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Du foog' f' 5'90) bevot een oqntol
bestellen: Hervormde Postorie'
von dete' onder de gemeenbiizonderhudun ou"iãu'kutkg"'thiedenis
het v'm' Hoorlemmermeer' gelegen
te Alkemode, oon'¿u-'on¿ von

betreffende de oudsie geschiedenis
buurtschop. D. tekìi ii uoo-t
niveou' moqr het boekie vervon De Koog, ni"t ìp *;";t;h"ppeliik
20e eeuwse kerkgeschiedenis eengroot
schoft, voorol ou"'ãu t9e en

oontoloordigebÏizonderheden.Dezeinteressonte,zeergeisoleerd
buurtschop' verdïent echter ter
op een eilqnd l"'i;';ï;;;;J*";
historisch
"t"ttl:!l'r.
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somenwerking met de Historische Vereniging voor- Zuid-Hollond

Voordot, eind l?67, werd besloten de stichting Contoctce¡rt¡.um
voor Regioncle en Plqotseliike Geschiedbeoefening in Noord - en
Zuid-Hollond op fe richten, wos get.ocht de doelstellingen von de
Stichting te bereiken in een bestqonde orgonisotie. Behcrlve met de
Culturele Roden in Noord en Zuid-Hollond werd doortoe ook contoct

opgenomen met de Historische Vereniging voor zuid-l-iollond, onder
de zinspreuk "Vigiloie Deo conf idenies". Deze ver-eniging voelde er
op dot momenf om ollerlei redenen weinig voor hoor- v¿er.kzoomheden
voor de possief historisch geinteresseerden in ZuicJ-t.lollond, uit te
breiden doorook de octieve geinteresseerden en don zowel in Noordols Zuid-Hollond íets te bieden.
Voor deze lootste groep is toen genoemde stichting opgericht en
doo' middel von het Confoctblqd, woorvon thons cje zevende cf levering
voor U ligt, en door middel von werkcursussen (oorkoirdenleer., oud
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moonden geirocht
schril't en oucl-voder.londs recht) is in de ofgelopen
behulpzoom
de zelf werkzome lristor'ìcus ìn Noord- en Zuid*llolìond
geslcrogd
te ziln HeÌ besl.uuI heef t de indruk cloclt'in ovet' hei olgemeen
nope!sonerr
tol
een viiftig
re zii'n. Het ledenïol liep op tot ruim,350'
éénDonk zii een
men of nemen deel oon genoemde drie cursussen'
en Tvid*H<¡lNoord-"
*"ìin" oonlcopsubsidie vãn de Anierfondsen in
in hel eet ste iocrr Te bo'en
l<rnc1 l<onden cie f inonci'éle moeìliikheaen
gel<ometr worden.

Eenenotrderzoudonookwotonsbetreflirldel<ometldeiorenop
wii in de loop von
dezelfde voel voot.lgezet ziin, vr'<rre het niet doi
", het ot'I 9óB bencrder.d ,ver,läir door de redoktie von "1vid-Hollond
mei het ver_
gOc]n V0n de l-lisiorische Vereniging voot Zuid_|_iollonrJ,
in de
z,oek toÍ somenwerl<ing" Men cl,rcht zich deze sonrerrwet'l<ing

r-,

2.

r¡'oorin hel Con\/o'm von eer gecornbireercj l*een1clo¡rcleliiks orgoolr/
zou l<unnen
tr¡cïfrlocj cn Zuitj-llolloncl z.oucletr opgoqn/ dot gedrul<i
cloi beicle provincies zou
r,r,or-der.r, oltbeeldinclerr zou l<t.'nnetr bevcltl'en,
Von het conloctblod
beslr.iil<en en.lor zo*el de vool.lichtende functie
pLrblicotierlroqelill<heid Yoor l<o¡"te histcrisclre crrtil<elerr vot.r

ols ,i;

Zuid-lJol lotrd,

zor-, corrrbitret'etl'

vqrr het contcrcl'cenlrum beslool hie|op in le qoon,
mits ool< de "Zuid*l-lollonclse Sttrc.l ien ", eerr teel<s gt'ciere publicoties,
zowel nrolrogr.ofiën ols burrdels ortil<elen, ,-;itgeoeven door de Z.H.
HisT, Vel'. bii de cornbinotíe beil'oi<l<en zou worderr'
besloten
Tot clit lootsle is uiteindeli¡l< irr de rn,ederziidse besturen
ook G'S'
\^/onneer
en een etr qtrder zql in 19ó9 geëffectueerd v'/orcien/
vorr Noor-rj-Hollqncl kunnen besluiten een subsidie voor hei uitgeven
vorr de ,,Hollondse Str-rdiën " te verlenen/ zools de provincíe ZuidHollon<j ol verscheiderre ioren doet'
voor L,l, ols (]cJ¡rqesloiene bij c1e stichîing Contoclcentrtrm elr ols
lezer ,r,:rr het Contàctlrlocj, zullen .Je rreronderinoetl it¡ concref o het

Het

besr"UuI

vo I qerrcle i lt hot.'cjelr

:

I .- V,r,'r he'r Cot¡lt-:cf[',locj ligl tl''orrs he1 loolsie r]t'rrl-rìer \ ool Ll' lrl
*
fe[-,rucl¡i l9ó9 o¡tvolrqt LJ hel eersle l]t,lxrrrer ,crtr de eersf e io<rr
qonq vcJn h€,1 ¡1 i€,¡r\^,e, g..Jr,,Lie, tu,eerrroondeliikse hlocJ, cjot cJoOr
ontá Sti.hiinc, err cJe Zt'icJ-l-lollondse Histor ische \/ererrioino
worcJt rritqeQeVeD. De lilel Vorr het blocj z-ol ziin: "l-Jollclrr.j, re-

