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ln porliculier bezit in i.loordhollond

L¡evinden zich zes houten voorwerpen/ in vorm geliikend op cifgeplotle Ëdommer koosies, wegens
tussen ló50 en 1920 grom. De doorsnee von olle zes is 20 cm. Ze
ziin griisblouw vqn kleur en drogen in Romeinse ciifers in zwort de
nummers I tot en met Vl. Op de boven en onderkont bevinden zich
drie groeven (concentrische cirkels. De bovendoorsnee is 1B cm, de
onderste '15 cm. De hoogte is ongeveer l0 cm. Wie kent de bestemming von deze voorwerpen. Vormen zii (onderdeel von) een spel?.
Antwoorden rechtstreeks te richien oon: Drs. T.R. Mulder, conservo.l0,
tor von hel Westfries Museum, p.o. Kerkstrqot
Hoorn.
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CURSUSSEN VOOR AMATEUR-HISTORICI

IN

HET

sEtzoEN 1968-1969.
Noostde uitgovevon het Contoctblod stelt de Stichting Contoctcentrum zich o.m. ten doel door middel von werkcursussen

voorlichting

te

verschoffen oon de oongeslotenen.
ln het voorioor von l9ó8 is een cursus oorkondenleer gestort; voor het
seizoen 1968/69 stoqt nu het volgende op het progrommo:

1. Cursus oud schrift.
Het bestuur is biIzonder verheugd dot Drs. B.N. Leverlond, wefenschoppelijk ombtenoor bii het gemeenteqrchief vqn Leiden, bereid
gevonden werd een cursus te houden voor de oongeslotenen von de
Stichting Contoctcentrum in het lezen vqn het west-Nederlondse I óe
enlTeeeuwseschrift. Aon de hqnd von 22 stukken uit het Leidse orchief, die de deelnemers in fotocopieontvongen, zol de Heer Leverlond
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een en onder vertellen over schriftsoorten, de ontwikkeling von het
schrift, ofkortingen/ en somen met de deelnemers de teksten lezen.
De cursus zol gehouden worden te Leiden op dinsdogovond om de l4
dogen, voor de eerste mool op dinsdog 24 september en vervolgensop
B en 22 oktober,5 en l9 november', l0 december, l4 en 28 ionuori,
l1 en 25 februqri en ll en 25maorl, oonvong20uvr, ineennoder
oon tekondigen zool te Leiden vermoedeliik niet ver von het stotion"
De kosten voor de deelnemers (te voldoen op de eerste biieenkomst)
bedrogen f . 32.50, woorvoor men de vervoordigde fotocopiën:.in eigendom verkriigi.
Opgove kon geschieden tot l5 september bii de penningmeester von
het Contoctcentrum: H.M. von den Heuvel, Boshuìzerloon I l, Leiden.

ll. Cursus oorkondenleer:
Voor degene die het oude schrift enigszìns meester ziin, moor iets nteer
willen weten over de ochtergronden von de oude geschreven teksten,
met nome de loot-middeleeuwse, is de cursus bedoeld die Drs. J.G.
Kruisheer in het ofgelòpen voorioor gof oon een twoolftol oongeslotenenvon ons Contoctcentrum. Deze cursus zol in het seizoen 1968/
ó9 worden voortgezet te Hoorlem in het verenigingsgebouw vqn de
Vereniging Hoerlem, de Hoofdwqcht oon de Grote Morkt oldoor, op
moondogovond om de l4 dogen.
De Heer Kruisheer, een dersomenstellers von het nieuwe oorkonden boekvoorHollondenZeelond,zol indezecursus oon de hond von een
oontsl fotocopiên von l4 en l5e eeuwse chorters uit het huisorchief
Wormond ietsoverdeochtergrond von deze teksten mededelen, somen
met de deelnemers hiervon regesten moken, het herleiderì von de oude
doteringen met behulp von het hondboek von Grotefend behondelen
e.d.
Zonder bezwoqr kon een oontol nieuwe deelnemers voor deze cursus
worden ingeschreven. De kosten (te voldoen op de eerste biieenkomst)
bedrogen f . 20.--. Opgove kon geschieden biide leider von de cursus:
Drs. J.G. Kruisheer/ Herengrocht 19, Moorssen.
De cursus zol worden gehouden op moondogovond (20 uur) ló en 30
september, l4 en 28 oktober, ll en 25 november. Eventuele verdere
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doto zullen in november worden vostgesteld.

lll. Cursus Oud-Voderlonds Recht.
Tenslotte vond hef bestuur Mr. F.C.J. Keieloor bereid om een korte
cursus Oud-Vqderlonds Recht fe geven. De Heer Keteloor zol op de
eerste ovond een en onder vertellen over de rechterliike orgonïsotie
in Hollond. Dit onderwerp wordt door hem voor geheel Nederlond
behr:ndeld in de lessen die hii oon de orcl,riefschool geeft. Op cJe
iweede en derde c(,r'susqvond zol hii noder" ingoon op de werkzcromhederr von de i"echr"er'liike orgonen in Hollond en de r.'eerslog doorvon in der orchiever¡. Op de vie¡"de avorrd zol e¡ o.m. gelegenheid
ziin vool' de deelnemers om hui'r eigei"r problemen op dit te;^l'ein oon
de Heer Kefeloo¡'voor te legç¡en. Zii z.vllen dr:n tevens ec.-ir uitgebleide
syl lobus onfvorrgen "
Dezecursuszoi eveneens te Hoclrlem gehouden woi'den in het gelrouw
de Hoofdwocht (zie cursrrs !l hìerboven) op de moondogovonden2l
oktober, 4 en I B november en 2december. De k<¡sten bedr.ogen f . I 0. --,
te voldoen op de eelste biieenkomst. Opgove kan geschieden tot i
oktoberbii de penningmeester von het C<.rntoctcentrurm H.M. von den
Heuvel, Boshuizer"loon 1 l, Leiden.

j
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l0l
kleine gemeentes. Hii steldeditop50o/ovon de ínwoners. Wii zouden lOp/o willen oonhouden, gezien de volgende ciifers:
Noordwiik 1500 bezoekersop 20.000 inwoners, Lisse Stichting Dever 1500 bezoekers (inc l. schoolgroepen) op 'l ó000 inwoners ,

BRONNEN EN METHODEN
TENTOONSTELLING HIST. KRING ''NOORTICH IN DEN HOUTHE"
door P"A" Wormendom.

