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Mr. H. VAN

-

RIEL OVER DE BEOEFENING

VAN LOCALE

GESCHIEDENIS.

lneenbespreking in het moqndbtod Amstellodonum von de oppog.
14-16 von dit blod besproken bundel Historiunculoe, zegt Mr. Von
Riel onder meer:
"Deze publicotie brengt ons íntussen geen stop noder tot de oplossing von het hoofdprobleem, nqmeliik dot von de gemotiveerde
themostelling. Heteerstewot geschieden moet, is dot oon begoofo'eomoteursuiteenwordt gezet, wot ze wel en niet kunnen, welke
noodzokeliike kennis zii zich op eenvoudige wiize eigen kunnen
moken, buiten de Universiteít om dus, en,wqqroon de geschíed schriiving in groter verbond gezien behoefte heeft.
"Doornoost een bibliogrof isch overzicht met uitvoerige oontekeningen von goede historische lectuur in het olgemeen. lk doel dqormee dus bepoold niet op een bibliogrofie von Zuid-Hollond bii-.
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von olgemeen bekende hondboe-'
voorbeeld of vqn Amsterdqm of
von lpecimìno von qrtikelen' óf
ken, moorzou een ii¡'t ue'longen
woorin onderw.erpen wor;;;ï;kt"nsenóf von knoppe omoTeurs'
binnen de mogeliikheden von
denbehqndeld,d¡eln olgur"n" zin
,"gionol" en locqle historici liggen'
,,oÞ een cursus uon 4 tot ó ovonden kon don noder worden behqnhet
h;; n;"ã" uon z.utke orriketen besroor, wooruit
inzicht en de serichte kennis von zoken

ì'io,"iä;;
Ï;;:" ;;;nd h¡rtJ'i'ch

von de schriiver bl¡¡kt'
,,Zoiets zou ook uool l.rt"rdom biizonder nuttig ziin, voorol ook
een poor bekwome en iiomdot Amsterdqm Ç r.,"i .senblik'over
beschikt, terwiil op
verige omoteur-h¡siori"¡ uãn hog" kwoliteit
oonwezig is én een zeer
het gemeente-qrchief én veel moterïool
bruikbore bibliotheek.
goede ook voor ;õ";;"fdoeleinden
,'Hetbezwoor von het gebruik von nuttig", To:l,in hun sqmenstelbibliosrofieën bliift
ling uirerm." l;r;il;regionole en lácole het koren te onderkof von
onders dot de.;;*;'; nieileert het
het don eigenliik.wel moet.
hoe
n"rnJnJî¡ni"n kon,
scheiden
"n
om moor een voorbeeld te noe"in J" toop der lãot'tu ioren ziin'
qrtikelen verschenen over
men, in de Revue du Ñord een oontol
leven, de situotie en ontwikkeling
de texrielindrrtriJ, r.,ã, poiiri"ke
von Riissel-Turkonie
der Kqtholiekel ferk in het industriegebied
hond von omoteurs'
de
n"¿uàn¿" de l9e eeuw, gedeeltelïik.vqn
dienen, hondleiding
die zeer *"r or, r,""Jr"ij¡"g =ouden kunnen
hoe het wel moet"'

Eenoontqt*"*nvondeheerVqnRielwordt'binnenkortinop het punt te verstoot

n"*iäi;" o" Uif tiogr:ofie von Tuid-.Hollqnd
beoefenoors von de locole en resiono-on,
:;ii;;. È"n r,onauJ"t¡".uogl"
lond, woorin publicoties zoo]s door de heer
le geschiedenis in
zol in 19ó8 het lichtzien
von Riel bedoeld g";o"ra ,lll"n *orå"n,
(Fi;ri" _r;eks)

K
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woreine cursussen zul I en door het Contoctcentrum

dengeorgonir""rd.Hoeweldesituqtieinvergeliikingmetbuitenlond
er voor
;;; ;1", ú"ool g"no"rd kon worde n, ziet de nooste toekomst
Hollond toch niet somber uit'
v.d. S

BRONNEN en METHODEN
DE ATLAS

VAN MR. LAURENS VAN
door A"G. vqn der Steur.

DER HEM

Er ziin in de l7e eeuwdoor verschillende Nederlonders grote verzomelingenkqorten en prenten oongelegd. Deze zíin meestot inmiddels weer door verkoop uit een gevollen en verspreid gerookt, moor
êén der beroemdste verzomelingen, die von Mr. Lourens von der Hem
(ló20-ló78) is ols geheel bewoord gebleven.
De otlos von der Hem, thons in de Weense Notionol Bibliothek,
iswoorschiinliik wel de mooiste topogrofie en koortenverzomeling in
de wereld. ln de eerste ploots omdot Von der Hem zelf kunstzinnig
wos, doornoost omdot hii een der riikste Amsterdomse potriciërs vqn
ziin tîid wos en in de derde ploots omdot hii over reloties beschikte
woordoor hii koorten uit onderer o.h. overheids-, collectíes kon copieren. Zo is deze verzomeling nog steeds biizonder belongriik omdot veelkoqrten uit het orchief von de V.O.C. hier ziin gecopiëerd,
die doorno verloren ziin gegoon.
De gehele col lectie bestoot uit 2l l5 koorten, tekeningen, oquorellen, prenten en hondschriften, gebonden in 48 bonden in perkoment,
2inleer en één grote portefeuille met tekeningen. ln deze verzomeling is de complefe "Atlos Moior" von Bloeu verwerkt met ruim ó00
koorten. Deze Bloeu koorten ziin hier echter, evenols biino olleoverige bloden in deze collectíe, biizonder frooi ingekleurd. Hiertoe
hod Von der Hem een der beroemdste "enlumineurs', uit ziin tiid, D.J.
von Sonten, in dienst. De prenten werden hierdoor tot kunstwerken
en Von Sonten ging vook zover dqt het moeiliik uit te moken is of
men met eeri fekeníng of met een gekleurde grovure of ets te doen
heeft. Somsook werden grovures geplokt op popier von onder formoot
en don voorzien von getekende lucht of von qndere voorgrond.
Von Uffenboch, Cosimo de Medicí en Potin'bezochten Von der Hem
om ziin beroemde otlos te zien, moor overigens wos dit slechts oon
zeerweinigen vergund. De V.O.C. heeft no Von der Hem's dood tevergeefs getrocht de collectie te kopen, doch Von der Hem's dochter
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heeftditsteeds geweigerd. ln 1730 werd de otlos echter toch door de
erven geveild, bi¡ Adrioon Moeiiens te Den Hoog. De cotologus von
deze veïling beschriift de collectie blod voor blod" Koper werd voor
f . 22.000"- Prins Eugenius von Sovoye" Diens erfgenome verkocht de
otlos ín 1737oqn de Weense Hof Biblîotheek, thons Notionol Biblio-

deel 35-37
deel 38-41

Afriko
het voormol ïge Nederlonds-lndie

deel 42
deel 43
deel 44-45

Lhrno

thek

deel 4ó
Vervolgdeel I
Vervolgdeel ll
Vervolgdeel lll
Vervolgdeel lV

"

