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Ten afscheid

De heren mr. B . van 't Hoff en dr. J. L . van der Gouw, die gedurende vele
jaren hun krachten hebben gegeven aan het redactiewerk van ons blad en de
Zuidhollandse Studiën, zullen in de toekomst geen deel meer uitmaken van
de redactie. Om voor beiden verschillende redenen hebben zij hun functies
neergelegd.
Aangezien ik gedurende al die tijd als secretaris van de redactie met hen
mocht samenwerken, meen ik op deze plaats enkele woorden aan hun afscheid te moeten wijden.
Beiden hebben zij in meer dan één opzicht grote verdiensten voor de vereniging gehad. Ik behoef slechts ten aanzien van de heer van 't Hoff de
kaarten van Bleau en Quack te noemen en van de heer Van der Gouw 'De
Ring van Putten' en 'Het Ambacht Voorschoten'. Dit betreft dan nog slechts
hun eigen oeuvre. Ten aanzien van de samenstelling van ons blad en de
Studiën is hun arbeid nog veel groter geweest. Node laten wij hen dan ook
gaan. Hun opvolgers zal een bijzonder zware taak wachten.
Ik meen dan ook namens de gehele vereniging te spreken, wanneer ik hen
dank zeg voor hun vele arbeid.
Persoonlijk bedank ik hen daarbij nog voor de prettige samenwerking en
uitermate deskundige adviezen gedurende al die jaren.
V.

Jaarverslag 1967

In het verslagjaar steeg het aantal gewone leden van 771 tot 921. De stijging
met 151 was het resultaat van 229 aanmeldingen en 78 afvoeringen. Het aantal buitengewone leden bleef 88. De benoeming van de heer mr. B . van
't Hoff bracht het aantal ereleden op 3.
Op 1 januari 1968 waren van de gewone leden er 85 tevens lid van 'OudWassenaer', 95 van 'Delfia Batavorum', 8 van 'Oud-Woerden' en 153 van de
Historische Vereniging Vlaardingen.
Het bestuur was begin 1967 samengesteld uit de heren jhr. T. A . J. van
Eysinga, voorzitter, mr. M . J. Blok, secretaris, mr. J. C. M . Snel, J. H . van
Capellen, mr. J. E . J . Geselschap, G . J. Verburg en mr. J. A . Borman. In de
1

najaarsvergadering werd de heer drs. P. A . Henderikx gekozen tot bestuurslid in de plaats van de heer mr. M . J. Blok, die volgens het rooster aan de
beurt van aftreden was. In verband met het a.s. aftreden van mr. Blok nam
mr. Borman in de loop van het verslagjaar het secretariaat over.
De voorjaarsvergadering werd op 1 april gehouden te Mijnsheerenland. Voornaamste agendapunt was de vaststelling van het financiële verslag over 1966,
dat zonder opmerkingen de goedkeuring van de vergadering verkreeg. Wegens
de ongedacht grote opkomst (mooi weer en toenemend eigen vervoer!) werd
de vergadering verlegd van restaurant 'De Beukenhof' naar de NederlandsHervormde kerk. Dat had het voordeel, dat de belangwekkende uiteenzetting
die de heer A . van Walsum, burgemeester van Mijnsheerenland en tevens
president-kerkvoogd, over geschiedenis van dorp en kerk gaf, onmiddellijk
op de vergadering kon aansluiten. N a bezichtiging van de kerk volgden wandelingen door de nieuwe wijk van Mijnsheerenland en - voorjaarsbelevenis
bij uitstek - door de Hof van Moerkerken. Deze tuin werd door de heer ir.
L . P. Ruys vriendelijk voor ons opengesteld.
De zomerexcursie, ditmaal naar Willemstad, vond plaats op 10 juni. De najaarsvergadering werd, overeenkomstig de traditie in lustrumjaren, in Dordrecht gehouden. Voor bijzonderheden over deze beide zeer geslaagde evenementen wordt verwezen naar de verslagen, opgenomen in het nummer van
juli 1967 van ons blad en in dit nummer.
Het enthousiaste verslag in het novembernummer over de excursie naar Belgisch en Frans Vlaanderen - organisator, evenals in voorgaande jaren, de
heer G . J. Verburg - legt getuigenis af van het genoegen dat de deelnemende
leden van Vigilate aan deze reis beleefden.
Het blad 'Zuid-Holland' verscheen drie maal. De reeks 'Zuidhollandse Studiën' werd uitgebreid met deel XIII, getiteld 'De Ring van Putten'. Dit werk
is van de hand van ons lid, tevens lid van onze redactiecommissie, de heer toen hij het schreef nog drs. - J. L . van der Gouw. Met grote waardering zij
hier melding gemaakt van de bijzondere financiële steun waarmee het provinciaal bestuur van Zuid-Holland de uitgave van deel X I I I - het meest omvangrijke van de reeks - mogelijk heeft gemaakt. Vigilate bood de leden
voorts het boekje 'Geschiedenis van de Oude Haven te Vlaardingen' aan, de
eerste uitgave van de Historische Vereniging Vlaardingen.
Bn.
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Jaarvergadering
te Dordrecht

Hoogtepunt van Vigilate's najaarsbijeenkomst, die tegelijk herdenking van het
twintigjarig bestaan der vereniging was, vormde de benoeming van de heer
mr. B . van 't Hoff tot erelid. Met krachtig applaus, dat aan duidelijkheid niets
te wensen overliet, verklaarde de ledenvergadering zich akkoord met dit eerbetoon aan de man, die een grote rol speelde bij de oprichting in 1947, en
die jarenlang, met onverflauwde ijver, de vereniging als voorzitter en als lid
van de redactiecommissie diende.
Verscheidene andere zaken in het persoonlijke vlak kwamen aan de orde.
Afscheidswoorden had de voorzitter te richten tot de heer mr. M . J. Blok,
het bestuurslid dat per 1 januari 1968 aan de beurt is om af te treden. Die
afscheidswoorden waren tevens dankwoorden voor de arbeid die de heer
Blok als secretaris voor de vereniging heeft verricht. Welkomstwoorden kon
de voorzitter spreken tot de heer drs. P. A . Henderikx, die in de plaats van
de heer Blok tot bestuurslid werd benoemd. Tot leden van de kascommissie
koos de vergadering de heren Th. Cino en mr. W. Dirksen. Met erkentelijkheid maakte de voorzitter gewag van de bereidwilligheid waarmee de heer
dr. J. Moser, accountant, de vereniging van dienst is geweest door haar financiële jaarstukken te bezien. E n met dankbaarheid vermeldde de voorzittere dat wijlen ons lid mejuffrouw Kolkmeijer aan de vereniging een legaat
van (netto vermoedelijk) enige honderden guldens heeft vermaakt.
Besloten werd het lidmaatschap van bestuur en redactiecommissie aan een
maximum-leeftijd van 70 jaar te binden; degenen die deze leeftijd bereiken
treden aan het einde van het betrokken kalenderjaar af. Een tweede aanvulling van het huishoudelijk reglement vormde de bepaling, dat leden die tevens lid zijn van een geschiedkundige vereniging waarmee de mogelijkheid
van een gecombineerd lidmaatschap is overeengekomen, een reductie van
20% op de contributie van onze vereniging genieten. Laatstbedoelde wijziging legde een bestaande toestand vast.
De heer Verburg kon namens de redactiecommissie de verschijning van deel
X I V van de Zuidhollandse Studiën tegen het voorjaar van 1968 aankondigen.
Voor verenigingen die de studie van lokale historie ten doel hebben staat zo merkte de voorzitter naar aanleiding van een vraag van mejuffrouw P.
Beijdals op - steeds de gelegenheid open om onze vereniging met een verzoek om het sluiten van een overeenkomst als in de vorige alinea bedoeld te
benaderen.
De lunch in 'Ter Merwe', die - net als trouwens de vergadering - een bij3

zonder gezellig karakter droeg, werd nog belangrijk opgevrolijkt door de
aankondiging van onze zeer gewaardeerde gast dr. R . Eijsink, lid van gedeputeerde staten van Zuid-Holland, dat het provinciaal bestuur had besloten
aan Vigilate op haar verzoek een extra-bijdrage van ƒ 5000,— te verlenen in
de kosten van uitgave van het begin 1967 verschenen boek 'De Ring van
Putten'. De sterk tegenvallende kosten van dit deel van de Zuidhollandse
Studiën hadden het bestuur tot bedoeld verzoek gebracht.
Vigilate stoffeerde overigens, geheel naar gewoonte, haar vergaderdag met
enige bijzondere belevenissen. Het meer heldhaftige deel van de vereniging
waagde zich op de heenweg aan een vaartocht, per Dordtse gemeentepont,
van Alblasserdam naar Dordrecht. Verkild als zij waren lieten deze dapperen
- onder wie wij een zestal bestuursleden opmerkten - zich na aankomst in
het Museum V a n Gijn de sherry, die het Dordtse gemeentebestuur aanbood,
extra goed smaken. Verwarmend waren ook de woorden waarmee de burgemeester van Dordrecht zich tot de vereniging richtte in de hartelijke toespraak, waarmee hij de leden in zijn stad welkom heette. Gaarne verklaarde
onze voorzitter in zijn antwoord, dat de vereniging zich voorneemt de traditie
van de lustrumbijeenkomsten in Dordrecht te handhaven. Dat voornemen
werd 's middags nog verstevigd door het aanhoren van de causerie die de
heer W. van den Berg, Hoofd van de Afdeling Restauratie van de gemeente
Dordrecht, voor ons hield. Zijn prachtige dia's en zijn belangwekkende uiteenzetting boeiden de aanwezigen zo, dat het uur van scheiden voor een ieder
te vroeg kwam. Met het meeste genoegen zullen wij ons over vijf jaar opnieuw over de vorderingen van de restauraties op de hoogte laten stellen.
Bn.
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Het turftonnen,
Dr. A . J. KÖLKER

