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A . B U L Mzn.

Het Hofje van Belois te Schiedam
en zijn stichter
Huijbrecht Corstiaensz.

Ter completering van de geschiedenis van bovengenoemde stichting, en aansluitend bij het interessante artikel over dit onderwerp door dr. A . J. van de
Ven in 'Zuid-Holland' 13de jaarg. no. 3 van november 1967, bladz. 41-46,
moge nog het volgende in dit maandblad worden vastgelegd.
In de Ned. Herv. kerk aan de Lange Kerkstraat te Schiedam, de oude Sint
Janskerk, ligt de hierbij afgebeelde fraai bewerkte grafsteen die de herinnering
aan de stichter van het Hofje van Belois levend houdt. Het opschrift luidt:
HYER.LEGGEN.BEGRAVE.
H V Y B R E C H T . CORSZ . A M B A C H T S
HEER . V A N . NATERIS . ALIAS.
BLOYS . E N . STERFF . A N N O .
(1601) D E N . . F E B R U A R Y
ENDE . M A R T G E N . YOOSTEND .
VAN.BERENDRECHT.HVYSF
(R)OV . W A S . V A N . H V Y B R E C H T .
C O R S . V O O R S . E N . STARFF
A o 1584. D E N 5-EN D E C E M B ( E R )
E N D E . G R I E T G E N . PIETERSD .
M E D E . H V Y S F R O V . WAS . V A N .
VOORN H V Y B R E C H T . C O R S .
S T A R F F A N N O 1598 D E N
20 N O V E M B E R

Boven dit opschrift de zeer afgesleten wapens van man en vrouw; het wapen
van de man gedekt met een naar links gerichte helm; het wapen der vrouw
(Maritgen Joostdr. van Berendrecht), in ruitschild, heeft tot rechterschildhouder een natuurlijke ( = naakte) aanziende engel met gespreide vleugels, houdende met de linkerhand het schild en met de opgeheven rechterhand een
staf die tussen de aaneengesloten benen is gesplaatst. )
Huijbrecht Corsz. (Corstiaensz.) heer van Belois, die te Schiedam geboren
werd ), was dus tweemaal gehuwd geweest ,eerst met Maritgen dochter van
Joost van Berendrecht, en daarna met Grietgen Pietersdochter.
In een der Sertificatieboeken van Schiedam, inv. no. 573, komt op folio 326,
gedateerd 5 april 1601, een akte voor waarin wordt genoemd Lenert Daniels
als man en voogd van Meijnsgen Corssendr. en voogd van Liedewij Corssendr., en voorts wordt genoemd wijlen 'Hubrecht Corssen ambachtsheer
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van Beloys' die op 5 februari van dat jaar zekere testamentaire beschikking
had gemaakt.
E n in hetzelfde protocol op folio 340 verso, gedateerd 5 september 1601, een
verklaring waarbij ' M r . Francois van Persijn Doctor in de medicinen als
getrout hebbende Liedewij Corssendr.' te kennen gaf dat 'zal(ige) Hubrecht
Corssen Ambachtsheer van Beloys, sijns voorss, huijsvrouwen oom den V.en
february voorleden gemaecht heeft seecker testament'. . .
De hier genoemde Meijnsgen (Clementia) — en Liedewij Corssendr. waren
dus blijkbaar nichten van Huijbrecht Corstiaensz., dochter van diens broer
Corstiaen Corsz.
Lenert Daniels, de man van Meijnsgen Corssendr., vonden wij eveneens mét zijn ouders en derzelver herkomst uit Zeeland - vermeld op een grafsteen in de eerder genoemde kerk, aldus:

HIER L E Y T B E G R A V E / L E E N T G E L E E N D E R T S / V A N
BROVWERSHAV(EN)/DE HVYSVROVWE V(AN)/DANECOP
W I L L E M S E ( N ) / E N D E S T E R F D E N 2 8 / I V N Y A o 157 . ./
HIER L E Y T N O C H BEG(R.)/DANIEL WILLEMSE(N)/ALIAS
D A N E C O P V ( A N ) / Z I E R I C X Z E E S T E R F D(EN)/14 S E P T E M BRIS A o 15 . . ./

HIER LEIT B E G R A V E / L E E N D E R T D A N E EN(DE)/STERFT
D E N 16 M E ( Y ) / A N N O 1602.