Deotlos ìsnqdien nooít meer in Nederlond teruggeweest, eerst in
1967 waren twee delen ientoongesteld op de tentoonstelling "The
Worldon Poper" in het Amsterdoms Historisch Museum, De cotologus
vqn deze tentoonstellïng, somengesleld door Mei" Y.M" de Vr'ïi, on.der leíding von Dr. lr", C. Koemon, vermeldt een oontol gegevens over deze otlos, woorvqn in het bovenstoonde donkbor:r gebruïk gemookt werd,
De otlqs.

on een vocontïeve rbliif in Wenen mookte ik gebruik om de otlqs
zelf te bekiiken. De wiize vqn kleuring der koorten ïs inderdood biizonderfrooi enovertreft vriiwel qlles wot men in ons lond op dit gebied kon oonschouwen.
De indeling von de otlqs is ols volgt:
deel I
Sponie
dee I 2-8 en 8o
Fronkriik
deel 9-l I
Irolié
deel 12
Mqltq
dee I 13
Zwitserlond
deel 14
Belgie
deel 1 5-17
Nederlond
.l8,-20

deel
deel
deel
deel
deel
deel
deel
deel

33

dee

34

I

22
23

Ëngelond
Schotlqnd
Noord Europo (Denemorken, Arctico etc.)
Zweden en Polen

24

Ruslond

25-27
28-32

Oostenriik en Duitslond

21

Duitslond
Hongoriie
Griekenlond en Turkïie.

MoP

Azie
Amerikq
Vorio
hernummerd tot deel 8o
KronTng Lodewiik XlV, Louvre
Coroussel Lodewiik XlV, e.o.
lntocht Ferdïnond von Oostenriik in Antwerpen
Tekeningen groot formoot, voornomeliik Zwitserl qnd.

ln het koder von dit blod liikt

het nuttig de koor"ten en topogrofische gezïchten betreffende Noord- en Zuid-Hollond te vermelden"
Doo;'bïizol voorol oqndocht besteed worden oon de tekeningen, door
deze uniek ziin en olleen in deze otlos oongetroffen zullen wo;-den.
Aongezien miin verblïif in Wenen niet von onbeperkte duur wosen
gezien hetveelol moeïliike onderscheid tussen tekening en zwoo¡"bewerkte grovure, kon deze beschriiving geen oonsprook moken op totole betrouwboorheïd, híi is echter wel veel vollediger don dievon
de veilingcotologus Moetiens, woo¡"von de beschriivïng von deel XV
in de genoemde tentoonstel l ingscoto l ogus is opgenomen, Vergel i ikïng
von de beschriiving in de cotologus Moetiens met de otlos zelf leverde verschil lende ondere gezichtspunten op.
Ter qfronding volgt tot slot nog een opgove von de getekende
kqqrten en ofbeel dingen betreffende de qndere Nederlqndse Provínc

ies.

Alle bloden ziin, wonneer híeronder niet onders sloot oongegeven,
frooi gekleurd.
Bïi roodpleging von de cotologus Moetiens no thuïskomst uît Wenen bleek dot ook in deel 4ó (Vorio) enige Hollondse blodenworen
opgenomen. Deze zïin hierno op de bestemde ploots ingelost, hiervon
kon echter geen beschriiving gegeven worden die op eigen woorneming berust.
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Getekende koorten betreffende Noord- en Zuid-Hollond.
deel XV nr.27

"56
"59
"ó5
"66
"67
"69
"70
"71
"74

Koort vqn het Fort Loevestein met de omringende
woteren, teken ing door Bonoventuro Petri, gedeelteliik in perspectief, ongekleurd.
Koqrt von "'t Honts-bos met den oqnkleven von dien,
gemeien door Mr. Adriqqn Metius Ao 1582", tekening door Zoutmon, 1665. (Betr. het gebied KompGroet- Petten).
Koqrt von "de voornqomste wegen, woteren en polders
von de bediikte Heerliikheit von Collensooghe",
door Dirk Pietersz. Abbestee, 1647, iekening door
Zoutmqn 1665.
Koort von de bediikte Schermer met molens, hofsteden enwoningen, voorzien von perceelnummers, te-

kening door Zoutmon, 1666.
Koort von de bediikte Noordermeer en Sopmeer met
perceelnummers en omringende plootsen (Groft en
Schermer), 1656. Met in tobel de oppervlokten von
de verschil I ende percelen.
Koort von het "Longe-meer" door N. Stierp, 1ó38
(Betreft geb i ed : Ui tgeest-Akers I oot -G rof td i i k - Krommeniediik).
Koort von "de swinden, diepten ende ondiepten von
'i groofe onbediikte londt 'f Koegros, mitsgoders de
Helderen 't Nieuwe Diep, von nïeuw overgesien en
verbetert door J.D. Soutmqn 1664",
Koortvqn "De Helder, 't Nieuwe-Diep en Huysduynen, mïtsgoders de gronden ende wilderníssen von zol.
ls'.oc le Moïre,gemeten door Dirk Abbestee 1662en
n, oldus gestelt door Jon Dirksz. Zovtmon I 665".
Koort von Texel, het Morsdiep, het "Eyer-londt",
Den Helderen het eilond Wieringen, noor A. Metius
1627, door Zoutman 1664 (op linnen).
Koort von het "Groofschop von Egmont" (betreft
Noordzee -Abd

¡

¡

E

gmond -W i mmen um -A I kmoor-Hei I o).

deel XVI

nr.

I

"6
,r7
'lB
,t9

Koort von "de plontogie genoomd Den Houien" te
Alkmoor, door J"D" Zoutmon.
Koortvon de bediikre BergermeerdoorJ "D. Zoutmon,
1669, met perceelnummers, molens, vogelkooi elc.
Koori von het Koegros, noor Th. Longediik 1629.
(betr. Medembl ik- Ziipe- Huisduinen-Wierïngen).
Koort von de Ziipe met oonduiding der percelen
(betr. Petten -Krobbendom -S chogen).
Koortvon "Huysduynenrde Helder, 't Nieuwe Diep
en de wiite von 't Morsdíep", door J.D" Zoutmon
1676.