4.
re c e Zeer zeke¡'door de medewerkii'rg von hef
verzoe va.n
ft de Heer P.A" Wormen Algemeen Rïiksorchief in Den Hoog en
m enige opmerkingen ge het Gemeente Archief von Leiden, olskt ovei'de onlongs in mede von enige por^ticulieren, is de ten-

iikerhout gehoude toorrstelling von "Noortich ìn den
ïstorische tentoonstellìng "Houthe" een groot succes geworden.
ulks mede noo¡" oon leidïn Ruim 1 I 00 bezoekers hebben ervon ge*
noten.
het ortikel von J.G.
n ín nr. 2. von ons Con
tblod
Groog zouden wii bii het ortikel von de
sen wqarmede

wii

on uo

.

2"

3"

b. De opbouw.
l. Hoe men het ook regelt, het opbouwen komt gewo'onlïik.toch
2.

ri

o. Voorbere id ing.
I

met een pokkende leuze doet het zeer goed. ("Noordwiikerhout
gegeseld en verbonnen wegens huwel iiksontrouw").
Het hoofd dèr,school zol beslist medewerking verlenen biI de verspreiding. De kinderen vinden het zelfs leuk postbode te spelen.

nummer enige konttekeningen ploothopen toekomstige orgonisotoren von dienst te ziin.
n

VoordeMiddeleeuwseoorkonden iseen longe voorbereiding nodig
von minstens een holf ioor, (zeer zeker voor goede biischriften,
olsmede voor de kotologus).
Noosteen evenlueelcomitédotzo geschokeer"d mogeliik mog ziin,
verdient hef qonbevel ing de leiding in honden von enkelen te houden. Ditbevordert de te nemen beslissingen en verkorl z.eer zeker
de vergoderîngen.
De kotologus moet twee mocrnden voor de tentoonstelling r"ond ziin.
De drukker heeft don ruimschoots de tiid en een duideliike indeling
is oonwezig zodot het plootsen von de stukken eenvoudiger is"
(Men moet hierbii r"ekening houden met de grootie von de oorkonden,
koorten e.d. die in de vitrines komen).
De verhouding tussen verkochte cofr:logi en bezoeker's oontol wos
hiei' een op drie"
De heerr Boor¡ v¡os zcei <;plimistisch met het bezoekei'soctntol 'zoor

N'hout I 100 bezoekers op 13000 inwoners.
Perspublikoties ziinzeer belongriik mqor een stencil huis oon huis

3.

4.

op

enkele personen neer.
Wot door de bevolking wordt oongevoerd, hetzii foto's of ontìeke
voorwerpen, geef diteen oporte ruimte; de hele fomilie komt nomeliik zien of het oonwezig is. (Geef een ontvongstreçu of, dit
vergemokkel iikt de terugbezorging).
De ofdeling prentbriefkoorten en oude foto's is zeer belongrijk en
heeft de meeste oontrekkingskrocht. Hong de foto's niet te hoog
of te loog. Witte kortonploten ziin uitermote geschikt (70 x 100 cm)
en kunnen gemokkeliik bewoord bliiven tot een volgend evenement. Groepsgewïis (stroot, kerk of onder historísch gebouw) en
zo mogeliik per foto gedoteerd. Wonneel men de mogeliikheid von
bestellen von copiën der oude foto's en koorf en openi, kon men
deze hei beste nummeren.
De oorkonden en ouder londkoorten kunnen in vitrines die grotis
ter beschikking kirnnen worderr gesteld door de Ríiksdienst voor
vêrspreide kunstvoorwerperrin Den Hoog, worden uitgestold" Deze instelIing beschiki ook over meubelploten op stoonders wqoryee' glos geplootst kon worden. De ve¡'zekering voor deze vitr"ines
is hoog^

c. De tentoonstelling.
I, Debezoekers hebben meestol niet veel meet bii zich

don het en-
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treege ld . Leden - en dono teurswerfo ctie voor de orgo n iserende ver eniging is zeker op ziin ploots mqor go loier longs met een kwiton

2.
3.

tie.

Verkoop von een mopie met prentbriefkoorten von oude foto's is
zeer hoolboor. (kosten t75 cl. voor 5 koqrten in mopie).
De beioorden ols potentiéle bezoekers mogen niet vergeten worden. Er zullen beslist enige chquffeurs beschikboor ziin om beioorden op een bepoold uurop te holen. (Beioordentochtcomité).
BRONNEN IN SCANDINAVIE
door Mr.

J . H. Romboch.

ln hetvorige nummervon ons Contoclblod gof N. Plomp een overzicht
von wot er voor plootseliik en regionool onderzoek te vinden is in
Engelseorchieven en bibliotheken. Hier volgt nu een dergeliik overzich¡ betreffende de Scondinovische londen. Het is ontleend oon het
"Verslog von een onderzoek in Zweden, Noorwegen en Denemorken
nqor ochivolio belongriik voor de geschiedenis von Nederlond" door
Dr. G.W. Kernkqmp(den Hoog, 1903).ln de volgende liist von orchivolio betreffende Hollondse plootsen verwiizen de tussen 0 geplootste nrs. noqr de blz. von het Ver"slog. Voor degene die zich meer in
hetolgemeen met politieke, hondels- en zeegeschiedenïs bezig houden is roodpleging von het Verslog zeer oon te bevelen.

(p. IBZ) in de KoninkliIke Bibliotheek von Kopenhogen bevindt zich
een bond met getekende plottegronden von Nederlondse steden en
vesf igingen uit het midden von de l7e eeuw. Voor Hollond vinden we
h ierin : Al kmoor, Amster"dom, Aspe ren, Bri e I I e, Gori n chem, De I fshoven,
Delft, Dordrecht, Edom, Enkhuizen, den Hoog, Hoorlem, Heukelum,
Hoorn, Leerdom, Leiden, Medemblik, Monnikendom, Muiden, Noorden, Oudewoter, Purmerend, Rotterdom, Schiedom, Schoonhoven, Goudor(Tergou), Vicrnen, Woerden, Woudrichem.
Alkmoor': stukken betreffende een proces von M Toncken, rood von
de Deense koning tegen Jocob von Veen uit Alkmoor en Geertruid

