzenden van deze publicaties (en
in verband met dit laatste het bijhouden van de ledenadministratie).

Noten
1.

2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.

Zie voor een uitgebreide beschrijving van de geschiedenis van de
Zuiderzeevereeniging: G.L. Cleintuar, Wisselend getij. Geschiedenis van de
Zuiderzeevereeniging 1886-1949. Publicaties van de Stichting voor het
Bevolkingsonderzoek in de drooggelegde Zuiderzeepolders 42 (Zutphen
1982).
Hendric Stevin, Wisconstich filosofisch bedrijf, begrepen in veertien boeken
(Z.p. 1667) deel 12.
J. Kloppenburg en P. Faddegon Pzn, De indijking en droogmaking van de
Zuiderzee en het IJ, met kanalen vanaf den IJsel bij Arnhem, langs
Amsterdam tot in de Noordzee; voorgesteld en aangeprezen als een krachtig
middel tot verheffing van Handel, Scheepvaart en Landbouw in Nederland
(Amsterdam 1848).
B.P.G. van Diggelen, De Zuiderzee, de Friesche Wadden en de Lauwerzee,
hare bedijking en droogmaking (Zwolle 1849) 2 delen.
Verslag der Staatscommissie benoemd bij Koninklijk Besluit van 8
september 1892, no 21, tot het instellen van een onderzoek omtrent eene
afsluiting en eene droogmaking van de Zuiderzee (Z.p. 1894).
Sociaal Historisch Centrum voor Flevoland te Lelystad (SHCF), Archieven van
de Zuiderzeevereeniging, inv.nr 202.
Cleintuar, Wisselend getij, 381.
Voorlopig jaarverslag over 1949. Stichting voor het Bevolkingsonderzoek in
de drooggelegde Zuiderzeepolders (ed.) ([Amsterdam z.j.]) 6.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Verslag van de reconstructie van het Archief van de Zuiderzeevereeniging
(Z.p. 1981).
Cleintuar, Wisselend getij, 379 en 380.
SHCF, Archieven ZZV, inv.nr 174.
Verslag 1936-1956. Stichting voor het Bevolkingsonderzoek in de
drooggelegde Zuiderzeepolders (ed.) (Amsterdam 1958) 9.
J. Voorberg, Verslag en aantekeningen naar aanleiding van een onderzoek in
het archief der Vereeniging (Z.p. 1968).
SHCF, Archieven ZZV, inv.nr 7.
Ibidem.

Bijlage 1

Lijst van voorzitters, secretarissen en penningmeesters

Voorzitters
Buma, A.
Wertheim, A.C. (wnd)
Bergsma, mr W.A.
Leemans, ir W.F.
Vissering, mr G.
Veen, dr H.N. ter
Cool, ir W.

24-07-1886 - 29-11-1893*
09-06-1894 - 30-11-1897*
30-11-1897 - 15-03-1901*
22-06-1901 - 20-02-1913
20-04-1913 - 28-12-1934
28-12-1934 - 05-05-1937
05-05-1937 - 30-03-1949

Secretarissen
Houven van Oordt, H.C. van der24-07-1886 - 15-04-1901*
Vissering, mr G.
22-06-1901 - 07-04-1906
Pekelharing, mr C.J.
07-04-1906 - 25-08-1922
Hooft, P. 't
25-08-1922 1929
Ritter, mr C.W.
1929
- 15-01-1932
Veen, dr H.N. ter
15-01-1932 - 28-12-1934
Hendriksz, J.F.W.
26-03-1935 - 30-03-1949

Penningmeesters
Wertheim, A.C.
Backer, jhr mr J.F.
Hooft, P. 't (tijdelijk)
Ritter, mr C.W.
Wilmink, W.

* = Overleden in functie

24-07-1886 - 09-06-1894
09-06-1894 - 26-04-1928*
-06-1928 - -02-1929
-02-1929 - 04-03-1932
04-03-1932 - 30-03-1949

Bijlage 2

Samenstelling van de Studiecommissies

Zuiderzeevisserijcommissie 1905
Calkoen, H.J.
Draisma de Vries, A.
Hasselt, J. van
Neeb, mr J.F.
Pekelharing, mr C.J.
Vissering, mr G.

voorzitter
secretaris

Gewapend-beton commissie 1909-1911
Bos, A.W.
Elzelingen, J.M. van
Foreest, jhr mr P. van
Hoogenboom, B.
Jongh, G.J. de
Tellegen, J.W.C.
Volker Azn, L.

voorzitter
secretaris

Commissie ter bestudering van de voortgang der inpolderingen (de
Zuiderzeestudiecommissie) 1932
Blom, prof.mr D. van
Heisterkamp, drs M.Th.
Ligthart, Th.
Limperg jr, prof. Th.
Plate, ir A.
Veen, dr H.N. ter
Visser, prof.ir M.F.

secretaris
voorzitter

Commissie IJsselmeerpeil 1932-1935
Cool, ir Wouter
Keijzer, T.P.
Mooy, ir A. de
Mussert, ir A.A.
Stroink, A.F.
Veen, prof.dr H.N. ter
Verrijn Stuart, prof.dr G.M.
Visser, prof.ir M.F.
Waerden, mr B. van der

voorzitter

secretaris

Ir D.F. Wouda en ir C.W. van Dooden werden tussentijds toegevoegd. Prof.dr G.M.
Verrijn Stuart trad tussentijds uit de commissie.

Bijlage 3

Lijst van publicaties van de
Zuiderzeevereeniging

Toorn, J. van der, de Hoofd-Ingenieur van 's Rijks Waterstaat, en C. Lely, de
Ingenieur der Zuiderzee-Vereeniging, Nota betreffende het onderzoek omtrent de
afsluiting van de Zuiderzee, de Wadden en de Lauwerzee. Technische nota I ('s
Gravenhage/Delft 1887). Met kaarten.
Eerste verslag over den toestand en de Werkzaamheden der Zuiderzee-Vereeniging
[over 1886/7] door haren Secretaris aan de leden uitgebracht overeenkomstig Art.
20 der Statuten en Art. 4 van het Huishoudelijk Reglement (Z.p. [1887]).
Bijlage I
J. van der Toorn, de Hoofd-Ingenieur van 's Rijks Waterstaat, Chef
van het technisch onderzoek, C. Lely, de Ingenieur der ZuiderzeeVereeniging, Verslag van het technisch onderzoek omtrent de
afsluiting en droogmaking van de Zuiderzee, de Wadden en de
Lauwerzee, gedurende het tijdvak 1 October 1886-30 Juni 1887. J.
van der Toorn, de Hoofd-Ingenieur van 's Rijks Waterstaat, Chef van
het technisch onderzoek, C. Lely, de Ingenieur der ZuiderzeeVereeniging, Opgave van hetgeen door het Technisch Bureau
gedurende de tweede helft van het jaar 1887 voor de ZuiderzeeVereeniging zal worden gedaan.
Bijlage II
Uit het verslag der Ingenieurs, aan het Bestuur uitgebracht over een
verkenningstocht op de Zuiderzee.
Bijlage III
Rekening van de Ontvangsten en Uitgaven der Zuiderzee-Vereeniging
over het jaar 1886.
Lely, C., de Ingenieur-chef van het technisch onderzoek der Zuiderzee-Vereeniging,
De afsluiting Noord-Holland - Wieringen - Friesland en de droogmaking van het
gedeelte der Zuiderzee binnen die afsluiting. A. De Afsluiting. 1. De invloed der
afsluiting op de waterkeering der provinciën langs de Zuiderzee. Onderzoek
omtrent de afsluiting en droogmaking van de Zuiderzee, de Wadden en de
Lauwerzee. Technische nota II (Leiden : Brill, 1887). Met 9 platen.
Lely, C., de Ingenieur, chef van het technisch onderzoek der Zuiderzee-Vereeniging,
De afsluiting Noord-Holland - Wieringen - Friesland en de droogmaking van het
gedeelte der Zuiderzee binnen die afsluiting. A. De Afsluiting. 2. De invloed der
afsluiting op de waterloozing der provinciën langs de Zuiderzee. Onderzoek omtrent
de afsluiting en droogmaking van de Zuiderzee, de Wadden en de Lauwerzee.
Technische nota III (Leiden : Brill, 1888). Met 15 platen.
Lely, C., de Ingenieur, chef van het technisch onderzoek der Zuiderzee-Vereeniging,
De afsluiting Noord-Holland - Wieringen - Friesland en de droogmaking van het
gedeelte der Zuiderzee binnen die afsluiting. A. De Afsluiting. 3. De invloed der
afsluiting op waterverversching der provinciën langs de Zuiderzee. 4. De invloed der
afsluiting op de scheepvaart der Zuiderzee. Onderzoek omtrent de afsluiting en
droogmaking van de Zuiderzee, de Wadden en de Lauwerzee. Technische nota IV
(Leiden : Brill, 1889). Met 4 platen.
Houven van Oordt, H.C. van der, secretaris Zuiderzee-Vereeniging, Tweede verslag

(loopende van 1 juli 1887-30 juni 1889) over den toestand en de werkzaamheden
der Zuiderzee-Vereeniging aan de leden uitgebracht door haren secretaris
overeenkomstig art. 20 der statuten en art. 4 van het huishoudelijk reglement (Z.p.
1889).
Bijlage I
Leden-lijst van de Zuiderzee-Vereeniging tot 30 juni 1889.
Bijlage II
C. Lely, de ingenieur, chef van het technisch onderzoek der
Zuiderzee-Vereeniging, Verslag omtrent het technisch onderzoek van
de afsluiting en droogmaking van de Zuiderzee, de Wadden en de
Lauwerzee gedurende het tijdvak 1 juli 1887-30 juni 1889 (Delft
1889).
Bijlage III
[Brief van] het Dagelijksch Bestuur der Zuiderzee-Vereeniging aan
zijne excellentie den minister van Binnenlandsche Zaken, voorzitter
van den ministerraad ('s-Gravenhage 16 juli 1888).
Bijlage IV
[Brief] aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal.
Bijlage V
Rekening 1887 van ontvangsten en uitgaven der ZuiderzeeVereeniging over de jaren 1887 en 1889.
Bijlage VI
Begrooting voor de ontvangsten en uitgaven der ZuiderzeeVereeniging gedurende het jaar 1889.
Lely, C., de Ingenieur, chef van het technisch onderzoek der Zuiderzee-Vereeniging,
De afsluiting Noord-Holland - Wieringen - Friesland en de droogmaking van het
gedeelte der Zuiderzee binnen die afsluiting. A. De Afsluiting. 5. De constructie en
de kosten van den afsluitdijk, de sluizen en de bijkomende werken. 6. De voor- en
nadeelen der afsluiting buiten verband met de droogmaking. Onderzoek omtrent de
afsluiting en droogmaking van de Zuiderzee, de Wadden en de Lauwerzee.
Technische nota V (Leiden : Brill, 1890).
Bijlage I
P.P.C. Hoek, De invloed der afsluiting en droogmaking op de
visscherij in de Zuiderzee. Met 4 platen.
Houven van Oordt, H.C. van der, de Secretaris der Zuiderzee-Vereeniging, Derde
verslag (loopende van 1 Juli 1889-1 October 1891) over den toestand en de
Werkzaamheden der Zuiderzee-Vereeniging aan de leden uitgebracht door haren
secretaris overeenkomstig Art. 20 der Statuten juncto Art. 4 van het Huishoudelijk
Reglement (Z.p. [1891]).
Bijlage I
A. Leden-lijst van de Zuiderzee-Vereeniging tot 30 September 1891.
B. Lijst van Provinciën, Waterschappen, Gemeenten, Corporatieën
en Personen, die door subsidiën of giften hebbenbijgedragen in de
kosten der Zuiderzee-Vereeniging
C. Lijst van deelnemers in de leening der Zuiderzee-Vereeniging.
Bijlage II
C. Lely, de Ingenieur, chef van het technisch onderzoek der
Zuiderzee-Vereeniging, Verslag omtrent het technisch onderzoek van
de afsluiting en droogmaking van de Zuiderzee, de Wadden en de
Lauwerzee, gedurende het tijdvak 1 Juli 1889-20 Augustus 1891.
Bijlage III
Rekening 1889 van Ontvangsten en Uitgaven der ZuiderzeeVereeniging over de jaren 1889 en 1890.
Bijlage IV
Begrooting van de Ontvangsten en Uitgaven der ZuiderzeeVereeniging voor het jaar 1891.
Lely, C., de Ingenieur, chef van het technisch onderzoek der Zuiderzee-Vereeniging,

Resultaten der terreinwerkzaamheden verricht in 1889 en 1890. 1. Grondboringen.
2. Stroommetingen. 3. Diverse metingen. Onderzoek omtrent de afsluiting en
droogmaking van de Zuiderzee, de Wadden en de Lauwerzee. Technische nota VI
(Leiden : Brill, [1891]).
Bijlage I
Adolf Mayer, Directeur van het Proefstation, Verslag over het
onderzoek van de grondmonsters.
Bijlage II
Staten der grondboringen. Met 3 platen.
Lely, C., de Ingenieur, chef van het technisch onderzoek der Zuiderzee-Vereeniging,
De afsluiting Noord-Holland-Wieringen-Friesland en de droogmaking van het
gedeelte der Zuiderzee binnen die afsluiting. B. De droogmaking. 1. Geologische
toestand en algemeen plan van indijking. 2. Schets-ontwerp tot indijking en
droogmaking (na de afsluiting) van het Wieringermeer. 3. Schets-ontwerp tot
indijking en droogmaking (na de afsluiting) van het zuidoostelijk gedeelte der
Zuiderzee. 4. Schets-ontwerp tot indijking en droogmaking (na de afsluiting) van
het zuidwestelijk gedeelte der Zuiderzee. 5 Schets-ontwerp tot indijking en
droogmaking (na de afsluiting) van het noordoostelijk gedeelte der Zuiderzee. 6.
Tijd van uitvoering en kosten van het geheele ontwerp tot afsluiting der Zuiderzee
over Wieringen met de indijkingen binnen die afsluiting. Onderzoek omtrent de
afsluiting en droogmaking van de Zuiderzee, de Wadden en de Lauwerzee.
Technische nota VII (Leiden Brill, [1891]). Met 2 bijlagen: Globale berekening van de
uitgaven en ontvangsten. Met 4 platen.
Technische nota nr 8: vergelijking van verschillende ontwerpen tot afsluiting en
droogmaking van de Zuiderzee (Leiden : Brill, 1891).
Endiguement et Dessèchement du Zuiderzee. II delen (Leiden : Brill, 1892).
Deel I Considérations économiques de la 'Zuiderzee-Vereeniging', avec une grande
carte.
Deel II Discours prononcé par M.J.M. Telders.
Geschiedenis (jaarverslagen 1887-1892). Oeconomische en finantieele
beschouwingen. Zuiderzee-Vereeniging (ed.). IV delen in 1 band (Leiden : Brill,
1892). Met kaart.
Deel I Eerste verslag over den toestand en de werkzaamheden der ZuiderzeeVereeniging door haren secretaris aan de leden uitgebracht
overeenkomstig art. 20 der statuten en art. 4 van het huishoudelijk
reglement.
Deel II Tweede verslag (loopende van 1 juli 1887-30 juni 1889) over den toestand en
de werkzaamheden der Zuiderzee-Vereeniging aan de leden
uitgebracht door haren secretaris overeenkomstig art. 20 der
statuten en art. 4 van het huishoudelijk reglement
Deel III Derde verslag (loopende van 1 juli 1889-1 october 1891) over den toestand
en de werkzaamheden der Zuiderzee-Vereeniging aan de leden
uitgebracht door haren secretaris overeenkomstig art. 20 der
statuten juncto art. 4 van het huishoudelijk reglement
Deel IV Oeconomische en finantieele beschouwingen van het Dagelijksch Bestuur der
Zuiderzee-Vereeniging medegedeeld op grond van artikel twee harer
statuten en naar aanleiding der resultaten van het technisch