een v e r d w e n e n beroep

Voordat het delven en gebruik van steenkool opkwam was turf naast hout en
gedroogde koemest de meest gebruikte brandstof. Het spreekt vanzelf, dat
dit op plaatsen waar het niet gestoken werd, aangevoerd moest worden, hetzij
per schip, hetzij per wagen.
De turf werd dan vaak in tonnen gemeten, waarvoor men geijkte tonnen gebruikte. Omdat het ijkwezen onder toezicht van het gemeentebestuur viel,
behoorde het aanstellen van tonners of tonsters bij de plaatselijke overheid.
Deze stelde dan vaak een reglement op en de mensen, die het werk verrichtten, werden beëdigd.
Z o was het ook in Haastrecht, waar we in de resolutieboeken verschillende
aantekeningen vinden betreffende de turftonsters. Hier regelden de twee burgemeesters de toerbeurten etc.
De oudste bepaling uit het gemeente-archief van Haastrecht is van 1685,i)
maar het blijkt dat er toen reeds turftonsters waren. )
'Compariti gehouden bij burgemeesteren op den raedthuyse tot Haestrecht
op den 12 augustii 1685.
Alsoo eenige onlusten onder de turfftonsters waren onstaen, soo over hare
beurte waer te nemen, als mede dat na haer oordeel eenige tonsters van
ouderdom onbeqaem geworden waren, die daerom behoorden gecasseert te
sijn; verder waren verscheijde nieuwe sollisistanten om tot tonsters te worden
aengenomen, waerop na rijpe deliberati bij burgemeesteren is geresolveert en
vastgestelt, dat dese naervolgende genoemde tonsters op haren ouden eedt
sullen voortgaen met haer werck van tonnen als namenlijk
2
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dus maeckt dit getal uyt 22 personen en indien iemant door ouderdom ofte
swackheijt sijn werck niet wel conde doen, sal wel vermogen een assistent
benevens hem te nemen, maer niet buyten den rang van de beeedigde tonsters
op verbeurte van cassati.
Edoch indien iemant van ouderdom soo swack wert, dat hij selfs niet meer
can int schip comen, sal geen ander sijn beurt mogen laten waernemen, maer
sal sijnen dienst cesseren ende ophouden.
Is verder geresolveert en vastgestelt, dat geen nieuwe tonsters sullen werden
aengestelt voor en alleer het getal van de oude tonsters is beneden de twintich
personen.
Item een yder tonster sal sijn beurte moeten waernemen soowel in Vriese
potten als andersins, sonder te vermogen een proffijttelijcker ofte gemackelicker beurte af te wachten, op verbeurte van een jaer en ses weken van sijnen
dienst versteken te sijn.
Aldus geresolveert en vastgestelt bij burgermeesteren der stede ende landen
van Haestrecht ten dage en jare als boven.
Ter ordonnantie van de selve, Nicolaas Buyck als secretaris.'
Men ziet, dat het werk hoofdzakelijk door vrouwen gedaan werd. In de lijst
komt slechts één man voor. Bovendien had men op dat moment nog geen
geijkte tonnen, maar gebruikte Friese potten. Dat men blijkbaar erg happig
was om door dit werk een klein centje er bij te verdienen, komt haast schrijnend aan het licht wanneer men bepaalt wel een hulp te mogen gebruiken,
maar geen plaatsvervanger. K o n men door ouderdom of zwakte zelfs het
schip niet meer inkomen, dan moest men er mede ophouden.
De naamlijst geeft tevens de volgorde van de beurten aan. Niet duidelijk is
het of deze beurt per schip, per lading of bijv. per week gold. Dat het inderdaad op een scheepslading betrekking moet hebben blijkt uit de 'Nadere resolutie genoomen bij burgermeesters den 30e july 1689 noopende d'beurten'
en in margine van de vorige resolutie geschreven:
Ts geresolveert, dat de beurte bij de tonsters mede sal vervolgen naer de rang,
alschoon dat alleen maer een quakje of een gedeelte van een schipslading
mogte sijn, te reeckenen tot twintig toe en daerenbooven onder soodanige
peene als boven is gemelt.'
Blijkbaar bestond er echter nog niet een vast omschreven reglement. Vandaar, dat de burgemeesters op zondag 6 augustus 1690 in een vergadering dit
reglement opstellen:
'Naerdat eenige clagte noopende 't intonnen van den turff als andersints
waren gekoomen, soo hebbe burgermeesteren voor haer doen citeeren de
turftonsters alhier en naer verhoor van eenige van de selve en deliberatie
goetgevonden en verstaen, dat van nu voortaen sal werden opgevolgt de navolgende ordre van tonnen.
6

Eerstelijk is geresolveert, dat de tonsters gehouden sullen sijn, gelijk haer
belast werd bij desen alle turff in de tonnen in te rapen sonder die met mandens te mogen instorten en soo lang nog geen plaets of gat int schip is, sal
met mandens moeten werden aengegeven.
Sullen soodra plaets onder int schip is op haren eed, den molm schoon weggedaen sijnde, de ton met turff drie malen stooten of overhalen.
Een ton bijna vol sijnde, sullen de tonsters den turff moeten platten, wel iets
boven de kimmen, maer niet beneden.
Ingeval eenige schippers met een staert van Friesen turff koomende, of met
een schip turff hier sijnde en weer heen varende, gelijk ook van anderen
turff en minder lossende dan 100 ton, evenwel een hondert aen de tonsters
sullen moeten betalen, meerder lossende naer proportie.
De tonsters sullen genieten voor yder hondert ton van de Vriesen turff
twaelff stuyvers en een halff en van anderen inlantsen turff twee duyten of
vier penningen van yder ton.
Aldus gearresteert bij burgermeesteren voornt. (blijvende niettemin de resolutien van de tonsters fo. 3 verso en 4 in haer geheel voor soo veel dese die
niet en contrarieert), alsmede aen de tonsters bekent gemaekt, datum utsupra.
D'absente tonsters sijn geweest Meijnsje de Coster, Maritje Goosens, Cornelia Lievens uitgescheijden, Marrigje Toornen, Trijntje Aerts, sijnde anders
alle present geweest, die fo. 3 geregistreert sijn.' )
Het loon is hier kennelijk verhoogd, want 13 juni 1692 werd door schout en
burgemeesters 'nader geresolveert opt versoek van d'heer Swanenburg en 't
vertoonen van sijn merkelijk nadeel vant nevens gemelde tonnen van den
Vriesen turff, dat van nu voortaen niet meerder van yder hondert ton Vriessen turff sal werden betaelt voort tonnen dan tien stuyvers, gelijk van outsaf
is geweest, mits niet minder gelijk werdende gelost dan een halff schip turff,
waernaer de tonsters haer sullen hebben te reguleeren.' )
Waren er in 1685 nog 22, toen men besloot dit aantal op 20 terug te brengen,
12 september 1697 zijn er nog slechts 11 over: 'vermits dyverse turfftonsters
sijn koomen te overlijden ende dat ook eenige hebben haer dienst gequitteert
en andere door ouderdom onmagtig, so hebben burgermeesteren voornt. deselve tonsters voor haer doen citeeren.' Bij de elf die dan verschijnen, worden er nog 5 nieuwe benoemd. Allen worden beëdigd:
'Sijnde aen haer voorgehouden de resolutien int voorgaende resolutieboek
folio 4 en 49 geregistreert, alsmede de ordonnantie bij haer E d . Groot Mog.
voor so ver het tonnen belangt geeemaneert, voorgeleesen en gelast hun
daerna punctueelijk te moeten gedragen, die alle sulcx aennamen, waerop de
oude elff tonsters sijn gecontineert op den eedt voor desen gedaen ende de
5 nieuwe aengestelde gedaen den volgende eedt:
Wij sweeren turftonsters te sullen sijn der stede en landen van Haestregt, alle
tonninge naer ons beste weetenschap ter goeder trouwe en opregt te doen,
3
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ons gedragen na de resolutie bij schout en burgermeesteren opgestelt of nog
te maken en specialijk ons reguleeren na de ordonnantie bij haer E d . Groot
Mog. ten opsigte vant tonnen geeemaneert en voorts te doen dat eerlijke
tonsters betaemt, seggende: So waerlijk moet ons God almagtig helpen.' )
De ordonnantie van de Staten van Holland en West-Friesland, waarvan tweemaal sprake is, was 18 maart 1678 uitgevaardigd.
Hierin werden twee beëdigde ijkers aangesteld, een voor het Noorder- en een
voor het Zuiderkwartier 'die alle tonnen, daermede den turf gemeeten of
getont werdt, sullen moeten brengen op een egale mate ende forme ende
sulcks oock van een ende 't selve fatsoen ten reguarde van derselver wijtte,
hooghte ende breette.' Z o kreeg men een eenheidsmaat, die voor de verschuldigde impost op turf gemakkelijker te controleren zou zijn. Voortaan
zal het tonnen niet meer 'met mandens ofte andere maten . . . mogen geschieden (behoudelijck, dat de voorsz. ton met mandens sal mogen werden
ghevult) op peyne, dat de gheswooren vulster of tonster gedeporteert ende
daerenboven aen den lyve gestraft sal werden eenigen turff te hebben gelost,
ofte laten lossen, sonder die door soodanighen gheijckten tonne te hebben
laten tonnen.' )
27 oktober 1678 delen de burgemeesters en regeerders van Gouda mee, dat
Cornelis Groenewout door de Staten is aangesteld tot 'ijckmeester van de
turfftonnen over dese stad ende plattelanden daeronder resorterende' en dat
men 4 november te Gouda moet komen met zijn tonnen voor de ijk. Dit gebeurde jaarlijks. )
21 juni 1706 zijn er nog 9 beëdigde tonsters over, die graag verlenging van
hun aanstelling willen. De andere 7 zijn óf gestorven, of er mee opgehouden
wegens ouderdom en ziekte. Daarvoor in de plaats worden 7 nieuwe benoemd en de beurten vastgesteld. Tevens stellen de burgemeesters een nieuw
reglement op, dat verder is uitgewerkt in vergelijk met voorgaande. We geven hier de volledige tekst:
'Ordre, waerna de voors. tonder of tonsters haer sullen hebben te gedragen.
Eerstelijk, dat het tonnen sal worden gedaen bij beurten van twee tegelijk in
een schip en dat yder sijn beurt selfs sal hebben waer te neemen, elk schip of
schuyt voor een beurt gereekent, tsij of hetselve geheel, halff of minder gedeelte quam lossen tot 25 ton toe incluys, op peene van suspensie voor een
jaar en ses weeken.
Ymand door siekte of andere merkelijke ongelegentheyt de tonning niet kunnende doen, sal wel een adsistent uyt de beeedigde tonder of tonsters tot sig,
of in sijn plaats mogen neemen, dog ingeval ymand so oud en onbequaem is,
dat niet meer int schip present kan koomen, desselvigen dienst sal cesseeren
en geen ander die plaets mogen waerneemen, dan met speciaal consent van
burgermeesteren.
Conform het 5e articul van de ordonnantie op de consumptie van de turff
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sal niemand, die onbeeedigt is mogen tonnen, nog ymands plaets waerneemen
en sullen ook ten allen tijde de beeedigde tonder en tonsters des versogt sijnde
haer eed moeten vernieuwen op soodanige peene als int selfde articul staet
gemeld.
Den tonder en tonsters sullen als een vol schip aenkomt naer het verkrijgen
vant behoorlijke lood of teeken op de voor- of achterplegt of wel op het land,
daer sulcx gevoeglijk kan geschieden, den turff in de ton moeten inrapen en
met geen mandens mogen instorten, dog ingeval met mandens werden aengegeven uyt de mandens moeten uytrapen tot so lang een bequaem gat of plaets
onder int schip is.
E n sodra behoorlijke plaets is, alsdan en so vervolgens altyt op haren gedanen eed, de stukken turff en molm schoon weg doen en de ton in maniere
als voore gevuld sijnde, driemaal stooten of overhalen op de kiel of midde
vant schip.
Dat, als sulcx gedaen is, soodanig sal geplat of opgeleyd, dat geen turven
boven de kant op de selve uytsteeken, maer meest gelijk blijven en geen toegift mogen geeve volgens het 3e articul van de voors. ordonnantie.
Dat voor tonloon bij den vercooper aen de tonder of tonsters sal worden betaelt van allerley turff tot huysbrand twee deuyten per ton en van Vriessen
turff in steenovens werdende gebruykt tien stuyvers van de 100 ton. )
Dat in geval eenige schippers met een staert turff komende of yets lossende
en weer heen varende sullen aen de tonsters ten minsten moeten betalen
jegens hondert ton, alschoon minder gelost hebben, dog meer lossende, so
veel als losse sulle.
Ende dat wijders generalijk de tonder en tonsters haer sullen hebben in alles
te reguleeren na de ordonnantie op de consumptie van den turff, bij haer E d .
Groot Mogende ten opsigte vant tonnen geeemaneert.
Sullende met dese beraemde ordre cesseeren alle voorgaende resolutien aen8