Brossers, weduweJoh. von der Chiis, oudschepen von Delft, over de
erfenis von Joost Brossers, ló5ó (pp. 246,253,281,288).
Amsterdom: brieven oon de Deense koning von de stod Amsterdom,
1s24-1ó8a (p. 2s7-zsq.
privilegies von de Deense koningen oon Amsier^dom (p. 323)
vermeldingen in dogboeken en reisbeschriivingen (pp. 158, ló0).
Beemste¡": voorstel von Willem Usselinx oon de Zweedse koning betreffende droogmokingsplonnen, met verwiizing noor de Beemster,
lóal (p. l0a).
Bodegroven: verzoek von Lutherse gemeente oon Chr'istioon lV von
Denemor"ken om bemiddeling bii het verkriigen von vriIe godsdienstuiloefening, 1628 (p. 281).
Brielle: verslog ove¡" de striid Remonstronten-Gntro Remonstronten te
Brielle, Delft, Oudewoter en den Hoog (kloosterkerk), ló12 (p"30).
Delft: stukken betreffende een erfeniskwestie von Froncîscus Spier"ing
en Cornelis Groswinkel, 1 614-1ó,l5 (p. Só)
brieven von Delft qon de Deense koning, 1531 (p.257)
muzîekinsirumenten oongekocht voor de Deense koning bii Abrohom Gorley te Delft, ló08 (p. 251)
vriigeleide voor Delftse burgers noor Denem.Jrken, 1607 (p. 271)
requestvon deweduwevon Corel von Mondere de ionge oon de Deense koning: toen hqor mon met Delftse schutfers in Worcum log, is
ziin huis geplunderd , 1623 (?) (p. 277)
z.ie ook hierboven bii Alkmoor en Brielle.
Dordrecht: een olbum omicorum von Alewinus Petrî, vroedschop en
fhesouriervqn Dordrecht,woorin vele nomen von synodeleden, 1619

(p.3)
brieven von Dordrecht oon de Deense koning, 1578 (p. 257)
de Dordtse koopmon Jon Jocobsen driift hondel op Molmus oon de
grens von Noorwegen en Ruslond, 1578 (p. 262).
Enkhuizen: brieven oon de Deense koning, '1545-l 624 (p. 257)
verkoop von schepen door Enkhuizenoren oon de Deense koning,

ló1e (p. 273-274)
copie von een privilegie door de Deense koning qon Enkhuizen geseven/ 1 3ó8 (p. 298)
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register vqn te Enkhuizen bii vooruitbetoling geheven sonttolgelden,
met vermelding von de loding, ló59-'lóó5 (p. 334)
Goudo: beschriiving von een pelgrimsreis door Jocob Dircksen Bockenberg uit Goudo gedoon in ló1S (p.ì91)(Deze beschriiving is in
1622 ¡e Leuven gedr"ukt).
's-Grovenhoge: beschliivingen in dogboeken en reisbeschriIvingen

(p" ló0, 193)
verslog omtrent o.m. hel St. Nicoloosoproer von 1782 \p. 22)
plottegronden en opstonden von het huis vqn Johon Mourits von
Nqssou door Pieter Post (p" lBB)
zie ook hierboven onder Brielle.
Grootebroek: bríevetr qon de Deense koning, 15óó (p.257)
voc.,rsprook von burgemeesters en rood von Grootebroek t.b.v' Hol londse schippers die in mei 1579 ziin overvqllen en noor Revol gebrocht (p. 29).
Hoorlem: brieven oon de Deense koning, l53l-l 571 (p. 257)
vermelding in een reisbeschriiving ì 72a þ. 158)
Copie und memorioll register wos sich in der belogerunge zu Horlem
hot zugestrogen vom 4 Dezember 1572 6is den 22 ougusti 1573, ms
64 bl. (p. 262).
.I93)
Hondsholrediik: vermelding in een Zweeds dogboek. 1692-93 (p.
Hoorn: brieven oon de Deense koning, 1595-l 596 (p,257)
stukken betreffende een Zweeds schip door Hollondse kopets opgebrocht noor Hoorn , 1616 þ. a2)
r"egÌster von te Hoorn bii vooruitbetoling ontvongen Sonttolgelden,
l ós8-l 66a þ. 334)
z-ie ook hierboven biI Grootebroek.
Leiden: vermeldingen in dogboeken en reisbeschriivingen (p. 22, 158,

ló0, ló3, lg3)
,l535
(p. 200)
korte kroniek von L.eiden,
Verkloring von Rogier Luppor-i, burger von Leiden, dot hiI ziin medeburgers zol opwekken zÍch in Denemorken te vestigen, 1607, (p.2V\
Medemblik: brieven oon de Deense koning, 161/-1200 (p " 257)
register vorr vcot'uítbetr:olde tolgelden voot' de vocrr'1 op Noorwegen,
ló58'l 664 (p" 334).
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Oudewqter zie onder Brielle.
Rotterdom: verzoek von de Lutherse gemeente oon Christioon lV om
bemiddeling in het verkriigen von vriie godsdienstuitoefening,
160a þ" 270)
copievon een conlroctvonderegering vqn Rotterdom Met C.J. Wiitmons over de opri c hti ng von een fabr"iek von vensterg I os, 1 61 4, (p. 275)
colrespondentie von de Zweedse consul te Rotter"dom F.P. Bicker
Coorien, o.m. betreffende oongekomen Zweedse schepen, 1798 lBl0 (p. 137).
Riinsburg: reisbeschriiving von een Zweed die op Pinksteren 'l22l een
vergodering von collegionten biiwoonde (p. 149).
RiiswiIk: stukken betreffende het congres van 1697 woor Zweden een
bemiddelende rol speelde, oontekeningen von diplomoten (pp.4'1,
90,120, l3g, I 48,149,195,249).
Wieringen; copie von een privilegiedoorde koning von Denemqrken
gegeven/ I 3ó8 (p. 298).
HET ARCHIEF

VAN HET HOF VAN HOLLAND

EN

LOKALE GESCHIEDENIS.
door A.G. von der Steur.

Het qrchief von het Hof von Hollond, oonwezig bii de derde ofdelïng von het Algemeen Rijksorchief te 's-Grovenhoge, wordt slechts
zelden door lokcrle en regïonole historici ger-oodpleegd omdot er weinig ingongen bestoqn.
Er bestoot von dif orchief een voorlopige lnventoris (ARA,L 50)
en een oonvullende Ínventoris met specificotie vqn de belongriIkste
series (L142)" Doornoost zijn er" enige ingongen op de volgende onderdel en:

Civiele zoken.
L. l5 - Zookregister op een oontol civïele
1

sententies

uït de

447-1 470.

L 13ó Zr:okregister op de civiele sententies vqn I ó00-l800.

ioren

l0ó
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L.137 Alfqbetische indices op de civiele processtukken l5ó1,
L

l4l

1588,

róll-1810.
Alfqbetische indices opdecivielesententies betr. dïiken, woterwerken, visseriien en tienden von 1447-1599.

Cri mi ne I e zoken.

ló

Zookregister op een oontol criminele sententies uit de ioren
1447-1463.
L l3SChronologìsche indices op de criminele sententies 1538-1572
en ló23-l8l I (olfobetisch geordend op misdoden en persoons-

L

L

nomen).
139 Chronologische index op de criminele popieren 1572-1810.