onderzoek vervat in de acht, aan de leden toegezonden, nota's
benevens inhoudsopgave, bladwijzer en alphabetisch register, op die
nota's en op dit rapport
Oeconomische en finantieele beschouwingen van het Dagelijksch Bestuur der
Zuiderzee-Vereeniging medegedeeld op grond van artikel twee harer statuten en
naar aanleiding der resultaten van het technisch onderzoek vervat in de acht, aan
de leden toegezonden, nota's benevens inhoudsopgave, bladwijzer en alphabetisch
register, op die nota's en op dit rapport. H.C. van der Houven van Oordt (ed.)
(Leiden : Brill, 1892). Met kaart.
De Zuiderzee. Hare afsluiting en drooglegging. Beschouwingen der
Zuiderzeevereeniging benevens de rede van prof. J.W. Telders (Leiden : Brill, 1892).
Met grote kaart.
Uittreksel uit het verslag der Staatscommissie (Leiden : Brill, 1894).
Afsluiting en droogmaking van de Zuiderzee (Leiden : Brill, 1895). Antwoord van S.J.
Vermaes op hoofdartikelen Nieuwe Rotterdammer Courant.
Houven van Oordt, H.C., secretaris Zuiderzee-vereeniging, met medewerking van G.
Vissering, De economische beteekenis van de afsluiting en drooglegging der
Zuiderzee (met drie kaarten en verdere bijlagen). Geschreven in opdracht van het
bestuur der Zuiderzee-Vereeniging (Leiden : Brill, 1898).
Bijlage I
Ontwerp tot afsluiting der Zuiderzee over Wieringen met inpoldering
binnen die afsluiting.
Bijlage II
Overzichtskaart van het ontwerp tot afsluiting der Zuiderzee over
Wieringen met inpoldering binnen die afsluiting. Met dieptekaart,
geologische kaart en tijd- en volgorde van afsluiting en indijking.
Bijlage III
Plaat Afsluitdijk (algemeen dwarsprofiel) en Meerdijk (zuidoostelijke
polder-westelijk gedeelte)
Bijlage IV
Gehouden voordrachten over de afsluiting en droogmaking van de
Zuiderzee.
Bijlage V
Staat van toeneming der bevolking in de provinciën en de
voornaamste steden van 1830-1895 volgens de tienjaarlijksche
Volkstellingen en de registers der bevolking in 1895.
Bijlage VI
Uittreksel uit de bevolkingsregisters, waaruit de in- en afschrijvingen
bij de steden van Nederland blijken over de jaren 1894 en 1895.
Bijlage VII
Het bestuur der Zuiderzee-Vereeniging.
Leden-lijst van de Zuiderzee-Vereeniging mei 1901 (Leiden : Brill, [1901]).
Lely, C., de minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid, Ontwerp van wet tot
afsluiting en droogmaking van de Zuiderzee met toelichtende memorie. ZuiderzeeVereeniging (ed.) (Leiden : Brill, 1901).
Houven van Oordt, H.C. van der, en G. Vissering, De economische beteekenis van de
afsluiting en drooglegging der Zuiderzee (met drie kaarten en verdere bijlagen.
Geschreven in opdracht van het bestuur der Zuiderzee-Vereeniging (2de herziene en

bijgewerkte uitgave; Leiden : Brill, 1901). Eerste druk 1898. Met overzicht van
hetgeen de buiten- en binnenlandsche pers (voor zooveel den schrijvers bekend
werd) van het 'nationale vraagstuk' gezegd heeft. A. Buitenlandsche pers. Berichten
uit de buitenlandsche pers ingekomen na den eersten druk (1898, 1899, 1900). B.
Binnenlandsche pers. Berichten uit de binnenlandsche pers ingekomen na den
eersten druk (1898, 1899, 1900).
Bijlage I
Ontwerp tot afsluiting der Zuiderzee over Wieringen met inpoldering
binnen die afsluiting.
Bijlage II
Overzichtskaart van het ontwerp tot afsluiting der Zuiderzee over
Wieringen met inpoldering binnen die afsluiting. Met dieptekaart,
geologische kaart en tijd- en volgorde van afsluiting en indijking.
Bijlage III
Plaat Afsluitdijk (algemeen dwarsprofiel) en Meerdijk (zuidoostelijke
polder-westelijk gedeelte)
Bijlage IV
Gehouden voordrachten over de afsluiting en droogmaking van de
Zuiderzee.
Bijlage V
Staat van toeneming der bevolking in de provinciën en de
voornaamste steden van 1830-1899 volgens de tienjaarlijksche
Volkstellingen en de Bevolkingsregisters in 1895 en 1899.
Bijlage VI
Uittreksel uit de bevolkingsregisters, waaruit de in- en afschrijvingen
bij de steden van Nederland blijken over de jaren 1894 en 1895.
Bijlage VII
Het bestuur der Zuiderzee-Vereeniging. Met namen der
bestuursleden van de Zuiderzee-Vereeniging, die sedert hare
oprichting door den dood of door bedanken aan het bestuur zijn
ontvallen.
De afsluiting en drooglegging der Zuiderzee in de beide Kamers der StatenGeneraal. Uitgegeven door de Zuiderzee-Vereeniging (Leiden : Brill, 1905). Met
naschrift. Met overdruk van artikel 'Na den Storm', Algemeen Handelsblad 27 october
1904.
De afsluiting en drooglegging der Zuiderzee in de beide Kamers der
Staten-Generaal. Uitgegeven door de Zuiderzee-Vereeniging. III delen (Leiden : Brill,
1905-1906).
Deel I De Zuiderzeevisscherij. Rapport eener Commissie van Onderzoek (1905).
Deel II De Rapporten aan den Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid met
Nota van Beantwoording der Zuiderzeevereeniging (1905).
Deel III Rapport van de Nederlandsche Heidemaatschappij over de
Zoetwatervisscherij in het toekomstige IJsselmeer en in de wateren
der droog te leggen polders (1906).
Verzameling van rapporten uitgegeven door de Zuiderzee-Vereeniging. Deel I: De
Zuiderzee-visscherij. Rapport eener commissie tot onderzoek. J.F. Neeb e.a. (ed.).
Deel II: Rapporten aan Z.E. den minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid met
nota van beantwoording der Zuiderzee-Vereeniging. Verzameling van rapporten
uitgegeven door de Zuiderzee-Vereeniging I en II (Leiden : Brill, 1905).
Deel I Met Staat van prijzen van lijfrenten op den voet van ƒ 6,- per week
gedurende het aantal maanden, dat de oude visschers van 50 jaar en
daarboven geregeld op de Zuiderzee de visscherij als beroep hebben
uitgeoefend.

Leden-lijst van de Zuiderzee-Vereeniging mei 1906 (Leiden : Brill, [1906]).
Rapport van de Nederlandsche Heide-Maatschappij over de zoetwatervisscherij in
het toekomstige IJselmeer en in de wateren der droog te leggen polders. H.J.
Lovink, F.B. Löhnis (ed.). Verzameling van rapporten uitgegeven door de ZuiderzeeVereeniging III (Leiden : Brill, [1906]).
Bijlage I
Invoer van zoetwatervisch in Duitsland; invoer van zoetwatervisch
uitsluitend tot het zalmgeslacht behoorend, in Frankrijk; invoer van
andere zoetwatervisch in Frankrijk; invoer in guldens van
zoetwatervisch in Duitschland en Frankrijk.
Bijlage II
Pachtsommen van de vischwaters, gelegen in verschillende polders,
waterschappen of veenschappen in Nederland.
Bijlage III
Lijst van het aantal beroepsvisschers en van de oppervlakten
vischwater in verschillende Polders, Waterschappen en
Veenschappen
Bijlage IV
[Brief] A.A. Nengerman, de directeur der Nederlandsche HeideMaatschappij aan de polder- en waterschapsbesturen in Nederland,
Utrecht, sept. 1905.
Overzicht van het gesprokene over de Zuiderzeezaak in de Eerste
Kamer der Staten-Generaal bij de behandeling der Staatsbegrooting
voor 1905-'06.
G. Vissering, secretaris Zuiderzee-Vereeniging, Een eentonige reeks :
overdruk van een artikel in het Algemeen Handelsblad van woensdag
13 december 1905 ochtendblad, ter aankondiging van de
Verzameling van rapporten, deel I en II.
G. Vissering, sécrétaire de la Zuiderzee-Vereeniging, Projets
d'endiguement et de desséchement du Zuiderzee
De afsluiting en drooglegging der Zuiderzee in de beide Kamers der
Staten-Generaal. Uitgegeven door de Zuiderzee-Vereeniging. II (Leiden : Brill, 1908).
De afsluiting en drooglegging der Zuiderzee in de beide Kamers der
Staten-Generaal. Uitgegeven door de Zuiderzee-Vereeniging. III (Leiden : Brill,
1908).
De afsluiting en drooglegging der Zuiderzee (vervolg). Uitgegeven door de
Zuiderzee-Vereeniging (Leiden : Brill, 1911). Met Verslag van de Commissie,
uitgenoodigd door het dagelijksch bestuur van de Zuiderzeevereeniging, ingevolge
besluit van het algemeen bestuur in zijne vergadering van 6 Februari 1909, om
verslag uit te brengen over de vraag: in welke mate gewapend beton in uitgebreiden
zin van toepassing kan zijn bij den afsluitdijk, de meerdijken, den bouw der
kunstwerken enz. ter bezuiniging bij de uitvoering, onder behoud van gelijke
deugdelijkheid in aanleg en onderhoud. Met kaarten en platen.
De Afsluiting en drooglegging der Zuiderzee. Uitgegeven door de ZuiderzeeVereeniging. V delen in 1 band (Leiden : Brill, 1911). Met kaarten en tekeningen.
Deel I De voordeelen van de voorziening der provinciën Friesland en Noord-Holland
met zoet water.

Deel II Staten-Generaal, behandeling der Staatsbegrootingen voor 1908, 1909,
1910, 1911.
Deel III Voorloopig Verslag IIe Kamer over het Wetsontwerp tot droogmaking der
Wieringermeer.
Deel IV Handelingen Provinciale Staten van Noord-Holland najaar 1910.
Deel V Inzending ter Landbouwtentoonstelling te Deventer in juli 1909.
Verslag van de Commissie, uitgenoodigd door het dagelijksch bestuur van de
Zuiderzeevereeniging, ingevolge besluit van het algemeen bestuur in zijne
vergadering van 6 Februari 1909, om verslag uit te brengen over de vraag: in welke
mate gewapend beton in uitgebreiden zin van toepassing kan zijn bij den
afsluitdijk, de meerdijken, den bouw der kunstwerken enz. ter bezuiniging bij de
uitvoering, onder behoud van gelijke deugdelijkheid in aanleg en onderhoud =
[Verslag van de Gewapend-beton commissie] (['s-Gravenhage 1911]). Met kaarten en
platen.
Ontwerp van wet tot afsluiting en droogmaking van de Zuiderzee met toelichtende
Memorie (2de druk; Leiden : Brill, 1912).
Met 1 kaart. Eerste druk 1901.
De afsluiting en gedeeltelijke drooglegging der Zuiderzee. Beknopt overzicht,
samengesteld op last der Zuiderzeevereeniging, ter gelegenheid van de eerste
Nederlandsche Tentoonstelling op Scheepvaartgebied te Amsterdam in 1913 (Leiden
: Brill, 1913). Met 2 platen. Ook verschenen in het Frans, Duits en Engels.
De afsluiting en drooglegging der Zuiderzee. Uitgegeven door de ZuiderzeeVereeniging in 1914. VII delen (Leiden : Brill, 1914). Met lijst van leden der
Zuiderzee-Vereeniging. Met Algemeen Bestuur der Zuiderzee-Vereeniging 1913. Met
2 platen.
Deel I De invloed van de drooglegging der Zuiderzee op de werkloosheid. Nationale
Vereeniging tegen de werkloosheid (ed.)
Deel II De Zuiderzee in de Staten-Generaal. Behandeling der Staatsbegrootingen
voor 1912 en 1913.
Deel III Verzameling C. Leemans. Bruikleen aan de Ned. Heidemaatschappij.
Deel IV De afsluiting en gedeeltelijke droogmaking der Zuiderzee. Beknopt
overzicht, samengesteld op last der Zuiderzee-Vereeniging, ter
gelegenheid van de eerste Nederlandsche tentoonstelling op
scheepvaartgebied te Amsterdam in 1913.
Deel V Endiguement et desséchement partiel du Zuyderzée. Aperçu composé a la
demande de la société du Zuyderzée a l'occasion de la première
exposition Néerlandaise de navigation d' Amsterdam de 1913.
Deel VI Die Eindeichung und teilweise Trockenlegung des Zuidersees. Kurze
Übersicht, verfaszt im Auftrage des Zuidersee-Vereins gelegentlich
der ersten niederländischen Schiffahrt-Ausstellung zu Amsterdam im
Jahre 1913.
Deel VII The Enclosing and Partial Draining of the Zuiderzee. A short account
compiled by order of the Zuiderzee Association on the occasion of
the first Dutch shipping exhibition at Amsterdam in the year 1913.