giorìool hislolisch iiiclschr ift", Dit bloo' zcil onclc.i redcrktie slcro¡
v('rn zes pelsonelt/ ncrmens de 7_.1-i . llist. Ver-.; Di-s. ..1 " l:ox, Dis.p
A. l-.1enc'jcril<x en G"._J . Ver-brr.g; nrjrnens hei Corri.octcentrum: N.
Plomp, A4r. -1.1-l^ Ro¡nbr:ch en A.G. v<;n cle¡'str,rur'. ,\ls r-r--clactie.seo'eiolis zcl D''s. P.A. i-lendei'il<x opireden. De inhoucl vorr lrei
blcrd.zol besitlcrn ii voor lichtr¡rr,:ie cr r.til<elen c:.d.t.Loc) ls in deoigelopen rrumrne¡ s vqir het Corttociblcicl ver-scl--,ei-rerr, rltonSêvuld
i'rìei' "noi ri'r.-rle" lrist<¡i ische a;'i il<t--lr:n bcirell e¡rde Noor-d.-en'l.rridl-ioilcrncl, voor ts bocl<besp' ekii-rcr6¡¡, bibiioci,cliie e,'r rre¡ enioin<;snicLrws. i:r .r-.c,1 c-¡€i-l orr;rtol vosie ¡ub'iel<r:' l<ornen.. wcrcirvoor./ e *
vc:'rals v(,ìoí oeft ncrciE re uii'wol"l<ing vc!. hei' bo,zenslcr;rìçls, ver \/o...
70r1 mogc wolcic:n .rac:,' hci ç:c,'sicr nurrme:' von lrei n;eu,¡ue blcrcl ,
\/<rortoçl c.n mei irlqonq v,ln 'i?6g, -zult l_l naqsl hr.ji bioci, êéir oi
ì''¡vce rnoc;l pcl'ir.rcir ec,r. l¡undel Flc;llc¡r-¡dsc Siudie,r crrrrzqirqen: een
boel< rnet een histo.ischc m<;n,.rgi'.'ítíe oi eerr crcin'rc, i histor-ische or iil<elen. wii hope n op deze r.riIz-c ool< belongvvel<l<ende clisserrq-.
iies ie l<unnen vel spr'eicJer," ()r.lc.lr:ihc',u'eiinge rr ziii-r gccirrcrre ,rver boe-.
l<cn ovc' lJoost, echt, ivtoorcirec;lrt, Àu\oniril<errdom, en decrbdii
[:gmond . Dez:-e boel<err oirïvcrirgi U grcriis. De ¡'edcrl<rie voor.c]r:ze
reel<s is clezelfdr: cr ls die von het nieLr,¡¡e blcrd.
De werl<culsusser bliiven op de oude voei voo'iqcrcrn, Deze ztir-t
olleen toegcrnl<eiiil< vool oci,rgeslorenen
n lrei contoctcentrum.
',,c¡
Eveneens z.al voor de oongesloienen
'¡on hel Cont<.¡cicentr.t,rm
r,,oorlcen ioorliiks een Contocldcrg gelrouc]en wo.den,. gewiid cron
eer bepocild onde'welp uit de t-lollcrndse g<:sclried,:nis. Een ocrn .i<ondigino vool de eersle Conlcrcldqq, ie hoLrderr in opi.il 196g,
trefi U elde's in dit nunlmet. clcrn.
Tenslotte heeft hei besl uu' vqn het c<¡ntociceni'um vonof de opplonnen
'ichting i,on gekoesierd om,rol< doo'rnidclel von ve'menigbelongl'iil<e orchiefinvenlorissen en cloor- middel
'zuldiging
,"'cìn hronnenpublicoties de octieve lol<o lr-, en re qionole hisior-ici
behulpzoom ie ziin. of de uitwei'l<ing
deze plcnnen uitslui*
tend een z<rcrl< von het Corr icrctcenl.¡.r_i'on
irr z,rsl zii n, of dol de ge*
combineet'de redol<tie \/crn Flollcrnd en lJollr.rrrdse Studien dii zcrl
uiiwerken, is nog niet bekend"
[)e lede'r vcrn de Zr.rid'..1]ollor',¡J5p t-listo'ische Ve'enioing bliiven
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BRONNEN EN METHODEN

voo¡'tqon het blcrd en de studiên ontvongen en hebben doornoosi
en excutsies'
ioc.r''liil<s êén of meer ledenvet-g<rdei'ingen
bedroogt f . 10.-- per
orgonisoties
De contr.ibuiìes voor" beide

DE SPELD

de Booy, dot in nr,2 van de l4e ioorgong van Tuid-Flollond is
ver-schenen en dot ons inziens zoz.eer de doelstellingen vcln het
Co¡rtoctcenTrum benqdert, doi wil U dit niet willen onlhouden.
wii donl<en de redqktie von Zuid*lJollond en cle quteurvoor-hun
toestemming dit ortikel ovet- te nemen.

nqmens

het bestuur

A.G. von der Steur', voorzitier.

DE HOOIBERG

Registrotie von geschiedbronnen qfkomstig
von por.ticulieren

Iocir',

Degenen die momenteel lid ziin von beide ergorìisol.ies zullen
bi,rnenl<orl een stencil ontvcrngcìn/ woqlop z-îi l<enboo' l<unnen
mql<en of zii voor éé:i.r von beide willen bedonl<en, zo io voor
well<e vq¡ beide oig<lnisclties,
l-let bestuu,r von de stichting cc¡ntqclcenl'''urn is rnet bovenstoc¡l.r-'
de regeling zee, gel,-rlckig en ve¡t¡ouwt dcrt ool< de oongeslotenen
met de vet ondet ingetr gehee I tevr eden zu I I en z iin '
Als eei sfe bewiis vqn de toen(]de'ing tussen beide otq<rniscrties
trefi U irr dit nummer een ortil<el oqn von mevrouw t.P. Polcìl<-

IN

door Drs. E.P. Polok*De Booy

Bii elk historisch onderzoek bestoot de kons dot bronnen qon de qon*
docht ontsnoppen. ook de meestnouwgezerte speurder is niet herder-ziend' Hoe zou hii don een collectie porticuliere popieren kunnen
vinden wcorvon zelfs de eigenoor de inhoud niet keni?.
Het CENTRAAL REGISTER vAN FAMTLTEARCHtËvEN (cRF) is opserichl om meer ini'o'motie te verkriigen over dergeliIke collecties en
om vindploots en inhoud op een centrole ploots re regisfreren. Door
de hiervolgende beschriiving vqn werkrerrein en indeling von het
CRF
hoop ik onderzoekers een indruk te geven von het g"ubru ik dot z ii
von dif register kunnen moken.

Voorgeschiedenis.
Von 1947-1950 werd onder ouspicîën von het Historisch Genootschop
een onde'zoek verrichr noqr geschiedbr.onnen oonwezig in
fcmiliepopieren. In 1g64 werd dit we¡.k in íets onder.e vorm hervotl ln
dot icor kon bii het Algemeen RiIl<sorchief een chortermeester oongesteld worden, belost met de registrotie vcrn fomirieqrchieven, en op
iuli 1964 oqnvoordde in deze functie.
om te beginnen werd een ci'culoire met enquêteformulier verzonden
oqn leden vqn oudheidkundige en geneologische verenigingen, woorin
het verzoek vervot wos om opgove te doen von mogelilt in hun bezit
ziInde orchivolio. Hetresultoqt wos boven uer*o.hiing groot: in l9ó5
l<women ruim óOO opgoven binnen. ln de volgende
iorun bluuen cle
meldingen komen en momenteel ziIn biino .l000 collecties bii het
cRF

te utrecht

1

bekend.
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ls1
noor de inhoud von het orchief prikkelen in hoge mote de nieuwsgierigheid, die pos bevredigd kcn worden na een persoonliik onderzãek.
ool< mededelingen over hoge leeftiicr of spoeclig ver.irek noor. een
beioordenflot dwingen mii tot snel hsndelen; dã." eigenoren wersen
nomeliik odvies over.de besTemminq von hun orchi,,,"olio, oon welke
wens ik z-o goed mogeliik trocht te ioldoen. Het meeste wer.k echter
gevendegioieongeordende collecties. soms heb ik pos,o dogen enig
idee van de ir,hc¡ud. ì-egenwoordiq noteer. ik miin bevindingen niel
olleen in een verslog, mocr ook op omslogen die ik om de f¡etreflende
sirkken doe, zodot een lotere onderzoeker de door mii in het verslog

Fomilieorchieven.
Dit ziin niet ollemool

echte fomilieorchieven. Bii het CRF worden
ook kleine verzomelingen geregistreerd die men geen fomilieorchief
kon noemen/ moqr die er wellicht eens toe behoord hebben of er toe
zouden kunnen goon behoren. lk doel hier op brievenvet'zomelingen,
losse dogboeken, reisnotities, kosboeken en persoonliike orchieven.
Ook verenigings* en bedriifsorchieven, die ìk - meestol slechts ols
frogmenf-orchief - bii een porl icu I ier oontref nemen wii in het reg ister
op. Juist deze orchiefies immers moken fomiliepopieren zo belongriIk
voor derden; zii ziin heel moeiliik op te sporen en de fomilie zelf
heeft er doorgoons niet veel belongstelling voor. Een gericht onderzoek noor olle verenigings- en bedriifsorchieven in Nederlond
kunnen wiI echter niet op ons nemen, wii noteren olleen wot toevollig op onze weg komt.