Vriiwil I íge rechtsprook.
L 140

Alfobetische index op de wil lïge decreten von 1732-1 8l 0.

Personqlio.
L

143 Liisten von personeel von het Hof en procureurs 1425-1725.

Vqn deze inventorissen en índices ziin olleen de nummers
L 140 en L l4l op plootsnomen geordend.
Echter is ook de lndex op civil.e sententies ló00-1810 (L l3ó)
gedeelteliik op plootsnomen geordend. Deze negentiende eeuwse inventoris in hondschrift bevot nomeliik een ochttol rubrieken, die ieder
vqn een qlfobetische index op plootsnomen ziin voorzien.

De groepen ziin:

A.
B.

dijken, gorzen, polders, woterwerken, veren, sluizen, bruggen,
wegen, tollen enz.
Tienden

C. Jocht en visserii
D. Eigendom, erfdienstboorheden,

E.
F.

G.

grensscheiding, heerl iikheden enz.
Erfpocht
Rechten von kerken, vicoriën, stichtingen, fomiliefondsen enz.
Nqlotenschoppen, geneologiën

i.

Vqiio (l ól ó-l 8l o).

ln dit blod zullen von deze genoemde ocht groepen de hierin
voorkomende plootsen genoemd worden. Mocht U interesse hebben voor
de hiermee verbond houdende gegevens don ziin verdere gegevens in
genoemde index (L l3ó) te vinden.

A. Dljkql.

gorzen, polders, woterwerken, veren, sluízen, bruggen,
wegen, tollen enz.

Aolbertsberg, Aolsmeer, Aor, Aorlonderveen, Aortswoude, Ab coude, Achterdiik, Achttienhoven, Ackersdiik, AlblosserdomrAl blosserwoord, Alkmoor, Almkerk, Aloiisenpolder, Alphen, Altheño, Ammerswiel, Amsterdom, Andel, Andel (den), Ankeveen, Arenberg, Assendelf t, Axel .
Bobilonienbroek, Borendrecht, Bellemermeer, Benthuizen, Berck

-

oude, Bergonrbocht, Berkel, Berkwoude, Beiierlond, Bezuidenhoutseweg, Bieseling, Binnenwegschepolder, Blook, Bleikmeer, Bleis-

wiik,

Bloemendqlerdom, Blommendoolschepolder, Bodegroven, Bommel (den), Bonoventuro, Borselen, Boskoop, Bovenkorspel, Bovenpolder, Brookdiik, Brevelt, ùroek,* Brouwershoven, Bruinisse, Buiksloot, Buikslotermeer, Bullewi¡ckerpolder, Burchombocht, Biiler meer. * Broediik.

Collontsoog, Compens Nieuwlond, Copelle, Cornisse, Cotwiiçk ,
in de Veur, Chorlois, Christoffelspolder, Cleiin-Oosterlondt, Cortewoerder, Cortlond, Croiiestein, Cromstriien.

Delflond, Delft, Delftsche voort, Diemen, Diemerdíik, Dirkslond,
Driemonspolder, Dubbefdqm, Duivelond, Dussen.
Eemgenburch, Eertswoude, Egmond, Emmikhoven, Enkhuizen, Essche.

Gqlenthee, Geertruidenberg, Geestmerombocht,Gemeenschop,

G ies-
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sen/ G iessendom, G iessen Oudekerk, Goe Jon Verwel lesluis, Goudo, Goude (fer), Gouderok, Groouwkoperdiik,'s*,Gr'<rvelond,
's-Grovendeelr's-Grovenhoger's,-Grovensonder's-Grevelduincopelle, Grootebroek, Gríisoort, Gudsken.

St. Odulphuslond, Olsende, Ooltgensploot, Oosterlqnd, Oostmoer,
Oostvoorne, Oostzoon, Opdom, Ouderkerk, Oudenbosch, Oude
1'onge, Oudorp, Oudkorspel, Oud*Over, Oudshoorn, Oud-Strijefr, Overschie, Overtoom, Ove¡"woord.

Hoogombocht, Hoorlem, Hoostrecht, Hordinxveld, Horingkorspel,
Hozerswoude, Hedikhuizen, Heekendorp, Heemskerk, Heemstede,
Heenvlietr's-Heerorendskerke, Heinenoort, Heinsbr"oek, Hefsem,
Hemme lond, Hensbroek, Herpt, Heuke lom, Heukel um, Heusden ,
Heiimons, Heíindiik, Hildom, Hínkeleoord, Hipolitushoef, Hodenpiil, Holienbroek, Holsteim, Hongersdîik, HoutdÌiksepolder, Hoogewoerd, Hoogwoude, Hoorn, Houwîngen, Hugowoord, Huliduinerr

Popendrecht, Pendi'echt, Petten, Phîlipslond, Piershil, Pietershoek,
Portugoel, Pouderoiien, Prik, Purmer, Purmermeer, Pultenr Putlers-

llp,

lerseke, z.ie
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Kolverdiik, Kotendrecht, Kotwoude, Kennemerlond, Kerkmeer, Ketel, Klem" Knollendqm, Koedoot, Koediik, Korendiik, Kortehoef ,
Krooiienstéin, Krobbendiike, Krolingen, Krolingerpolder, Kroiierspolder, Kroiiert, Kroiiertpolder, Krimpen, Krimpenerwoord, Kronr
menie.
Loge diik, Logenesse, Lommen, Lommerschogen, Longediikersluis,
Longelond, Longerok, (Willige), Longstroot, Leck, Leiden, Leiderdorp, Lekkerkerk, Lier, Linge (de), Linschoten, Loosdrecht.

Moorten, Moosdiik, Mooslond, Morktgouwe, Mqttenburg, Medemblik, Melissont, Middelhornis, Moerkopelle, Moerkerken, . Molerroorsgroof, Monnikendom, Monster, Monsterombocht, Moordrecht,
Muïden, Miie, Miiepolder, MiIle(de), Miinder"sluís"
Noorden, Nederveen, flespolder, Nesse (de), Nichtevecht, Niervoort, Nieuwe HeiIe, Nieuwendom, Nieuweniicdorp, Nieuwerkerk,
Nieuwe schons, Nieuwkoop, Nieuwlond, Nieuwlekke'loncl, NieuwVosmoer', Noor-d-Bevelond, Noorden, Noorde'coggerì/ Noo.der -.
polder', Noordr'!euwlond, Noortwel i,r, i.JoolcJorp"

hoek.