De watervloed van 13-14 januari 1916. Uitgegeven door de Zuiderzee-Vereeniging
(Leiden : Brill, 1916). Met (schets)kaarten en platen.
Gallé, P.H., Stormvloeden langs de Noordzee- en de Zuiderzeekusten. Uitgegeven
door de Zuiderzee-Vereeniging (Leiden : Brill, 1917). Met schetskaarten in de tekst
en tabellen.
Deel I. De afsluiting en droogmaking der Zuiderzee. Deel II Weerlegging van
bezwaren. Uitgegeven door de Zuiderzee-Vereeniging. II delen in 1 band (Leiden :
Brill, 1917). Met kaart.
Deel I A.A. Beekman, De afsluiting en droogmaking der Zuiderzee. Met tekeningen.
Deel II A.A. Beekman, Weerlegging van bezwaren (6 januari 1917).
Lely, C.W., Ingenieur van den Rijkswaterstaat, Verhooging van de
stormvloedstanden op de Friesche kust, tengevolge van de afsluiting der Zuiderzee;
J. Kooper, Hoofdingenieur van den Provincialen Waterstaat in Groningen, Nota
betreffende den te verwachten invloed van de afsluiting van de Zuiderzee op de
waterhoogten langs de Friesche en Groninger kusten. Uitgegeven door de
Zuiderzeevereeniging (Leiden : Brill, 1918). Met kaarten, tabellen en grafische
voorstellingen.
Bijlage Bepaling gemiddelde waterstanden.
Bijlage Afleiding van de opwaaiing op de Waddenzee.
Handelingen en bijlagen van de beide Kamers der Staten-Generaal betreffende het
ontwerp van wet tot afsluiting en droogmaking van de Zuiderzee benevens de tekst
dier wet en van de wet tot instelling van een fonds ten behoeve van de afsluiting en
droogmaking van de Zuiderzee. Uitgegeven door de Zuiderzee-Vereeniging (Leiden :
Brill, 1920). Met 2 kaarten.
Vissering, G., Voorzitter der Zuiderzee-Vereeniging, De droogmaking der Zuiderzee
en de rente-berekening. Zuiderzee-Vereeniging (Leiden : Brill, 1921). Overdruk van
twee artikelen verschenen in het Algemeen Handelsblad van 10 en 11 januari 1921.
Met naschrift G. Vissering.
Bijlage B.P. Haalmeyer, De financieele zijde van de drooglegging van de Zuiderzee.
Gallé, P.H., Voor honderd jaren (Leiden : Brill, 1925).
Jansma, K., advocaat te Amsterdam en secretaris van den Zuiderzeeraad, en J.Th.
Thijsse, eerstaanwezend ingenieur bij den dienst der Zuiderzeewerken, Weerlegging
van de bezwaren van den heer E. den Herder, industrieel te Harderwijk (Leiden :
Brill, 1930).
Beschouwingen inzake het al dan niet voortgaan met de verdere inpolderingen in
het IJsselmeer. Opgesteld door een daartoe door de Zuiderzeevereeniging
ingestelde commissie (Amsterdam, 1933).
Het IJsselmeer-peil. Rapport uitgebracht door een daartoe op initiatief der
Zuiderzeevereeniging gevormde commissie aan het Dagelijksch Bestuur dezer
vereeniging (Amsterdam : Zuiderzeevereeniging, 1935). Met overzichtskaart van het

IJsselmeer en omgeving.

Inventaris Archieven van de Zuiderzeevereeniging (1882) 1886-1945

A

Archief van het bestuur van de Zuiderzeevereeniging,
1886-1945
1

Stukken van algemene aard

1.1

Notulen

1

Kladnotulen van de oprichtingsvergadering op 4 januari 1886.
1 stuk

2

Verslag van de bespreking tussen A. Buma, mr J. Thiebout, H.C. van
der Houven van Oordt en D.A. Wittop Koning op 1 juli 1886, 1886.
1 stuk

3

Register van notulen van de vergaderingen van het Algemeen Bestuur
en de ledenvergaderingen, 1886 juli 24-1932 maart 19. Met teksten
van enkele redes, uitgesproken op diverse vergaderingen, 1888,
1898, 1901, z.j.
1 omslag

4

Extract uit de notulen van de algemene ledenvergadering op 21
november 1914. Klad, (1914).
1 stuk

5

Notulen van de vergaderingen van het Algemeen Bestuur op 5 mei
1888 en 19 januari 1889.
Concepten.
2 stukken

6-7

Register van notulen van de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur,
1886-1937.
2 delen
6
1886 juli 24-1895 februari 23.
7
1896 maart 7-1937 mei 5.

8

Notulen van de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur, 1889, 1892,
1932-1937. Concepten en doorslagen.
1 omslag

1.2

Convocaties en agenda's

9

Agenda voor de Algemene Ledenvergadering en de vergadering van
het Algemeen Bestuur op 24 juli 1886. Met toelichting op de
statuten. Geschreven concept.
1 stuk

10

Convocatie en agenda voor de vergadering van het Algemeen Bestuur

en de Algemene Ledenvergadering op 22 juni 1901. Gedrukt.
1 stuk
11

Agenda voor de Algemene Ledenvergadering op 7 april 1906.
Gedrukt.
1 stuk

12

Convocaties en agenda's voor vergaderingen van het Algemeen
Bestuur, 1886-1890, 1894, 1897, 1898, 1909, 1914 en 1932.
1 omslag

13

Convocaties en agenda's voor vergaderingen van het Dagelijks
Bestuur in 1889, 1910, 1931-1933.
1 omslag

14

Aantekeningen en kladaantekeningen met het oog op behandeling in
diverse vergaderingen, 1886-1890, 1892, 1894, 1901, 1922, 1932,
z.j. Met concepten van circulaires over het waarborgfonds (c. 1887).
1 omslag

1.3

Presentielijsten en berichten van verhindering

15

Presentielijsten van de Algemene Ledenvergaderingen, 1886-1888,
1890, 1894, 1897, 1901, 1909, 1932.
1 omslag

16

Presentielijst van de Algemene Ledenvergadering en de vergadering
van het Algemeen Bestuur op 7 april 1906.
1 stuk

17

Presentielijsten van de vergaderingen van het Algemeen Bestuur,
1886-1888, 1890, 1892, 1894, 1897, 1898, 1901, 1909, 1932.
1 omslag

18

Presentielijsten van de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur op
27 april 1901 en 6 februari 1909.
2 stukken

19

Ingekomen stukken in verband met verhindering tot het bijwonen
van bestuursvergaderingen, 1886-1892, 1894, 1896-1898, 1900,
1901, 1905, 1914,1932, 1933, 1935, 1936, 1939, z.j.
1 omslag

1.4

Verslagen

20

'Overzicht betrekkelijk het doen instellen van een onderzoek
omtrent de Afsluiting en het Droogleggen van de Zuiderzee, de
Wadden en de Lauwerzee', verslag van de werkzaamheden van de
Zuiderzeevereeniging en haar voorganger in de periode augustus
1885 tot en met juli 1886, 1886. Met bijlagen, 1885, 1886.
1 omslag

21-23

Verslagen over de toestand en de werkzaamheden der
Zuiderzeevereeniging, uitgebracht aan de Algemene
Ledenvergadering in 1887, 1889, 1894, 1897, 1898, 1901. Met
concepten.
3 omslagen
21
1887.
22
1889.
23
1894, 1897, 1898, 1901.

1.5
24

Circulaires

Circulaires van de Zuiderzeevereeniging, 1886, (1887), 1888, 1890,
(c. 1891), 1892, 1893, 1894, 1902, z.j.
1 omslag
N.B.: zie ook inv.nr 195, 196, 276, 292.

1.6

Correspondentie tussen leden van het Dagelijks
Bestuur

1.6.1. Voorzitters
A. Buma (1886-1893)
25-33

Ingekomen brieven van bestuursleden, 1886-1893.
9 omslagen
25
secretaris H.C. van der Houven van Oordt, 1886-1893.
26
penningmeester A.C. Wertheim, 1886-1892.
27
tweede penningmeester jhr mr J.F. Backer, 1892.
28
mr W.A. Bergsma, 1888, 1890, 1892.
29
K. Breebaart, 1886, 1887.
30
mr P.J.G. van Diggelen, 1886, 1887, 1889, 1891.
31
mr C. Donker, 1886, 1888.
32
F.C. Tromp, 1886.
33
D.A. Wittop Koning, 1886, 1887.

34-43

Minuten van uitgaande brieven en afschriften van ingekomen
brieven, 1888-1891. Met aantekeningen.

10 katernen
N.B.: zowel gericht aan leden van het Dagelijks Bestuur als aan
derden. Zie ook inv.nr 162-165.
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

1888
1888
1889
1889
1889
1889
1889
1890
1890
1891

oktober 22-1888 november 26.
november 27-1889 januari 1.
januari 2-1889 januari 24.
januari (25)-1889 februari 24.
februari ( )-1889 april 30.
mei 7-1889 november 2.
november 3-1890 oktober 9.
oktober 17-1891 maart 25.
april 28-1891 juni 20.
augustus 19-1891 november 13.

A.C. Wertheim (1894-1897)
44

Ingekomen brief van K. Breebaart, 1896.
1 stuk
mr W.A. Bergsma (1897-1901)

45

Ingekomen brief van penningmeester jhr mr J.F. Backer, 1900.
1 stuk
ir W.F. Leemans (1901-1913)

46-47

Ingekomen brieven van bestuursleden, 1901-1911.
2 omslagen
46
secretaris mr C.J. Pekelharing, 1906, 1909, 1911.
47
C.J.E. graaf van Bijlandt, 1901.
mr G. Vissering (1913-1934)

48-53

Ingekomen brieven van bestuursleden, 1914-1934.
6 omslagen
48
secretaris mr C.J. Pekelharing, 1915, 1918, 1920.
49
secretaris dr H.N. ter Veen, 1932.
50
tweede tweede secretaris-penningmeester W. Wilmink,
1932, 1934.
51
penningmeester jhr mr J.F. Backer, 1914, 1915, 1917, 1918,
1920-1922.
52
penningmeester mr C.W. Ritter, 1932.
53
mr H. Smeenge, 1916, 1918, 1922.

54

Doorslagen van uitgaande brieven aan leden van het Dagelijks
Bestuur, 1915, 1916-1918, 1920-1922, 1924, 1929, 1932.
1 omslag

dr H.N. ter Veen (1934-1937)
55-57

Ingekomen brieven van bestuursleden, 1935.
3 omslagen
55
tweede secretaris-penningmeester W. Wilmink, 1935.
56
prof.dr H.W.C. Bordewijk, 1935.
57
mr G. Vissering, 1935.

58

Doorslagen van uitgaande brieven aan leden van het Dagelijks
Bestuur, 1935, 1936.
1 omslag
ir W. Cool (1937-1949)

59

Afschriften en doorslagen van uitgaande brieven aan leden van het
Dagelijks Bestuur, 1937, 1939.
1 omslag

1.6.2

Secretarissen

H.C. van der Houven van Oordt (1886-1901)
N.B.
60-74

Zie ook inv.nr. 172

Ingekomen brieven van bestuursleden, 1886-1901.
15 omslagen
60
voorzitter A. Buma, 1886-1893.
61
voorzitter A.C. Wertheim, 1894, 1895, 1896.
62
voorzitter mr W.A. Bergsma, 1897, 1898.
63
penningmeester A.C. Wertheim, 1886-1894.
64
(tweede) penningmeester jhr mr J.F. Backer, 1888, 1889,
1892-1900.
65
mr W.A. Bergsma, 1887-1889, 1892-1896.
66
C.J.E. graaf van Bijlandt, 1888.
67
K. Breebaart, 1886, 1888, 1892, 1894, 1897, 1898.
68
J. Breebaart Kzn, 1898.
69
mr P.J.G. van Diggelen, 1886, 1888, 1892.
70
mr C. Donker, 1886-1888.
71
ir W.F. Leemans, 1899-1900.
72
mr H. Smeenge, 1898, 1899.
73
ir J.M. Telders, 1892, 1894, 1898.
74
D.A. Wittop Koning, 1887, 1888.
mr G. Vissering (1901-1906)

75-79

Ingekomen brieven van bestuursleden, 1901-1906.
5 omslagen

75
76
77
78
79
80

voorzitter ir W.F. Leemans, 1901, 1903-1906.
penningmeester jhr mr J.F. Backer, 1901-1905.
J. Breebaart Kzn, 1905, 1906.
W. Hovy, 1902.
mr H. Smeenge, 1902.

Doorslagen van uitgaande brieven aan leden van het Dagelijks
Bestuur, 1901-1903, 1905, 1906.
1 omslag
mr C.J. Pekelharing (1906-1922)

81-89

Ingekomen brieven van bestuursleden, 1906-1921.
9 omslagen
81
voorzitter ir W.F. Leemans, 1906-1915.
82
voorzitter mr G. Vissering, 1918, 1921.
83
penningmeester jhr mr J.F. Backer, 1906, 1909-1916.
84
J. Breebaart Kzn, 1906.
85
W. Hovy, 1906.
86
ir J. Kraus, 1909.
87
ir C. Lely, 1913.
88
A. van Linden van den Heuvell, 1906.
89
mr H. Smeenge, 1907.

90

Doorslagen van uitgaande brieven aan leden van het Dagelijks
Bestuur, 1906, 1909-1913, 1916, 1918, 1920-1922.
1 omslag
P. 't Hooft (1922-1929)

91-92

Ingekomen brieven van bestuursleden, 1922-1924.
2 omslagen
91
penningmeester jhr mr J.F. Backer, 1922-1924, 1926.
92
mr C.J. Pekelharing, 1922.

93

Doorslagen van uitgaande brieven aan leden van het Dagelijks
Bestuur, 1922-1928.
1 omslag
mr C.W. Ritter (1929-1932)

94

Ingekomen brieven van tweede secretaris-penningmeester W.
Wilmink, 1932.
1 omslag

95

Doorslagen van uitgaande brieven aan leden van het Dagelijks
Bestuur, 1929, 1931, 1932.
1 omslag

dr H.N. ter Veen (1932-1934)
96-100 Ingekomen brieven van bestuursleden, 1932, 1933.
5 omslagen
96
voorzitter mr G. Vissering, 1932.
97
penningmeester mr C.W. Ritter, 1932.
98
tweede secretaris-penningmeester W. Wilmink, 1932.
99
mr C.J. Pekelharing, 1932.
100
ir A. Plate, 1933.
101

Doorslagen van uitgaande brieven aan penningmeester mr C.W.
Ritter, 1932.
1 omslag
J.F.W. Hendriksz (1935-1949)

102-103 Ingekomen brieven van bestuursleden, 1937.
2 omslagen
102
voorzitter ir W. Cool, 1937.
103
dr F. van Heek, 1937.
104

Doorslagen van uitgaande brieven aan leden van het Dagelijks
Bestuur, 1937.
1 omslag
W. Wilmink (tweede secretaris-penningmeester)

105-114 Ingekomen brieven van bestuursleden, 1933-1944.
10 omslagen
105
voorzitter mr G. Vissering, 1933.
106
voorzitter dr H.N. ter Veen, 1935-1938.
107
voorzitter ir W. Cool, 1938-1942, 1944.
108
secretaris dr H.N. ter Veen, 1932-1934.
109
secretaris J.F.W. Hendriksz, 1935-1937, 1939, 1940.
110
prof.dr H.W.C. Bordewijk, 1932-1935.
111
mr C.J. Pekelharing, 1932, 1936, 1938, 1939.
112
ir A. Plate, 1935, 1940.
113
mr H. Smeenge, 1933, z.j.
114
mr G. Vissering, 1935, 1936.
115

Doorslagen van uitgaande brieven aan leden van het Dagelijks
Bestuur, 1932-1942, 1944.
1 omslag

1.6.3. Penningmeesters
A.C. Wertheim (1886-1894)

N.B.:

Zie ook inv.nr 181.