gaende het tonnen genoomen.
Aen de voors. negen gecontinueerde tonsters, alsmede de seeve nieuwe aengestelde is eerstelijk voorgehouden de voors. ordonnantie op de consumptie
van den turf belangende het tonnen, alsmede dese voorenstaende ordre, mitsgaders den eed hier vooren fo, 20 gemeld en hebben alle aengenoomen haer
daer na te sullen gedragen, waerop de oude op den gedane eed sijn gecontinueerd en de selve nieuwe hebben elk bysonder den voors. eed afgelegt.
Actum dato als vooren bij en present Gerrit Verhaer en Nicolaes Buyck,
burgermeesteren, sijnde den schout absent.
In kennisse van mij, secretaris, A . Bisdom.'s)
Gezien het feit, dat 'verscheyde clagten waren ingekoomen over het onbehoorlijk tonnen van de turf alhier, so is dienstig geagt alle de tonsters te laten
citeren' op 24 november 1712, waarop er 15 verschijnen, aangezien Cornelis de Coster 'siek en absent' is. De burgemeesters stellen dan een aanvul9

ling vast op de resolutie van 1706:
'Burgermeesteren hebben wijders goet gevonde, dat in haar presentie getont
sal werde, twelke gedaan sijnde, is vorders geresolveert en verstaan, dat in
het toekoomende altoos eerst yder ton sal werden omtrent twee darde parten
vol geraapt ende dan behoorlijk overgehaalt en driemaal gestooten;
dat dan sal werden voorts geheel volgeraapt, geschikt en afgemaakt;
dat in het afmaken wel sal worden gelet, dat geen turf of turven benede de
kand blijven;
dat om de hoogte te krijgen de turve op haar eynd wel sullen moge werde
aeneen gevoegt, dog geen turven te moge ophaalen, soodanig dat daeronder
holtens blijve;
dat ook noyt geen heele turve bove de kant van de ton sullen mogen werden
opgeleyd, dog wel gedeeltens uytsteeken, soodanig, als dat bij het afmaken
sal komen te vallen, alles op peene in de resolutie wegens het tonnen genoomen op den 21 juny 1706, strekkende dese tot ampliatie van deselve.'i°)
Nadat er weer diverse klachten waren binnengekomen worden de tonsters
op een bijeenkomst van burgemeesters op 20 september 1731 op het raadhuis geroepen, en 'op 't scherpste gerecommandeert' zich aan de resoluties
van 1706 en 1712 te houden 'op peene daarbij gestatueerd'. V a n de 16, die
dan worden opgeroepen zijn er twee gestorven en twee 'onbequaam', maar
de heren burgemeesters vinden goed 'vermits de onbequaamhyed van Jannigje
de Koster en Geertruyd Dirks aan deselve uyt consideratie hunner armoede
een beëdigt tonster op haar beurten in desselfs plaats te stellen en dat int
toekomende het getal der tonsters sal sterven tot twaalf, sonder weder meerder getal aan te stellen.'i )
Het is niet geheel duidelijk of de twee tonsters slechts een tijdelijke plaatsvervangster krijgen, of dat ze een deel van het verdiende loon van deze
plaatsvervangsters krijgen. Waarschijnlijk is een tijdelijke plaatsvervangster
bedoeld, zodat de tonster na haar ziekte weer haar eigen plaats kan innemen.
Duidelijk wordt dit uit de bijeenkomst van de burgemeesters op 5 juli 1738,
wanneer de tonsters andermaal geciteerd worden, omdat zij zich niet aan de
resoluties houden. E r blijken dan nog 10 tonsters over te zijn, waarvan Barbara Gijzen Stolwijk 'ziek en abzent' is, en Geertruyd Dirks nog steeds 'onbequaam en abzent'. De burgemeesters resolveren 'aan Barbara Gijsberts Stolwijk, vermits haare armoede toe te staan, (gelijk bevorens ook aan Geertruyd
Dirks is geaccordeert) gedurende hare ziekte en onbequaamheyd een beeedigt
tonster op haar beurte in deszelfs plaats te stellen.'
Bovendien besluiten de heren, dat 'in het toekomende het getal van de tonsters tot op agt versterven zal, zonder weder meerder getal aan te stellen.' )
Dat zij echter ook de helft van het loon moesten afdragen aan de zieke
tonster, blijkt uit de resolutie van 27 augustus 1748 duidelijk. E r wordt dan
een lijst van 8 tonsters opgegeven, waarvan bij nummer acht vermeld wordt,
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dat ze overleden is en daarom vervangen wordt. V a n de andere zeven zijn er
twee 'buyte staat' en krijgen een hulp:
'En dewijl Barber Gijsen Aryaantje Baanen buyten staat zijn om haare post
te kunnen waarneemen, zoo is ter vervulling van de plaats van Barber Gijze
bij provisie als noodhulp aangesteld Geertje van Staveren, huysvrouw van
Barend Woeters, om hetzelve te bedienen voor het halve loon en de andere
helft uyt te keeren aan dezelve Barber Gijze, zoo lang zij leeft, werdende zij
Geertje van Staveren nu aangesteld tot tonster in plaats van dezelve Barber
Gijze, wanneer die komt te overlijden, zonder eenige uytkeering alsdan meer
te doen.
E n ter vervulling van de plaats van Aryaantje Baanen is mede bij provisie
als noodhulp aangesteld Cornelia Spaan, huysvrouw van Pieter Jansse Drost,
mede op het halve loon en de wederhelft uyt te keeren aan dezelver Aryaantje
Baanen zoo lang zij leeft en wert zij mede nu aangesteld tot tonster in plaats
van dezelve Aryaantje Baanen, wanneer die komt te overlijden, zonder als
dan eenige meerdere uytkeering te doen.
E n indien middelerwijle eenige andere van de jegenwoordige in staat zijnde
tonsters koomen te sterven, zoo zal in die plaats eerst invallen als tonster op
het geheele loon Geertje van Staveren en een andere tweede tonster (buyten
diegeene, die nu buyten staat zijn) komende te sterven, zal in die tweede
plaats moeten invallen Cornelia Spaan.' )
De laatste lijst van turftonsters van Haastrecht, die in de resolutieboeken
voorkomt is gedateerd 17 januari 1764. )
Aangezien er veel turf gebruikt werd en de kas van de H . Geestarmen door
het grote aantal hulpbehoevenden geheel leeg was vroeg de magistraat een
octrooi aan aan de Staten om een accijns te heffen op verschillende consumptiegoederen, o.a. ook op turf nl. 4 penningen per ton. 11 juni 1763 werd
dit voor zes jaren toegestaan, daarna nog eens tweemaal voor vijftien jaar verlengd. )
In een ordonnantie, die daarop door schout, burgemeesters en waarsluiden
werd uitgevaardigd op het heffen van deze accijnsen bepaalt artikel 11 betreffende de turfaccijns het volgende:
'De excijns op de turff zal alleen bij den veenman of verkoper moeten werden
betaalt van alles wat ter consumptie binnen deeze stede en landen werd opgedaan, waarvan de tonsters, alvoorens werk te beginnen, hem zullen moeten
advertentie geeven op de boete van ses guldens ten eynde de verkooper van
desselfs aankomst kennis geve aan den collecteur en na gedane lossing also
ten comptoire betaale de verschulde excijns volgens de ampele opgaafe,
die de turftonsters daarvan op haaren eed zullen hebben gedaan, op de boete
van vijff en twintig guldens te verbeuren bij den veenman of turfschipper, die
in gebreeken zal blijven binnen drie uuren na de lossing betaling te doen, en
van drie guldens voor de tonsters, die zullen hebben nagelaaten binnen een
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uur na de lossing opgave te doen ten comptoire van de collecte. Dog zal de
turff, welke alhier, tzij voor de Vlist, Polsbroek of elders word overgescheept,
vrij weezen van deezen excijns.' )
Niet de opkomst van het kolengebruik ) was de voornaamste oorzaak van
het stilaan verdwijnen van de turftonsters, maar meer waarschijnlijk, omdat
men dichter bij huis de turf ging halen. In de notulen van 8 september 1802
van de schout en de municipaliteit lezen we nl.: 'Dewijl de inwoonders van
deeze gemeente, beneevens andere gemeentens van den Crimpenrewaard
door de veening in dezelve waard sijn gesteld op kluytgeld en de ingeseetenen
somtijds in het denkbeeld mogte vallen daardoor teevens is koomende cesseeren den steedelijken excijns van 4 penningen per ton, zoo is goedgevonden
bij publicatie alteratie en ampliatien van het 11 art. der ordonnatie sulks
bekend te maaken, zijnde den secretaris gelast concept publicatie te formeeren en bij eene volgende vergaadering te produceeren.' )
Op de volgende vergadering, 22 september, wordt dan deze publikatie gearresteerd:
'De municipaliteit der steede en landen van Haastregt: dewijl bij het 11 art.
der ordonnantie, waarnaar bij collecte worden geheeven de accijnsen over
deeze steede en landen van Haastregt voorn, dato 23 april 1784, is bepaald,
dat den eccijns op de turff alleen sal werden betaald door den veenman off
verkooper, welk articul blijfft in kragt en vigeur voor soo verre den veenman
off verkooper dezelve turff alhier ter consumptie brengt, dan door geobtineerd octrooy in den Crimpenrewaard omme te moogen veenen de ingeseetenen in dezelve waard sijn gesteld bij wijze van quotisatie van de impost
op de turff off soogenaamd kluytgeld een yder des verkiezende selve turff
kan haaien, zoo werd door deeze het gemelde 11 art. der ordonnantie in soo
verre geamplieerd, dat een yder ingeseeten sal verpligt sijn, die eenige turven
alhier invoerd off doen invoeren, tzij met rijtuygen, sleeden off vaartuygen,
bij hunne aankomst binnen deeze iurisdictie kennisse te geeven aan den
collecteur deezer excijnsen en aldaar op te geeven de quantiteyt turven, welke
hij heeft aangebragt en dien conform daadelijk den gemelde excijns betaalen,
zullende, indien die turven bij het getal werden ingevoerd, gereekend werden
120 turven per ton.
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Naar welke bereekening den veenman off verkoopers van turff, ingevalle
niet verkiest te laaten tonnen, maar bij getal te verkoopen, meede in het betaalen der excijnsen sig zal hebben te reguleeren.
Alles onder dezelve poenaliteyten en boetens vervat in het meergemelde 11
articul der ordonnantie teegens de overtreeders gestatueerd.' )
Aanvoer en verkoop 'bij getal' was de doodsteek voor het tonnen.
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!) Gemeentelijke archieven van Haastrecht worden hier aangegeven met G . A . H . en het
nummer van de inventaris.
) G . A . H . 2, bl. 3 verso - 4.
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3) G . A . H .