Openbore instel I ingen.
Wel bleek het ol spoedig gewenst hef onderzoek uit te breiden iot
orchivolio die door porticulieren gedeponeerd ziIn biI openbore in *
stellingen. Dotnoopt mii tot een herhoold bezoek oon olle museo, biblioiheken en orchiefbewoorplootsen woor men fomiliepopieren in de
bovenbedoelde zin kon verwochten. De inventorissen op de door bewoorde collecties ziin nomeliik long niet olle in druk verschenen; ik
moetzeduster plootse inzien om gegevens voor het register te verzomelen. Met dit werk zol nog vele ioren 'gemoeid ziin.
Doornoqst bliift er nog veel werk te doen oon de collecties die bii
porticulieren berusten, ook ol zond de eigenoor reeds een ingevuld
enquêteformulier.

beschreven siukken gemokl<eliiker l<on terugvinden. Een der.geliik i;
spectieverslog is echter nog long geen invenior.is. lnventoriseren (een
z.eer ti[drovende bezigheid) hoor-i niet tot de tol<en von lret CRF.
som_
mige eigenq'en ziin door nu zelf oon begonnen, ook z-iin er fomilies die zoeken nqor een deskundige die dit werk voor hen kon verrichten, woorbii ik don goorne bemiddel.
Meerdon tr,vee bezoel<en per week (gemiddeld) kon ik niet moken. De
verzomelde gegevens moeten nomeliik ook geregisi¡eerd worden. sinds
enige moonden heb ik hiervoor ossisrentie g"kr"g"n von eenwerkstudent.

De registrotie:

over elke coliectíe besioot een verslqg.zîî ziin in volgorde von
bin¡renkomst genummerd en opgeborgen
.nige koor.tsystemen geven
toegong op de in de versloger vervorte"ngegevens. De verslogeÁ zîin
echter niet geliIk von kwqliteit. wii k,rnen ze in d¡ie groepen ver.-

del en:
q
b

Deze formulieren (woorop moor weinig vrogen gesield woren om de
eigenoren niet of te schrikken) geven nomeliik nog te weinig informotie. Antwoorden ols 'wisi ik het moor' en 'von olles wqt' op de vroog

t

doo¡' de eigenoor ingevulde enquêteformul ieren
inspec ti evers gen vq n de c horter meester..
1c..,

inveniorissen.
De meesie ver"slogen bestqon nu nog uit hei oor-spr-onkeliike formulier;
vqrì een oontol eigenoren kregen wii nronuscript-invenlorissen toegestuurd, woo'von wiI voor het CRF ec,n copîe liefr¿n rnqken. op l"n
duur worden steeds me.er fo'mulieren vervongen cjoor.een rneer gedec

Follow -up.

verslogen.
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toilleerd verslog.

De registrqlie: indices.
l. Nl ,:men*index. Dezebevaldenamen

vr:n fomiiies en personen
die in de verslogen genoemd worden, tenminste, wonneer von hetr een
redeliIl< oontcrl stukkeir bekend is. Wii nemen niet elke in een leslomentof eigei,dornsbewiIs gencernde nocrm op; het regisie' îs in de eersie
plocrls bedoeld voc-,.' lristo' ici, ho¡:wel r-.cri¡..ru¡ iîil< ook geneoloqen e,
rrcrn p;ofiieren do,:r'dcit zii vio het regisier op het spoot l<onten von lto-"
miliepcpie;'en w/ocr' mìssclric.n ieis von hun goCing írr stoct.
C)p cie l..corten is zo.,'eel mogeiiik r:ongeiel<end uiÌ welke tiicì en vorì
wc. ll<e oirrd d<: stul<ken z.iirr. Drl iirfo¡ nrolie, orrileend ()on de o¡-rder o
¡¿rngedi..iícle vet slcqen is uiter,:r:icl zeer srJrnrnie, en Ceonde'zo,:¡l<er:
cl ie ter plcrri'se een or chiel gcrr:t bel<iil<err lcc¡,i cl us \/o(ri ver;cssinger;
heî u-ìir: slouisie ve¡rroclriíi'rqç¡1,
i<¡¡n.tc:,r te st,:lrlrr , Misschi¿¡ 6rzs¡
"'eit
nlocir hel is ool< rncgeliil< clot hii, ricrrigelol<t doc, ce'r tres,.:11,iiyir¡g r;¡i5
'hr:i c;rchir:f gooi ler ug iol '1 3'/8' I<-rleuiciestelcl incei cc>irstciei eir dcri
cle,.zc me cjedeling slcol op ee ¡r \/cizcn'elitrg ,;er'eoloqischr: gegevens /
Coor' cle e iqenocrt lert r¡¡'1'sç11j.,3 'o, chief ' ger:oc-mcl
.

?,. To¡,-'3grc f iscl-re inci ex. in dìt kcrq'ts;zs¡q.r'¡¿orden gegoveir)
orrder gebrcchtorrercrclri'zcrlio'¡cn fopogrofische oci,cl cJie e lde,s ziir:
dr-rr¡ mc-,ir zou vcì wr:chleri . Als vootbeelcl : 5iuk11ç,ri'ì over een Zeer-.ru¡se

f..;milieitreerr GronirrcJse fì-tmilieq''chir:f. Ook eer.' mederjeiing doi eerr
f,:miiieorclrîei: r:fll<omsiig is von l<rten we zegqen ee'¡r Doesi¡urqse ltcr,-nilie l<omt orrdc-.t Doesburg in deze index te sican. A''chivciìo van
piootseliike verenígingeir en bediíiverì worden in çJ"r. rndex olleen
v,-.tmeld won¡ìee¡ zîi zich elders bevinden, olt wonneet zii in po' ticr-r *
lier bezit ziin " Zîin zii ondergebrocht in de plooiseliil<e c¡rchiefbewcrorplocils don belroeven zii geen vermeldirrg în de topogrofische in-.
dex.
Bovendien is er een koortsysteem von reisverslogen, Fomilieo.chieven
bevotten veel vtrn dergeliike verslogen en il< heb ze vsn het begin of
geregistreerd op reisdoel, Met het Nqiionol Register of Archives te
Londen wisselden wii gegevens uit, zodot hier nu ook een liIst is von

door Britien gemookte.eizen nqqr Nederlqnd. Het wos niet mogeliik
om ol deze verholen te lezen (er ziin er nu co. 500 gelegistreerd) en
ook hierl¡ii zul len de ondel'zoeker zowel verrossingen q ls teleurstel l in*
gen wochte n. Zîi ziIn per prov inc ie gerongsch ikt (voor het buiten lond per
lond) en dqorbinnen chronologisch.
Verder ziin wii bezig met een olfobetische index vqn huis- en heerli¡kheidsqrch ieven en frogmenten doorvqn
"