116-121 Ingekomen brieven van bestuursleden, 1886-1894.
6 omslagen
116
voorzitter A. Buma, 1887, 1889, 1890.
117
secretaris H.C. van der Houven van Oordt, 1886-(c. 1894)
118
tweede penningmeester jhr mr J.F. Backer, 1888.
119
K. Breebaart, 1886, 1889.
120
mr C. Donker, 1887.
121
A. van Linden van den Heuvell, 1889.
jhr mr J.F. Backer ((1888) 1894-1928)
122-131 Ingekomen brieven van bestuursleden, 1889-1927.
10 omslagen
122
voorzitter ir W.F. Leemans, 1901, 1905, 1912.
123
voorzitter mr G. Vissering, 1916, 1917, 1919, 1921, 1924.
124
secretaris H.C. van der Houven van Oordt, 1893.
125
secretaris mr G. Vissering, 1905, 1906.
126
secretaris mr C.J. Pekelharing, 1912-1916, 1918-1920.
127
secretaris P. 't Hooft, 1922-1927.
128
mr W.A. Bergsma, 1889, 1896.
129
C.J.E. graaf van Bijlandt, 1902.
130
mr H. Smeenge, 1920.
131
L. Volker Azn, 1922, 1925.
132

Concepten en minuten van uitgaande stukken aan leden van het
Dagelijks Bestuur, 1912, 1914, 1920, z.j.
1 omslag
mr C.W. Ritter (1929-1932)

133

Ingekomen brieven van seretaris dr H.N. ter Veen, 1932.
1 omslag

134

Doorslagen van uitgaande brieven aan leden van het Dagelijks
Bestuur, 1932.
1 omslag

1.6.4

Niet nader genoemde leden van het Dagelijks
Bestuur

N.B.: de meeste brieven zullen zijn gericht aan de secretaris,
danwel voorzitter of penningmeester.
135-160 Brieven ingekomen bij niet nader genoemde leden van het Dagelijks Bestuur,
1886-1931.
26 omslagen

135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160

1.7.

voorzitter A. Buma, 1886.
voorzitter A. Buma, 1887.
voorzitter A. Buma, 1888.
voorzitter A. Buma, 1889.
voorzitter A. Buma, 1890-1893.
voorzitter A.C. Wertheim, 1894, 1895, 1897.
voorzitter mr W.A. Bergsma, 1899,1900.
voorzitter ir W.F. Leemans, 1901-1903, 1905-1910.
secretaris H.C. van der Houven van Oordt, 1886, 1887,
1889-1891, 1895.
secretaris mr C.J. Pekelharing, 1922.
secretaris P. 't Hooft, z.j.
penningmeester A.C. Wertheim, 1886, 1887, 1889,
1892-1894.
penningmeester jhr mr J.F. Backer, 1899, 1901, 1902, 1905,
1906.
mr W.A. Bergsma, 1887, 1892-1894.
C.J.E. graaf van Bijlandt, 1886, 1892, 1894-1897, 1899,
1900.
K. Breebaart, 1890, 1891.
mr P.J.G. van Diggelen, 1886, 1887, 1892.
mr C. Donker, 1886, 1887, 1889.
jhr mr P. van Foreest, 1922.
ir W.F. Leemans, 1900.
mr C.J. Pekelharing, 1929, 1930.
mr H. Smeenge, 1900, 1904, z.j.
ir J.M. Telders, 1894-1900.
L. Volker Azn, 1922.
Th.M.Th. van Welderen Rengers, 1914, 1922, 1931.
D.A. Wittop Koning, 1887, 1888.

Correspondentie met derden

1.7.1. Voorzitters
161

Ingekomen brieven bij voorzitter A. Buma, 1886-1890, 1892.
1 omslag

162-165 Concepten en afschriften van uitgaande stukken en aantekeningen van
voorzitter A. Buma, 1886-(1892).
4 omslagen
162
1886.
163
1887.
164
1888.
165
1889-(1892).
-

Minuten van uitgaande brieven en afschriften van ingekomen brieven
van voorzitter A. Buma, 1888-1891. Met aantekeningen.

10 katernen
N.B.:

zie inv.nr 34-43

166

Ingekomen brieven bij en doorslagen van uitgaande brieven van
voorzitter A.C. Wertheim, 1895.
1 omslag

167

Ingekomen brief bij en afschrift van een uitgaande brief van
voorzitter mr W.A. Bergsma, 1897, 1900.
1 stuk
Ingekomen brieven bij voorzitter ir W.F. Leemans, 1909, 1911, 1912.
1 omslag

168

169

Ingekomen brieven bij en doorslagen van uitgaande brieven van
voorzitter mr G. Vissering, 1913-1915, 1917-1926, 1928-1930.
1 omslag

170

Ingekomen brieven bij en doorslagen van uitgaande brieven van
voorzitter dr H.N. ter Veen, 1935.
1 omslag

1.7.2

Secretarissen/bestuur

171

Ingekomen brieven bij secretaris H.C. van der Houven van Oordt,
1886-1900.
1 pak

172

Kopieboek van uitgaande brieven van secretaris H.C. van der Houven
van Oordt, 1886-1901.
1 deel

173

Concepten en minuten van uitgaande stukken van secretaris H.C. van
der Houven van Oordt, 1886-1894.
1 omslag

174

Ingekomen brieven bij en minuten en doorslagen van uitgaande
brieven van secretaris mr G. Vissering, 1901-1906.
1 omslag

175

Ingekomen brieven bij en minuten en doorslagen van uitgaande
brieven van secretaris mr C.J. Pekelharing, 1906-1918, 1921.
1 pak

176

Ingekomen brieven bij en doorslagen van uitgaande brieven van
secretaris P. 't Hooft, 1923-1932.
1 omslag

177

Doorslagen van uitgaande brieven van secretaris mr C.W. Ritter,
1929-1932.
1 omslag

178

Ingekomen brieven bij en doorslagen van uitgaande brieven van
secretaris dr H.N. ter Veen, 1932- 1934.
1 omslag

179

Ingekomen brieven bij secretaris J.F.W. Hendriksz, 1934-1943, 1945.
1 omslag

180

Doorslagen van uitgaande brieven van tweede
secretaris-penningmeester W. Wilmink, 1932-1943.
1 omslag

1.7.3

Penningmeesters

181

Ingekomen brieven bij en doorslagen van uitgaande brieven van
penningmeester A.C. Wertheim, 1886-1894.
1 omslag

182

Ingekomen brieven bij (tweede) penningmeester jhr mr J.F. Backer,
1889, 1895, 1897, 1901, 1905, 1908, 1909, 1912-1927.
1 omslag

183

Ingekomen brieven bij penningmeester mr C.W. Ritter, 1930, 1931.
1 omslag

184

Doorslagen van uitgaande brieven van penningmeester mr C.W.
Ritter, 1932.
1 omslag

185

Ingekomen brieven bij penningmeester W. Wilmink, 1932, 1933,
1936, 1937, 1940, 1942.
1 omslag

1.8
186

Kaartsysteem

Kaartsysteem op de brieven uit de periode 1890-1900 en de
bibliotheek van de Zuiderzeevereeniging, (c. 1906), (c. 1932).

2

Stukken betreffende bijzondere onderwerpen

2.1

Organisme

2.1.1

Oprichting

N.B.: zie hiervoor ook het archief van het Comité tot oprichting
van de Zuiderzeevereeniging.
187

Staat van ingekomen antwoorden op de uitnodiging tot het bijwonen
van de oprichtingsvergadering, (1886).
1 stuk

188

Tekst van de rede over afsluitings- en droogmakingsplannen en de
voor- en nadelen daarvan, uitgesproken door A. Buma, tijdens de
oprichtingsvergadering van 4 januari 1886, (1886). Concept.
1 stuk

189

Circulaire met ontwerpstatuten en de uitnodiging tot toetreding als
lid van de Zuiderzeevereeniging en tot het bijwonen van de
vergadering op 28 april 1886, 1886. Met concept en ingekomen
reacties, 1886.
1 omslag

190

'Staat van ontvangen brieven op en na de vergadering van 28 april
1886', (1886).
1 stuk

2.1.2

Statuten en reglementen

191

Statuten, 1886. Met ontwerp-statuten, (1886) en authentiek afschrift
van het Koninklijk Besluit van 16 augustus 1886 no 30, waarbij de
statuten worden goedgekeurd, 1886.
1 omslag

192

Statuten, 1906 met authentiek uittreksel uit het Koninklijk Besluit
van 19 juni 1906 nr 90, waarbij de statutenwijziging wordt
goedgekeurd, 1906.
1 omslag

193

Statuten, 1914. Concept. Met authentiek uittreksel uit het Koninklijk
Besluit van 7 december 1914 nr 34, waarbij de statutenwijziging
wordt goedgekeurd, 1914 en aantekeningen van de secretaris, 1914.
3 stukken

194

Huishoudelijk reglement, 1886. Met concepten (1886).

1 omslag

2.1.3

Bestuursleden

195

Circulaires van de benoemde bestuursleden van de
Zuiderzeevereeniging aan de leden met het verzoek om uit de
bijgezonden kandidatenlijst een keuze te maken voor de 27 nog te
benoemen leden van het Algemeen Bestuur, 1886 mei. Concepten.
1 omslag

196

Circulaire van de benoemde bestuursleden aan de leden met het
verzoek om toestemming om door middel van assumptie het
Algemeen Bestuur te mogen aanvullen en artikel 13 van de statuten
te wijzigen vóór het aanvragen van de Koninklijke goedkeuring, 1886
juni 3. Gedrukt.
1 stuk

197

Naamlijst van het Algemeen Bestuur, 1886. Met stukken betreffende
de samenstelling van deze lijst, 1886.
1 omslag

198-200 Ingekomen stukken en minuten en doorslagen van uitgaande stukken met
betrekking tot de vervulling van vacatures in het Algemeen en
Dagelijks Bestuur, 1886-1888, 1890, 1892, 1894, 1897, 1898
1901-1903, 1906, 1909, 1912, 1913, 1915, 1922, 1932, 1935.
3 omslagen
198
1886.
199
1887-1915.
200
1922, 1932, 1935.
201

Roosters van aftreding van het Algemeen Bestuur en het Dagelijks
Bestuur voor de jaren 1888-1890.
4 stukken

202

Stukken betreffende het diner dat op 22 april 1892 aan de
bestuursleden en eregast ir C. Lely werd aangeboden, 1892.
1 omslag

203

Lijst van de leden van het Algemeen en Dagelijks Bestuur, (1894), (c.
1894).
2 stukken

204

Lijsten van bestuursleden, (c. 1922), (1932).
3 stukken
N.B.: Niet volledig.

205

Stukken betreffende het Huldigingscomité mr Harm Smeenge

(bestuurslid) en het Comité tot Huldiging van de nagedachtenis van
mr Harm Smeenge, 1929, 1936, 1937.
1 omslag

2.1.4

50-jarig jubileum

206

Doorslagen van uitgaande brieven van de tweede secretaris van de
Zuiderzeevereniging aan diverse personen, waarin zij worden
uitgenodigd voor de vergadering op 6 maart 1935 van de Historische
Commissie ter herdenking van het 50-jarig bestaan van de
Zuiderzeevereeniging, 1935.
1 omslag

207

Notulen van de vergaderingen van de Historische Commissie op 6
maart 1935, 3 april 1935 en 31 mei 1935. Met concepten.
1 omslag

208

Ingekomen brieven en doorslagen van uitgaande brieven van de
Historische Commissie, 1935, 1936.
1 omslag

209

Stukken betreffende de herdenkingspenningen in verband met het
50-jarig jubileum, 1935.
1 omslag

210

Stukken betreffende de uitnodigingen voor het jubileumfeest op 4
januari 1936, 1935, 1936.
1 omslag

211

Stukken betreffende de Koninklijke onderscheiding voor mr C.J.
Pekelharing ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de
Zuiderzeevereeniging, 1935.
1 omslag

212

Tekst van de rede, uitgesproken door de voorzitter ter gelegenheid
van het 50-jarig bestaan op 4 januari 1936. Met concept.
2 stukken

2.1.5

Financiële administratie

2.1.5.1 Begrotingen en rekeningen
213

Rekeningen en begrotingen en gegevens voor de ledenadministratie
over de jaren 1886-1900, 1902, 1904-1919, 1921, 1923-1926,
1928-1932, 1938, 1940. Met concepten.