2, bl. 48 verso - 49.

) G.A.H.

2, bl. 49 in margine.

5) G . A . H .

3, bl. 19 verso -20.

4

«) G . A . H . 23.
7

) G . A . H . 30: brieven van 24 maart 1687, 27 mei 1690, 7 juni 1691, 9 april 1692, 9
april 1693, 29 maart 1694.

) in margine:'den 20e september 1731 is bij burgermeesteren verstaan, dat van de
Vriese turf zal genoten werden van de 100 ton I2V2 st.'
») G . A . H . 3, bl. 142 - 143 verso; afschriften G . A . H . 264; G . A . H . 3, bl. 143 verso geeft
tevens de aanvulling van de opengevallen posten 1707, 1710, 1711, 1712;
G . A . H . 4, bl. 112 verso: 1712, 1713, 1714; idem bl. 116 verso: 1712;
G . A . H . 5, bl. 12 recto: 1716, 1717, 1720; G . A . H . 6, bl. 39: 1724; idem
bl. 75: 1726.
8

10) G . A . H . 4, bl. 116 en G . A . H . 264.
11) G . A . H .

7, bl. 47.

12) G . A . H . 7, bl. 183 verso - 184.
1 ) G.A.H.
3

8, bl. 153 verso - 154; Toen nr. 6, Aaltje K i p , weduwe van de Theunis de
Glimmer, stierf werd Geertje van Staveren i n haar plaats aangesteld,
terwijl Neeltje van den Meyde, huisvrouw van Jan de Glimmer als noodhulp op half loon werd benoemd op 20 okt. 1750: G . A . H . 8, bl. 153
verso - 154 en G . A . H . 9, bl. 13 verso.

14) G . A . H . 10, bl. 97; aanvulling van 5 en 29 okt. 1768: G . A . H . 10, bl. 174.
15) G . A . H . 10, bl. 62 - 64; octrooi van 9 febr. 1769 zie G . A . H . 10, bl. 216-217; van 28
febr. 1784 zie G . A . H . 13, bl. 164-166; 27 aug. 1799 wordt de municipaliteit toegestaan alle belastingen te heffen, waartoe de voormalige Staten
toestemming hadden gegeven, alleen echter met de clausule, dat de opbrengst voor alle armen zou zijn 'zonder onderscheyd, in gelijke portien,
naar maate van de evenreedigheyd der zielen, die daarin deelen.' Dat
wil dus zeggen, dat het niet alleen aan de H . Geest-armen kwam, maar
tevens aan de diakonie- en de rooms-katholieke armen: G . A . H . 18, notulen van 12 sept. 1799 (zonder pagina).
18) G . A . H . 13 , bl. 66 verso.
17

) G . A . H . 14, bl. 61 staat een verantwoording door schout burgemeesters en waarsluiden
van de onkosten wegens inkwartiering en leveranties aan de 'Koninglijke
Pruysische troupes' van 9 jan. tot 25 april 1788. Naast de ƒ1100:4:8
voor de leveranties van '1977 tonnen turff met de kosten van opdragen,
pakhuyshuur, bergloon en belooning der dagelijksche distributie' zijn de
ƒ 105:4:12 'voor gekeverde kooien, met de vragt, opgedragen en verwerken' maar een gering bedrag.

18) G . A . H . 19.
1») Idem.
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De erfwatergraafschappen
Mr. J. BELONJE