Tussen de opschriften, op het midden dezer zerk een wapenschild beladen
met drie ineengevlochten vissen (haringen?) )
Eenzelfde wapen wordt gevonden op een grafsteen in de Ned. Herv. kerk te
Delfshaven; hier nog vergezeld van een merk en de letters B D . Het opschrift
houdt de herinnering levend aan een broer van Leendert Daniels, met name
Barend Daniëlsse (overleden 19 oktober 1598) alsmede aan Trijntgen Henderixd (overleden 4 okt. 1598) (zijn huisvrouw?) en Maerten Henderixe
(overleden 29 oktober 1598) die alledrie dus in oktober 1598 gestorven
zijn. )
Het vermoeden van dr. A . J. van de Ven, dat de familie van Huijbrecht
Corsz ambachtsheer van Belois, (hoewel te Schiedam geboren) van Zeeuwse
afkomst was, wordt door een en ander dus wél versterkt.
De door de schrijver genoemde stichtingsakte is te vinden in het Oud Rechterlijk archief van Schiedam, inv. no. 330, folio 656-662. De inhoud ervan
is voor de kennis van armenzorg en gemeenschappelijke voorzorg in het
verleden stellig belangwekkend genoeg om hem hier in extenso te publiceren:
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'Fondatie van het Oude-wijffkens hoff gedaen bij
Hubrecht Corss.
Eodem die den i novembris 1593
Wij Melchior Willemss van Welhoeck Bailliu ende Schout, Willem Janss van
Heughelom ende Jacob Willemss Brasser Burgem(eeste)rs, Jacob Lambrechtse, M r Carel Lambrechtse ende Jan Jacobss de Recht Schepenen der stede
Schiedam, doen cont eenen ijegelijcken, dat op huijden date deses voor ons
persoonlijcken gecomen ende gecompareert is Hubrecht Corss ) onssen inwoonende burger ende gebooren poorter, dewelcke bekende ende verclaerde
met goede voordachticheijt en(de) rijpe deliberatie vuijt zijnen vrijen wille,
ter eeren van Godt almachtich en(de) tot onderhoudinge van arme oude,
en(de) gebreeckelijcke vrouwen gefondeert ende opgerecht te hebben zeeckere twintich woonhuijsen met noch een backhuijs ende coorensolder ten gemeenen dijenste van de selve twintich woonhuysen, staende tusschen den
Raem ende 't stedes sijeckhuijs op het erff dat wijluijden daer toe gegeven
ende vergunt hebben, met al sulcke vrijdommen van excijsen en(de) exemptie
als 't Gasthuijs, Oudemanhuijs ende andere Armehuysen alhier ter stede sijn
genijetende, ende dat met advuijs, goetduncken ende consent van onsse gemeene Vroetschappen. Welcke huijsen ofte oudewijffkens-hoff hij fondateur
tot alimentatie ende onderhout van de tegenwoordige en(de) toecomende
inwonende vrouwen gedoteert ende begifticht heeft bij onwederroepelijcke
gifte onder den levendighen, met de navolgende percheelen van renten, te
weten:
Een losrente van zessendertich ponden groo(te)n vlaems spreeckende op
Gerrit Meessz Visch, verschijnende jaerlicx op twee halff jaeren als opten
eersten dach Maij en(de) Novembris, daer aft' 't eerste halff jaer verschijnen
sal primo Maij eerstcomende te lossen den pen(ning) X V I °), gehypothequeert
op zeecker huijs en(de) erve mitsgaders op zeeckere halve schuijre ende
plaetse beijde staende op de Goijstrate alhier ter steede, volgende den rentebrieff daer van zijnde, verleden voor Schepenen deser stede in in date den
X X V - e Octobris lestleden.
Noch een losrente van vijff en(de) twintich ponden vlaems sjaers, spreeckende opte stede van Brouwershaven, te lossen tegen den pen(ning) X I I I I ) , verschijnende jaerlicx opten X X V I I I - e n Julij, waer van 't eerste jaer renten
ten behoeve van de voors. vergaderinge ofte oudewijffkens hoff verschijnen