1 pak

2.1.5.2 Bezittingen en schulden
214

Stukken betreffende het eerste waarborgfonds, 1886, 1887, z.j.
1 omslag

215

Stukken betreffende het tweede waarborgfonds van
ƒ 17.000,-, 1889, 1890, 1893.
1 omslag

216

Stukken betreffende de uitschrijving van de renteloze geldlening van
ƒ 90.000,-, 1888, 1889, z.j.
1 pak

217

Stukken betreffende de aflossing van de renteloze geldlening van ƒ
90.000,-, 1919-1923, 1925, 1931, z.j.
1 omslag

218

Stukken betreffende het studiefonds, 1936.
1 omslag

2.1.5.3 Subsidies
219

Stukken betreffende subsidieverzoeken aan gemeenten en
waterschappen, 1886-1887.
1 pak

220

Staten met opgaven van reeds ontvangen en nog te ontvangen
donaties en contributies, 1887, z.j.
1 omslag

221

Ingekomen stukken naar aanleiding van het subsidieverzoek van de
Zuiderzeevereeniging aan provincies, gemeenten en corporaties,
1887.
1 omslag

222

Ingekomen brief bij H.C. van der Houven van Oordt, als lid van
Provinciale Staten van Gelderland, van Gedeputeerde Staten van
Gelderland met een voorstel met betrekking tot het verzoek van de
Zuiderzeevereeniging om een geldelijke bijdrage, 1887. Met
bijlagen, 1886, 1887 en aantekeningen, 1887.
1 omslag

223

Stukken betreffende de subsidieverzoeken aan de provincies,
1887-1889.
1 omslag

224

Stukken betreffende de subsidieaanvragen bij de gemeente
Amsterdam, 1887, 1889.
1 omslag

225

Stukken betreffende de subsidieaanvragen bij de minister van
Waterstaat, Handel en Nijverheid, 1887, 1888, z.j.
1 omslag

226

Stukken betreffende de subsidieaanvraag bij de Tweede Kamer,
1888, z.j.
1 omslag

2.1.5.4 Boekhouding
227

Correspondentie tussen de boekhouders en bestuursleden, 1887,
1888, 1890-1899, 1901, 1902, 1904-1910, 1913-1932.
1 pak

228

Aantekeningen van penningmeesters en boekhouders, 1891,
1912-1916, 1919, 1928, 1938, 1941, z.j.
1 omslag

229

Register houdende:
opgave van ontvangen contributies en giften, 1886-1890;
opgave van uitgaven, 1886 oktober-1887 oktober;
opgave van nieuwe leden, 1889-1890.
1 deel

230

Register van inkomsten en uitgaven, 1886-1916.
1 deel

231

Register houdende:
opgave van ontvangen contributies en giften, 1891-1897;
opgave van de inschrijvers op de lening van de
Zuiderzeevereeniging en de kosten van de lening;
opgave van de inschrijvers in het waarborgfonds.
1 deel

232

Register van ontvangen contributies en giften, 1898-1904.
1 deel

233

Staat van kasuitgaven, 1906-1909 juni.
1 stuk

234

Register houdende:
opgave van ontvangen contributies en giften, 1905-1912;
opgave van inkomsten en uitgaven 1910, 1911.

1 deel
235

Register houdende:
opgave van ontvangen contributies en giften, 1913-1918;
opgave van inkomsten en uitgaven, 1912-1918.
1 deel

236

Register houdende:
kasontvangsten en kasuitgaven, 1932-1937;
rekening-courant met de giro, 1932-1937;
rekening-courant met de Associatie Cassa, 1932
december-1935;
opgave van ontvangen contributies, 1932 december-1937;
onkostenrekening, 1932 december-1937;
studiefonds, 1935 december-1937;
herdenkingspenningen, 1935 december-1936 februari;
huldigingsfonds, 1935 december-1936 januari.
1 deel

237

Verzoekschrift aan de Koning, waarin wordt gevraagd om vrijstelling
van briefport, 1886. Afschrift, z.j.
1 stuk

238

Staat van toegezegde donaties en ontvangen contributies over de
periode 1886-1887 maart, (1887).
1 stuk

239

Staat van niet geïncasseerde contributies en giften in 1886, 1887 en
1888, (c. 1887).
1 stuk

240-243 Stukken betreffende niet betaalde contributies, 1890, 1891, 1893, 1895,
1897-1899, 1902, 1903, 1905, 1906, 1908-1927, 1931-1933.
4 omslagen
240
1890, 1891, 1893, 1895, 1897-1899, 1902, 1903.
241
1905, 1906, 1908-1914.
242
1905-1918.
243
1919-1927, 1931-1933.
244

Stukken betreffende de incassering van contributies voor het
lidmaatschap van de Zuiderzeevereeniging door de Associatie Cassa,
1912-1917, 1919, 1920, 1921, 1922, 1924-1927, 1932, z.j.
1 omslag

245-247 Rekening-courant met de Associatie Cassa, 1893-1915, 1921-1927.
2 katernen en 1 omslag
245
1893-1904.

246
247

1905-1915.
1921-1927.

248

Rekening-courant met de Amsterdamsche Bank, 1901-1905.
1 omslag

249

Rekening-courant met de rentecassa, 1912-1918, 1920, 1926, 1927.
1 omslag

250

Rekening-courant met de Javasche Bank bijkantoor Amsterdam,
1915-1918, 1920.
1 omslag

251

Declaraties, (c. 1890), 1901, 1902, 1904, 1907, 1910, 1920, 1921,
1924-1926, 1932, 1935, 1940, 1942.
1 omslag

252

Kwitanties voor de Zuiderzeevereeniging, 1887, 1888, 1898,
1901-1903, 1912-1925, 1927, 1932.
1 omslag

253

Kwitanties voor de Zuiderzeevereeniging en rekening-courant met de
Associatie Cassa, 1932-1940.
1 pak

254

Kwitanties voor de Zuiderzeevereeniging en rekeningcourant met de
postcheque- en girodienst, 1940-1945.
1 omslag

255

Stukken betreffende de afrekening van de Eerste Nederlandsche
Tentoonstelling op Scheepvaartgebied (ENTOS), 1913.
1 omslag

256

Stukken betreffende de overdracht van het batig saldo van de
Nationale Zuiderzeebond afdeling Rotterdam aan de
Zuiderzeevereeniging, 1913. Met spaarbankboekje van de afdeling
Rotterdam van de Nationale Zuiderzeebond, 1896-1913.
1 omslag

257

Stukken betreffende de financiële bijdrage van de
Zuiderzeevereeniging aan de tentoonstelling 'Zuiderzee en
watersnood', 1916.
4 stukken

258

Staat met gegevens over uitgegeven cheques, 1932-1939.
1 stuk
2.1.6

Ledenadministratie

N.B.: zie ook inv.nr 213.
259-275 Ingekomen brieven en doorslagen van uitgaande brieven met betrekking tot
aanmelding voor het lidmaatschap, opzegging van het lidmaatschap
en adreswijzigingen van leden. 1886-1943.
17 omslagen
259
1886.
267
1905-1906.
260
1887.
268
1907-1909.
261
1888.
269
1910-1914.
262
1889-1890.
270
1915-1919.
263
1891-1892.
271
1920-1924.
264
1893-1894.
272
1925-1929.
265
1895-1899.
273
1930-1934.
266
1900-1904.
274
1935-1939.
275
1940-1943
276

Circulaire met de oproep om lid van de Zuiderzeevereeniging te
worden en/of een gift te doen, 1886 augustus. Gedrukt.
1 stuk

277

Staten houdende de opgave van particulieren, gemeenten,
corporaties, verenigingen etc., die lid zijn geworden van de
Zuiderzeevereeniging, (1886).
1 omslag

278

Register van leden. Aangelegd in (1886) en bijgehouden tot 1901.
Alfabetisch geordend.
1 deel

279

Staten houdende opgave van leden, 1886, (1886), (c. 1898), 1901,
(c. 1932), (c. 1932-1934), (c. 1936).
1 pak

280

Aantekeningen met betrekking tot de omvang van het ledenbestand,
1887, 1889, z.j.
4 stukken

281

Staten van opgezegde lidmaatschappen in 1888 en in de periode
1903-1906, (1888), (1906).
2 stukken

282

Staat van leden en giften in 1887, (c.1888).
1 stuk

283

Register van leden. Na 1901 aangevangen. Alfabetisch geordend.
1 deel

284

Staten van nieuwe leden, opzeggingen en adreswijzigingen van
leden, 1911, 1919, 1920, 1932, z.j.

1 omslag
2.1.7

Personeel

285

Instructie voor de ingenieur van het Technisch Bureau, 1887. Met
concept, 1887 en klad, 1886.
3 stukken

286

Sollicitatiebrieven voor functies bij het Technisch Bureau,
1886-1887.
1 omslag

287

Minuut van een brief van het Dagelijks Bestuur aan het Algemeen
Bestuur inzake het ontslag van J. van der Toorn, chef van het
Technisch Bureau, 1887.
1 stuk

2.2

Activiteiten

2.2.1

Onderzoek en publicaties

2.2.1.1 Algemeen
288

Aantekeningen van A. Buma met betrekking tot de afsluiting en
drooglegging van de Zuiderzee, (c. 1887).
1 stuk

289

Stukken betreffende het Zuiderzeeonderzoek, (c. 1886), (c. 1888).
1 omslag

290-291 Correspondentie met boekhandel en drukkerij voorheen E.J. Brill,
1886-1911, 1914, 1915, 1917, 1921, 1923-1933.
2 omslagen
290
1886-1911, 1914, 1915, 1917-1920.
291
1921, 1923-1933.
292

Circulaires, waarbij publicaties van de Zuiderzeevereeniging worden
toegezonden, 1887-1892. Met concepten.
1 omslag

293-296 Ingekomen brieven en doorslagen van uitgaande brieven met betrekking tot
de toezending van publicaties door de Zuiderzeevereeniging,
1887-1944.
4 omslagen
293
1887-1897.
294
1898-1909.
295
1910-1911, 1913, 1914, 1916, 1917, 1918-1921, 1923-1927,
1929, 1930.

296
297

1931-1945.

Lijst van personen, corporaties etc. aan wie de stukken van de
Zuiderzeevereeniging moeten worden gezonden, (c. 1888).
1 stuk

298

Stukken betreffende de voorraden van publicaties van de
Zuiderzeevereeniging, 1892, 1894, 1928, 1932.
1 omslag

299

Lijsten van uitgegeven publicaties door de Zuiderzeevereeniging, (c.
1925), (c. 1935).
2 stukken
2.2.1.2 Technische commissie

300

Ingekomen brief van D.A. Wittop Koning bij het Dagelijks Bestuur
met de uiteenzetting van zijn ideeën ten aanzien van de
Zuiderzeevereeniging en het technisch onderzoek, 1886. Met globale
raming van de kosten van het technisch onderzoek, 1886.
2 stukken

301

Instructie voor de hoofd-ingenieur van het Technisch Bureau,
opgesteld door D.A. Wittop Koning, 1886. Met begeleidende brief
aan F.C. Tromp, 1886.
2 stukken

302

Advies van de technische commissie met betrekking tot de door de
ingenieurs van het Technisch Bureau ingediende nota over hun
inzichten met betrekking tot afsluiting en inpoldering, (1887).
1 stuk

303

Notulen van de bijeenkomst van de technische commissie en J. van
der Toorn en C. Lely van het Technisch Bureau op 12 januari 1887.
Met afschrift en met bijlagen, 1887.
1 omslag

304

Nota van D.A. Wittop Koning over de begroting van het Technisch
Bureau voor 1888, 1887. Met afschrift van de begroting voor 1888 en
geleidebrief aan penningmeester A.C. Wertheim, 1887.
3 stukken

2.2.1.3. Technisch Bureau
Algemeen
N.B.: zie ook inv.nr 303

305-311 Ingekomen stukken van het Technisch Bureau, 1886-1892.
7 omslagen
305
1886.
306
1887.
307
1888.
308
1889.
309
1890.
310
1891.
311
1892.
312

Ingekomen brief van J. van der Toorn met een opsomming van de
stukken en bescheiden, die hij naar C. Lely heeft gezonden, 1887.
1 stuk

313

Lijst van boeken en kaarten, die J. van der Toorn heeft geschonken
aan de Zuiderzeevereeniging, 1887.
1 stuk

314

'Inventaris van het archief van het Technisch Bureau', staat
houdende een opsomming van aanwezige boeken, kaarten,
tekeningen, archiefbescheiden, verzamelde gegevens en
instrumenten, 1887. Met aanbiedingsbrief, 1887. Met afschrift en
met aanvullingen, 1888-1890.
1 omslag

315

'Inventaris van het archief van het Technisch Bureau', staat
houdende een opsomming van aanwezige boeken, kaarten,
tekeningen, archiefbescheiden, verzamelde gegevens en
instrumenten, bijgewerkt tot juli 1902 door C. Lely. Met latere
aanvullingen tot c. 1906. Met afschrift z.j.
1 omslag

Begrotingen
316

Ingekomen begrotingen voor de jaren 1887-1891 van het Technisch
Bureau, 1886-1890. Met afschrift van de begroting voor 1888 en
aantekeningen van penningmeester A.C. Wertheim, (1887).
1 omslag

Verslagen en werkplannen
317

Werkplan van het Technisch Bureau voor de zomer van 1887, (1887).
1 stuk

318

Schema opgesteld door voorzitter A. Buma voor een werkplan voor
het technisch onderzoek in 1888, (c. 1887).
1 stuk

319

Verslag van de stand van het technisch onderzoek omtrent de
afsluiting en droogmaking van de Zuiderzee, de Wadden en de
Lauwerzee tussen 1 oktober 1886 en 30 juni 1887 met een werkplan
voor de tweede helft van 1887, opgesteld door J. van der Toorn en
C. Lely. Gedrukt.
1 stuk

320

Verslag van de verkenningstocht in het noordelijk gedeelte van de
Zuiderzee in augustus 1887, 1887. Met kaart waarop de gevolgde
route staat aangegeven en begeleidende brief, 1887.
2 stukken

321

Verslag van het technisch onderzoek omtrent de afsluiting en
droogmaking van de Zuiderzee, de Wadden en de Lauwerzee in de
periode 1 juli 1887-30 juni 1888, 1888. Met begeleidende brief,
1888.
2 stukken

322

Verslag van de verkenningstocht op de Zuiderzee, de Wadden en de
Lauwerzee in de maanden juli en augustus 1888, 1888.
Handgeschreven. Met schetskaart waarop de koersen, gevolgd bij de
verkenningstocht, zijn aangegeven en een geografische schetskaart
van het noordelijk gedeelte der Zuiderzee, de Wadden en de
Lauwerzee. Met begeleidende brief, 1888.
4 stukken

323

Verslagen van de mededelingen over de stand van het technisch
onderzoek, gedaan door de ingenieur in de vergaderingen van het
Dagelijks Bestuur op 4 januari 1890 en 20 september 1890, 1890.
Handgeschreven.
2 stukken

Onderzoek
324

Stukken betreffende verzoeken om steun bij het technisch
onderzoek aan mr P.J.W. Teding van Berkhout en aan diverse
ministeries, 1887, 1888, 1889, 1890.
1 omslag

325

Stukken betreffende het op verzoek van de Maatschappij tot
Landaanwinning op de Friesche Wadden door ir C. Lely uit te voeren
onderzoek naar de mogelijkheden tot landaanwinning op de Friese
Wadden, 1888.
1 omslag

326

'1e Technische nota', nota betreffende het onderzoek omtrent de
afsluiting van de Zuiderzee, de Wadden en de Lauwerzee, 1887. Met
proefdruk en manuscripten, 1886, 1887.
4 stukken

327

Ingekomen stuk van het Provinciaal Bestuur van Noord-Holland met
staat van uitgaven voor het onderhoud van de in Noord-Holland
gelegen zeeweringen langs de Zuiderzee in de periode 1887-1886,
1889.
2 stukken

328

Onderhandse akte, waarbij C. Lely, handelend behoudens nadere
goedkeuring van het Dagelijks Bestuur, en A. Hoogendoorn als
aannemer van grondboringen te Giessendam, een overeenkomst
sluiten voor het verrichten van grondboringen op de Zuiderzee,
1889. Afschrift, (1889).
1 stuk

329

Onderhandse akte, waarbij P. Olivier, directeur van de Zierikzeesche
Stoombootmaatschappij aan C. Lely, hiertoe gemachtigd door het
Dagelijks Bestuur, een stoomboot in gebruik geeft voor het
verrichten van boringen op de Zuiderzee, 1889. Afschrift, (1889).
1 stuk

330

'5e Technische nota', De afsluiting Noord-HollandWieringen-Friesland en de droogmaking van het gedeelte der
Zuiderzee binnen die afsluiting, (1890). Proefdruk.
2 stukken

331

Verslag van prof.dr A. Mayer over het door het proefstation der
Rijkslandbouwschool verrichte landbouw-scheikundig onderzoek van
de in 1889 in de Zuiderzee gestoken grondmonsters, 1890. Afschrift
in handschrift. Met begeleidende brief van C. Lely aan het Dagelijks
Bestuur, 1890.
2 stukken
N.B.:

afgedrukt als bijlage I van de 6e technische nota.