in Over- en N e d e r w a a r d

Dr. A . A . Beekman heeft in zijn 'Het Dijk- en Waterschapsrecht in Nederland vóór 1795'i) ons bekend gemaakt met de functie van watergraaf. Hij
bewees, dat slechts in enkele gedeelten van Holland en Utrecht weleer sprake
was van zo'n watergraaf, die, modern uitgedrukt als 'openbaar ambtenaar'
bij uitsluiting belast was met de zorg voor de afwatering in een bepaald
stroomgebied en tevens 'gewaarde rechter' was in een college van heemraden
ter handhaving van de aan de instelling verbonden rechten.
Waren zulke watergraven dus in het algemeen in de oude zin van het woord
eigenlijk toezichthouders en leiders der rechtspraak in het gebied van hun
waterloop, het voorkomen van een erf-watergraaf bestond daarentegen alléén
in de Overwaard en in de Nederwaard.
Beekman noemt loc.cit. hoewel niet duidelijk, doch blijkbaar in navolging
van de 'Tegenwoordigen Staat', ) een erfwatergraaf in de Overwaard. Deze
functie zou onder de V a n Brederode's erfelijk zijn geworden om vervolgens
in die staat te blijven toen de vrije heerlijkheid van Giessen-Nieuwkerk overging op de familie d'Ablaing van Giessenburg. )
In de Nederwaard nu bestonden twee watergraafschappen. ) In de eerste
plaats dat van de 'Graaf Watering', tezamen met haar westelijk verlengstuk
de 'Alblas Stroom'. Beide waterlopen vindt men met name aangeduid op de
meeste oude en moderne kaarten.5) Hier nu stond niet aan het hoofd een
erfwatergraaf, doch 'slechts' een watergraaf.
In de tweede plaats ressorteerde onder de Nederwaard het erfwatergraafschap
van 'het Nieuw Waterschap in den Neder Alblasserwaert' gelijk het officieel
wel aangeduid werd. Dit laatste lichaam nu had merkwaardigerwijs aan het
hoofd een tweetal erfwatergraven, waarvan de ene de heer van Alblas was
en de andere de heer van het ten oosten aan Giessen en ten westen aan
Sliedrecht grenzende Naaldwijk tezamen met de om Sliedrecht gelegen gebieden van Lookhorst en Niemandsvriend. )
De heren van Naaldwijk, Sliedrecht, Lockhorst en Niemandsvriend waren in
de X V I I I e eeuw aanvankelijk de V a n der Burch's en later door aanhuwelijking werden deze heerlijkheden verkregen door een vertegenwoordiger van
het adellijke Franse geslacht Collot d'Escury.
Simeon Petrus Collot d'Escury heer van Naaldwijk, Sliedrecht, Lockhorst en
Niemandsvriend, zoon van de ritmeester Henry en Johanna Martina Sweerts
de Landas, werd geboren te 's-Hertogenbosch 13 december 1719 en overleed
te Gorinchem 15 april 1800. Als cadet in de compagnie van de ritmeester
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Maty werd hij bij resolutie van gecommitteerde raden in het Noorderkwartier
van 22 augustus 1737 aangesteld tot cornet in de compagnie van de ritmeester Dieudonnez; in een drietal acten, verleden 23 oktober 1739 voor notaris
mr. A . Klaver te Alkmaar werd hij genoemd 'Erffwatergraaff van het Nieuwe
Watergraafschap van de Neder Alblasserwaart en Cornet onder het Regiment
van den Collonel van Son'. ) Hij was page van de erfstadhouder, werd raad
van Gorinchem, 1748, schepen aldaar 1749, serviesmeester en ontvanger der
stad, drossaard ter plaatse, gecommitteerde raad 1757, burgemeester van
Gorinchem 1771; dijkgraaf van het Land van Arkel en heemraad van de
Overwaard. Zijn portret bevindt zich in het Rijksmuseum te Amsterdam. Zijn
lijk werd bijgezet in de familie-grafkelder te Sliedrecht in de kerk, waar de
in geel koper uitgevoerde inscriptie van zijn doodkist nog bewaard wordt. )
Hij ondertrouwde te Alkmaar 22 februari 1739 met betoog op 8 maart naar
Kuilenburg om aldaar te trouwen 11 maart d.a.v. met Charlotte Elisabeth
van der Burch, geboren Leerdam 12 december 1722 en overleden te Gorinchem 31 augustus 1755, dochter van Johan en Maria Taay, die hem bovengenoemde heerlijkheden aanbracht. Hij trouwde daarna 21 december 1756
Anna Magdalena de la Faille, dochter van Bernhard, hoofdofficier van Delft.
Heer van (Oud-)Alblas was in die tijd sedert zijn belening door de staten
van Holland en West-Friesland op 3 maart 1737 met die ambachtsheerlijkheid Frederik Baron van der Does, tevens bezitter van 'de riddermatige Hoffstadt Heemstede' onder Jutfaas (bij koop op 7 augustus 1734) en van E m mikhuizen (1725). Hij was het jongste kind van Wigbold tot Noordwijk en
van Wilhelmina Henriette van Reede. Hij had het ongeluk evenals zijn enige
zuster krankzinnig te worden en zijn naaste verwanten hebben het toen nodig
geacht hem onder curatele te plaatsen. Deze waren zijn behuwd zuster de
douairière vrouwe van Noordwijk Theodora Odilia van Doijs, haar zoon
Wigbold Johan Theodoor van der Does van Noordwijk en de echtgenoot van
de zuster van de curandus, Willem Adriaan des H . R. Rijksgraaf van NassauBergen. De maatregel moet genomen zijn toen de patiënt te Bergen in Kennemerland woonde, waar hij door zijn familieleden op het huis Ramp was
vastgezet onder het toezicht van een zekere Joseph Caproens. E n zulks aangezien juist het gerecht van die vrije heerlijkheid het orgaan geweest is, dat
de bovenaangehaalde bloed- en aanverwanten tot leiding en administratie
'van de Persoon en goederen' van de heer van Alblas gekwalificeerd had. Ongenezen is hij op het huis Ramp overleden de 12e december 1779. Ter herinnering aan zijn persoon is niettemin een zilveren lepel voorzien van zijn
wapen, in veelvoud aangemaakt. )
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Dat nu aan de plaatselijke heren de functie van erfwatergraaf toekwam kan
men wellicht als een uitvloeisel beschouwen van het vrij algemeen in Holland
voorkomende recht, inhoudende dat een aan de ambachtsheer een oppertoezicht en beheer van minder of meerdere omvang in waterstaatszaken binnen
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eigen territoir toekwam.
Opmerkelijk daarbij is in dit gebied, waar de (erf-)watergraven in functie
waren, de bijzondere connexiteit tussen de diverse ambten in de bestuurslichamen, welke speciaal in de Nederwaard naar voren gekomen is. Op toevallige wijze zijn wij ten aanzien van dit verschijnsel door een oud document
omstandig voorgelicht. Het was namelijk zo gesteld, dat de curatoren over
Fredrik Baron van der Does gezamenlijk in januari 1756 van zijn bezittingen
een boedelbeschrijving hebben laten maken (met ampliatie van 23 september
1760). Deze opsomming van de roerende en onroerende have van de verpleegde nu vangt aan met een tot in details weergegeven inhoud van de rechten van ambachtsheer van Oud-Alblas en erfwatergraaf, die ik naar een door
de Haagse notaris A . van Wijn voor authentiek afgegeven copie van 14 juni
1758 onlangs toevallig in handen kreeg. De daarin gegeven bijzonderheden
betreffende de ambachtsheerlijkheid Oud-Alblas zowel als de rechtsverhoudingen daarin verhaald t.o.v. het overige deel van de Nederwaard spreken
zozeer voor zichzelf, dat ik goed meen te doen de letterlijke tekst hier zonder
commentaar te laten volgen.
Na de inleiding houdende vermelding waarom het stuk werd opgemaakt verklaarden comparanten dan het volgende:
'Eerstelijk. Vaste goederen, en wel die welke zijn opgegeven door den Schout
en Secretaris Cornelis Pijl als daer van de administratie hebbende namentlijk
De ambagts Heerlijkheidt van Oud Alblas, wert te leen gehouden, van de
Ed. Groot M o g : Heeren Staeten van Holland en Westvrieslandt is verleydt
op den Hoog Ed: geb Heer Fred: Baron van der Does op den 3e: Maert 1727.
Aan de voorsz: ambagsheerlykheyt behoort het Erfwatergraefschap in den
Neder Alblasserwaert. dit ampt wert bedient bij dhr: Cornelis Pijl op Commissie van dato den 11 April 1745, op een recognitie van ƒ. 300 guldens
s' jaers, zijnde in de rekening van denselve hr: Cornelis Pijl als Rentm : van
voorn : Heerlijkheit, geslooten den 26e: Junij 1752 verantwoort, 't Jaer
verschenen 30 April 1752.
De Heer van Alblas stelt in voorn : qualité van Erfwatergraaf benevens den
andere Heer Erffwatergraeff, die nu is, de Hoogh E d : Geb: Heer Simon
Petrus Baron Collot des Curij, Heer van Naaltwijk bij beurten, op commissie
van de beijde Heeren Erfwatergraven, Seven Water Heemraden in 't voorn :
Nieuw Waterschap, zijnde de laeste begeving gedaen door den Hoog E d : geb:
Heere van Oud Alblas, op den jongste Heemraet, E n zijn present in bediening. De Heeren Leendert Roskam Praesident ) Pieter Besemer M r . Gerard
Beelaerts Heer van Bloklandt ) William Gumbleton Plonis Pijl Anthonij de
Hoij en Samuel Snoek. )
De twee Heeren Erf Watergraven stellen benevens den Watergraeff van de
Graaff en Alblas, ingevolge den accorde of verbale op den
) voor
den Hogen Raede in Hollant geslooten den penningmeester en secretaris van
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den voorsz: geheelen Nederwaert of van beyde de Collegien van de Graeff en
Alblas, ende het Nieuw Waterschap in dezer voegen. Dat de eenen reijse de
begeving van dit ampt geschiet bij looting van de Drie Heeren Watergraven,
en is op deze manier den tegenwoordige penningh meester en secretaris Boudewijn Onderwater aengestelt, en de volgende reijs door de twee Heeren Erf
Watergraven van het Nieuw Waterschap alleen, sonder den Watergraeff van
de Graaff en Alblas. E n de derde reijse door den Watergraeff van de Graaff
en Alblas mede alleen; welke ordre ingevolge gemelte verbalen, in het vervolg altijt moet werde onderhouden.
Tot de voorsz: Collegien behooren twee Waertsluijden van de Nederwaert,
welke alle Jaeren by beurten een, werden gekoren uijt de tien Nederwaerdse
dorpen op de voorstelling van den affgaende Waertsman, en de stemmen der
drie fungerende Watergraven, de twee Praesidenten Heem Raden uijt de
beijde Collegien, en der gemelten tien dorpen, yder dorp een stem inbrengende.
De drie Heeren Watergraven namentlijk de twee Erf Watergraven en den
Watergraeff van de Graeff en Alblas, benoemen mede eene gemeene Bode
van de beijde Collegien. Welk bode ampt altans wert bedient bij Pieter Vink
op Commissie van de drie Watergraven.
De twee Heeren Erff Watergraven van 't Nieuw Waterschap, stellen te samen
aen den Sluijsmeester of Sluijs Wagter van de Sluijsen van 't Nieuw Waterschap, en is dezelve tegelijk Casteleijn op 't gemeen Landshuys in het Elshout, op Commissie van voorn : twee Heeren en Instructie van 't Collegie
van 't Nieuw Waterschap. Wort tegenwoordig bedient by Joost Podt, op een
Commissie op hem, en zijn zoon Jan Pot bij survivance ad vitam.'
(Hierna volgt de opsomming van de overige rechten en bezittingen van de
heer van Oud-Alblas met gegevens betreffende de personen, die de verdere
ambten aldaar destijds bekleedden; terwijl tenslotte overgegaan wordt tot een
uitvoerige enumeratie van het goed van Frederik baron van der Does.)
e

Alkmaart, december 1967
1) n , 's-Gravenhage 1907, bldz. 1751.
2) De Tegenwoordige Staat van Holland X V I I , Amsterdam, 1749, bldz. 395.
3) Nederland's Adelsboek X X X V I I I , 1940, bldz. 3 sub X , waar de titel niet wordt vermeld.
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) Dr. Beekman schreef bij vergissing 'waterschappen'.

B

) Zie bijv. de 'Nieuwe Kaart van het Zuid Oostelijke Deel van Holland' Amsterdam
Isaac Tirion; Chromo-topographische kaart van het Koninkrijk der Nederlanden
schaal 1 : 25.000 respectievelijk blad 526 Molenaarsgraaf en 525 Alblasserdam.

°) Naaldwijk was een allodium, zie A. J. van der A a 'Aardrijkskundig Woordenboek
der Nederlanden', VIII, Gorinchem 1846, bldz. 8. V a n der A a identificeert loc.citat.
bldz. 111 Niemandsvriend, zijnde de westzijde van Sliedrecht met Lockhorst, doch
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dit is volstrekt strijdig met de mededeling van mr. J. van der Eyck in diens 'Corte
Beschrijvinge Mitsgaders Hantvesten van Zuyt-Hollandt', Dordrecht 1628, bldz. 78/9,
waar Lockhorst wordt aangeduid als een leen van de Baronie van Merwede en Niemandsvriend als een leen van Nijenrode.
7

8

) Notarieel archief Alkmaar deel 502, acten nos 127, 128 en 129.
) Zie voor de tekst Transactions of the Monumental Brass Society', X , 1965, p. 184
sub. 1.

9) Zie 'Genealogische en Heraldische Bladen', III, 1908, bldz. 40; M . J. L . Baron Taets
van Amerongen 'Hooge en Vrije Heerlijkheid van Renswoude en Emmickhuysen',
's-Gravenhage 1914, bldz. 43 en mr. J. H . Rombach 'Alkmaars Zilver' in Alkmaars
Jaarboekje 1965, bldz. 73 en het daar aangehaalde.
10) Nederland's Patriciaat X X X I X , 1953, bldz. 254.
11) M r . G . Beelaerts van Blokland Heer van Wieldrecht, zie Nederland's Adelsboek
X X X V I I I , 1940, bldz. 148 sub XIII.
12

) Samuel Snoeck, baljuw van Papendrecht, enz., zie Ned. Patriciaat X X X I X , 1953,
bldz. 253/4 sub X I I , c.