3. onderwerpenindex. Het criterium voor opnome in de onder.werpenindex is nog moeiliiker te bepolen don biI de vorige indices.
Hei is niet olti¡d te voorspellen in welke richting de belongstelling
von histolici zol goon. Loter heb ik wel eens spiit ols il< niet op een
vl'oog kon oniwoorden omdot ik noliet een notitie te moken over een
stuk woor ik toen het belong niei vqn înzag. Longzomerhond goonwii
dus meer in deze index onderbrengen, eigenliik komt nu o I les er in wot
'biIzonder' is in een fomilieorchief.'Biizonder' ziin dogboeken, we*
renschoppeliil<e qontekeningen, bedriifsboeken von een boerderii,
grote brievenverzomelingen, notu len von een vereniging, instructies
voor huispersoneel, bouwtel<eningen, bestekken en nog veel meer.
Niet'bíizonder' ziIn teslomenten, boedelpopieren, huwelîil<se voorwoorden, diplomo's en qonstellingen. Dot wil niei zeggen dot zii geen
belong hebben, mqor qlleen dot zii in proktisch elk fomîlieorchief
vooll<omen en dot het dus geen zin heeft ze in de onderwerpenindex
ievermelden. Soms weet il< niet von te voren welk gebruik er von een
stuk gemool<t zql worden wocriover ik een oqntekening mcol<ie"
zo was ik ve*'qst le ve'nemen dot de [ochtboekies die ik in de index
hod opgenomen met de gedochte 'ie kunt nooit weren'een onderz.oeker l<onden helpen oon gegevens over de vogelstond in Nederlqnd in
de vorige eeuw, Hoe meer dergeliil<e vrogen wii kriigen, hoe meer
spelden wiivon te volen uit de door ons ondelzochte hooibergen oport
kunnen leggen. leder die het register roodpleegt dient echter wel te
beseffen dotde informqtie die wii geven zeer frogmentqrisch is en dat
oltiid zalbliIven, geziende r:ord vqn het moter.iqol det wii bewerken :
on geord en de orchieven.

1
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v0n het legister.

bii het CRF verzomelde gegevens zullen niet in druk verschiInen.
Wie von het iegister gebruik wil moken kon dot doen door een brief
te schriiven (Centroo I Register v,:n Fomilieqrchieven, Dlift 27 , Utrecht)
De

ielsi rto voorolgo<rnde ofsprook. ln hei
o lgemeen is het register op werkdogen von 9*l 2 uur toegonkeliik, moor
in vc.rbond met de vele reizen von de choriermeestet kon hei ziin dot
de bezoeker vool een dichte deur komt wonneer hii niet von le voren
een ofsprcrok heef i gemool<1.
of

door een persoon liil< bezoel<,

I

.Jon het bestocln vqn die popielen he' irrnerd, mo,:r ool< hoop il<
von

cr.e

on*

dot'zoel<ersmeergegevens over collecties te k¡iigen die ik zelf of niei;
of slecl-¡ts zeer vluch,'ig te zien kreeg. Wii l<unnen don ons oppcrcot
sieeds meer velfiInen" Ook stel ik het op pliis le venremen ols een
verzomeling niet dol'gene bevolte wot de onderz-oeker er zich * rrr isschien op glond von door ons ve¡slrel<te inlichtingen --vorl hod voor.gesteld. Alleen een voortdurende wisselwerking kon cle r.egisirr.rtie op
peil houden"

Ioekomst.

Roodpleging von de archieven"
Sommige eigenolen hel¡ben wel opgove von hun collectie gedoon bii
het CRF, n.ìoor wensen niet te veel lostig gevollen te worden doo¡'onderzoel<ers. l-let zol dus niet oltiid mogeliIl< ziIn om gelegistreerde
cr¡'chieven le bcl<iiken, mocrl in de meeste gevollen l<on het wel. Men
zii echter 7-orgvuldig bii hel rocrdplegen von ongeordende orchieven.
Soms liil<en zii alleen mqqr ongeordend en is er in werkeliIl<heid
wel sysieem in ie br:l<ennen. Wie stukken uit een pck of omslog lroolt
moeter dus voor zorgen ze loter weer op dezelfde ploois terug te leggen. ll<heb gemerkt dot heel veel onde¡'zoekers hierin nogoI z-ondigen.
Dikwiils tref il< in lqmiliecrchieven poriefeuilles oon met stukken die
overol vondqon gehoold ziin vool een of: onder onderzoel<, mool die
niei op de oude ploots ziin teruggelegd. Dit mookt loTer een verontwoorde inventcrísotie biizonder moeilíik.,
i.ìr-,g er"ger woldt het wqnneel de eigenGor zo vriendeliIk is om stul<l<en
mec te geven/ moor ze niet terug l<r"iigt, Diverse collecties ziin op
deze mc¡niel verlorerr gegoon en heinde en ver verspr.eid.

Wisselwerl<ing.
No deze rrrisschien \^rot onv¡'iendeliIke woo'den wil ik opmellcen dot
hct mii toch zeer welkom is crls archier,'er in porTiculiere hqnden door
derden geroodpleegd w'o¡'den. Niel olIeen worden hierdoorde eigennors

Net is nomeliik moeiliik om op de hoogte te bliiven woor çls gereg istreerde verzomel ingen zii n . Dot geldt ncrtuur'l i
il< n iet voor col lec ties
in openbore instell ingen; de regisïr"otie doarvan wordt steeds verbeterd
en uitgebreid en door rniddel von iocrverslogen vernemen wii de nieuwe
oon',vinsten. Moor eigencren die in 19ó5 opgcrve von hun qrchief deden l<unnen over'liiden of verhuizen zonder dqt wii docrrvcrn iets te
hc,'en l<riIgen. Vondcrcrr dol het register r:lleen mocrr goed kon functio*
neren wonneer iedereen die over in I ichtingen beschikt betref fende
poriiculiere orchieven doorvon rnededeling doet. Ook wonneer de inlichting negotief is: 'het orchiei is door vocht vergocrn,, 'du erfgenomen hebben het vernietigd' e.d.
ln de toel<omsi zullen wii meer err meer gericht onderzoek goon
doen en bepoolde ccrtego'ieën von orchirzcr lio trochten op te sporen^
Het spoori don 'veel tiid wonneei"wii weten woornoor wij niet meer
behoever', ie zoel<en omdot de stukken niet meer bestciqn.
Voorlopig zíin wîi oon dit gelichte onder"zoel< niei toe; wii noteren
olles in het register en geven infoimotie door oon wie er om vrocrgt.
Onfeilboor is die niet, l<qn die níel ziin, moor il< hoop toch soms historicioon moteriocrlte kunnen helpen waer zîionders long- en misschien
tevergeefs - noor zouden zoeken,
:{-

*-
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Cocq (de), Coenen, Coetenburgh, Cole, Colenoer (de), Colster (v),
Coltermon, Columbie, Comons, Coninck, Cool, Coàlr, Coopvoerts,

VAN HOLLAND EN

LOKALE GESCHIEDENIS

Copp

vervolg vqn nr. 6 blz. 134.