"

1I

,t

12

"

13

t'

14

',

Amsterdo m-Mu iden -Breukel en).
15

"19
t'

"21
"22
"23
"24

Koortvon het westel ijk deel von het hoogheemroodschop Rïinlond (betr. Den Hoog-NoordwiikerhoutDe Koog-Zoetermeer). N.B" Deze en volgende nummers woorschïinl iik getekend noorde gedrukte koqrt
von Riinlond von 1647,
Kqort von het zuìdelïik deel von Riinlond (GoudoNoorden - Kockenge -Oudewo ter) "
Koqrtvon het noordoosteliik deel von Riinlond (Vel sen -Amsterdo m-Ouderkerk - Heemstede) "
Koqrt von hei oostel iik deel von Riin lond (Miidr"echt-

20

Koqrtvon het noordelïik deel von Riinlond (Noordwi i kerhoui*Vel serr *Spoorndom-Lisse).
Koqrt von hei zuîdwestel iik deel von Riinlond (Zegwoord -Al kemqd e-Zev en hoven -Goudo ) "
Koortvon het noordoostel iik deel von Riinlond (Leimu iden -spoornwoude -Amsterdo m-Mi i drecht) .
Koort von het oosteliik deel von Delflond (DelftLeïdsendqm-Moerkopel

I

e

-H

i

II

egersberg).

Koort von het noordeliik deel von Delflond (Loosdu i nen -Wqssenoor- Le i dsendo m-Wo teri ngen

).

Koort von het westeliik deel von Delflond (WestI

ond).

Koort von het zuideliik deel von Delflond (Moos-

33

32

It

27

deel XLVI nr. ó

,t7

"

13

londsluis-Schipl uiden-B lok lond-schiedom).
"Distantie von verscheyden steden, door Wilbrordus Snellius" (Schemo met ols uitersten Den Hoog,
Rotterdom, Utrecht, Amsterdom en Alkmoor), ongekleurde schets met qfstondoonduidingen.
Koort von Woerden, Oudewoter, Montfoort e.o.
Kqort von de Zegvelder Broek, de Miie polder e.o.
Koort von een deel von Vlielqnd en Terschellïng
(N.8. Deze drie loqtste nummers niet zelf gezien).

Getekende to
rofische ofbeeldin
- en Zuid-Ho q
deel XV
ll
ll

il
il
il

il

ll

nr.44

n betreffende

Gezicht op Muiden en een deel von de zviderzee,
met Amsterdom op de ochtergrond.
45 Gezicht op Muiderberg en omstreken, met kerkrulhe.
46 Gezicht "von 't Lore Kerckhof ", met drie genummerde kerktorens.
47 Gezicht op Hilversum.
48 Hilversum, tekening in zwort op blouw popier.
58 Twee grote tekeningen von poolfunderíngen vqn een
zeedíik, w.s. te Petten, met schepen, huizen, visnetten etc. Een der tekeningen gemerkt: E.V.H.F.,
ló14. (volgensde cotologus Moetiens: ,,Vue du Fonol de Deurckendom").
73 Gezichtopeendorpmet kerk met hoog dok en dokruiter, deels in rulhe, (volgens cotologus Moetiens:
Bergen) O"l. inkt, gemerkt: l.V.C. Roos.
751 Gezichtopde obdi¡ Egrond mr:t kosteel Egmond op
dr ochtergrond (volgens cotologus Moetiens: Kosteel
[grnond met Alkmqor op de ochtergron d). Zeer frooie
gekleurde
tekening.
,,
75tt Gezicht op het kqsteel Egmond in welstond, op de
ochtergrond de stod Alkmoqr. Zeer frooie gekleurde
teken ino.
75lll 6s7¡çl'li"p cle ruíhe vqn her kosteel Egmond, iek. in
O. l. inkt,' ongekleurd.

deel XVI ni"" 2

3
4

"
"

GezichtopAlkmoor, (silhouetvon de stod rnet torens
etc.; personen op de voorgrond).
GezichtopAlkmoor(idem,voneenonderekontgezien).
" 't Seg lis buyten Alkmoor)",

Gedrukte topogrofische ofbeeldingen betreffende Noord- en ZuidHollond, olle zeer frooi gekleurd.
deel XV nr.23

Gezichtop Scheveningen en hetvertrek von Korel ll

in
il

24

tf

32
33
34
35
3ó

il
il
il
il
ll

37

il

4l
42

57
621
621

76

deel XVI

nr.

5

I ó00"

Aongespoelde wolvis te Beverwiik met bezoekers.
Silhouef von deoevervon de moos bïi De Lier en Delft.
idem bii Mooslondsluis.
idem bii's-Grovesqnde.
idem bij Den Briel.
idem bii "Steene boeke".
idem bii Oostvoorne en de "Houte boeke".
funderingen ontwerp voor diik en sluis tussen Hoqrlemmermeer en Y, plon P. Post.
Tekeningvon het huis Zwonenburg te Holfweg, plon
P. Post 1654.
Gezicht op Petten, C.J. Visscher.
Het huis Vreden-burch in de Beemsfer, door P.Post.
Huis en tuinen von Vredenburch idem.
Egmond op zee, C.J. Visscher.
Woog en koqsmorkt te Alkmoor.

Geiekende topogrofïsche ofbeeldingen en gqteLelde koqrten betreffende ondere Nederlondse provincies

Gezicht op Niimegen voordot de stod versterktwqs"
óll ldem.
l0 Gezicht op Arnhem, O.l. inkt.
1l
Gezicht op de "Grebbe diick", O.l. inkt.
12
Gezicht op?
l3 Gezicht op Wogeningen en "de Grep", O.l. inkt.
14
Gezicht op idem.

deel XV nr. 6t
il
il
il
il
il
il

34

l5
"u ló
17
deelXVllnr" 9
l0
"
II
"
62
"
deel XV nr.