13) In de copie oningevuld gelaten!
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Archaeologie

Drs. H . S A R F A T I J

MIDDELEEUWSE MENS E N EEUWIG WATER

Veranderingen in landschap en bewoning aan de
monden van Rijn en Maas gedurende de middeleeuwen.
Het oudheidkundig bodemonderzoek, in Nederland reeds in de 17e eeuw op
gang gekomen, heeft - het zal aan velen bekend zijn - de afgelopen tientallen
jaren een grote vlucht genomen. Vooral door de samenwerking met niet traditioneel verwante disciplines (bijv. biologie en bodemkunde) heeft de vroegere 'wat zie ik daar'-houding gedurende deze eeuw geleidelijk aan plaats
gemaakt voor een 'hoe zie ik het daar'. Het gaat daarbij niet meer om het
waarnemen van de verschijnselen op zich, maar gepoogd wordt het waargenomene in verband met zijn omgeving te vatten.
N a 1945 is deze moderne vorm van onderzoek sterk uitgebreid. De naoorlogse welvaart in ons land bracht steeds meer archaeologen in het veld, die
door de uitgebreide herverkavelingsprojecten en de - letterlijk diepgaande bouwactiviteiten niet om werk verlegen zaten. Juist in het westen van het
land heeft dit tot een belangrijke vergroting van de voordien vrij magere
archaeologische kennis geleid. De resultaten van de verschillende onderzoekingen en waarnemingen zijn verspreid gepubliceerd in vakbladen en locale
tijdschriften; daardoor zullen sommige onderzoekingen aan de lezers van dit
blad bekend zijn, maar andere, die door hun complementerende aard wel zo
interessant zijn, weer niet. Het orgaan van de Historische Vereniging voor
Zuid-Holland is daarom de aangewezen plaats om meer of minder recente
vondsten van oudheidkundige aard in onze provincie eens regionaal samen te
vatten. )
Tussen de opgravingsverslagen en deze samenvattingen is echter een principieel verschil. De eerste zijn door hun onderwerp verticaal van opzet, zij geven een beschrijving van wat men in de op elkaar liggende horizonten, dat
wil dus zeggen in verschillende tijdperken, heeft aangetroffen; in de van nu
af in dit blad te verschijnen overzichten zal gepoogd worden door de verschillende verslagen steeds één horizontale lijn te trekken, waarbij de hoogte
van de lijn telkens tijd en onderwerp van een artikel zullen bepalen. In het
eerste artikel nu komen weliswaar verschillende lijnen aan bod, maar onderling vertonen zij een zekere samenhang. De lijnen geven bewoningsfasen in
verschillende tijden aan, de samenhang is te vinden in de fysisch-geografische
veranderingen die op de fasen van bewoning hebben ingewerkt, waardoor het
1
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oorspronkelijke patroon ingrijpend gewijzigd is. De gebieden waarin zich dit
heeft afgespeeld zijn de mondingen van (Oude) Rijn en Maas.
In het in de vroege middeleeuwen grotendeels onbegaanbare westelijke deel
van Nederland vormden de slechts enige meters hoge oude duinen langs de
kust en de klei-oevers van rivieren en kreken de enige woonplaatsen voor
onze voorouders. Hier ook hadden de Romeinse bezetters twee en een halve
eeuw lang hun kampementen, nederzettingen en wegen aangelegd, tot zij
daarvan in het midden van de 3e eeuw na Chr. waren verdreven. Stroomden
uit het noorden en oosten Germaanse volken op hen toe, in de rug werden
zij aangevallen door een veel verraderlijker vijand: de zee. De rijzing van de
zeespiegel gevolgd door overstromingen vormde een periode van verhoogde
activiteit van de zee, die o.a. bij de riviermonden een klei-afzetting tot gevolg
heeft gehad, veel genoemd de post-romeinse transgressie-periode, die in samenhang met de politieke moeilijkheden de zuiderlingen naar huis joeg en de
weg vrij maakte voor de Friese, Frankische en Saksische kolonisten. Toch
zullen ook dezen last hebben gehad van het hoge water, want voor een continue bewoning na de Romeinse tijd zijn in Holland nauwelijks enige aanwijzingen. Duidelijker wordt de toestand eerst weer in de 7e eeuw, wanneer
de Merovingische heersers uit het zuiden politiek hier orde op zaken hebben
gesteld. Op de oude woongronden vinden we dan weer sporen van menselijke
bewoning. Recente opgravingen op een van de belangrijkste punten in de
vroege middeleeuwen, het mondingsgebied van de (Oude) Rijn hebben voor
deze periode belangrijke nieuwe gegevens verschaft.
Bij de sedert 1949 te Rijnsburg ondernomen opgravingen naar de abdij van
adellijke Benedictinessen heeft men ) onder de opgebrachte kleigrond, waarop deze abdij in 1133 is gesticht, tal van sporen van bewoning sedert de 7e
eeuw gevonden. Op het zand - het gedeelte van Rijnsburg rond de kerk ligt
op een uitloper van een strandwal die uitloopt in het estuarium van de Rijn trof men een bouwland aan uit de Merovingische periode, dat in verband gebracht kan worden met een grafveld uit dezelfde tijd, dat reeds in 1914 te
Rijnsburg ontdekt was. Het bouwland moet vrij snel plaats hebben gemaakt
voor een nederzetting; op de plaats van de nederzetting verrees dan in de 12e
eeuw de abdij.
De nederzetting bestond uit enige grote langwerpige, noord-zuid gerichte,
omtuinde gebouwen, waarschijnlijk boerderijen, vergezeld door analoge, maar
kleinere bijgebouwtjes. De nederzetting dateerde uit de 7e-9e eeuw en was
gelegen ten zuiden van een getijdegeul (ca. 100 m breed) en werd doorsneden
door een zijkreekje daarvan. Hoofd- en zijkreek hadden houten walbeschoeiingen en het zijkreekje (ca. 6 m breed) werd zeker op twee plaatsen
overdekt door een 2 m breed bruggetje of dammetje, rustend op in de bodem gedreven aangepunte paaltjes (afb. 1 en 2). Uit de afwijkende richting
2
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(z.o.-n.w.) van een aantal standsporen heeft men afgeleid, dat er mogelijk
nog sprake is geweest van een tweede fase van de nederzetting (lOe-lle
eeuw?), voorafgaande aan de abdij. Veel is hiervan nog niet zeker, maar
mogelijk kan een oplossing gevonden worden door nauwgezette analyse van
de inhoud van de naast de gebouwen aangetroffen waterputten en afvalkuilen, waaruit veel ceramiek werd geborgen. Bij deze ceramiek ) bevond
zich veel import-materiaal, dat zo kenmerkend is voor deze periode.
Zoals gezegd werd het vroegmiddeleeuwse nederzettingscomplex afgedekt
door twee dikke, opgebrachte kleilagen, waarmee we het niveau bereikt hebben waarop de 12e eeuwse abdij heeft gestaan. Maar ook blijkt uit het feit
dat de abdijsporen over de kreek heengaan, dat in zijn tijd de kreek — het
zijkreekje al eerder - verland was. Belangwekkend is in dit verband hoe deze
verlanding samenhangt met een verlandingsproces in hetzelfde gebied van
veel grotere orde, de dichting van de mond van de (Oude) Rijn. V i a de bodemkartering heeft men het verloop van de Rijnmond benoorden Katwijk
goed kunnen traceren, tot waar het onder de smalle duinenstrook langs de
kust verdwijnt. Maar tot op heden is men er nog niet in geslaagd het moment
waarop de riviermond dichtraakte precies te dateren. Niet alleen voor de
fysisch-geografen is de oplossing van dit probleem belangrijk. Immers door
3

Afb. 1. Rijnsburg: dammetje of bruggetje over zijkreek.

Foto l.P.P.

Amsterdam
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Afb. 2. Rijnsburg: detail.

Foto l.P.P.

Amsterdam

de verkeerstechnische, daarbij strategische implicaties van het dichtraken van
de Rijnmond is het zeer wel mogelijk, dat dit directe gevolgen heeft gehad
voor de politieke ontwikkeling van het graafschap Holland. Zo zullen ook
historici belang hebben bij een juiste datering, en het ziet er wel naar uit dat
een gedetailleerde bestudering van de resultaten van de opgraving van de
vroegmiddeleeuwse nederzetting te Rijnsburg een van de sleutels tot de oplossing van het probleem zal zijn.
Niet alleen de Rijnmond is echter uit dit oogpunt een 'probleemgebied'. Ook
het mondingsgebied van onze andere grote rivier, de Maas heeft vele problemen doen rijzen. Temeer daar zich in dit zuidelijke gebied, in tegenstelling
tot het na de grote verandering vrij statische noordelijke gebied, zoveel opeenvolgende veranderingen hebben voorgedaan. De bodemkartering in 1948
heeft voor het Westland een aantal bewoningsfasen aangetoond, die steeds
door overstromingsperioden zijn afgebroken. Voor de geschiedenis van het
gebied in de middeleeuwen is voor ons alleen van belang de zgn. postromeinse transgressie-periode, die vanaf ca. 250 na Chr. de op oudere verlande vloedkreken gelegen nederzettingen uit de Romeinse tijd heeft overdekt
met een dikke kleilaag. Dit / tot \ / m dikke Westlanddek komt voor in
het gebied dat ingesloten wordt door de lijn Monster, Poeldijk, Wateringen,
Maassluis en de oudste Maasdijk tot Monster, en in de omgeving van Vlaardingen. Door de op het Westlanddek gevonden aardewerkscherven ) viel een
x