G,

ier v.

Co

lslogen,

Cornel

iss., Corver,

Coswoeren

(v), Court
iv), Cu_

(de lo), Couwenhoven, Coiimons, Cromwel, Cruiiningen
lemburch, Cupere (de), Curiel, Cuiick (v).

door A.G. von der Steur

NALATENSCHAPPEN, GENEALOGIEN

Ao (von der), Abbesteegh (v), Ableing ('d), Abrohoms, Ackersloot,
Aelst (v), Aerssen (u), Aerssen v. Sommelsdiik (v), Aertsen (v), Aitto (v), Alberti, Alewiin, Alkemode (v), Allon, Alvarez, Amelingh,
Andel (v), Appelmon, Arckel (v), Arnold, Assendelft (v), Assignies
('d).

Boccher, Boeriwiick, Boets, Boke, Bom (c), Borckmon Wuiitierç
Boreniius, Borents, Bortelotti, Bortholotti v.d. Heuvel, Borwouts
Bosius, Bove, Beconus, Beoufort, Beoumont (v), Becker, Been,
Beesi (v), Belt (v. der), Beloerts, Benetruy, Bentingh, Berck, Berckel (v), Breckhout, Beresteiin (v), Ber"gen (v), Bernol, Bernord,
Beuningen (v), Beveren (v). Bicker, Bicker von Zwieten, Biesheuvel (v. den), Bisschop, Blonckert, Block, Blois, Blois von Treslong,

Blommendoel, Bliienburch (u), Bock (de), Bodeck (v), Bodeghem,
Boeckhorst (v. den), Boetseloer (v. den), Bohel, Bom, Boot(h), Bore:1, Bornezee, Borremons, Borsselen (v), Bort, Bosbergen, Bosch,
Boshuiisen (v), Bosvelt (v), Bots of Brots, Botzheim (u), Boucquel,
Boudoen, Bourgoigne (v), Bouwen, Boii, Bt'ondeloer', (v. den), Brond*
wì[k, (v), Brons, Brosser, Brederode, Bleemon, Brienen (v), Br ienne (de), Br'îou (de), Broeck (v" den), Broers, Bronckhorst (v), Brouck,
Bt'ouwershoven (v), Btugmon, Bruiin (de), Bugge, Buissonnel, Burgh
(v. der), Buiick, Bye (de), Byemont (v), Bylondt (v).

Comerlingh, Cqmersvelt, Compo (del), Copelle (v), Copelle (v.der),
Coppelle (v. de), Corp, Corpentiet' (d"), Cosenbrooi, Costrickum
Cots, Cotshuizen (v), Cotz (v), Cou, Ceur (lo), Chontroines (de);
Cinecq, Clont, Clopiés, Cloring, Cleeff (v), Cloeck, Clootwiick(v)

't

Dobleing, Dom (v), Dovid, Dedel, Delft (v. der), Deuis v. Assendelft,
Devrz, Diert, Dimmer, Does (v. der), Dono. Donckers, Dorp (v),
Doublet, Douglos, Douw, Drolenvoux, Dussen (".d") Duiick, br;i"
(v. der), Duiinevelt (v), Duiisr v. Voorhout, Drì¡ueÁvoorde (v).

Eelbo,

Egmond (v), Egmondt (v), Elonts, Emtink, Endegeest (u)
,
Erosmus, Erckelens, erfopvolging, Erkenswiik, Eversdiick,
Eversteiin (v), EverswiIn, Everwiin.

Engels,

Foget (du), Feron, Filhon, Fockenburgh, Fokkers, Fonteiin, Foreest
Fronex of Vronex, Fremeoux, Fiick, Fiick v. Hoven.

(u),

Gool, Goel, Gqrdiin (du), Geer (de), Geer(v. der), Geleiin, Ge_
leiins, Gelre (v), Geni (v), Gentis,, Guury (de), Gobbundon.k (u),
Go_
dolphin, Godiin, Goes (v" der), GoetÉols, Gordon, Groof (d.),
Grocht, Groeff (de), Groeff (v. der), Groenesteiin (v), Crolná_
veld (v), Groenewegen (v), Groenings, Grol, Groot
ije), Grui[*
ter, Guéror, Giisel"
Hoos (de), Hoeck, Hoecx, Hoemstede (v), Hoen (den),Floghen(ten)
Holewiin (u), l-lols, Hordenbroeck (v), Horsholie (v), Hortgors,
Hortmon, Hortsinck, Horweiier, Houltoin (de), Hoiimon, Hedick _
huiisen, Heemsker"ck (von), Heeze (de), Hel,nonr, Hålmont (v), Her_
tog, Heuft (of Hoeufr), Heuvel (u.d.), Heiiden (v.der), HeiIm (u.d),
Heiithuizen (v), Hinloopen, Hoeckgeest, Hoenft, Hoeiie'(v. den),
Hofdiick, Hofmon, Hogendorp (v), Hogeveen, Hohenlo{v), Hol _
lesloot, Holsoppel (v), Holsreiin, (v), Honcoop (v), Honigh (of Ho_
nings), Hooch (v. der), Hoochstrqten (v), Hoogenbirk, Hoãgerbeets,
Hooghlonde, Hooghmode, Hoorn (v), Hoorn (u),
Hoorne,
"f Hornes,
(u), Horne (v), Houwelingen (v), Hove (ten), Hove
(v. den), Hu_
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(de), Hulshout (v), Hulst (u,d.), Hulst (TeiIler v.d"), Hulter
(d"), HuiIdecoper, Huiigen, Huiigens, Huriiter'"
bert

ldelet

ingen

(v),

lntestcrlo (erfopvolging

cib), lnthimo,

'hoo'n

lsenboch.

iocht (u.d.), Jcrcob .ir:rrss, Jonsz. (Willem). Joger, Jone, Jonge (de),
J

onsh (de).

Kokeloor, Kemp, Kempe, Kemp (v. der), Kettigh, Kei[ser, l(ien
Koole, Krooiivonger.

,

(de), 't Lom, Locecq, l-eck, Leeuwen (v), legitimepor'tie, Lenfing, Lestevenin, Leiinss, Limburch (v), Linde
(v. der), Linden (v. der), Lip (v. der), Lockhorsi (v), Loenius, Loo
(u), L.oon (v), Loover' (de), Lucos, Luchtenbe¡'ch (v), Lun ingen (v),
Loen (v. der), Loloing

Lutions, Liinden (v)
Moos, Mognus, Moin (lo), Moire (lo), Molsem (v), Mon (de), MondeischeiIt (v), Mor-ck (v. der), Morees (de), rV\orle (v), Morlot (v),
Moroielle, Mr:rquetie, Mortini Motenesse (v), Mouringhs, Meel
(u), Nleer (v. der), Meerkerken (v), lvlee'mon, Meeikerken (u),
Melcl<nop, Menin (de), MerchiIs, Merivoorde (v), Merode (v), Messelonden, Mestertius, Meulen (v. der), Meulmcn, N\eisienbroeck (v),
Mei[ (de), Meiiers, Michel, Michiels, Middelhoeck (v), Mierop (v),
Moeloert, Moelbergen (v), Mogge, Moleschot (v), Molier, Mon
(du), Morrtfoort, Montinorency (de), Moor, Morionez, Motrosmees ,
Musch, MuiIlwi[ck (v), Muiis v" l-loly, MiIle (v" der), Miinen (v).