35

Gezicht, w.s. bii Wogeningen.
Gezicht bii Arnhem.
Gezicht op de "Dori Woert"
Gezlcht op Utrecht.
Gezicht op Amersfoort.
Gezicht op Soest.
Ongekleurde plootegrond met perspectieftekenirg
von de noordeliike en zuideliike Schqns voor Bergen
op Zoom, met schepen en de plootsen Romerswole
en Ter Tolen qon de horizon. Tek. door Bonoventurq
Petri

"

deel XLVI nr. 4 Gezicht op "Rheene".
deel XVI nr, 25 en 26 Kqqrten von de meren "De Groote Moer en
"Kleyne Moer", gelegen bíi Duinkerken"
N"B" woorschiinliik per obuis in dit Nederlondse deel opgenomen"
Literqtuur

C" Koemon, CollectÍons of Mops qnd qtloses ïn the Netherlonds,
Leiden 1961, p. 35-39.
F.C" Wieder, Monumento Cortogrophico, Vol V (1933) l4S-157,
H. de lo Fontoine Verwey. De Atlos von Mr. Lqurens von der Hem,
Amstellodomur;, 38 (iuni l95l) 85-89.
Kqrl Ausserer,DerAtlos Bloeu der wiener Nqtionol Bibliothek, Beitroge zur Hístorísche Geogrophie (Leipzig l92g) l -40"
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door J.G.M. Boon.

De toenemende visuele instelling von het hedendoogse publiek
dwingt ook de plootseliike historici, voorzover zii een educotieve
took op zich hebben genomen, hun kennis omtrent het verleden von
een stod, dorp of streek meer en meerop qqnschouweliike wiize te
verbreiden" Niet olleen ter wille von de reputotie ols plootse-liik fenomeen, de qlwetende op het gebied von de historie, is men díf verplicht, moqr ook ter ínstondhouding von de - soms moeizoom - verworven invloed, woordoor hii in stqot is íets te ondernemen tegen
historische qchteloosheid. Uit dit oogpunt zou men de sterke opkomst
von tentoonstel I ingen betreffende de pl ootsel i i ke hístorie kunnen verkloren.
Op verzoek vqn deredoctíe wil ik goqrne enige ervoringen omtrent
dergeliike evenementen doorgeven, ol heb ik het vermoeden iets te
goon betogen wqt vcnzelfsprekend of bekend ís, tenzii men de mening is toegedoon dqt voor een plootseliike tentoonstelling slechts
wot oude prenten, qrchiefstukken en voorwerpen op een enigszins
overzichteliike wiize behoeven te worden uitgestold in een of onder
zooltie.
Ervon uitgoonde, dot niet beschÍkt kon worden over een speciole
exposítieruimte, zol men ziin toevlucht moeten nemen tot roqdhuiszolen, verenigingsgebouwen of scholen, die meestol bruikbqor ziin.
Zoerkevzeis,dientveiligheid boven het esthetisch element te goon.
Deoqnwezigheidvon een brondvriie ruimte ín de nqoste omgeving is
ql een zeer belongriike foctor.
Selectie von de stukken alsmede de inrichting von de expositie
zol menmoeiliikkunnen uitbesteden oon een vokbekwome kiocht uit
b.v. het museumwezen. tn de meeste gevollerl vindt deze slechts tiid
voor het geven von olgemene odviezen, terwiil medewerking in de
vorm von beschikboor stelling von vitrines en schotten tot de mogeliikheden behoort. Verder zullen de initiotiefnemers echter op eigen
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'krocht moeten driiven, eventueel gesteund
door de ervoringen von
reeds octief geweest ziinde comités elders.
woor de tentoonstellingsstukken te vinden ziin, moet voor de
ingewiide in de plootseliike hístorie geen problemen opwerpen. ls dit
wél hetgevolrdon mist men voldoende kennis von zoken om met deze
mqterie bezíg te ziin. ook bii het populoriseren vqn iets moet een
verontwoord niveou nog olti¡d ols uitgongspunt fungeren.
.Persoonliike voorkeur heb ík voor een'riik gesJhokeerd tentoonstel I ingscomité, woorin zowel pl ootsel i
ike outoriteiten, gezeten bur-

gersolsombochtsliedenzittinghebben. Al deze lieden k,innen op hun
.eigenwiizebiizondernuttigziin noost de kern von geschoolden in de
historie.
.Hoewel de tiid.vo.n voorbereiding in de regel vrii long moet ziin,
zol de expositie slechts betrekkeliik kort kunnen duren í.v.m. ollerlei ondere zoqloctiviteiten terplootie. Het gevolg híervoh is, dot men
tiidensde uren von openstelling met een hoog bezoekersqontol rekening moet houden..Nquwepodendienendonook vermeden te worden,
terwii I het uit vei l.igheidsoverwegingen oonbeyel ing verd ient deuren
en romen niet te blokkeren.
over het olgemee.n wil het publiek groog met de vínger oonwiizenwotzeolsbekend herkennen, zodot het verstqndig is ãlle, o"htå,
glos of plostic te plootsen. De op tqfels of pronken ùggende prenten
kunnen beter niet ofgedekt worden met glosploten, o,iãot op de noden en oneffenheden vrii gemokkeliik breuken ontstoon in hei glos onder de druk von honden en ellebogen.
Hetis goed hierbii op te merken, dot plostic-hoezen níet geschikt
-Bepoo
ziin voor een def initieve opbergmethode.
lde eigenschop-pen von
dit moteriool kunnen prenten ernstig beschodigen oi du longL duur.
Beter is het gebruik te mqken von Melin"*, *ãorouår in het\ederlqnds Archievenblo ), ígeioorgong (lg6s),2e of I ., meer stoqt
vermeld .
. Een ruim gebruik von posse-portouts, veivoordigd von b.v. ivoorkorton, is uit esthetísch oogpunt gewenst. Elders- geleende prenten
ziin veelol bevestigd.op (vergeelde) kortons uon u"rr"hillend fårmoot,
wqqrdoor ze niet volledig tot hun recht kunnen komen. Het loont då
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úroeite oon de uitlener te verzoeken, de prenten en tekeningen von
een.speciool posse-portout te voorzien.