Roomsdonk, Roomweg, Ronsdorp, Reeuwiik, Renesse, Ridderkerk,
Riederwoord, Robbenoort, Rockonie, Roon, Roozenburg, Rotter-don¡
Ruigeweide, Riinlond, Riip, Riisoort, Riiswiik"

Schoopskuil, Schogen, Schogerwaord, Schokenbosch, Schelling woude, Schenkeldiik, Schermer, Schielond, Schieveen, Schipluiden, Schouwen, Schuddeborsse, Simonspolder, Sloperdiik, Sloot goort, Sluipwiik, Sommelsdïik, Spoorndom, Spoorne, Spoornwoude, Spoenbroekercoog, Sponbroek, Spiik, Spiikenisse, Stodt (de),
Stondthesen, Storremeer, Stompoert, Stompwiik, Streefkerk, Strii-

eñ,

Siibekorspel.

ler Neuzen, Thuiib, Tuitienhoorn, Tweechgen.

Uitgeesi,

Ursem.

Volkenîsse, Vechtdiiken, Veenhuizerwaord, Veenpolder, Velsen,
Venhuizen, Veur, Viernoordercoggen/ Vloordingen, Vloordinger-'
ombocht, Vlisf, Vloiihil, Voorbur"g, Voorne, Voorschoien, Vos moer(N), Vossemeer, Vrouwenpolder, Vriienbon, VriIenbonsche

polder, Vuren.
Woorder, Wodtweii, Wolcheren, Wolenburg, Wqrmenhuizen, Wossenoor/ Woterlond, Woterlond en Zeevong, Wrriervlietspolder', Wo*
veren/ Weesp, Weespelkorspel, Wensveen, Wervershoef, Westdorp,
We:stc¡r'beek, Westerblokl<ei, VVesterkomperi/ West-'Fi"iesche, West'"
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lond, Westmoos, Westwoude, Westzoon, Wieldrecht, Wie¡ingen ,
Willige Longerok, Wilsveen, Wimmenum, Winkel, Witsmeer, WisseWoensdr'echt, Woer den, Woggenumf, Wormerveer/ Wi i kerbr"oek.
kelke,
*'
Wormer.
lJe (de), lJerseke, lJssel, lJsselmeer.

Zaon, Zoondom, Zoondetveer, Zoondïik, Zclonnekerdiik, Zand voo!'t, Zr:spolder, Zeeburch, Zegwoot'd, Zevenbergen, Zevenhui-'
z.ent Zoelermeer, Zoetetwoude, Zonzeelschepolder, Zouter¡een¡
Zuid-Bevelond, Zuidb¡oeke.polder, Zuiderwoud,e, Zuid*tlollond,
-Zwoog,
Zuid Hollc¡ndsche polder', Zuídpolder", Zuid-Wodd'inxveen,
Zunderdorp, Zwoluwe, Zwommerdom, Zwonenburgei'dom, Zwiindrecht, Ziibekorspel, Tiip of Ziipe.

BOE:KEN EN TIJDSCHRIFTEN
GESCHIEDENIS VAN BEHEËR ËN GEBRUIK VAN HET NOORDHOL_
LANDS DUINRESERVAAT door lr. J.G.G. Jelles, Meded eling nr.87/
l9óBvon het ITBON te Arnhem (Kempenbergerweg 1 'l) Om het belong
en de gevorïeerdheid von de behqndelde stof oon te geven volgt hier

een overzicht von de inhoud: deel l: Ontstoon von het gebied en
vroege bewoning: strondwollengebied, ontgïnning en bediikïng, de
" ionge duinen ", dee I I I : de periode 1 300-1 795; beheerssituotie, hel mbeplontïng, iochtbedr"iIf, dienstbqorheïd oon ondere belongen¡ zoden
sloon, ruigte holen, vee weiden, bl eekindustrie, woterlevering, Deel
lll: de perïode na 1795: ontginning en lqndbouwexploitotie (Jon Kbps,
D.T" Gevers, Koning Willem l), dienstboormoking oqn de wqtervoorziening, gebruik von het duingebied voor de recreotie, bosbedriif ,
wildbeheer, duinbeveiliging en - verzorging, behoud en bescherming
von notuur- en londschopsschoon. Deel lV tenslotfe geeft commentoor op de koorten von het duingebied met hun wqordevolle inlich tîngen over vele ospecten von het terrein. Beholve de illustroties in
de tekst ziin don nog l0losse koorten toegevoegd olsmede een uitgebreide I iteroiuurl iist.
ZUID-HOLLAND, orgoon von de Historische Vereniging Zuid-Hollond
(redoctie: Meppelweg 978s, den Hoog) l4 irg nr. I (19ó8). ln dit

n ummer open t Drs. H. Sorfo ti i een n ieuwe rubriek woorin h i orc heo log i i
sche octiviteiten en recente bodemvondsten zo I bespreken. Dr.A,J . Köl-

ker beschriifi het verdwenen beroep von het turftonnen oon de hond
von vnl Hoostrechtse orchivolio.
Mr. J. Belonie belicht de oude functie von erfwoterschop, die olleer
in de Over- en Nederwoord voorkwom. Bi[ dit nummer is gevoegd
een cotqlogus von de nog verkríigbore publicoties von de ve!'eniging.
Het betreft o"o. de delen ll,lll, lV, Vl, Vlll, lX, X en Xl von de
Reeks Zuid-Hol londse Studien.
HANDLEIDING voordeBEOEFtNlNG vqn LOKALE tN REGIONA LE GtSCHIEDËNlS, door Prof" Dr. W. Joppe Alberts en A.G.vonder
Stet.,r, Bussum '19ó8 (Fibulo¡"eeks nr. 32).
i-iei is verheugend, dcrt deze ltrooi geillustreerde hqno'leiding thons
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beschikboor is. Een overzicht von de inhoud doetzienrdot iedere
beoefenoorvon lokoleof regionole geschiedenis er ziin voordeel mee
kon doen: Het moteriool voor de studie wordt verdeeld in: geschriften, koorten, topogrofische ofbeeldi ngen en voorwerpen. De geschriften ziin verdeeld in verholende en niet-verholende. Von de eerste
soort. wordt een heel nuttig overzicht gegeven per provincie. Nietverhol ende geschriften zi j n ol lerl ei soorten orchivol io. Bii de bespreking doorvon wordt verwezen noor de ook in de Fibuloreeks versche'
nengidsvoorde Nederlondse orchieven door Dr. W.J. Formsmo, welk
boekvoor de qmoteur historicus eveneens een onmísbore bron von informotie vormt.
tn het oon de koorten gewiide deel worden ochtereenvolgens besproken :
enkele moderne koorten, oude koorten, historîsche koorten en het werken met koorten. De topogrofische ofbeeldingen worden verdeeld in:
sch i lderi ien, prenten, fotogrofieën, pren tbriefkoorten fi I ms, perspectieftekening op oude topogrofische koorten en lu;çhtfoto's. Het overzichtvon vindplootsen von deze ofbeeldingen en documentotie dooromtrent kqn voor velen nieuwe oonwiizingen opleveren. Het hoofd'
stukie over de voorwerpen moest noodzokeliikerwiize kort ziin, rnoor
bevot een oontol proktische wenken en suggesties.
Hetfweededeel von de hondleiding is gewiid oon het onderzoek. Als
eventuele onderwerpen von studie worden genoemd: kerkgeschiedenis,
bestuurs- en rechtsgeschiedenis, hisforische geogrof ie, orcheologie en
soc iqo I -.econom i sche gesc h ieden is. Voor o I deze geb ieden worden suggesties gedoon en er is ruime literotuurvermelding zowel von olgernene werken ols vqn voorbeelden von gesloogde onderzoeken. Bii de
behondelingvon hetverzqmelen von het moteriool wordt gewezen op:
I i terotuuronderzoek, orch iefonderzoek en onderzoek ter p loo tse. Al le
hoofdstukken sluiten met een literotuuropgqve.
Alsbiiloge is een ¡nteressont overzicht gegeven von wot er in enkele
ondere West-Europese londen qon lokaol en regionool historisch onderzoek wordf gedoon met vermelding von de belongriikste publicoties.