Noeltwiick (v), Noerden (v), Nossou, Noth (v. der), Nemegheer,
Neve (de), Neiits, Niel (v), Nienburch (v. der), Nieuwnoer (v),
Nisse (v. der), Nobel, Noordeloos, Noot (v. der), Normondie (erfopvolging in), Noiien.
Oldenbarneveldt (v), Oliphont, Olmen (v), Ommeren (v) ,
Onderwqier, Onoff, Oortmon, Oosterrncer, Oost-Frieslond, OronIe,
Ormeo, Os (v), Osnobrugge (v), Ouseel, Outheusden (u), Outs-

Oem,

(v),

Overqcker (v), Overbeeck (v), Overschie (d'), Oijen (von),

Poots, Poouw, Poender.en, Polont (of pollont), poling, polm, pqn_.
croes/ Popenbroeck (u), Pqrmentier-, poter, poth, pouw, pelt ,
Pelthcrns, Pennemes, Pereiro, Per.on, perre (v. der), persiin (v), peTershem, Peyron (du), Peiister'(de), Pieck, pieters, pimentel, pits,
Pittenius, Plessis (du), Plettenburch (u), plug, poederoiien (v) .
Poelenburch, Poelgeest (v), Poll (v. de), pollis, poppe, por.tugol,
Pot, Pottere (de), Prevoost, Prins, Pronk.

Quenck, Quesne (du), Quickelbergen (v).
Roephorst (v), Roesvelt (v), Roinevol, Rompius, Rondenzoode (v),
Rontzou (v), Ros, Rottoller, Rouwer.s, RovesteiIn (v(, ,Reepmoecker,
Rees, Reessen, Remocle, Renesse (v), Renoi[, Repeloer, Reiidoens,
ReiIers, ReiIgersbe'ck, (v), Rhelingen (v), Riebeek (v), Rierwiick (v),
Ripperdcr (v), Roequoilol, Rodenbulch (u), Rollont, Rom, Roo (de)
,
Rosenburch (v), Rosendoel, Rovere (de), Ruven (ofl RuiIven), Ruíis
,
RuiIsscher (de), Ruiiter (de), Riickoert, Riicken, Riikewoort, Riin (v),

Riiniok, Riiswiik, RiIth (v. der), Riizick.

Secreloire, Solm (Groof von), Sondifort, Sonen (v), Schoeffer ,
Schoep, Schogen, Schogen (v), Schepmoes, Schilperoort (v), Schimmelpenninck, Schîppers, Schooten (v), Schot, Schouten, Schouwen
(v), Schouwenburch (v), Schrevelius, Schrevels, Schreuder, Schue*
ren (v. der), Schulerus, Schuiirmons, Schuiit, Seghvelt, Seigneur
(le), Seller, Sicx, Simons, Six, Slingelondt (v), Smout, Snoeckoert,
Soelen (v), Soets (v" der), Sohier, Solms, Sonnemons, Sonnevelt,
Sorgeloos, Souburch, Soutelonde (v), Spoen, Speelmon, Spex ,
Spier"ingh, Spont, Sprong, Siolpert, Stopelen (v), Stovenisse, Steelondt (v), Steen (v. den), SteenhuiIsen, Steenhuiisen (v), Steevensse,
Stevens, Stirum, (v), Stoppeloer. (de), Strolen (v), Stroten (v), Strick,
Sucrres, Surck (v), Suiis, Swonevell, Swortsenlcurch, Swieten (v),
SwiIs, Sylvio (de Compos), Symons, Sypesieiin (v).
Toelnrci-rs, Toets, Teelincl<, Tersc,n, Ietrode

(v),

Iets

(v),

Teiiler

ló0

lót

v. der Hulst, Teiilingen (v), Thone, Thibout, Thissot, Thol (v) ,
Thouron, Thuiil v, Serooskerke, Thiisius, Tiepmo, Timmers, Tombe
(de), Torre von Opiinen (de lo), Treslongh (Bloys v), Trier (v), Trip,
Tromp.

Utrecht (provincie), Utrecht (v), Uiitenhoge d.M., Uiittenhove (v).
Volckenoer, Volckenburch, Vole (de), Vollensis, Vqsseur' (le), Veer(de),
Veloer (de), Velde (v. den), Velsen (v), Velters, Verboom, Verdoes,
Verdonck, Verloon, Vermeulen, Vermin, Verschoor, VersluiIs, Veseq (de), Vionen (de), Vicq (de), Vicior, Viloin, Virieu (de), Vily (de), Vleuten (v), Vloet (v. der), Vlooswiick (v), Vogeloer (de),
Volkoort, Vonck, Voocht (de), Voorst (v), Voort (v"der), Vos (de),
Vosmer, Vroesen
"

Wool (de), Woelpergen (v), Woesbergen (v), Wolbeeck, Worde (de
lo), Worendorp (v), Wossenoer (v), Wossenoer (v) burggroof von Leiden, Wossenoer (v) Alkemode, Wossenoer (v) den Bosch, Wossenoer
(v) Duvenvoorde, Wossenoer (v) Ruiiven, Wossenoer (v) Opdom ,
Wossenoer (v) Sterrenburch, Wqssenqer (v) Veur, Wossenoer (v)Voorschoten, Wossenoer (v) Wormond, Woter-ingh (v.de), Wotervliei (v),
Weibnom, Weir, Welderen (v), Weller, Welmon, Went (de), Werff
(v. der), Westerbeeck /v), Westerhout, Wesierloo (v), Westerwiick,
Westrenen (v), Weiiisen, Wïchmons, Wiegermon, Wiele (v. der),
Wieringen (v), Wildenberg (v. den), Wilhelmi, Wilhem (de), Willekens, Willem lll, Willem Jonsz., Willino, Wilmerdonck, Winder;
vViskerke (v), Wisse, With (de), With (Johon de)Witheiin, Witsen ,
Wrth (de), Witleboll, Wittert, Woerden v. Vliet (v), Wolde(v"de),
Woodword, Wouters, Wouw (v), Wouwer (v"de), Wulven (v), Wuiiiiers, WiIboo, Wiiburg, Wiick (v), WiInen, Wiingoerden (v), Wiingoerden )Ooms v), Wiintgens.
lJ lem

(v),

Zadelhoff

VARTA (1ól ó-r 8t 0)

Admiroolschop, Afrikoonsche compognie, Alblos, Alblosserwoord,
Alteno, Alterleiin, Amsterdom, plu.dering von een huis, Angolo,
Arkel, cr"n'ìverzorging, Assendelft (kopel von) te 's-Hoge, Augsbur-g sche Confessîe, gemeente te Leíden.
Boartvziik, bonken of iofelen, Borenís (willem), Beiiei.lond, tJobliotheek vr:n Boron v. Hohendor'ff, bierbrouvrerii, Blcklond, Bovenkor,.spel, lironclenbr-rrgsche Afrikcr:nsche Compognie, brondewíinen, B,e.do, Br ielle, Bi'unswiIk, Buiis (Mr. Johcrn).
Comerspelen, condio, comr:dionten, composítie, Coo¡nwinder (DrrCo,'omorrciel (kust vcrn), Crommon (Az\ortinus).