De keuze von de te exposeren stukken otsmede de logische wiize
von uitstolling is grotendeels qfhonkeliik von persoonliike smook en
inzÍchten. Lootmen zich echter te zeer leiden door eigen kennis, don
ziin dode punten in de tentoonstelling onvermiideliik. Een uitgebrei¿s çotolog9s én onderschriften 7.iin voor het gemiddelde publiek orr
ontbeerliik
Hoewel tofels en plonken op schrogen zeer wel bruikboor ziin,kon
toch hetbeste gewerkt ûorden met vitrines en schotten, r,io ben Culturele Rood wel verkriigboor.
Unieke kostbqorheden geeft men vonzelfsprekend geen plootsbii
romen, verwormingselementen en ondere kwetsbore punten, terwiil het
oonbeveling verdient dergeliike stukken 's nochts in een brondvriie
ruimte op te bergen.
Doornoqst moet qls eis worden gesteld, dot tiidens de openingsuren
vriiwi I I ige survei I I qnten (comitéleden) en brondweerl ieden oonwezig
ziin. Lootstgenoemden hiervoor uit te nodigen, is ollerminst overdreven. Te Hormelen b.v. hodden zii Ín korte tiid een noodverlichting
oongebrocht toen een hoofdzekering het begof, woordoor kon worden vermeden dqt hetoqnwezige publiek zich in poniekstemming noor
deuitgongdrong. Desnochts wos oltiid een slopende wocht oonwezig,
ol mookte het college vc¡n B en W von Vreeswiik hierop een uitzondering toen hunwekeliiksevergodering noor de nqchteliike uren werd
verplootst. Eenmqol is gebruik gemookt von een verborgen microfoon,
d ie o I I e ge I uiden drood loos overbroc ht noor een opporoot in de won i ng
vqn de concierge. Al deze mootregelen ziin in de regel slechts mogeliik, wonneerdegeheleorgonisotie in nouwe somenwerking met het
gemeentebestuur geschiedt.

Gebleken is, dot met de novolgende hoofdgroepen een voor ieder
een bevotteliike exposiiie kon worden gemookt:
A. Vroegste geschiedenis. Meestql belicht door bodemvondsten,
oongevuld met verduideliikende koorten omtrent de vindplootser
enz.
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schriften werken bovendien in de hond, dot de surveillonten re. gelmotig moeten horen'wot er nog meer op.de foto's is te zien.
Overigens dienen dergelíike opmerkingen wel de oondocht te
kriigen, hetgeen een uitermote goede bezîgheid voor een werkgroepie is.

Middeleeuwse oorkonde; met zegels, zo mogeliik de oudstebetreffende de eigen ploots.

B. Kqorten. Omproctischeredenen kunnen deze het beste éénqfdeling vormen" Een luchtfoto ter vergeliiking erbij levertsoms
een verrqssend effect op.

C.

Kunstvoorwerpen, lndien een verontwoorde expositie mogeliik
is (in gesloten virtines), kon een selectie gemookt worden uit
kerkeliike en qndere kunstuoorwerpen. ln verbond met ollerlei
risico's woke men voor een grote verzomeling von dergeliike kostboorheden.

D.

Kerkeliike zoken; I Vóér de Reformotie, ll Nó de Reformotie.
Onderscheid mqken tussen geesteliik leven en kerkelïike gebouwen.'
Voorditonderwerpbleken inde regel olleen portretten vonpre dikonten, bouwkundige tekeningenen een beperkt oontql regïsters en stukken voldoende qqn te spreken"

Ë.

Biizondere onderwerpen zools:
Brondweer, Onderwijs, Hondel (morkten) Middelen von vervoer,
Verenigingsleven, Bekende personen enz. kunnen vriiwel olti¡d
biizonder levendig worden belicht met behulp vqn qfbeeldingen,
teksten en voorwerpen.

F.

Algemene prenten betreffende het dorpsbeeld in vroeger tiid,
woorbii globole gegevens betreffende b.v. molens, bruggen, monumenten, uitbreidingen der bebouwing enz" zeer wel vermeld
kunnen worden.
ln oonsluíting hierop kon men de serie pr:entbríefkqorten en ondere niet unieke ofbeeldingen in een bepoold verbqnd loten vol gen. Bíidit onderdeel moet men op een grote belongstelling rekenen.'

G.

Foto's von ollerlei gebeurtenissen en voorvollen, schoolfoto's.
Zii behoeven nouweliiks verduideliiking, wont met een intens
geduld hoolt iedereen het hem bekende er uit. Beknopte onder-

H. Leestofel. Hetwos

steeds een enorm succes de belongstellenden

in de gelegenheid te stellen lectuur over de eigen streek te roodplegen. De gevreesde sliitoge bleef meestol zeer beperkt en von
stilzwiigend leneir is nimmer gebleken.

l.

Nevenoctiviteiten. Geliiktiidige uitgifte von een publicotie, ol
of niet ín relotie met de tentoonstel I ing, stel ik persoonl iik ols eis.
Verder bleken een succes:
Vertoning oudedorpsfilms. Rondwqndelingoon de hond von dio's
met gesproken tekst(eenoutomotische opporotuur is hiervoor een
uítkomst)"
Foto-wedstriid. Foto-puzzel, Tekenwedstrijd schoolieugd onder
het motto b.v.: Zo zie ik Vreeswiik.

Verderwqsergelegenheid voor de schoolieugd, beioorden en involiden om de expositie op speciole uren fe bezoeken, uiteroord mef
explicoties.
Ook is een koffiekomer een uitkomst. Bezoekers bliiken gemiddeld
2 ó 3 uren op de tentoonstelling te vertoeven j
Medewerking von het plootselïik bedrijfsleven behoeft niet bii
voorbootofgewezen teworden" Te Weeswíik b.v" verzorgde een oqntql oude bedriiven possende en frooie inzendingen, terwiil ook ruime steun werd gegeven oon de publicotie"
Dergeliike expositíes ziin tevens een uitnemende gelegenheid
omqchterqllerlei verborgen historische schotten te komen, zowelfoto's en voorwerpen ols woordevolle documenten en orchiefstukken.
Wonneer porticulieren bereid blíiken te ziin tot ofstond,don iseen
openboreverzomeling - b"v. die von de gemeente - de meestoongewezenplootsomdeschenking onder te brengen, reeds bestoonde porticuliere collecties ten spiit.
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. Wqnneerhetgemeentebestuurdefinonciele consequenties wil drqgen, is het niet nodig een toegongspriistevrc¡gen' Moet het comité
zonder finonciele steun te werk goon, dqn dient men rekening te hou den mef kosten verbonden oon: zqqlhuur, huur moterioql ols schotten
enz., moteriqol ols korton, plostic enz., vervoer en verzekering von
expositiestukken, reiskosten, vergoeding bewoking enz. Nqor huidi gemootstoven. zol hiervoor minstens een bedrog von f. 2500.-- noodzokeliik ziin. Men verzuime niet het gemeentebestuur om een gorontie tevrogen, zulks in verbqnd met eventuele colqmiteiten tengevolge
wqorvc¡n de tentoonstelling geen doorgong kon vinden.
Bii voldoende publiciteit volt het bezoekersoontol te romen oP
ongeveer 50p/o von het inwonertol, olthons in kleinere gemeenten.
M<¡chthet bovenstoonde ols een prikkel tot dit soortoctiviteiten
worden beschpuwd, don is het wqorschuwende woord vqn: Bezint eer
ge begint, niet misplootst.