2.2.1.4 Overige publicaties
N.B.:

zie voor volledige titelbeschrijvingen bijlage III.

332-333 Endiguement et desséchement du Zuiderzee (Leiden 1892).
332

Manuscript voor het boek Endiguement et

desséchement du Zuiderzee, (1892). Proefdruk.
3 katernen
N.B.: betreft de eerste 32 pagina's. Pagina's 17 tot en met 32 in
tweevoud.

333

Stukken betreffende de volksuitgave De Zuiderzee. Hare afsluiting
en drooglegging. Beschouwingen der Zuiderzeevereeniging met
groote kaart, benevens de rede van prof. J.M. Telders, daartoe
door zijn hooggel. welwillend afgestaan (Leiden 1892), 1892.
1 omslag

334

Ingekomen brieven met betrekking tot de uitgave van een uittreksel
uit het verslag van de Staatscommissie van 1892 door de
Zuiderzeevereeniging, 1894.
1 omslag

335-336 Afsluiting en droogmaking van de Zuiderzee (Leiden 1895).
335
Ingekomen brieven met betrekking tot de publicatie van de
reactie van S.J. Vermaes op hoofdartikelen verschenen in de
Nieuwe Rotterdammer Courant, waarin Vermaes pleit voor
afsluiting en droogmaking, 1895.
1 omslag
336
Manuscript voor de brochure Afsluiting en droogmaking van
de Zuiderzee, 1895. Handgeschreven.
1 stuk
337-349 Houven van Oordt, H.C. van der, en G. Vissering, De economische beteekenis
van de afsluiting en drooglegging der Zuiderzee (Leiden 1898).
337
Ingekomen brieven bij mr G. Vissering met door hem
gevraagde informatie, die gebruikt is voor het boek De
economische beteekenis etc. 1895, 1897, 1898.
3 stukken
338
Ingekomen brieven bij H.C. van der Houven van Oordt van
mr G. Vissering met betrekking tot het door hen te schrijven
boek De economische beteekenis etc., 1895-1898, 1900. Met
conceptteksten en aantekeningen.
1 omslag
339
Ingekomen brieven bij mr G. Vissering en doorslagen van
uitgaande brieven met betrekking tot het boek De
economische beteekenis etc., 1895-1898, 1901.
1 omslag
340
Aantekeningen van mr G. Vissering voor het boek De
economische beteekenis etc., (c. 1898).
2 stukken
341
Manuscripten voor het boek De economische beteekenis etc.,
(c. 1898).
1 pak

342

343

344

345

346

347

Stukken betreffende de op te stellen bijlage over gehouden
voordrachten met betrekking tot de afsluiting en
droogmaking van de Zuiderzee, 1897. 1898, z.j.
1 omslag
Manuscripten van delen van het boek De economische
beteekenis etc. Proefdrukken, met correcties (c. 1898).
1 omslag
Stukken betreffende de aanbieding en verkoop van het boek
De economische beteekenis etc., 1898.
1 omslag
Advertenties, verschenen in verschillende kranten, naar
aanleiding van het uitkomen van de volksuitgave van het
boek De economische beteekenis etc., 1899.
1 pak
Ingekomen brieven en minuten en doorslagen van uitgaande
brieven met betrekking tot de herdruk van het boek De
economische beteekenis etc., 1900-1901. Met
aantekeningen, (c. 1901).
1 omslag
Geheime wetsontwerpen met memories van toelichting
betreffende de afsluiting en gedeeltelijke droogmaking van
de Zuiderzee, (1900), 1900. Gedrukt. Met aantekeningen in
de marge en begeleidende brieven van C. Lely, minister van
Waterstaat, Handel en Nijverheid, 1900.
3 stukken
N.B.: deze stukken zijn gebruikt als documentatie bij de
herdruk van De economische beteekenis etc. Dit zijn de
exemplaren van Van der Houven van Oordt. Voor de
exemplaren van Vissering zie inv.nr 518

348

349

Manuscript van mr G. Vissering voor de paragraaf 'De
gevolgen van het werk voor de visscherij' van hoofdstuk III
voor de tweede druk van het boek De economische
beteekenis etc., (1901). Doorslag.
1 stuk
Manuscript voor de herdruk van het boek De economische
beteekenis etc., (c. 1901). Drukproef, met correcties van mr
G. Vissering, (c. 1901).
1 stuk

350-352 De afsluiting en drooglegging der Zuiderzee in de beide Kamers der
Staten-Generaal (Leiden 1905).
350
Ingekomen brief en doorslagen van uitgaande brieven met
betrekking tot het boek De afsluiting en drooglegging etc.,
1905.
1 omslag
351
Conceptteksten voor de eerste vijf hoofdstukken, (1905).
1 omslag

352

Manuscript van het boek De afsluiting en drooglegging etc.,
1905.
1 omslag

353-359 Deel I: 'De Zuiderzee-visscherij. Rapport eener commissie tot onderzoek'.
Deel II: 'Rapporten aan Z.E. den Minister van Waterstaat, Handel en
Nijverheid met nota van beantwoording der Zuiderzeevereeniging',
in: Verzameling van rapporten uitgegeven door de
Zuiderzeevereeniging (Leiden 1905)
N.B.:

Zie voor het archief van de
Zuiderzeevisserijcommissie inv.nrs 476-484.

353

Ingekomen en doorslagen van uitgaande stukken met
betrekking tot het Zuiderzeevisserijonderzoek, 1905, 1906.
1 omslag
Manuscript voor deel I 'De Zuiderzeevisscherij. Rapport eener
commissie tot onderzoek', (1905).
1 stuk
Ingekomen brieven en doorslagen van uitgaande brieven met
betrekking tot de publicatie van de rapporten aan de
Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid, 1905.
1 omslag
Rapporten inzake De Zuiderzeekwestie, gericht aan J. Kraus,
Minister van Waterstaat, 1905. Authentieke afschriften,
1905. Met begeleidende brief van de Minister van
Waterstaat, 1905.
1 band

354

355

356

N.B.: Deze stukken zijn gepubliceerd in deel II van de bundel
Verzameling van rapporten uitgegeven door de
Zuiderzeevereeniging (Leiden 1905).
357

358

359

Stukken betreffende het rapport van de Inspecteur-Generaal
van de Rijkswaterstaat, (1905).
1 omslag
Concept-tekst voor de bijlage in de bundel Verzameling van
rapporten uitgegeven door de Zuiderzeevereeniging, (1905).
Met gebruikte documentatie.
1 omslag
Manuscript voor deel II 'Rapporten aan Z.E. den Minister van
Waterstaat, Handel en Nijverheid met nota van
beantwoording der Zuiderzeevereeniging', (1905).
1 stuk

360-362 Deel III. Rapport van de Nederlandsche Heidemaatschappij over de
zoetwatervisscherij in het toekomstige IJsselmeer en in de wateren
der droog te leggen polders (Leiden 1906).
360
Ingekomen brieven en doorslagen van uitgaande brieven met

betrekking tot het onderzoek naar de zoetwatervisserij in
het toekomstige IJsselmeer, 1905, 1906.
1 omslag
361
Concept-rapport, (c. 1905). Met bijlagen.
1 omslag
362
Rapport, (1906). Met bijlagen. met begeleidende
brief, 1906.
1 omslag
363-364 De afsluiting en drooglegging der Zuiderzee (Leiden 1911).
363
Ingekomen brieven en doorslagen en minuten van uitgaande
brieven met betrekking tot het onderzoek naar de voordelen
van de voorziening van zoet water voor de provincies
Noord-Holland en Friesland, 1909-1911.
1 omslag
364
Rapporten van Th. van Welderen baron Rengers en K.
Breebaart, gericht aan het Dagelijks Bestuur van de
Zuiderzeevereeniging, inzake de onderzoeken naar de
voordelen, die voor Friesland resp. Noord-Holland te
verwachten zijn, wanneer door afsluiting van de Zuiderzee
en de vorming van een IJsselmeer de mogelijkheid ontstaat
om de Friese resp. Noord-Hollandse boezems van zoet water
te voorzien, 1910. Met bijlagen, 1909, z.j.
1 omslag
365-367 Verslag van de Gewapend-beton commissie (Den Haag 1911).
365
Stukken betreffende de Gewapend-beton commissie,
1909-1911.
1 omslag
366
Manuscript van het voorwoord van het Dagelijks Bestuur,
behorend bij het rapport van de Gewapend-beton
commissie, (1911). Met concept, (1911).
2 stukken
367
Nota van toelichting behorende bij een ontwerp voor de
IJsselmeersluizen op en bij Wieringen, opgesteld door A.W.
Bos, lid van de Gewapend-beton commissie, 1911. Doorslag.
1 stuk
N.B.: de nota is als bijlage gepubliceerd bij het rapport
van de Gewapend-beton commissie.
368

Manuscript van het voorwoord van het Dagelijks Bestuur van de
Zuiderzeevereeniging voor het boek De afsluiting en drooglegging
der Zuiderzee (Leiden 1914), (1913). Doorslag.
1 stuk

369-370 De watervloed van 13-14 januari 1916 (Leiden 1916).
369
Ingekomen brieven en doorslagen van uitgaande brieven met
betrekking tot de publicatie van De watervloed van 13-14

370

371

januari 1916, 1916.
1 omslag
Aantekeningen voor het boek De watervloed van 13-14
januari 1916, (c. 1916).
1 omslag

Overdrukken uit het Algemeen Handelsblad van de artikelen,
geschreven door mr G. Vissering, over de watervloed van 13-14
januari 1916, (1916).
1 omslag
N.B.: Deze artikelen zijn gepubliceerd in De watervloed van 13-14
januari 1916 (Leiden 1916).

372

Teksten voor het boek De watervloed van 13-14 januari 1916,
(1916).
1 omslag

373

Dwarsprofielen van de Afsluitdijk, de Meerdijk, de Zeedijk van 'de
vijf deelen Binnendijks', de Zeedijk van de 'Zeevang' en een
overzichtskaart van Waterland, (c. 1916), z.j.
5 stukken
N.B.: Met uitzondering van het dwarsprofiel van de Meerdijk zijn alle
kaarten afgedrukt in De watervloed van 13-14 januari 1916 (Leiden
1916).

374

Manuscripten van het boek De watervloed van 13-14 januari 1916,
(1916). Drukproeven met correcties.
2 stukken

375

Veen, W. van, Ten bate van de Algemene Watersnoodcommissie, De
januari-ramp en de hoogst gevaarlijke constructie van de dijken in
het aanhangige plan tot droogmaking der Zuiderzee. Eén uit de vele
bezwaren tegen het plan, bevattelijk uiteengezet voor ieder die tot
nadenken gestemd is (Breda 1916).
1 stuk
N.B.: Deze brochure is gebruikt als documentatie voor hoofdstuk V
van De watervloed van 13-14 januari 1916 (Leiden 1916).

376-377 I. De afsluiting en droogmaking der Zuiderzee II. Weerlegging van bezwaren
(6 januari 1917) (Leiden 1917).
376
Ingekomen brieven en doorslagen van uitgaande brieven met
betrekking tot het boek I. De afsluiting en droogmaking der
Zuiderzee, II. Weerlegging van bezwaren (6 januari 1917),
1914-1915.
1 omslag
377
Concept-teksten voor het voorwoord en slotwoord van het

boek I. De afsluiting en droogmaking der Zuiderzee II.
Weerlegging van bezwaren (Leiden 1917), (c. 1917).
1 omslag
378-380 Het Zuiderzeenummer van de Groene Amsterdammer.
378
Ingekomen brieven en doorslagen van uitgaande brieven met
betrekking tot het extra Zuiderzeenummer van de Groene
Amsterdammer, 1917.
1 omslag
379
'De geldelijke zijde van het plan der afsluiting en
gedeeltelijke drooglegging van de Zuiderzee', tekst van het
artikel van mr G. Vissering voor het speciale
Zuiderzeenummer van de Groene Amsterdammer, 1917.
Doorslag. Met begeleidende brief, 1917. Doorslag.
2 stukken
380
Stukken betreffende de financiering van het
Zuiderzeenummer van de Groene Amsterdammer,
1917-1918.
1 omslag
381

Ingekomen brieven en doorslagen van uitgaande brieven met
betrekking tot de publicatie over de te verwachten invloed van de
afsluiting van de Zuiderzee op de waterhoogten langs de kust, 1917,
1918. 1 omslag

382

Stukken betreffende een op te richten Zuiderzeecourant, 1919,
1920, 1922.
1 omslag

383-385 Handelingen en bijlagen van de beide kamers der Staten-Generaal
betreffende het ontwerp van wet tot afsluiting en droogmaking van
de Zuiderzee (Leiden 1920).
383
Ingekomen brieven en doorslagen van uitgaande brieven met
betrekking tot het boek Handelingen etc., 1920.
1 omslag
384
Manuscripten van het titelblad, de inhoudsopgave en het
voorwoord van het boek Handelingen etc., 1920.
Drukproeven, met handgeschreven correcties.
1 omslag
385
Verslag van de Commissie-Wortman, ingesteld op 1
november 1913, inzake herziening van de begrotingscijfers
van de Staatscommissie van 1892 en een overzichtskaart van
de afsluiting en droogmaking van de Zuiderzee, 1914, 1916.
Gedrukt.
2 stukken
N.B.: Afgedrukt in het boek Handelingen etc.
386-387 De droogmaking der Zuiderzee en de renteberekening (Leiden 1921).