sal den X X V I I I - e n Julij 1594; gehypothekeert op alle de domeijnen en(de)
incomen der voors. stede, achtervolgende de constitutiebrieven daer aff verleden in date den X X I I I I Juni 1568.
Noch een losrente van een pondt X I I I stuij(vers) groten vlaems sjaers,
spreeckende op Jacob Arienss Steen, den voors. Hubrecht Corss. aengecomen bij opdrachte van Gerrit Meessz Visch, te lossen den penninck X V I ,
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verschijnende op Martinidach, daer van Martini 1593 't eerste jaer renten
ten profijte als voren verschenen sal wezen, gehypothequeert volgende den
rentebrieff voor Schepenen deser steede verleeden in date den X V - e Meerte
a(nn)o X V L X X X V .
Mitsgaders noch een losrente van een pont thijen schellingen vlaems, spreeckende op de stede van Schiedam, verschijnende opten eersten Meye, daer
aff 't eerste jaer renten den eersten Meye a(nn)o 1594 verschijnen sal.
Alle welcke jaerlixe renten belopen ter somme van L X I I I I pont drie schellingen vier grooten vlaems, welcke donatie en(de) fondatie de voors. H u brecht Corss. verclaerde bij hem expresselijcken gedaen, opgerecht ende geinstitueert te sijn op conditiën en(de) voorwaerden hier naer verclaert.
Eerst ingevalle enighe van de voors. renten werden affgelost, sullen de
penningen daer van comen(de) terstont wederom aengeleijt worden aen
renten ofte lant, ten meesten dijenste ende vorderingen van deze vergaderinghe.
De voors. huijskens sullen van de incompsten onderhouden worden in lofflijcke reparatie. Mijn heeren Schout, Burghem(eeste)ren en(de) Schepen(en)
deser stede sullen alle jaers 'svrijdaechs voor paeschen eligeren twee goede
mannen van des fondateurs bloede off aen sijn bloede ghehijlickt ) die welcke
als buijtevaders ) ende opsienders van 't voors. oudewijffkens hoff d'incompsten van dien sullen ontfangen ende vuijtdeelen soe hier nae volcht, te weten
alle jaers in den Oestmaent ) elcke huijsken dat bewoont wort vijftien tonnen
turffs en(de) alle maenden - twaelff voor't jaer gereeckent - een halff achtendeel tarwe, en(de) noch alle maenden een achtendeeltge ) biers van twee
guld(en) 't vat, ende alle jaere in die slach(t)tijt van de beesten ) twintich
pont, runtvleys, ende noch alle jaers twee halffve achtendeeltgens butters )
daer van het eerste halff achtendeeltge vuijtgedeelt sal worden primo Novembris en(de) het ander halff achtendeel(t)gen in Mey; en(de) voort alle jaers
primo Novembris een tonne oostersche geers ) die gelijck omgedeelt sal
worden.
Welcke buijtenvaeders alle jaers rekening ende bewijs van haren ontfang
ende vuijtgeven voor de Burgem(eeste)rs deser stede ofte haer gecommitteerden gehouden sullen sijn te doen.
Ende wanneer een van deze buijtevaers sterft sal den overblijvende met
advijs van de Burgem(eeste)rs ofte haer gecommitteerde een ander van des
fondateurs bloede off aen sijnen bloede gehijlict, in die plaetse van den
overleden kiesen.
Ende soe verre niemant van des fondateurs bloede off aen sijnen bloede
gehijlickt, daer toe bequaem gevonden werden, sullen bij mijn heeren voorn,
in dien gevalle andere vuijt het corpus van de gemeente, daer to bequaem
sijnde, gecoren worden.
Die buijtevaders sullen in dese vergaderinge oft oude wijfkens hoff ontfangen
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oude ofte jonge vrouwen die haer leven onmachtich sijn ende haer cost niet
en mogen winnen en(de) d'aelmisse ) noodich hebben, te weten burgersvrouwen ofte die ten minsten vijff ofte ses jaer hier in de stede gewoont