***

ACTIVITEITEN
CURSUS OORKONDENLEER.

Zools reeds eerder tiidens de Hoorlemse cursus is medegedeeld, is
ons bestuurslid Drs. J.G. Kruisheer bereid een cursus oorkondenleer
te geven voor een kleine groep geinteresseerden (moximool co. 20
personen). De cursus is voorol bedoeld voor hen die zich bezig houden met orchivolio uít de middeleeuwen, de zestiende en de zevefttiende eeuw en zol oon de hond von originele documenten gegeven
worden.
Een en onder zol ploots vinden op moondogovond om de veertien dogen, te beginnen op l2 februori l9ó8. De ploots woor de cursusgegeven wordt is mîn of meer ofhonkelijk von het oontol deelnemersr gêdochtwordtechteroon Hoorlemof Amsterdom. De kosten zullen f. 15.bedrogen.
Opgovegoc¡rne vôór 25 ionuori l9ó8 oon de secretoris, Mr. J.H. Romhoch, Oude Grocht 247, Alkmoor. De deelnemers kriigen beginfebruori noder bericht over ploots en tiid.
SAMENWERKENDE PROVI NCIALE BIBLIOTHEEKCENTRALES VOOR
NOORD-HOLLAND TE ALKMAAR EN HAARLEM.

Deze bibliotheekcentroles hebben besloten over te goon tot het
vormen von een collectie von boeken, tijdschriften, brochuresen olle
ondere documenten over de provinciole en locole geschiedenis en
ontwikkelíng von Noord-Hollond in een zo ruim mogeliike zin.
Als provinciole culturele lectuurinstellingen behoort het tof hun took
dezedocumentotiezouitgebreid mogeliik op te zetten en zoveel mogeliik ten dienste te stellen von belongstellende Noordhollo.nders,
met nome voor de ínwoners vc¡n gemeenten beneden de 20.000 inwoners (het werkgebied von de provinciole bibliotheekcentroles) voor
wie de collecties in grote stodsbiblíotheken rùinder bereikboor ziin.

Bii de boekhondel verschiint echter niet zoveef literotuur op dîtgebied. Veelol komt een uitgove tot stond onder verontwoordeliikheid
von overheidsinstonties, verenigingen en stichtingen opprovinciool

43

42

BOEKEN EN TIJDSCHRIFTEN

of plootsef ïik niveou.
De medew"iking von deze instonties ïs doorom onmisboor'
U kunt op vele mqnieren uw medewerking verlenen en wel door:
- uw uitgoven in tweevoud voor dit doel ter beschikking te stellen.
De hieroqn verbonden kosten zullen wÎi uiteroord goorne voor ons
rekening nemen.
- odviezen te geven ten oonzien von titels en outeurs;
- de mogeliikheden vqn oonschof of verwerving oon te geven.
Een biizonder beroep wordt doorbii gedoon op de medewerking von
heemkunde- en voorl ichtingsfunctionorissen.

Het qdres is: Postbus 249, Hoarlem.
HISTORISCHE TENTOONSTELLING BODEGRAVEN.

ln oktober werd te Bodegroven het nieuwe Gemeentehuis geopend.
Op initiotief von wethouder C.G. Korssen werd in de ruime burgerzooleen historische tentoonstelling gehouden. Uit de bevolking werd
een comité gevormd, woorin enige qmoteur.-.qrcheologen, -geneologen, en -historicî zitting nomen. Het comité kreeg doorbii de deskundige hulp von de heer J.G.M. Boon, streekorchivqris ïn Zuid-West
Utrechtr-die op dit terrein zíin sporen heeft verdiend in Hormelen,
Vreeswiik en lJsselstein.
Het moteriqol dot door

dit

teom werd biieengebrocht gof een goed
inzicht in de plootseliike geschiedenïs; de expositie werd door co.
7000 personen bezocht.
Een gel'llustreerde cotologus, voorofgegoon door een kort historisch
overzicht beschriift de co. 120 tentoongestelde nummers. Deze is
nog verkriigboor bîi het Gemeentehuis te Bodegroven (24 pogino's,
f. 0.50).
Dqornoqst gof de Historische Vereniging voor Woerden en Omgeving
een bundel opstellen uit, welke nog in dit blod zql worden besproken.

GEGEVENS BETREFFENDE NMLDWIJ K:
Het orchivorioot von de gemeenten Moossluis en Nooldwiik (Herenstroot l9 Nooldwiik)geeft een zgn. persset uit betreffende Nooldwiik.
Deze bestoot uit een oontol stenc ils.met hístorische gegevens over
de volgende onderwerpen:
Degemeentê Nqoldwiik (met een duideliik overzíchtskoortie von het
oude centrum), het roodhuis, dekerk oon het Wilhelminoplein (woorom
deze prozoische noom in ploots vqn b.v.: de Oude Kerk of de St. Adriqnuskerk?), het Hei I ig Geesthofie, Nooldwiiks Museum, beschrii vingvondewopensdie in Nooldwíik te zÍen zijn (met ofbeeldíngen),
Nooldwiik en Oronie. Dit lootste ortikel geeft o.m. een schetsmotíg
beeld von devereniging von de ombochtsheerl iikheid en de hoge heer liikheid onder het lruis von Oronie olsmede een overzicht vqn de bonden die nq deze verenigíng ín ló12 tussen Nooldwiik en ziin heren
hebbenbestoon. Totdepersset behoort.ook een overdruk uit het ioorverslog 1964von het genootschgp Oud Westlond, betreffende het Hof
te Honselerdiik. Alle stencils geven noost duideliike informotie een
I i tterotuuropgove.