*

a.

!

BIJDRAGEN en MEDEDELINGEN von hei HISTORISCH GENOOTsCHAP deel 82 (utrechtlgó8). Hierin een zeer gedocumenteerd ortïkel vqn A.C. Duke: An enquiry into the troubles in Asperen, 15661567. Deze kenner bii uitstek von de vroege reformotie en de beeldenstorm ïn de Nederlondse gewesten en Hollond ín het biizonder
voegt weer een plootseliikeschokel toe oon de keten von roerÌgegebeurtenissen uitdie ior:en. De beeldenstorm wqs in Asperen geen spontone volksbevreging en de zook von de reformotie wos er in de eerste
ploots een von de Heren von Boetzelqer.
BERICHTEN von de RIJKSDIENST VOOR HET OUDHEIDKUNDIc
BODEMONDERZOEK ioorgong l5-ló, I 9ó5-l 9óó (verschenen zomer
l9ó8). Op pp. 185-197 geeft J.G.N. Renqud de beschriiving von
nieuwe vondsten von Oosterwiik in Kennemerlqnd. Over de ãpgroving von dit huis en de geschiedenis ervon wos reeds eerder uitvoerig bericht in de Berichten vqn de ROB, ig l0-l I pp 508-538. Her
fussen Beverwiik en Heemskerk gelegen huis moef gesticht zi¡n in de
tweede helft l3eeeuwenreeds ín l35l werd het verwoest. De nieuwe
vondstenziin mogeliik geworden door de voortschriidende onhvikkeling von een woonwiik woorin het terrein von het vroegere huis een
recreotieve ploots kriigt. De slotgrocht leverde moteriool op dot met
betrekking tot de vindploots en de zeldzoomheid publicotie verdient.
Leden von een groepie qmoteur-orcheologen hebben hierbii belongriik
werk gedoon. Het gevondene wordt op de gebruikeliike wiize gerubriceerd in blouwgriis oordewerk, rood oordewerk, steengoed en ove rige gebruiksvoorwerpen, met duideliike ofbeeldingen.
Noostdevele ondere overvloedig geillustreerde ortikelen in dit deel
vqn de Berichten von de Riiksäienst vermelden wii nog met nome de
belongriike studie von H. Hãlbertsmo: The Frision' Kiigdom, woorin
o.m. íngegqqnwordtop de discussie betreftènde de Gudrunsoge. Onder de ofbeeldingen treft een vergeliiking tussen de plottegronf von
de vluchtberg Burgh op Schouwen en den Burg op Texel.

BIBLIOGRAFIE DER GESCHIEDENIS VAN NEDERLAND,somensesteld door Dr. H. de Buck (Leiden 1968; f .48.--).Noeen longe lii densweg is dit boek eíndelïik gereed gekomen.liletgeeft een uiteroord
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subiectieve keuze von boeken en ontikelen overde Nederlondse geschiedenis.in de ruimste zin tot en met 1945. De biieengebrqchte literotuur reikt tot en met l9ó3, hoewel ook nog enkele lotere publicoties
ziin opgenomen. Voor het keuzekorokter vqn een dergeliik werk en
de consãquenties dqqrvqn zie men de inleiding vqn de somensteller.
De indeling in hoofdonderwerpen is geliik oon die von het bekende
Repertorium von boeken en tiidschriftortikelen betreffende de geschiedenisvon Nederlondwoorvon het lootstverschenen deel de ín de ioren
1954-195ó verschenen werken bevqt. Deze hoofdofdelingen ziin:A
Algemeen, depots, orgonisotie, B Hulpmiddelen en wetenschoppen ,
C Proehistorieen orcheologie, D. Algemene en politïeke geschiedenis, E Algemene en politieke geschiedenis noor tiidvokken, F Gewes teliike en plootseliike geschiedenis, G Woterstoqtsgeschiedenis, H
Koloniqlegeschiedenis, I Moritiemeen militoire geschiedenis, J E conomische en sociole geschiedenis, K Rechtsgeschiedenïs, L Kerkgeschîedenis, M cultuurgeschiedenis.wqordevol ziin de drie toegevoegde registers: von quteursnomen, Persoonsnqmen en von oordriikskunãige nomen, Bii roodpleging von dit lootste bl¡¡kt, dqt veel dof
voor plootseliike geschiedenis von belong is gezocht moet worden in
ondere rubrieken don F.
PUBLIKATIES OiT INZT AANDACHT HADDEN.

GRONDSPOOR, mededelingen von de werkgroep Zoonstreek von de
AWN, nr.27 (opril l9óB). Hierin gegevens over een interessonte tegelvondst te Zoondom, over te Krommeniediik gevonc.len middeleeuwsedokponnen, over de zgn. iydepotfen, woorvon vermoedeliik scherven ziin gevonden op enkele plootsen in de Zoqnstreek. Tenslotte het
verslog von een verkenning te Assendelft.

INVENTARIS vqn het qrchief von de Grote Heilige Geestpolder te
Leimuiden over 1679-1941, door J.B.W. Hollestelle, uitgove von de
orchiefdienst vqn het Hoogheemrqodschop von Riinlond te Leiden,
I 9óB

(nr. I 38).