vid),

Delflcrnd, l<et,t op w<rte¡.moiens, Delfi., Denemcrken, subsicl ie, Dor *
d,sçh¡, Diechte: lond, dv¿origmolen, i-eci-rt von or',vorrgmoier ii.
eed, Fornond (Lorrro,,:cl v,), clediieuren, Éndegeest, Inç]elsci-,e Cou¡.t,
Exue (r ec h t vr:n ) .
Felice (de), Folmç5cr,
gedeputeerde

Fr

<rr,sche inv,f sie

ter St. Gen , strr)fveivoiging, gîlden,

Goeder.eede,

Gooilond, Goor, Goud en zilve', goud en zilversmidsgilden, grcr-nen/ 's*Grovenhoge,. Grcen l,:ndsche Compogn ie, Groot (l-1ugc de) ,
Grootebroek, Guineo (Kusi von), Guyoira (Colonie)^

Hoogsche Sociëteit, llcrzerswoude, Heusden, hofkr:pel, HonsholrediIk
(Huis te), Hontsbosch, Hoorn, Huiiter (de).

lntestoto (erfopvolging ob) in Alteno, iur isdictie in Zeelond.

lJvoy.

(v), Zeeuwens, Zeller, Zuiilen v. Nievelt

I

(v).

Koos en broodvolk, keure von Riinlono', keure von Schogen, keure
von Zeelond, Kleef, Koop, krooniuwelen (Engelse).
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tó3
leenrecht (Hollondsch), leenrecht (Zeeuwsch¡ Leiden, Linnoeus,
Loondo, loterii, Liif lond.
Mogelloon (Stroot von), meede, meêteelt, meêstoven, Mennonisten
te Schogen, Michiels in Putten (St.), Middelhornis, munt (geholte
von de), munt (generools von de).

woog (recht von de)r. woerbrieven, Wolcheren,
wqlvischvongst, Wol
ter lond, west-lndië, west- en I ndísche compogn
íe' west-stel
I ingwerf,
r'
- t"r'vv::r

\{estzqnen, Wieringerwoord, Wgerdehj

üñ;;'*i¡.

Nooldwiik,

nokoop of noosting (recht von), Niemondsvriend, Nier voort, Nieuwburg, Noordsche Compognie, zie Groenlondsche, Noort,

(Olivier von).

ACTIVITEITEN

oldenbornevélt (Johon von), oldenbqrnevelt (willem von), oorlogs
belosting, Oosthuiisen, Oost-lndie, Oost-tndische Compognie,
oostzonen, oronie, geldleningen, oudenhoorr¡ oudenhoven )Jocob
von), overleving (controcten von), Overmoes, Overspel.
Plundering von een huis te Amsterdom, pondgeld (recht von), predi
konten, procuieurs, .Purmer, piinbonk.

-

rontsoen, réfugiés, registers (openbore), ridderschop von Hollond,
retroctus (ius), Riinlond (hermeling von), Riinlond, Riinsburg (obdii
von),, Riiswiik.
schenkenschons, scheveningen, schoenmokersgild, schoolmeester,
eng" schotgeld, schotpochte (recht von), schotiche court, schoutombt, schout, vervqllen verkloord, slogturven, sleepersgiid, sliedrecht, sluis, sommelsdiik (brond te), speculeren ¡n bÃndewiinen,
spitsbergen, stqden (belegering von), storm von 's-Grovensonde,
strondrecht, studenten (collego von), te Leiden, Surinqme.
To.þoq9, Toioon, Theologie (Nederduirsch College der), re Leiden,
tolheffing oon den Riin, Truiien (obdii von Sr.).

vee, (vervoer von), Veenkoop, veere, Venetië, vlcordingen, Vlissingen, vriibuíters.

CONTACTDAG I9ó9.
Het bestuur heeft besloten voortoon
ioorliiks een biieenkomst te beleggen woor geiñteresseerde vok- en omoteur-historici tezomen
een
onderwerp uit de Hollondse geschiedenis noder zullen belichten.
Een
en onder is gedocht in de vorm von enkele korte ínleíd ingen
en een
uitgebreide discussie tussen inleiders en oonwezigen
Voorde eerste mool zol zo'n Contoctdog op een zo terdog in opril l9ó9
worden gehouden, te Hoorlem. Het onde rwerp von deze dog zol
ziin
elí kheden en moeili kheden von de historísche d
e von

ÑiñiF

ededelíngen hierover zullen nog volgen.

SYLLABUS OUD-VAD ERLANDS RECHT.

Biide penningmeester berusten een oontol exemþloren von de syllobus
von de werkcursus oud-Voderlonds Recht, gehouden von oktoLer
tot
december l9ó8 door Mr. F.c.J. Kereloor. bãr" gesrencild" ,fLtou*
beyo¡ het op l.ióllond berrekking hebbende deel von de heer
Keieloorb
syllobus over dit onderwerp uoui d" Archiefschool, bongevuldmet
een
oontol oridbre:;titels en.ùeìr¡vi.izigingen, voorol bejoeld-voor de lokole
en regionole Hollondse historici. Zolong de voorroodstreki:kunt
Udeæ
syllobus grotis bii de penningmeester bãstellen.
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OUDE NUMMERS VAN HET CONTACTBLAD.
Reedsgeruime Ìiid wos het eerste (proef) nummer von ons Contoctblod
uitverkocht, zodot er vele oongeslotenen ziin wier serie met nummer
2 begint. Het bestuur heeft doorom besloten von het eerste nurnmer
een nieuwe oploge te loten moken. Een íeder díe dit nummer úist kon
grotis een exemploor bii de penningmeester oonvrogen: H.M. von der¡

Heuvel, Boshuizerloon ll, Leiden.
sinds kort ziin ook de nummers 2 en 3 uitverkocht. Het oontol personen dot deze'nummers mist is echter veel geringer, zodot het bestuur
bii deze díegenen onder hoor lezers, die geen priis stellen op deze
oude nummers, wilverzoeken de nummers 2 en/of 3 oqn onze penningmeester te sturen, opdot deze doar ondere gelukkig mee kon moken.
Wonneer U dus groog nummer 2of 3 wilt hebben, neemt U don s.v.p.
ook contoct op met de heer Von den Heuvel