GOUDA's SCHATKAMER:
Onder deze titel schreef de gemeenteorchivoris von Goudo een brochureoverde orchíefbewoorploots von de gemeente, hoor geschiede'nis en inhoud. Het boekie werd door het gemeentebestuur uitgegeven
in de zomer von 1967 ¡er gelegenheid von he¡ 75 iorig bestoon von de
gemeen tel iike orchiefdienst. Voor de (toekomstige) bezoekers vqn het
riike Goudse orchief is von biizonder belong het overzicht dot node
inhoudsopgove gegeven wordt von de hulpmiddelen die de bezoekers
ten dienste stoon. Hii vindt door qlle qonwezige kloppers vermeld,
en dot ziin er heel wot. Hetboekie isvoorf. 1.10 (inclusief verzendkosten)verkrijgboorbij het gemeenteorchief von Goudo, potersteeg I
(nieuw odres).
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ONZE STREEKGESCHIEDENIS, BIJDRAGEN OVER DE HISTORIE
VAN DE ALBLASSERWMRD EN DE VIJFHEERENLANDEN, {EEI 2
(Ameide 1966):

derwerpen uitdezeeerstebundelziino.o.¡ Onze Heren in de Middeleeuwen, De historievon hetogrorisch bedriif in deze streek, De wind'molens in de Alblosserwoqrd en de Viif-Heerenlonden.

De Stichtíng Ontwikkeling

JAARVERSLAG I9óó VAN DE ARCHIEFDIENST GEMEENTE

Alblosserwoord en . Viifheerenlqnden
(Groenmcrkt 3, Gorinchem) hee.ft een commissie Streekhistorie, die
nureedseen tweede bundel Biidrogen publiceerde. Door verschillende schriivers, o.w. de burgemeestersvqn Noordeloos en Viqnen, wor den uiteenlopende ospecten von de streekhistorie behondeld. De begoonboorheid von onze streek, door H.A. de Kok, geeft een met koqr tiesgel'llustreerd overzicht von de geologische opbouw en ontwikkelingvon het gebied tussen de grote stromen" Het eindigt met de oonkondiging von een wetenschoppeliik onderzoek noor de prehistorie.
Onze grote rivieren door Drs. H.A. Visser betreft de loop von deze
woteren, moorook hun economische betekenís voor de oevergebieden.
ln Dereformotie inonze streek beqntwoordt F"L" Blom de vrqog wonneer en onder welke omstondigheden de streek het overwegend protestontse kqrqkter heeft verkregen. Vonzelfsprekend heeft Hendrik
vqn Bredercde, vriiheer von Vionen, hiermee te moken. Dezelfde
schriivergobt in "Zi:i.ri Burenren Leerdom Oroniesteden?'ho, welke reloties deze beide plooÌsen met ons vorstenhuis gehod hebben en nog
hebben. Burgemeesfer M.W.Schokel geeft de Kroni'ek von het gebied
in de Frqnse Tiid, hier gesteld tussen 1785 en 1814, toenhetgebied
bepoold níet ín een windstille hoek log.
H.A.de Kokdroeg ,nög een zeer gedocumenteerd en duideliik g"illustreerd opstel bii over. hêt.. wopen von Hordinxveld-Giessendom.
Dit volt uiteen in: het Chqtillon wopen von Hordinxveld, hetwopen
von Giessendom en dqtvon de gecombineerde gemeente, met een toegift over de gemeentevlog.
Nooroonleiding von de op honden ziinderuilverkqvelingen wiidt burgemeester G.B. Pellikqon een ortïkel oon "de grote ontginning'r, woqrdoor het qonzien von de woord mede bepoold werd.
De bundel is ó f. 3.-- verkriigboor bii het bovengenoemde qdres.
De eerste bundel Biidrogen is reeds uitverkocht, doch bii voldoende
belongstellíng kon een herdruk in overweging genomen worden. On-

DORDRECHT:

Noost het verslog zelf is een levensbericht opgenomen von Mr. J.C.
Overvoorde, oróhivorîs von .Dordrecht von I 882 tot l9Ol, geschreven
door de nieuwe orchivorÍs D¡.s. Th. E. Jensmo. ln een tweeàe biidroge
geeft A.J" Busch een overzicht von de voor Dordrecht zo biizonder
belongriike verzomeling Dordrqcum lllustrotum, de collectíe plootseliike topogrofievon Mr. Simonvon Giin, door hem oon de gemeente
geschonken.
JAARVERSLAG GEMEENTELIJ KE ARCI.IIEFDIENST tEIDEN. 1965/68

ln het tweede verslogioor werd de leeszoql oonmerkeliik uitgebreid,
terwiil wordt gewocht op de riiksgoedke.uring voor een grote uitbreiding
von hetorchiefgebouw, BÍizonderveel oondocht kreeg de snel groeiende prentverzomeling von Leiden en omstreken, die geheel opníeuw
geîhventoriseerd word t.

NOORTICH

lN DEN

HOUTHE

le irg. nr.2,

december 1967t

Wiiontvingen het tweede nummer von het contqctblod von de Historische l(ring von deze noom, woqrvon wii in ons vorige nummer de op richting vermeldden. Uit de inhoud noemen wii: Het groven vqn de
Trekvoort, Codro drogerii-groentehondel, (een episode uit de economische geschiedenis von de 20er ioren von deze eeuw), Wester hout (boer,enhofstede) Jqn Koudiis, met geneologische gegevens betreffende deze oudsfe inwoner.
WEST-FRIESLANDS OUD EN NIEUW, 34e bundel,1967t

Zools de lootste ioren gebruikelíik is de buniet von het Historisch
Genootschop "Oud West-Frieslond" gewiid oon de ploots wqor de
ioorvergodering, de zgn. Westfriezendog, werd gehouden. ln 1967 wos
Noord Schqrwoude, in de gemeente Longediik. Het pièce de mi-

dit
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lieu is don ook een uitvoerig ortikel door H.J" Avis"\¡Voierstoot en
woterschoppen iir het Geestmerombocht, het gebied" vr:n de Longediik" Dil me,"kwoardige londschop von de duizend eilonden gool "op