WESTFRIESE FAMILIES 9e irg.nr. I (opril l9ó8), met de olfobetische
indexopdein de 8e irg voorkomende fomilienomen. Tevens een ono-

lysevondegegevensdie ontleend kunnen worden qon een trouwboek,

i.c. dqt von Koediik (1657-1675).

HEEMTIJ D ING HEN (Stichts-Hol londsgrensgebied; Floris von Egmondstroot 27, Lopik) nr.23; iuni l9ó8. Hierin o.m.: de geschiedenis von
het corillon vqnoudewoter; een bewogen septemberovond (1s72) in
woerden. ln verbond met een tweetol qrtikelen die Hermon de Mon
in 1939 in de plootseliike pers schreef tegen de onfworpen weg tussen schoonhoven en Lopik (interessont uit oogpunt vqn Heemschut ! )
wordt gevroogd of von deze bekende schriiver soms nog meer kronteortikelen bekend ziin.

GELDERLAND BEWMRDE, tweede druk von de museumgids voor
Gelderlond, uitgegeven door onze Gelderse zusterinstelling de
Stichting Contoct vqn Gelderse Oudheidkundige Verenigingen en Museo. (Hogestrqot 7, Dieren).Alle48 grote en kleíne museo in de provincie worden besproken in dìt frooi geillustreerde boekie, dot voor
serieuze belongstel lenden grotis beschikboor is.
EEN HISTORISCHJSOCIOLOGISCHE VERKLARING VAN DE MENTALITEITSVERSCHILLEN TEN PLATTELANDE: Wie zich qon een dergeliike moeiliike moterie wil wogen zol er goed oon doen kennis te
nemen von de dissertotie von A.J. Wichers "De oude plottelondsbeschoVing - Een sociologische bewustwording von de " overherigheid"
(Assen l9ó5 f.28.50) en von de kritiek doorop door A.V.N. von
Woerden in het Tiidschrift voor Geschiedenis 8l e irg (19ó8) p, 6973. Doorin worden met nome de oon Hollond gewiide possqges noder
beschouwd. De lootste zin vqn Von Woerden luidt: De wetenschoppeliike verkloring von streekkorokters is niet minder moeiliik don die
von volkskorokters en de mentoliteitsgeschiedenis stoot zeker wothet
plottelond betreft quo onder:zoek en methode pos in hqor kinderschöenen.
BOEKEN OVER ROTTERDAM:

Von de uítgoven vqn Het Hístorisch Genootschop Roterodomum ziin
nog de volgende verkriigboor (olleen bii de boekhqndel):
,l950,
Rotterdoms Joorboekie: de ioren 1922,1942, 1947, 1948,
1953,

--
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1g54,1955, 1956,1957, \959, 1960, 1962 en volgende ioren' Priis
ingenooid f. 5"--.
von ¿u Roterodqmum reeks ziin nog de volgende titels verkriigboor:
I . Dr. E. Wiersum: Johon von Oldeborneveldt ols pensionoris von

2.
7.
.l0.
II

.

Rotterdom.

Corn. Veth, Chorles Rochussen.
Dr. J.G. Lohuis, Rotterdom ols petroleumhoven in de l9e eeuw
Dr. lr. J.A. Ringers, Colondende betekenìs von ziin werk voor
Rotterdom.
Ch" Cocheret, Openbore vermokeliikheden; een Rotterdoms

tiids-

beeld 1875-1925.
13. J.E. von der Pot, Abr., Huibert en Elie vqn Riickevorsel'
ló. lr. J.A.C. TÌllemo, Rotierdom en de luchtvqort'
17. J.E. von der Pot, Het deportement Rotterdom der My fot Nut von
'i Algemeen de priis von deze deelties 1 - 17 bedroogt f" ì.95
voor s stuksf.4.50).
lB. Dr.W.F. Lichtenouwer, Het bezoek von Nopoleon oon Rotterdom
25-27 okt. 181 1.
ì 9" Dr. H.J. Scheffer, Willem Smolt een kruidig chroniqueur.
20^ Ch" A. Cocheret, Sporto een Rotterdomse vc'etbalclub IBB&19ó3.
21 . Dr. A.J. Teychiné Stokenburg, G.K. von Hogendorp, wegwiizer
noor nieuwe tiiden"
22.. Dr. H.i. Scheffer', Von 1ó monnerr en een heer" (eerstsverbruil<s''
coöperoiie).
23. Mi'. B. vqn 'f HoFf, Jocob Quclck, posimeestet' va^ Roilei'dom,

ziin Mooskoot'l en zíin postkoort.

24" Dr. H. Schmitz-,

Honde¡d ioor zoi'g voor" het verwoorloosde kÏnd
de priis von dez-e deelties bedroogt f . 3"75 (leden Rote¡odomum

r,3.25)

Groie Reeks"
J

"

Nieuwenhuis, Vrrn poort tot poorf (gebiedsuitbr'àidingen von Rof.'

.

19.50.
Dr. W.F. Lichtenouwer', Rotteldom iri n6vembe¡" en december I Bl 3 tussen den Hoog en Gorcum, f. 12.50.
binnen de bel (Eer-sie HBS met 5 i'.") f . 15"-,
W.A" Wogerier", Een
terdcrm)

f

"er',,

ECONOMISCH-HISTORISCH ARCHI EF.

Ten vervolge op de oonkondïging in het vor'íge contcctblod von het
nieuwe Economisch-Histo:'îsche Joor"boek geven wii hieronder een
liist von uit Hollo^dse piootsen (beholve Amsterdom, Rotterdom en
den Hoog) ofkomsiige orchieven die in het Ëconomisch-Histo¡-isch
Archief de den Hcr,rg bewor:r'd wolden (L.oon Copes von Cotterrbu,'ch
B3), ontleend con de in het ioo,:boek XXX gepublïceerde lìisr.von
e¡rchïeven. Von deze lîist r:lsmede von de liist von kleine oonwinsten
in .Joorboek xxx¡ ziin biI het EH Archief ove'drc¡kken ver"kr'iigboor.
Alkmoor": z_eepziederii fcr. J.J " de Longe en zn" lB3ó_l 937: i^ver¡_
toris irr EH Jor:rboek XXi.
Beverwïik: Kon. Riituigfobi iek Beynes 1g56-1g54.
copelle o.d. lJssel: veehondel en boe'enbediiif iB4z. 191'z; inverftæ
ris in Joorboek XXV.
Dordrechi: Dordrechtse metoolworenfobriek wed. Bekkers &zn. lB471

890.