BOEKEN EN TIJDSCHRIFTEN

Goudse G lozen
von de beroemde gebrondschilderde romen ín de Goudse st. Jonskerk ziin de z.g. "cortons", de tekeningen von de voorstellingen op
de romen die gebruikt werden voor de vervoordiging von deze rompä,
bewoord gebleven. zii ziin nog vriiwel compleet ãonwezig en hebben beholve kunsthistorische woorde (vele coitons ziin gete-kend door
Dirck en wouter crobeth, moor ook von Hendrik de Kéyzer, L. von
Noor.t e.o. ziin tekeningen oonwezig) ook een zeer prokiische woqrde qls documentotie voor de telkens opníeuw noodzokeliike grote of
kleinere herstellingen qon de glozen. Òe omuong der tekånÍnlen bedroogt bii bonen von ó0 ð 80 cm breedte, bi¡no 2] kilometerl
De cortons ziin nu brondvrii geborgen in een kluis ín de st. Jonskerk en sinds kort geordend door een oqntot enthousioste vriiwilligerç
onder leiding von Mr. A.A.J. Riiksen, voorzítter-secretoris uon1"i
Fonds Goudse Glozen. op vele zoterdogen (uítgezonderd de zes zq'terdogen woorop de gehele groep de historischã cursus te Hoorlem,

volgde)isdoorde heren Veermon, Metseloor, Von Reenen en
Teeuwen
een inventorisqfie gemookt von olle oqnwezigen cortons,
welke ínventorisotiethonsdoorde stichting Fonds Goudse- Glozen op voorbeeldí
ge wiize in boekvorm is'uitgegeven: "lnventoris von je cqrtons vonde Goudse Glozen,'.
Tevens verscheen een mopie met vier foto's von frogmenten uít
de
frogmenten
"Vier
uit
de
cortons
von
de
Goudsã glozen ls5ó91lons:
l5ól " met een korte beschriiving. ln een dikkere mop verscheen: ,,De
glozenschot von de st. Jonskerk, noor de l7e eeuwse tekeningen
von
chr. Pierson e.q.", m9t reproducties von rze eeuwse tekeningln von
olle glozen. Deze.tekeningen ziin cq 75 cm hoog, terwiil dJromen
zelf l0à 20 meter hoog ziin. Doordeze hoogte èi'door de vele verticole en horizontole stiilen, ziin de romen ielf moeiliik te fotogro feren. Deze mop fotokqqrten noor de tekeningen von pierson nu,
ãient
fevens ols proktische wegwiizer bii de verzometing cortons.
Alle drie genoemde uitgoven ziin verkriigboãr bii de stichting
Fonds Goudse Glozen, crobethstroot'43, Gorão, voor respectiveliiI
f .12.50, f. l.ó0en f .12.50, ror l-l
-¡gdguoor r"rp. f. 10.- f. l.ó0

en

f. I 0.--.

v.d.

S

BOEK AANKONDIGINGEN
Hoe hetgroeide,

l8óó-l966,Gedenkboek 10O-iorig bestoon der Geref.
Kerk te woddinxveen; uitgegeven door de kerterJqd in somenwerking
met. drukkerii Veldmon te wqddinxveen, l9óg. Dit frooi verzo.gdeboekie is niet in de hondel, doch kqn zolong de voorrood strekt oongevroogd worden bii de scribo von de kerkerood, Ernst Cosimirloon l4
te woddinxveen. Het is geschreven door ds. w.J. Smíd, voorheen predikont von de gemeente, en A. wornoor Jzn. we kriigen een duideliiken goed gedocumenteerd beeld von het ontstoon
loÌere onf"n-d"
wikkeling von een kerkeliike gemeente von deze denominotie,
woor
de conflicten niet oqn voorbìi gingen doch die zich een voste ploots
in het leven von velen heeft veriekerd. Dergeliike beschriivingen
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vqn plootseliike kerkgeschiedenis ziin iuist wonneer ze zools in
dit gevol geschreven ziin met gebruikmoking von de orchievetl en zin
voor obiec tivïteit, belongrii k o I s voorstudies voor het grotere meeromvqttende werk. Het is te hopen, dot de bronnen wooruit de schriivers
konden putfen (heloos worden deze bronnen niet duideliik oongegeven)
ook voor de toekomst bewqord bliiven

Biidroge tot een bibliogrofïe vqn Hqorlem door mei. G. Rotelbond, te
verkriigen door storiing von f. l.20op giro nr.147418 von de Stodsbibliotheek te Hqorlem. Deze uitgebreide systemotisch opgezette liist
von geschriften betreffende Hqorlem is onmisbqor voor hen die zich
voor deze stod en ziin directe omgeving interesseren. Tevens is het
echtereen goed voorbeeld von een dergelijk werk zocls het eigenliik
voor iedere stod of streek zou moeten worden opgebouwd.
De tweeling in de Bon door G. Oosterboon, burgemeester von Zoondiik
(Zoonlondse Stoomdrukkerii N.V., Koog o/d Zoon, f .19"75). Met de
nodruk op de tweeling dorpen Koog en Zoondiik in de bonnevonWestzoon geeft dit boek zeer veel minder bekende gegevens (ook il lustroties)
over de geschieden is von de gehel e Zoonstreek. Als bii loge is ofgedrukt
de kroniek von Zoondiik door Ds Borstius uil 1644.

Hoe ontstond Spiikenisse? ln de nrs 2 en 3 von de 8e irg (19óB) von
Groei, het voorlichtingsorgoon von de gemeente Spiikenisse vervolgt
J. de Boon ziin in Contoctblod nr.2 oongekondigde ortikelen over
de oude geschiedenis von Spiikenisse, verduideliikt door koorties.
ln nr 3 vermeldt hii bovendien enkele interessonte orcheologische

vondsten oldoqr.

Verdwiinend Puttershoek, von deze uitvoerige dorpsgeschiedenis
(13ó3-19óó) wos de eerste oploge in 1966 zeer spoedig uitverkocht.
Het is verheugend, dot de grote belongstelling een herdruk mogeliik
mookte. Deze is thons te verkriigen ù f. 12.50 bii C.L. von Es von
der Hove, Schouteneinde 17, Puttershoek.
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Þer.Noord-zvid er op uit, een trqmreis von Volendom noqr scheve-'
ningen, door H.J.F. de Roy von Zuydewiin (þoperbock uitgove vc¡n
J.H. de Bussy, Amsterdqm .l 9ó8). Een tromgeschiedenis (von de bekende "blouwe trom" en vele von ziin stolgenoten) uit het tiidvok lSzgl9ó1. z.eerruimgeillustreerd met dikwiils zeldzome of onbekende oibeeldingen woorbii de tekst een ondergeschikte rot vervult.
Genootschop Oud-Westlond, ioorverslog I 9ó5-l 967 . Geillustreerd met
o.o. foto's von Berssenbrugge uit het gemêenteorchief von Nooldwiik.
Het o6n het verenigingsbeleid gewiide deel von dit verslog bevqf lezenswoordige beschouwingen over de toepossing von de monumentenwet.No een nuttige liist von publicoties over het Westlond volgt don
een studie over de boerderii De Wilde Zee onder Honselersdiik door
Jon Emmens. De slotzin luidt: Het is duideliik dot voor onderzoekers
het terrein von De Wilde Zee nog niet ofgegroogd is.

Joorboekie 1968 (7e Reeks, óe irg, W.L. & J. Brusse, Rotterdom l9ó8). Ditnieuwe ioorboekie bevoÌ weer de von deze uitgoven
bekende gegevens zools kroniek, necrologieën, verslog von Roterodomum ênz. Von de ortikelen noemenwii: de oprichting von de poordenposterii te Rotterdom 1809-1810 en het overzicht von wot er oon
oudheidkundig bodemonderzoek in de Rotterdomse regio werd gcdoon
in1967. Dit betreft de plootsen Vloordingen, Schipluiden, Kethel,
Heenvliet, Rockonie olsmede incidentele vondsen in Geervliet, Simonshoven, Bríelle, Hoogvliet en Heerionsdom.
Rotterdqms
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De speld in de hooíberg
Registrotie von geschiedbronnen ofkomstig
von porticulieren, door Drs. E.P. Polok-De

Booy l49

Het orchief von het Hof von Hollond lokole
geschiedenis, door A.G. von der Steur
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