VRAAG EN ANTWOORD
B

de schop", woo.overW. Middelbeek schriift. Ookondereor"til<elern in de
bundel betreffeir wr:lelsiootsgeschiedenis: De Westfr iese OmringCí[k,
de
Nc.,order" Koggen en De
Ëen en <rndet ovet de Wiizerid door
.l675 Vier
en
een
toi nogtoe onbekenin
diikdoorbrook in Schorwoude
de koo¡-i von Dirl< Pïeters Abbestee.
J. Duyvetter schriift over de Noordhollondse kop, Mevrouw A. Meu lenbelt-l\ïeuwburg over De merk- en letterloppen. Dot het ïn WestFrieslond nog druk beoefende lcolven een boeiende sport is bewiIsi
het ortikel door poter P.Th. von Kompen.
No de verschillende ioorverslogen en de ledenliist von het genooi*
schop volgt de l0e ioorgong von de rubriek Westfriese Oudheden
met mededelíngen over vondsten uit Schogen en Hoogkorspel. De
bundel eïndigl troditiegeirouw met hei ioorverslog von het Westfries
Museum ie l-loorn met ols biilogen een liisi von de oonwinsten en de
stotistiek von het bezoek oon hel museum.
De bundel West Frieslqnds Oud en Nieuv, is slechts verkriigboor voor
leden von het Genoolschop (secretoriool: Wesierhov en 22 Medembl ik)
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p.23 von dit Contoctblod gestelde vroog noor het nog

besfoon

von zgn. bootsgezellenbeurzen heeft meerdere reocties uïtgelokt.
von verschÌllende ziide werden wii gewezen op een dergeliike beurs
die nog zou functioneren in Groftdiik.De heer Kollis te Bergerr ver wees noor een uitgebreid ortikel in West Frieslonds Oud en Nieuw
3e bundel (1929): "Droeght elckonders losten" door S. Lootsmo. Deze
biidroge tol de geschiedenis der zeevqrende beurzen wordt in de l0e
bundel door dezelfde outeur nog oongevuld met o.o. gegevens over
de zeevorende buidel von Bovenkorspel.
De orchivor'ïs von de Nederlr:nds Hervormde Kerk (Jovosl.r-ooi IOO den
Hoog) ber ichtte, dot orchivol iu, woorbi i een reso I utïeboek over I ó35.1804., von cle bootsgezeller,beu¡s von Opper^does tiideliik onder ziin
beheer berusten" Heibestuu¡'overdeze beui's îs nl. oon de kerkvoogdii
ter ploLrtse gekomen.
Von de Heer C" L.enstro, sec¡'etoris von het genootschop Oud Quodiick
(Dorpstrool 12ó, KwodiIl<) ontvingen wii eeÃ ortikei dot hiI publi..erde in de Nieuwe Noordhollc-rndse Couronl von 5 rrovember 19ó5: De
zeevclrende bc¡svon Kwr:diIk, von zeemons-ossurontie tot geldschieter
l-lef bliikt, d<;rt der-e beurzen (b..iidels, bossen)ontsroc¡n ziin omstreeks
ló35 rroor or:nleiding von de grote schode die de l-ioilondse hondel
ler z-.ee onde'vond v<:n de Duinl<er"kse c-.n qndere kopers, Toen plonnen
voor een <;lgemene ossuroniie-compognie niet tot l'esultoot leidde
zochlen de boctsgezellen dorpsgewiIs cioneenslritíng. De belongr iiksie doelslel ling vcn hei uit inleggïngen von de zeevorenden gevor-mde
fonds wos wel het ioskopen von hen die het ongeluk hodden in ho'-.
denvondekoperstevollen. Toen r"net het eínde von de BO [orige oorlogor:n deze zeeroveriI een eînde kwqm beiel<ende dit geen ver'min.dering von gev.'or voor de zeelui. Duinkerken bleef een kopersnesi
en we denken ook qqn de Borboriische en Turkse zeerovers. Gevoren
von ondere crord bedreigden de Groenlondvoort en ook voor'het verlorengoon von bezittingen biI schipb'euk in het iIs gof de beurs uit-
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Door de vermindering von de scheepvoort in Hollonds Noorden verdween longzomerhqnd de oorspronkeli jke doelstelling von de bootsgezellenbeurzen. Zïiwerden echter niet opgeheven, mqqr omgevormd
tot fondsen met een meer olgemeen chorifotief doel. Toen de uitkeringen oon zeevorendenverminderden konden de beheerders de inleggingen goon beleggen en zo ontstonden kopitolen die regelmotig revenuen goven. Hef beheer kwom direct of indirect oon kerkeliike of
gemeentel ii ke instonties en zo hebben verschï I I ende historïsche beur zen nog een bescheiden en in stilte verrïchte functíe in hetplootseI iik mootschoppeliik leven.

INHOUD

Blz.

c

o

N TA c T B L A

l,'Så?ìiI{ iì,b:'%ii^îicHrEDENrs

Tweemoondeliiks orgc¡on von de stichting Contoctcentrum voor regíonole en plootseliike geschiedbeoefening in Noord-en Zuid-Hollond.
Redoctie: Mr. J.H. Romboch(eindredocteur), N. Plomp, A.G. von der
Steur. Secretoriooten redoctieqdres: Mr. J.H. Romboch, p.o. Gemeenteorchief, Oudegroch ¡ 247, Alkmqor.
Abonnementenodm in istrotie, beto I ingen en in I icht íngen omtren t obon
nementen: H.M. von den Heuvel, Boshuizerloon I l, Leiden.

-

Betolingen op postgiro nr.90l3 t.n.v. Algemene Bonk Nederlond, kontoor Breestroot, Leiden, met vermelding: Stichting Contoctcentrum.

f. 10.--p.i.
nummers
Losse
f. 2.50.

Abonnementspriis

H. von Riel over de beoefening vqn de
locole geschiedenis.

25

BRONNEN HN METHODEN

27

De qtlos vqn ,\4r. Lourens von der Hem,
door A.G. von der Steur.

27

À/.r".

I

e ioorgong

nr.

moort l9ó8

3.

BRONNEN EN METHODEN

ärvoringen met historische tentoonstel I ingen
vqn plqotseliik oord, door J.G.M. Boon.

35

ACTIVITEITEN

41

Cursus oorkondenleer
Bibl iotheekcentrol es Noord-Hol lond

41

Tentoonstel I ing Bodegrqven

42

BOEKEN EN TIJDSCHRIFTEN

43

VRAAG EN ANTWOORD

47

**.*

D

LEENKAMER ADMINISTRATIES ALS BRON VOOR HET HISTORISCH ONDERZOEK.

door C. Hoek.

Aon het leenstelsel, dot ¡ot 1795 in het groofschop Hollqnd in ge:
bruik bleef, donken wii een bron voor historisch onderzoek, wêlke
vook gegevens tot in de dertiende eeuw oplevert. Deze gegevens
betreffen niet olleen onroerende goederen, zools percelen lond,
huizen met erven, kostelen, moor ook het uitoefenen von rechten
binnen bepoolde met nome genoemde gebieden¿ zools de visserii in
bepoolde woteren, het innen von tienden, het uítoefenen von hogeen/of logere rechtsprook of von collotierechten en soms uitkeringen
vc¡n een vost bedrog uit bepoolde domeinen.