Hoqrlem: Mootschoppii voor Hondel en Niiverheid 1777-ig50invertqris in Joqrboek Xl en Xll.
bierbrouwerij 't Scheepie l ql B-l B7S: inv. in Joorboek lll
"
depo¡'temenf Hqorlem von de MY v. Niiv. & Hondel 1778"
1929 lnv. in Jb. XXV
" verzomel ing tnschedé.
Hoorlemmermeer: boerderii Nieuw Mour"ik in de Houtrcrkpolder (ge mengd bedr iif fr uitteelr en veehouderiI I 897-1920.
Hoo¡"n: voderl<rndse mootschoppii vooi' Reeder-ii en Koophondel 1777*
1

859.

Koog o.d. Zr:on: blouwselfobrîek Jocob Avis IBBB-1898, inv. in Jb"
xx t¡t.
Leiden: Leidse kotoenmootschoppii v/h de Heider & Co 'l 840-1936;
lnv. Jb. XXI
'r fcr" J . en A. I e Poole, greinrederii 1ó80*16g4, 17gï-lg2B;

"

fnv. Jb, XXl.XXll
Kon" Ned. f.-rbrie k v. wollen sloffer,

"

1860,-1942
f,rbiíok von woiler,de:kensen stoffc-,rr t,/h H. Schr,¡!lemo-Jqnsz.

,/h

J.C.

'Z.,aalbe,rg

7i

lì9

ll8
900-1 9ó4
firmo
Loopuyt bonkierszoken, distil leerderii 1778-1882
Schiedom:
broederschop der mokeloors 1 827-1 8ó0
"
firmo A.C.A. Nolet, bronders, 1867-1914
"
woerden: l<wekerii-boerderii von de fomilie Bredius I853-194ó
Zoondom: f irmo J. te Velihuys en zn. bonkiershuis 1872-1906"

ken kon.

1

Gemeettte<:rc

ief L.eider'' tÌide i¡

gesIo

te n .

Op vei'zo.ek von de gemeenle<l rchívolis von Leiden moken w?i anze
lez.ers er op r:ttent, dot de siud iezool votr dit r:rchief tot ¡qieì; oorìondigîr'rg voo'' het publiek ges lolen is De reden hielvon is verheuoi'chieven en verzomeii ngen wotden nr:c'! de nieuw gebouw'
e bewooiplocts ovet'ge:bl ocht en het oude gebo rrw z(f,1 iirter'r, verbouwo

enci : de:

orden

BROODSOORTEN.

De volgende vroog vonden wii in het Gelders oudheidkundig contqc tberic ht (nr. 3l' opr il 1 g6q. Ook. i.lo I londse gLegevbns zi
in u i iei.oord

welkom.

Het vorig ioor heeft zich uît de leden von het Genootschop voor de
Bokkeríi een Commissïe voor geschiedkundig onde'zoek betrefiende
de b'oodbokkerîi gevormd. Hierin heeft ook zitting prof. Dr. A.J.
Bernet Kempers, directeur von het Nederlonds Openluchtmuseum te
Arnhem. Als eerste doel heeft de commissie zich gesteld gegevens
over interessonte broodsoorien te verzomelen die reeds verdwenen
ziin of dreigen te ve.rdwiinen. Zii verzoekt belonstellenden hierbii
medewerking te verlenen door het beontwoorden von de volgende
vrogen:

i-IOË KHI{BEURS

Gevrr:,:gci: M.E. Kluit, Het R.êveil ïr, Nedellond (193ó)' Aonbie-

dingen oon Mr J.H. R.omboch, Brouwerslroot 12., /\lkmoot'.

VRAAG EN ANTWOORD
AFZANDING DUINEN.
Over de ofzonding von de Hollondse duinen (vgl. Contoctblod
blz. 58)losikonlongs nog iets bîi J" Loveringh, in diens "Historische
en Notuur kundige lente-reis door Zuid- en Noord-Hollond", Am sterdom 1768" Tweemool brengt de outeur het ofzonden ter sproke,op
pog. 89 bi¡ Hillegom en op pog. 4lI oon het slot vqn het boek'
Loveringh zegi don dot hetofzqnden 1n l4ól is "uitgevonden"
door een oude hoveling von Hertog Philíps von Bourgondie, die ziin
vínding verkocht oon de Gosthuismeesters te Hoorlem voor een le venslong "onderhoud". Op 5 opril l4ól kreeg hei Hoorlemse Gosthuis een duingebied von de Groof, woqrno de uitvinder oonwees hoe
men deze duinen moest ofzonden, het zond ols bollost voor schippers
en dergeliike kon verkopen en de vriigekomen grond vruchtboor mq-

I

Bokt u zelf oF bokken onderen in uw woonploots en/ofdirecte
omgeving nog broodsoorten, die:
et kenmerkend ziin voor Uw streek;
b, verbond houden met een bepoold gebruik;
c, dreigen uit te sterven.

ll Kunt u zich, wonneer dergeliike

broodsoorten in

niet meer voorkomen, deze nog herinneren?

uw

omgeving

Gegevens worden goorne ingewocht bii de secretoris von de commissie
Drs. E. Díikstro, p.o. Instituut voor Gronen, Lowickse Allee .l5,
Wogen ingen.
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Tweemqondeliiks orgoon von de Stichting Contoctcentrum voor regionole en plootseliike geschiedbeoefening in Noord- en Zuid-Hollond.

INHOUD

Blz

BRONNEN EN METHODEN
Tentoonstelling Hist. Kring "Noortich in den Houthe
door P.A. Wormendom.
Bronnen in Scondinovië, door Mr' J 'H' Romboch
Archief von het Hof von Hollond, door A'G' von der Steur
ßOEKEN EN TIJDSCHRIFTEN

Abonn emen tenodm in i stro ti e, be t'o I ingen en
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tingen omtren t qbon nementen: H.M. von den Heuvel, Boshuizerloon I l, Leiden.
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BRONNEN EN METHODEN
Dubbel veergeld ols de molen met gezwichte zeilen
moo I de.
door G. Schoemoker

Vroeger moolden de industrie-molens, ols er voldoende wind wos,
dog en nocht. Woei het heel hord, don moest er worden gezwicht,
d.w.z. dot de molenoor ter voorkoming von ongelukken de snelheid
von de wieken moest doen verminderen door de molenzeilen geheel
of gedeelteliik op te rollen.
En in dot gevol mochten de veerlieden te Wormer, West-Groftdiik
en wellicht ook elders, hun tqrieven verdubbelen.
Aongezien geen moleñoor te vroeg zou zwichten wos dit een woorborg
dot de veermc¡n niet te vroeg tot dubbele heffing overging.
De tqrieven von West-Groftdiik kon men terugvinden in de condities,
woorophet overzetveer voor telkens twee ioor oon de hoogstbiedende werd verpocht. "Den pochter zol een goed sufficonf schuytiebîi