x
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2
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hernieuwing van de bewoning vast te stellen in de 12e eeuw. Het ziet er dus
naar uit dat een langdurige periode van overstromingen een bewoningshiaat
heet veroorzaakt van de 3e tot de 12e eeuw.
Juist de afgelopen jaren echter hebben een aantal opgravingen en waarnemingen ) aan weerszijde van de Maasmond belangrijk nieuw licht geworpen
op deze wel erg lange periode. Door deze onderzoekingen is het mogelijk geworden een aanzienlijk genuanceerder beeld te geven van de middeleeuwse
bewoning in het Maas-estuarium. Bij de aanleg van het zoetwater kanaal en
het nieuwe Hartelkanaal op Voorne-Putten zijn in 1965 en 1966 in de polder
Nieuw-Markenburg tussen Spijkenisse en Geervliet veel bewoningssporen
aan het licht gekomen. Daarbij was één middeleeuwse woonplaats met als
oudste materiaal zgn. reliefbandamfoor, een aardewerksoort die steeds meer
het gidsfossiel bij uitnemendheid blijkt te zijn voor de 9e en 10e eeuw. Deze
woonplaats was gelegen langs een kreek, die reeds bestond vóór de komst
van de Romeinen, ) maar waarschijnlijk ook nog bestond in de 12e eeuw.
Op een andere plaats, daar dichtbij, zijn eveneens sporen van bewoning (aardewerkscherven) uit deze tijd gevonden. Hierbij waren zowel de 9e en 10e
eeuwse soorten als Badorf en reliefbandamfoor, als het latere Pingsdorf tot
en met het fraaie importprodukt uit de Maasstreek, de spaarzaam geglazuurde
ceramiek van Andenne. Dicht bij deze laatste vindplaats bevond zich een
andere, enigszins terpachtige, verhoogde middeleeuwse woonplaats, waarvan
de bewoning afbrak in de tweede helft van de 12e eeuw.
In het noordelijk gedeelte van het Maas-estuarium is een vergelijkbaar bewoningspatroon aangetroffen, en wel bij de opgravingen te Kethel. Hier bevonden zich twee middeleeuwse woonplaatsen, die vrijwel direct gelegen
waren op het door een dunne kleilaag overdekte mosveen. Uit het voorkomen
van veel torenvormige wadslakjes in de kleilaag, kan men afleiden dat het
terrein periodiek onder water liep. De woonplaatsen waren dan ook even
boven het maaiveld aangelegd, één op een enige decimeters hoog kreekruggetje, de andere op een ruim één meter hoge, grote terp. Beide gaven
op grond van de aardewerk-associaties een bewoning te zien in de 11e en 12e
eeuw, waarbij het meer of minder voorkomen van zgn. Paffrath-ceramiek
(een hardgebakken, vrij laat soort kogelpot) een nadere periodisering toeliet:
de bewoning op het kreekruggetjes vanaf mogelijk eind 11e eeuw, op de terp
vanaf ca. 1140.
5
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Zowel ten zuiden als ten noorden van de Maas breekt de bewoning af, zo
leren ons de scherven, in het derde kwart van de 12e eeuw. E n , wat in
dergelijke gevallen niet vaak voorkomt, tijdgenoten hebben berichten achtergelaten, waardoor dit afbreken verklaard kan worden; ze zijn te vinden in de
annalen van een aantal noord-westeuropese kloosters. De annalist in de abdij
van Egmond, de meest nabije, misschien ook de meest betrouwbare heeft de
mogelijke oorzaak als volgt vastgelegd; hij deelt mee over het jaar 1163:
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'In dat jaar op het feest van Sint Thomas de apostel (21 december) ) deed
zich op vele plaatsen een geweldige overstroming voor van de zee gepaard
gaande met stormvloeden, zodat in een aantal dorpen in Holland, dat zeer
dicht bij de zee is gelegen, geen huis veilig bleef. Zowel huizen als schuren,
waarin het graan was opgeborgen, werden door de woede der golven weggeslagen en enorme ijsmassa's die met grote heftigheid daarop volgden, verzwolgen, overdekten en vernielden alles.' Ook de noordwestkust van Duitsland had zwaar te lijden, 'zodat geen enkel gebouw, 't zij kerk of huis, de
mensen voor de ondergang kon behoeden; allen geraakten met hun hele bezit
onder de golven, behalve zij die met een schip ternauwernood konden vluchten.' Met deze stormvloed, die een ware ramp voor de kustgebieden van de
Noordzee heeft betekend, zette een langdurige periode van overstromingen
in, die tenslotte geleid heeft tot de kustvorm van Nederland en de loop van
de riviermonden zoals wij die kennen. Het is hier niet de plaats uitvoerig in
te gaan op het verloop van de veranderingen. In het kort kan gezegd worden,
dat zij op den duur het huidige Maasmondgebied hebben gevormd, in de 13e
eeuw vooral grote stukken van de Zuidhollandse en Zeeuwse eilanden hebben
weggeslagen, waardoor tenslotte de grote stromen zijn ontstaan; aan de andere zijde van Holland hebben zij het land weggevreten tot van een meer een
binnenzee, de Zuiderzee is ontstaan.
7

Voor onze woonplaatsen benoorden en bezuiden de Maas heeft waarschijnlijk de overstroming van 1163/4 het einde betekend. In Kethel zijn zij
onder een ca. 40 cm dikke sliblaag van klei bedolven; het sterke grondtransport wijst althans op een of meer hevige overstromingen in korte tijd.
Op Putten voelt men iets van de ramp die de bewoners getroffen moet hebben, wanneer men in een verlande kreek op verschillende plaatsen wild
dooreengeslagen menselijke skeletresten vindt, waarboven en waartussen grote
brokken verslagen veen. ) Het water heeft echter niet voor lang de bewoners
uit het gebied verdreven; al spoedig na de ramp, zo blijkt uit de bodemvondsten, is er sprake van re-occupatie.
Wel bleef het overstromingsgevaar bestaan, temeer omdat de zwaarte van het
opgeslibde kleidek het samendrukbare veen deed inklinken. De voortgaande
tegengestelde beweging van zeespiegel en maaiveld noodzaakte de betreders
van het opnieuw in gebruik genomen land voor hun woningen de hoogste
punten te kiezen. In de Hargpolder bij Kethel was dit, als gevolg van het
proces van inversie van het profiel, een vroegere stroomgeul, die wegens zijn
onsamendrukbaarheid in het ingeklonken veenlandschap tot rug was geworden: tien woningen met een datering van het einde van de 12e eeuw tot ca.
1400 werden op deze rug geconstateerd.
Naast defensieve maatregelen gaat men echter in de late 12e eeuw ook op
grotere schaal dan voordien actief het water keren. In het gebied van Kethel
is de stuwende kracht de abdij van Egmond, die onder het abbatiaat van
8
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Wibold (1161-1171) door de aanleg van de Oude-Dijk de Hargpolder ook
buiten de verhoogde kleirug weer bewoonbaar maakt. Z o vinden we dan
boven de alles bedekkende sliblaag van de overstroming(en) op de plaats van
de waarschijnlijk in 1163/4 verloren gegane woonplaatsen weer scherven
uit het eind van de 12e en de 13e eeuw.
Wanneer we nu de langzamerhand breed geworden Maasstroom oversteken
naar het zuiden dan vinden we tussen Spijkenisse en Geervliet een dergelijke
ontwikkeling. Uit de gevonden ceramiek valt af te leiden, dat de bewoning
er in de tweede helft van de 12e eeuw abrupt geëindigd is; de skeletresten
gaven een aanduiding voor de aard van dat einde. Maar ook hier na het einde
een nieuwe start door re-occupatie en inpoldering. Zo is de genoemde, langs
een kreek gelegen woonplaats na de overstromingsramp van de 13e tot de
15e eeuw opnieuw bewoond geweest. E n ook bij de vorming van de in deze
tijd ontstane ringpolder Geervliet knoopt men aan bij het oude door waarschijnlijk een deel van de oeverwal van de kreek als natuurlijke basis op te
nemen in de nieuwe dijk.
Bedijking dat is het parool geworden tegen de gedurende lange tijd veelvuldig voorkomende overstromingen. Het proces van bedijking, sedert ongeveer
1000 langzaam en primitief op gang gekomen, ondervindt van de stormvloed
van 1163/4 een krachtige stimulans. Bovendien wordt het versneld door
de vicieuse cirkel: inpoldering - ontwatering - inklink, een proces waarin een
ingepolderd gebied al gauw komt te verkeren, zodat het hoogteverschil tussen
binnen- en buitenwater steeds meer toeneemt. Niet alleen in Kethel en in
Geervliet ziet men de oudste polders juist in deze tijd ontstaan. Ook elders
vindt er rond 1200 een grote activiteit tot aanleg van dijken plaats. 'Omstreeks die tijd, mag men ruwweg stellen, is de volledige kering van het buitenwater voor heel Zuid-Holland tot een werkelijkheid geworden'.
Het grootste werk op dit gebied is wel geweest de vorming van de Grote of
Zuidhollandse Waard, tussen Dordrecht en Geertruidenberg, Maasdam en
Heusden, die op initiatief van de landsheer, graaf Willem I van Holland, in
het begin van de 13e eeuw tot stand moet zijn gekomen. Hieruit nu is afkomstig de laatste in dit overzicht te behandelen recente vondst, bestaande
uit enige natuurstenen bouwfragmenten van kerkelijke aard, die vorig jaar
bij het zandzuigen in de Biesbos zijn gevonden. Mogelijk betrof het hier
resten van het verdronken dorp Erkentrudenkerke, gelegen in de Grote
Waard. De dijken van deze enorme, samengestelde polder zijn bij de SintElisabethsvloed (17/18 november 1421) doorgebroken, en, hoewel de schade
niet onherstelbaar was, hebben vooral politieke tegenstellingen (Hoekse en
Kabeljauwse twisten) afdoende herstel- en beschermingsmaatregelen belet.
Dit had tot gevolg dat binnen tien jaar het overstroomde land zodanig was
beschadigd, dat herstel van de dijken inderdaad onmogelijk was geworden.
Zo was ons grootste middeleeuwse waterstaatswerk, aan het begin van de
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geschetste periode van overstromingen door menselijke activiteit ontstaan,
nog binnen diezelfde periode door menselijk falen weer ten onder gegaan.
De definitieve veranderingen in het Zuidhollandse landschap zijn aan het
begin van de 15e eeuw voltooid, maar tevens hebben wij nu het einde bereikt
van de opsomming van enige recente bodemvondsten in Zuid-Holland, die
gedeeltelijk bestaand licht versterkt, maar gedeeltelijk ook nieuw licht geworpen hebben op de middeleeuwse bewoningsgeschiedenis in het mondingsgebied van Rijn en Maas.