386

'Mr van Gijn en de kosten van de droogmaking van de
Zuiderzee', tekst van een artikel van mr G. Vissering, waarin
hij reageert op een artikel van mr Van Gijn in de Haagsche
Post van 18 december 1920, 1921. Doorslagen, (1921). In
tweevoud.
2 stukken

N.B.: Dit artikel is geplaatst in het Algemeen Handelsblad van 10
januari 1921 en afgedrukt in De droogmaking der Zuiderzee en de
renteberekening (Leiden 1921).
387

'Naschrift', tekst van een artikel van mr G. Vissering, waarin
hij reageert op een artikel van mr Van Gijn in de Haagsche
Post van 8 januari 1921, 1921. Doorslag.
1 stuk

N.B.: Dit artikel is geplaatst in het Algemeen Handelsblad van 11
januari 1921 en afgedrukt in De droogmaking der Zuiderzee en de
renteberekening (Leiden 1921).
388

Ingekomen stukken en doorslagen van uitgaande stukken met
betrekking tot de publicatie van het boek Voor honderd jaren
geschreven door P.H. Gallé, 1924, 1925.
1 omslag

389

Stukken betreffende de brochure van mr K. Jansma en ir J.Th.
Thijsse, getiteld Weerlegging van de bezwaren van den heer E. den
Herder, industrieel te Harderwijk, 1930.
1 omslag

390-399 Commissie ter bestudering van de voortgang der inpolderingen
(Zuiderzeestudiecommissie), 1932.
390
Notulen van de vergaderingen van de
Zuiderzeestudiecommissie in 1932.
1 omslag
391
Ingekomen brieven en doorslagen van uitgaande brieven met
betrekking tot het onderzoek naar de voortgang der
inpolderingen, 1932-1933.
1 omslag
392
Interim-nota's van de Zuiderzeestudiecommissie, 1932. Met
geleidebrief van secretaris Heisterkamp van de
Zuiderzeestudiecommissie aan secretaris H.N. ter Veen van
de Zuiderzeevereeniging, 1932.
5 stukken
393
Nota van prof.ir M.F. Visser over de onweegbare voordelen
van de inpoldering van de Noordoostpolder en de
financiering van de Zuiderzeewerken, 1932. Doorslag. Met
aanbiedingsbrief voor de leden van de
Zuiderzeestudiecommissie, 1932. Doorslag.

395

2 stukken
Rapporten van de Zuiderzeestudiecommissie inzake het al
dan niet voortgaan met de verdere inpolderingen in het
IJsselmeer, (1932). Drukproef, met correcties.
2 stukken
Circulaire, waarbij de Zuiderzeevereeniging een afschrift
van een brief aan de Minister van Waterstaat om de
inpolderingen met kracht te doen voortzetten en het rapport
van de Zuiderzeestudiecommissie toestuurt, 1932. Met
bijlage, 1932.
2 stukken

N.B.:

het rapport van de Zuiderzeestudiecommissie ontbreekt.

396

Lijst van literatuur met betrekking tot werkloosheid, (1932).

394

397

398

399

1 stuk
Afschriften van stukken van de Directie der Zuiderzeewerken
en de Voorlopige Directie van de Wieringermeer, de
Zuiderzeeraad en het Kamerlid J.M. Krijger inzake de
inpoldering van de Noord-Oostelijke Polder, 1932.
Afschriften, (1932). Met geleidebrief van mr K. Jansma, lid
van de Zuiderzeeraad, 1932.
4 stukken
Staten van de onkosten van de Zuiderzeestudiecommissie,
(1932).
2 stukken
Brief van ir V.J.P. de Blocq van Kuffeler aan mr G. Vissering,
waarin hij reageert op het rapport van de
Zuiderzeestudiecommissie. Afschrift, (c. 1932).
1 stuk

400-408 Studiecommissie IJsselmeerpeil, 1932-1935
400
Ingekomen brieven bij en doorslagen van uitgaande brieven
van de tweede secretaris-penningmeester van de
Zuiderzeevereeniging inzake het onderzoek naar het
wenselijk peil van het IJsselmeer, 1933-1935.
1 omslag
401
Ingekomen brieven bij en doorslagen van uitgaande brieven
van mr G. Vissering inzake het onderzoek naar het wenselijk
IJsselmeerpeil, 1932-1935.
1 omslag
402
Persbericht voor het avondblad Telegraaf over het
benoemen van een commissie tot bestudering van het
wenselijk peil van het IJsselmeer door de
Zuiderzeevereeniging, 1933.
1 stuk
403
Verslag van de eerste vergadering van de commissie
IJsselmeerpeil op 18 mei 1933. Met doorslag van geleidebrief

404

405

406

407

408

van de secretaris van de commissie, mr B. van der Waerden,
aan mr G. Vissering, voorzitter van de Zuiderzeevereeniging,
1933.
2 stukken
Nota, waarin de van verschillende zijden bepleite belangen
bij het peil van het IJsselmeer worden uiteengezet, 1933.
Doorslag. Met geleidebrief, 1933. Doorslag.
2 stukken
Concepten van het hoofdstuk Defensie, de aanbiedingsbrief
en de inleiding van het rapport van de commissie
IJsselmeerpeil, 1933-1934. Met geleidebrieven, 1933-1934.
1 omslag
Brief voor de leden van de commissie IJsselmeerpeil, waarbij
enige delen voor het rapport over het IJsselmeerpeil worden
toegezonden, 1934. Doorslag. Met bijlagen, (1934).
1 omslag
Rapport van de 'Commissie tot onderzoek van het
wenschelijk peil op het IJsselmeer', (c. 1935). Met
overzichtskaart van het IJsselmeer en omgeving als bijlage.
2 stukken
Brief van de Minister van Waterstaat aan de Zuiderzeeraad,
waarbij hij afschriften toestuurt van zijn brieven aan de
Directeur-Generaal der Zuiderzeewerken en aan
Burgemeester & Wethouders van Naarden inzake de
afwatering van de boezem van de Naarder Trekvaart, 1933.
Afschrift. Met bijlagen, 1933. Afschriften.
3 stukken

Onderzoek naar de betekenis van versnelde voortzetting van de
inpolderingen voor de landbouwvraagstukken.
409

Ingekomen stukken bij en doorslagen van uitgaande stukken van de
penningmeester-waarnemend secretaris met betrekking tot een in te
stellen onderzoek naar de vraag of en zo ja, in hoeverre een
versnelde voortzetting van de Zuiderzeeinpolderingen een oplossing
zou betekenen voor eventuele toekomstige landbouwvraagstukken,
1938.
1 omslag

2.2

Verzoeken om steun voor de doelstelling

2.2.2.1 Audiënties
410-419 Stukken betreffende audiënties af te leggen bij diverse personen en
instellingen, 1888, 1892, 1894, 1899, 1902, 1905, 1906, 1913, 1935.
10 omslagen

410

411
412
413
414
415
416
417
418
419

Ministers baron A.E. Mackay van Binnenlandse Zaken,
minister H. Dyserinck van Marine en minister J.P. Havelaar
van Waterstaat, Handel en Nijverheid, 1888.
Minister C. Lely van Waterstaat, Handel en Nijverheid, 1892.
Minister Ph.W. van der Sleyden van Waterstaat, Handel en
Nijverheid, 1894.
Minister C. Lely van Waterstaat, Handel en Nijverheid, 1899,
z.j.
Minister N.G. Pierson van Financiën, 1899.
Minister J.C. de Marez Oyens van Waterstaat, Handel en
Nijverheid, 1902.
Minister J. Kraus van Waterstaat, Handel en Nijverheid,
1905.
Prins Hendrik hertog van Meckelenburg, 1906.
Minister C. Lely van Waterstaat, 1913.
Minister O.C.A. van Lidt de Jeude van Waterstaat, 1935.

2.2.2.2 Verzoekschriften
Voor subsidieverzoeken zie onder 2.1.5.3.
420

Stukken betreffende het verzoekschrift aan koninginweduwe Emma,
regentes van het koninkrijk, waarin de Zuiderzeevereeniging
aandringt op het nemen van al die maatregelen, die nodig zijn voor
de uitvoering van de plannen tot afsluiting en drooglegging van de
Zuiderzee, 1894.
1 omslag

421

Stukken betreffende het adres aan hertog Hendrik van Meckelenburg
bij zijn verloving met koningin Wilhelmina, waarbij de
Zuiderzeevereeniging aandringt op zijn steun voor de afsluiting en
drooglegging van de Zuiderzee, 1900.
1 omslag

422

Stukken betreffende een bij de Tweede Kamer in te dienen
verzoekschrift om het wetsontwerp tot afsluiting en droogmaking
der Zuiderzee zo snel mogelijk in behandeling te nemen, 1918.
1 omslag

423

Stukken betreffende het verzoekschrift aan de Tweede Kamer der
Staten-Generaal, waarin de Zuiderzeevereeniging aandringt op het
met onverminderde kracht doen voortzetten van de inpolderingen,
1932.
1 omslag

424

Verzoekschriften van andere instellingen met betrekking tot de
afsluiting en drooglegging van de Zuiderzee, 1895, 1900, 1902, 1906,

1926, 1935. Afschriften.
1 omslag

2.2.3

Lezingen

425-431 Stukken betreffende lezingen over de Zuiderzeezaak, georganiseerd door de
Zuiderzeevereeniging, 1889-1916.
7 omslagen
425
1889, 1892, 1894.
426
1895, 1896.
427
1897, 1898.
428
1899, 1900.
429
1901-1904.
430
1906-1908.
431
1909-1911, 1913, 1914, 1916.

2.2.4

Tentoonstellingen

N.B.: zie ook inv.nr 257.
432-434 Stukken betreffende tentoonstellingen over de Zuiderzeezaak, 1892, 1906,
1907, 1912-1914, 1916, 1934.
3 omslagen
432
1892, 1906, 1907.
433
1912-1914, 1916.
434
1934.

2.2.5

Bemoeienis met andere instellingen

435

Stukken betreffende de Staatscommissie, benoemd bij Koninklijk
Besluit van 8 september 1892 no 21 tot het instellen van een
onderzoek omtrent eene afsluiting en eene droogmaking van de
Zuiderzee, 1892, 1894.
1 omslag

436

Ingekomen brieven met betrekking tot de Nationale Zuiderzeebond,
1894-1898, 1909, 1910.
1 omslag

437

Statuten en huishoudelijk reglement van de Nationale
Zuiderzeebond, 1895, 1896.
3 stukken

438

Verslagen van de Nationale Zuiderzeebond over de periode
1896/1897 en 1897/1898.
2 stukken

439

Agenda's voor de algemene vergadering van de Nationale
Zuiderzeebond op 25 juni 1898, 9 september 1899 en 3 november
1900. Gedrukt.
3 stukken

440

Stukken betreffende het onderzoek door de Nationale Zuiderzeebond
naar de voordelen van de Afsluitdijk volgens het plan van de
Staatscommissie van 1892 met het oog op een zoetwater bevattend
IJsselmeer met constante waterstand, 1897.
1 pak

-

Stukken betreffende de overdracht van het batig saldo van de
Nationale Zuiderzeebond afdeling Rotterdam aan de
Zuiderzeevereeniging, 1913. Met spaarbankboekje van de Nationale
Zuiderzeebond afdeling Rotterdam, 1896-1913.
1 omslag
N.B.: zie inv.nr 256

441

Statuten van de Stichting voor het Bevolkingsonderzoek in de
drooggelegde Zuiderzeepolders uit 1936. Gedrukt.
1 stuk

3

Stukken waarvan het verband met het archief niet
is gebleken

442

Journaal, 1909-1910.
1 deel

443

Staat voor de Credietvereeniging voor de Zuiderzee met opgave van
de overledenen boven de 18 jaar in augustus 1930 en de mutaties in
het register van vissersvaartuigen in Edam, 1930.
1 stuk

444

Stukken betreffende de Nederlandsch-Indische Onderwijs- en
Studiekas, (c. 1934), 1936, 1941, z.j.
1 omslag
N.B.: tweede secretaris-penningmeester W. Wilmink was tevens
secretaris-penningmeester van de Nederlandsch-Indische Onderwijsen Studiekas.

B

Gedeponeerde archieven

1

Archief van het Comité tot oprichting van de
Zuiderzeevereeniging (Zuiderzeecomité) 1884-1885

445

Ingekomen brieven bij A. Buma van mr P.J.G. van Diggelen, 1884,
1885.
1 omslag

446

Ingekomen brieven bij A. Buma van mr C. Donker, 1885.
1 omslag

447-448 Ingekomen brieven van anderen bij A. Buma c.q. het Zuiderzeecomité, 1884,
1885.
2 omslagen
447
1884.
448
1885.
449

Concepten van uitgaande stukken en aantekeningen van A. Buma,
1884-1886.
1 omslag

450

Stukken betreffende het programma van het Zuiderzeecomité,
(1885).
1 omslag

451

Werkplan voor het Zuiderzeecomité, opgesteld door mr J.P.R. Tak
van Poortvliet, 1885 mei.
1 stuk

452

Ontwerp-statuten van het op te richten 'Zuiderzeecomité'
(Zuiderzeevereeniging), (1885). Concepten.
1 omslag

453

Ingekomen brieven op de circulaire van augustus 1885, waarin wordt
opgeroepen tot het bijwonen van de oprichtingsvergadering van de
Zuiderzeevereeniging op 4 januari 1886, 1885. Met staat van
verzonden circulaire en ontvangen antwoorden en
herinneringscirculaires, 1885.
1 omslag

454

Ingekomen brief van Provinciale Staten van Gelderland bij H.C.van
der Houven van Oordt als gedeputeerde, waarbij hij wordt benoemd
tot afgevaardigde voor de vorming van een comité tot voorbereiding
van afsluiting en droogmaking van de Zuiderzee, 1885. Met bijlage,
1885.
2 stukken

455

Ingekomen brief van H. Oostindië met lijsten met namen van
ingezetenen van Monnickendam, die instemmen met het plan van A.
Buma en P.J.G. van Diggelen tot droogmaking van de Zuiderzee,
1885.
1 omslag

456

Aantekeningen voor de vergadering van het 'petit comité' op 16
december 1885, (1885). Met staten van leden van het
Zuiderzeecomité en corporaties, die afgevaardigden naar de
oprichtingsvergadering zouden zenden, (1885).
1 omslag

457

Lijst van provincies, gemeenten, waterschappen en andere
organisaties, die zich bereid hebben verklaard tot het zenden van
afgevaardigden naar de oprichtingsvergadering, (1885).
1 stuk

2

Archief van het Technisch Bureau, 1886-1892

Correspondentie
458

Ingekomen brieven, 1886-1891.
1 omslag

459

Minuten van uitgaande brieven, 1886-1892.
1 omslag

Financiën
460

Begrotingen van de kosten van het technisch onderzoek voor de
jaren 1888-1891. Met minuten van geleidebrieven aan het Dagelijks
Bestuur, 1886-1888.
1 omslag

461

Staten met een overzicht van verschillende begrotingen van de
kosten van het totale Zuiderzeeonderzoek. Met toelichting, 1888,
z.j.
2 stukken

462

Staat van geraamde en werkelijke uitgaven over de jaren 1889, 1890
en een deel van 1891, (1891).
1 stuk

463

Staten van verrichte uitgaven voor het technisch onderzoek in de
jaren 1886-1890, (c. 1889).
1 omslag

464

Kwitanties voor het Technisch Bureau, 1886-1891.
1 omslag

Technisch onderzoek
465

Manuscripten van de 1e technische nota betreffende het onderzoek
omtrent de afsluiting van de Zuiderzee, de Wadden en de
Lauwerzee, 1886, 1887.
1 omslag

466

Verslagen over de stand van het technisch onderzoek en de
verkenningstochten op de Zuiderzee in de periode 1886-1890.
Minuten. Met een geologische schetskaart van het noordelijk
gedeelte der Zuiderzee, de Wadden en de Lauwerzee en een kaart,
waarop de gevolgde koersen bij de verkenningstocht van juli en
augustus 1888 staan aangeven, calques.

1 omslag
467

Onderhandse akte, waarbij C. Lely, handelend behoudens nadere
goedkeuring van het Dagelijks Bestuur van de Zuiderzeevereeniging,
en A. Hoogendoorn, aannemer van grondboringen te Giessendam,
een overeenkomst sluiten voor het verrichten van grondboringen op
de Zuiderzee, 1889.
1 stuk

468

Onderhandse akte, waarbij P.O. Olivier, directeur van de
Zierikzeesche Stoombootmaatschappij aan C. Lely, hiertoe
gemachtigd door het Dagelijks Bestuur van de Zuiderzeevereeniging,
een stoomboot in gebruik geeft voor het verrichten van boringen op
de Zuiderzee, 1889.
1 stuk

469-472 Staten van de resultaten van de grondboringen in de Zuiderzee, 1889, 1890.
4 omslagen
N.B.: de resultaten van de grondboringen zijn verwerkt in de 6de
technische nota.
469
1889. Afschriften.
470
1890. Aanduiding A, boring verricht door P. Joosting.
471
1890. Aanduiding B, boring verricht door
B. Vegter.
472
1890. Aanduiding C, boring verricht door
C. Coomans.
473

Staten van de resultaten van de grondboringen op de eilanden Texel
en Terschelling, (1890).
2 stukken
N.B.:

de resultaten zijn verwerkt in de 6e technische nota.

474

Wekelijkse staten, waarop per dag aangegeven is of er
grondboringen hebben plaatsgevonden met de bijbehorende
nummers van de grondboringen en een toelichting, 1890.
1 omslag

475

Stukken betreffende de betaling van het patentrecht op naam van
jhr mr P.J.H. Teding van Berkhout wegens het bezit van het
jachtschip Ameland, 1890.
2 stukken
N.B.: Dit jachtschip is in 1890 door het Technisch Bureau gebruikt
bij het onderzoek.

3

Archief van de Zuiderzeevisserijcommissie, 1905

Correspondentie
476

Ingekomen brieven, ontvangen bij mr C.J. Pekelharing, secretaris
van de Zuiderzeevisserijcommissie, 1905.
1 omslag

477

Doorslagen van uitgaande brieven van mr C.J. Pekelharing,
secretaris van de Zuiderzeevisserijcommissie, 1905.
1 omslag

Onderzoek en rapportage
N.B.: De onderzoeksresultaten zijn gepubliceerd in: 'De
Zuiderzee-visscherij. Rapport eener commissie tot onderzoek' in:
Verzameling van rapporten uitgegeven door de
Zuiderzeevereeniging (Leiden 1905). Zie ook inv.nrs 353-359.
478

Verzamelstaten met gegevens over schepen en vissers per gemeente,
(1905). Concepten en afdrukken, (1905).
1 omslag

479

Circulaire van de Zuiderzeevisserijcommissie aan diverse
gemeentebesturen met het verzoek om de bijgesloten vragenlijsten
met betrekking tot de visserij en nevenbedrijven ingevuld terug te
zenden, 1905. Met bijlagen.
3 stukken

480

Staten met gegevens over visserij en aanverwante bedrijven per
gemeente, (1905). De staten betreffen de volgende gemeenten: het
Bildt, Ten Boer, Delfzijl, Ezinge, Groningen, Lemsterland,
Oostdongeradeel, Terschelling, Tietjerksteradeel, Ulrum, Usquert.
1 omslag

481

Staat van prijzen van lijfrenten, gebaseerd op het aantal maanden
dat vissers van 50 jaar en ouder geregeld op de Zuiderzee de visserij
als beroep hebben uitgeoefend, (1905). Afdruk.
1 stuk

482

Concept-tekst voor het tweede hoofdstuk van De
Zuiderzeevisscherij. Rapport eener commissie tot onderzoek,
(1905).
1 omslag

Documentatie
483

Rapport opgesteld door het Centraal Comité inzake de afsluiting en
drooglegging van de Zuiderzee, over de uitslag van het onderzoek
naar de betekenis der Zuiderzeevisserij in verband met het bij de
Tweede Kamer der Staten-Generaal ingediende wetsontwerp tot
afsluiting en drooglegging der Zuiderzee, (1901). Gedrukt.
1 stuk
N.B.: Het Centraal Comité was opgericht om een onderzoek in te
stellen naar de betekenis van de visserij in de Zuiderzee en de
gevolgen, die een eventuele afsluiting en drooglegging voor de
bevolking langs de Zuiderzeekust zou hebben.

484

Nota over de visserij in het toekomstig IJsselmeer en in de nieuwe
Zuiderzeepolders, 1905. Anoniem. Handgeschreven.
1 stuk

4

Archief van de Commissie ter bestudering van de
voortgang der inpolderingen
(Zuiderzeestudiecommissie), 1932

Notulen
485

Notulen van de Zuiderzeestudiecommissie, 1932.
bijlagen. Met concept, 1932.
1 omslag

Met

Correspondentie
486

Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, 1932.
1 omslag

Rapportage
487

Nota van prof.ir M.F. Visser over de onweegbare voordelen van de
inpoldering van de Noordoostpolder en de financiering van de
Zuiderzeewerken, 1932. Doorslag. Met aanbiedingsbrief voor de
leden van de Zuiderzeestudiecommissie, 1932. Doorslag.
2 stukken

488

Nota van ir A. Plate over de voortgang van de Zuiderzeewerken en
de toekomst van de landbouw, 1932. Met afschrift, 1932.
2 stukken

489

Nota van dr H.N. ter Veen over de demografische betekenis van de
Zuiderzee, 1932. Met afschrift, 1932.
2 stukken

490

Manuscripten van de Zuiderzeestudiecommissie van haar rapport
over het al dan niet voortgaan met de verdere inpolderingen in het
IJsselmeer, 1932.
1 omslag

Documentatie
491

Afschrift van een brief van de Voorlopige Directie van de
Wieringermeer en de Directeur-Generaal der Zuiderzeewerken aan
de Minister van Waterstaat met toelichtingen en beschouwingen op
een door hen opgemaakte nota betreffende het algemene plan voor
de Noordoostelijke polder, 1932.
1 stuk

492

Afschrift van een brief van de Zuiderzeeraad aan de Minister van

Waterstaat met opmerkingen op de door de Directeur-Generaal der
Zuiderzeewerken en de Voorlopige Directie van de Wieringermeer
opgemaakte nota betreffende het plan voor de Noordoostelijke
polder, 1932.
1 stuk
493

Nota van het Kamerlid J.W. Krijger met betrekking tot de
voortzetting van de droogmaking van de Noordoostpolder, 1932.
Afschrift.
1 stuk

494

Afschriften van artikelen en dergelijke met betrekking tot de
financiële zijde van de drooglegging van de Zuiderzee, (1932). Met
inhoudsopgave.
1 omslag

5

Stukken afkomstig van A. Buma 1882-1887

495

Ingekomen stukken bij A. Buma, 1882-1890.
1 omslag

496

Concepten en minuten van uitgaande stukken en aantekeningen van
A. Buma, (c. 1884), 1885, 1888, z.j.
1 omslag
N.B.:

497

zie ook inv.nr 162-165

Stukken betreffende belastinghervorming, 1885.
1 omslag
N.B.: opgesteld door A. Buma als liberaal politicus.

498

Plan tot volledige drooglegging van de Zuiderzee, opgesteld in 1884
door W. Claij sr te Schagen, (c. 1885). Afschrift vervaardigd door A.
Buma.
1 stuk

499

Tekst van een lezing van A. Buma over de afsluiting en drooglegging
van de Zuiderzee, (c. 1885).
1 stuk

500

Stukken betreffende de dienstregeling voor de spoorweglijn
Leeuwarden-Stavoren, 1885-1887.
1 omslag

501

Agenda voor de vergadering van het Algemeen Bestuur van de
Zuiderzeevereeniging op 4 juni 1887, 1887. Gedrukt.
1 stuk

6

Stukken afkomstig van ir J.M. Telders,
1886-1894

N.B.: J.M. Telders was in 1892 hoogleraar aan de Polytechnische
school te Delft en lid van de Staatscommissie, benoemd bij KB van 8
september 1892, no 21, tot het instellen van een onderzoek omtrent
eene afsluiting en eene droogmaking van de Zuiderzee. Telders
maakte deel uit van afdeling I (technische en defensievraagpunten)
van de Staatscommissie.
502

Circulaire gericht aan prof.ir J.M. Telders, waarin hij wordt
uitgenodigd tot toetreding als lid van de Zuiderzeevereeniging, 1886.
1 stuk

503

Rapport van het Technisch Bureau betreffende het onderzoek
omtrent de afsluiting van de Zuiderzee, de Wadden en de Lauwerzee
(1ste technische nota), 1887.
1 stuk

504

Dieptekaart van het noordelijk gedeelte der Zuiderzee met
aanduiding der vaarwaters, behorend als plaat IV bij de 4e
technische nota (1889). Gedrukt.
1 stuk

505

Rapport van C. Lely, chef van het Technisch Bureau van de
Zuiderzeevereeniging, over de afsluiting
Noord-Holland-Wieringen-Friesland en de droogmaking van het
gedeelte der Zuiderzee binnen die afsluiting (5e technische nota),
1890. Met aantekeningen van prof.ir J.M. Telders, z.j.
1 stuk

506

Verzoekschrift van de Maatschappij tot Landaanwinning op de
Friesche Wadden aan de minister van Waterstaat, Handel en
Nijverheid, waarin wordt gevraagd om rijkssubsidie, 1890. Gedrukt.
1 stuk

507

Kaart van het dwarsprofiel over de sluisput bij het Noordzeekanaal,
1891. Getekend.
1 stuk

508

Circulaire van het bestuur van de Zuiderzeevereeniging aan de leden
deelnemers in de lening en begunstigers van de
Zuiderzeevereeniging, waarin een terugblik op de werkzaamheden
wordt gegeven en een gedragslijn voor de nabije toekomst uiteen
wordt gezet, 1892.
1 stuk

509

Begrotingen opgesteld door de Zuiderzeevereeniging en de

Staatscommissie 1892 van de kosten van de aanleg van de Afsluitdijk
volgens de richting B van het Rapport der Commissie van prae-advies
inzake de afsluiting d.d. 19 november 1892, 1893.
1 stuk
510

Nota's van J.M. Telders over de ontzilting van het IJsselmeer, 1893.
Gedrukt. Met kaarten.
1 stuk

511

Nota van ir W.F. Leemans lid van de Staatscommissie voor de
Zuiderzee afdeling I over de benodigde tijd om het IJsselmeer te
ontzilten, zodat het water voor mens en vee drinkbaar is, 1893.
Gedrukt. Met brief van de IVde afdeling der Staatscommissie,
waarop deze nota een antwoord is, 1893.
2 stukken

512

Uittreksel uit het verslag der Staatscommissie benoemd bij KB van 8
september 1892 no 21 tot het instellen van een onderzoek omtrent
eene afsluiting en eene droogmaking van de Zuiderzee, verschenen
in het Nederlandsch Landbouw Weekblad van 25 augustus 1894.
Gedrukt.
1 stuk

513

Begroting van de kosten bij partiële bedijking en droogmaking van
de Zuiderzee zonder afsluiting, z.j.
1 stuk

514

Kaarten van de polders in het IJsselmeer met aanduiding van de
grondsoort, z.j. Getekend.
2 stukken

7

Stukken afkomstig van mr G. Vissering, c. 1899-1936

515

Aantekeningen met betrekking tot de visserij over de periode
1892-1899, (c. 1899).
1 omslag

516

Ingekomen stukken bij en doorslagen van uitgaande stukken van mr
G. Vissering, 1895, 1900, 1905, 1913, 1922, 1924, 1929-1931, 1934,
1936.
1 omslag

517

Statuten van van de Zuiderzeevereeniging, 1906 Gedrukt.
1 stuk

518

Geheime wetsontwerpen en memories van toelichting betreffende
de afsluiting en gedeeltelijke droogmaking van de Zuiderzee, (1900).
Met begeleidend schrijven van C. Lely, Minister van Waterstaat,
Handel en Nijverheid, 1900 mei 2.
3 stukken
N.B.: deze wetsontwerpen werden Vissering toegezonden in
verband met de herdruk van: Houven van Oordt, H.C. van der en G.
Vissering, De economische beteekenis van de afsluiting en
drooglegging der Zuiderzee (Leiden 1901). De exemplaren voor Van
der Houven van Oordt bevinden zich onder inv.nr 347.

519

Agenda's voor de vergaderingen van het Algemeen Bestuur en het
Dagelijks Bestuur van de Zuiderzeevereeniging op 20 september
1913.
2 stukken

520

Teksten van artikelen van mr G. Vissering over de droogmaking van
de Zuiderzee, 1921. Doorslagen.
1 omslag

521

Doorslag van een ingezonden brief van J.J. van Capelle, oud-lid van
de Staatscommissie voor de binnenvaart, aan (het Algemeen
Handelsblad) over de kanaalverbinding van Amsterdam, (c. 1921).
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Vertrouwelijk rapport over een 'project inzake een premielening en
spaarbank voor Nederland en Nederlands-Indië ten dienste van de
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Sandberg', (c. 1923).
1 stuk

523

Correspondentie met Eibert den Herder, industrieel te Harderwijk en
tegenstander van afsluiting en drooglegging, 1927-1929. Met
krantenknipsels, 1929-1930.
1 omslag

524
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Ingekomen brief van H.N. ter Veen, waarin hij mr G. Vissering vraagt
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Zuiderzeevereeniging te willen ondertekenen, 1936. Met bijlagen,
1936. Met doorslag van de antwoordbrief, 1936.
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1 doos

Documentatie van mr G. Vissering
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