1) Voor de afzonderlijke publikaties zie men het eind van dit artikel.
2

) Dit 'men' staat voor: het Biologisch-Archaeologisch Instituut van de Rijksuniversiteit
te Groningen (1949, 1951, 1963), het Instituut voor Prae- en Protohistorie van de
Universiteit van Amsterdam (1961, 1963, 1966) en de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (1961, 1966).

3

) In een van de komende overzichten zal nader op de in Zuid-Holland gevonden middeleeuwse ceramiek worden ingegaan.

*) Uit de beschrijving bij Modderman (p. 209-210) valt op te maken, dat het Paffrath
ceramiek betrof.
5) Verricht door C . Hoek, hoofd van de afdeling Oudheidkundig Onderzoek van de
Dienst van Gemeente Werken Rotterdam.
e

7

) Getuige een naburige Romeinse vindplaats langs de kreek. Op Romeinse vondsten zal
echter in een van de volgende overzichten worden ingegaan.
) Over de precieze datum bestaat onenigheid; ook meent men wel, gezien de vermeldingen bij andere annalisten, dat hier is bedoeld de storm van 16 februari 1164.

8

) De skeletresten kunnen direct van omgekomen mensen afkomstig zijn; ook is het echter
mogelijk dat zij het gevolg zijn van een door het water weggespoelde begraafplaats.
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A L P H E N A A N D E N RIJN, OUD-BEIJERLAND

Twee dorpskronieken bereikten in de afgelopen periode de redaktietafel. Ter
gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de gemeente Alphen aan den Rijn
- i n 1918 gevormd uit de gemeenten Aarlanderveen, Alphen en Oudshoorn,
en later vergroot met Zwammerdam - schreef mr. H . Hardenberg een historisch overzicht van deze gemeente. De geschiedenis van Oud-Beijerland van
de hand van K . Siderius - in leven onderwijzer aldaar - werd bewerkt uitgegeven door W. P. J. Goosens en J. Schipper.
Het boekje over Alphen aan den Rijn is uiteraard toegespitst op de historie
van de laatste vijftig jaar, ook al trekken de beknopte hoofdstukken over de
zeer oude geschiedenis der betreffende dorpen door eenvoudig taalgebruik en
blijken van 's schrijvers uitgebreide litteratuurkennis sterk de aandacht.
Aantrekkelijk is ook het werk van Siderius, een dorpskroniek in de ouderwetse zin van het woord, uitvoerig verhalend met een vracht aan belangwekkende gegevens. Het boek is daarom aardig, omdat de schrijver over het
algemeen zijn onderwerpen goed heeft gekozen en - al te anecdotische uitweidingen daargelaten - belangstelling aan de dag legt voor structurele problemen als woontoestanden, samenstelling van de beroepsbevolking, verhouding tussen kerk en overheid e.d. V a n belang daarbij is dat plaatselijke
en andere archieven intensief zijn geraadpleegd.
H . H A R D E N B E R G , Een nieuwe stad aan de Oude Rijn; Alphen aan den Rijn
1968. Prijs ƒ 4,90.
K . SIDERIUS, Uit vervlogen dagen, geschiedenis van dorp en polder van OudBeijerland, bewerkt door W. P. J. Goosens en J. Schipper; Oud-Beierland
1967. Prijs ƒ 12,50.

DE

DOELEN T E GORINCHEM

Voorjaar 1967 is de restauratie van de uit de zestiende eeuw daterende
Doelen in de Molenstraat te Gorinchem voltooid. Dank zij het initiatief van
de tegenwoordige bewoner, het bestuur van het hoogheemraadschap van De
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Alblasserwaard met Arkel beneden de Zouwe, is nu van de hand van de gemeentearchivaris van Gorinchem mr. A . Telders een gestencild boekje verschenen over de geschiedenis van dit fraaie bouwwerk. Een beknopt overzicht, waarin onder andere een aardige beschrijving wordt gegeven van de
sociale functie van De Doelen als logement, schouwburg enz., na het in verval
geraken van de schutterijen; een functie die dacht ik vele oude schuttershoven in ons land tot de dag van vandaag kenmerkt.
A . T E L D E R S , De Oude Doelen in zijn vroegere luister hersteld! Gorinchem
1968. Nog enkel exemplaren verkrijgbaar bij bovengenoemd hoogheemraadschap, Molenstraat 32, Gorinchem.

VERDER VERSCHENEN:

W . G R O E N M A N - V A N WATERINGE, Romeins lederwerk uit Valkenburg (Z.-H.);
Groningen 1967.
M I S C E L L A N E A M E D I A E V A L I A I N M E M O R I A M J A N F R E D E R I K N I E R M E Y E R ; Gro-

ningen 1967. In deze aan de nagedachtenis van de in 1965 overleden hoogleraar in de middeleeuwse geschiedenis aan de universiteit van Amsterdam
door leerlingen en collega's opgedragen bundel, zijn met betrekking tot ZuidHolland de volgende artikelen van belang:
J . K . DE COCK, Die Grafschaft Masalant;
A . C . F . K O C H , Die Datierung des Vertrags Friedrichs I, Erzbischof von
Hamburg, mit den Hollandischen Ansiedlern bei Bremen;
H . P. H . JANSEN, Het eerste Kabeljauwse jaar in Holland en de rekening van
Philips-Parsoenressone (1351);
T. S. JANSMA, U n document historico-démographique concernant le plat pays
de Hollande (environ 1370).
D E L F T S E STUDIËN, een bundel historische opstellen over de stad Delft geschreven voor dr. E . H . Ter Kuile naar aanleiding van zijn afscheid als hoogleraar in de geschiedenis van de bouwkunst; Assen 1968.
J . G . G E S E L S C H A P , Gouda rond de eeuwwisseling; Delft 1967.
C . D . GOUDAPPEL, Delft rond de eeuwwisseling; Delft 1967.
H.
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Mededelingen

ARCHEOLOGIE

Heeft in dit blad de geschiedschrijving gebaseerd op geschreven bronnen
steeds volop in de belangstelling gestaan, de vaak even belangrijke uitkomsten
van archeologisch onderzoek zijn er tot nu toe nog al bekaaid afgekomen.
Daarin gaat gelukkig verandering komen. De redaktie heeft namelijk drs. H .
Sarfatij, medewerker bij de Rijksdienst voor het Ouheidkundig bodemonderzoek, bereid gevonden om in 'Zuid-Holland' een rubriek onder zijn hoede te
nemen, waarin archeologische activiteiten en recente bodemvondsten in onze
provincie geregeld onder de aandacht van de lezers zullen worden gebracht.

DE HOFJES V A N BELOIS

De in de vorige aflevering van dit tijdschrift opgenomen bijdrage van dr. A .
J. van de Ven over de Hofjes van Belois te Schiedam, was een herdruk van
twee artikelen van dezelfde auteur in de Schiedamsche Courant van 2 en 3
augustus 1926. Het tweede bevatte nog een slotzin die door een vergissing
onzerzijds is weggevallen, te weten: 'Het thans (d.w.z. 1926) gebouwde nieuwe hofje zal voorzeker nog lange jaren de bedoelingen van de milddadige
stichter kunnen verwezenlijken'. Waarvoor onze verontschuldiging.

G E L D ZONDER N A A M

Vriendelijk verzoek aan het lid dat op 13 december 1967 aan het bijkantoor
Laan van Meerdervoort te 's-Gravenhage tien gulden stortte ter voldoening
van de contributie 1968, naam en adres bekend te maken aan de penningmeester mr. J. C. M . Snel, Laan van Nieuw Oosteinde 452, Voorburg, tel.
835354 (na 19 uur).
Door gebruik van een verkeerde stortingskaart kwam de betaling anoniem
binnen.

GEMEENTEARCHIEF VLAARDINGEN

Op verzoek van de waarnemend archivaris der gemeente Vlaardingen delen
wij mee dat de leeszaal van het gemeente-archief aldaar behalve op de ge30

bruikelijke tijden tevens zal zijn geopend op de eerste dinsdag en de derde
maandag van elke maand van 19 tot 22 uur.
In verband met uitbreidings- en herstelwerkzaamheden aan de openbare archiefbewaarplaats is een aantal stukken tijdelijk elders ondergebracht. Het
verdient daarom aanbeveling, voordat men de leeszaal bezoekt, tevoren met
de archiefdienst contact op te nemen.
Redaktie
EXCURSIE NAAR D E KASTELEN V A N L U X E M B U R G

Het ligt in de bedoeling om op 18, 19, 20 en 21 september a.s. een excursie
te maken naar de kastelen van Luxemburg. Gelogeerd zal worden in het
A . N . W . B . bondshotel 'du Pare' te Echternach. De prijs zal ± ƒ 170,- tot
ƒ 190,- per persoon bedragen, dit is afhankelijk van de kamer, die men wenst
en die beschikbaar is (één of twee persoonskamer en mét of zonder bad).
Het aantal deelnemers is beperkt. In totaal zijn slechts 26 kamers beschikbaar, hetgeen neerkomt op ± 36 personen.
Wij zullen het voorrecht hebben om in het groothertogdom rondgeleid te
worden door dr. Jean Pierre Koltz, directeur van het Syndicat d'Initiative et
de Tourisme.
De heer Koltz is een kenner van de kastelen van Luxemburg bij uitnemendheid. Hij is o.a. de schrijver van het boek 'Burchten in Lotharingen en
Luxemburg'.
Deelnemers aan de tocht kunnen zich opgeven aan de heer G . J. Verburg
Meppelweg 978a te 's-Gravenhage, met vermelding aan welke kamer zij de
voorkeur geven.
Aangezien niet iedere kamer van een bad of douche is voorzien, kan het
voorkomen, dat u een kamer zonder deze voorziening krijgt. Met ieders
wensen zal echter zoveel mogelijk rekening worden gehouden.
N a opgave zullen t.z.t. nadere gegevens worden toegezonden.
G. J. Verburg

VERKOOP V A N PUBLICATIES

Bij dit nummer voegen wij onze nieuwe catalogus. De bestaande catalogus, gedateerd juli 1965, en de daarin vermelde prijzen, zijn hiermee
vervallen.
Zoals uit de catalogus blijkt, geschiedt de verkoop van onze publikaties
voortaan door Uitgeverij J. H . Gottmer te Haarlem. Nog lopende bestellingen behoeven niet opnieuw te worden gedaan.
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