hebben, altijt regard nemende dat vrouwen van de fondateurs bloede off aen
sijnen bloede gehylict geweest hebbende, voor al geprefereert sullen worden.
Geen vrouwen en sullen in dese vergadering kinderen bij haer mogen hebben
ofte laeten woonen.
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Wat vrouwen in dese vergadering ontfangen worden, sullen ontfangen worden
met verhes van haer goederen ofte met sulcke voorwaerden en(de) conditiën
als sij mette buijtevaders sullen comen (te) accorderen.
Ende sal elcke vrouwe gehouden sijn in te brengen, een bedde ende twee
deeckens met twee paar slapelakens, twee oorcussens met vier slopen daer
toe, met een tinne waterpot wegen(de) ten minsten twee pont, met een tinne
canne wegende ten minsten een pont, vier tinne platielen ) wegende elcx
ten minsten anderhalff pont, en(de) voort andere huijsraet van potten, cannen
(e)tc, om haer selven te behelpen.
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Van welcke huijsraet en(de) goederen die sij in dese vergadering sullen
brengen sij 't gebruijck sullen hebben haer leven lanck, en(de) naer haer
overlijden sullen de selve vervallen ten behoeve van dese vergadering en(de)
tot profijte vandien vercocht worden.
Ende off d'incompste van dese vergadering die vuijtdeling soe voors. staet
niet en mocht verstrecken, soe sal in dien gevalle die vuijtdeling van het een
off het ander gemindert worden van 't geen sij beste derven mogen, en(de)
oft naemaels den incompst vermeerde, soe sal die vuijtdeling mede vermeerdert worden ten meesten oirbaer ende profijte van die schamele vrouwen.
Een ijegelijcke vrouwe van dese vergadering zal gehouden wesen alle weecke
te betalen een blanck oft X I I penn(ingen) Holl(an)ts in een bosch van de
vrouwen, door bevel en(de) last van (de) buijtevaers diewelcke die sleutels
sullen bewaren ende t'harenbelieven visiteren oft die betalinge gedaen wort
naert behooren.
Van welcke penn(ingen), als daer eenige vrouwen sieck ende bedde vast
leggen, een vrou ghehuijert sal worden die al sulcke siecke haer gemack
en(de) havenisse doen sal. Ende oft daer eenige vrouwen onwillich waeren
om dese blanck alle weeck te betalen, soude wesen op de verbeurte van haer
alimenta(tie).
Alle de vrouwen die in dese vergadering van het oude wijfkens hoff woonen
ofte naemaels sullen woonen, sullen tsavonts met het luijden van de wachtclock moeten sijn binnen die poorte van dese vergadering, die met het ophouden van die wachtclocke gesloten sal worden, sonder weder vuijt te gaan
6

off snachts vuijt te blijven, ten ware met consent van de buijtevaers, opte
verbeurte van een maent alimentatie.
Ende sullen alle die vrouwen in dit hoff woonen(de) die buijtevaders en haer
huijsvrouwen obediëren ) ende ghehoorsaem sijn op peijne van metterdaet
vuijtgeset te worden, mits vuijtnemen(de) tgunt bij haer ingebracht is. )
Soe verre eenige der voors. vrouwen haer selven oneerlijcken off onstichtelijcken aen stelde ofte eenige ongeschicktheijt pleegede, sullen die buijtevaers
deselve terstont met advijs van de Burghem(eeste)ren deser stede in der tijt
wesende, vuijt die vergadering mogen setten, mits naer haer nemende als
voors. is. )
Ende offt gebeurde dat de voors. huijsen oft eenich der selver bij brant ofte
andere quade forthuijne - dat Godt verhoede - verdestrueert ofte vernielt
werden, sal de voors. vuijtdelinge en(de) alimentatie soe lange gesuspendeert
en(de) opgehouden werden tot dat de selve vuijt die voors. incompste tot
discretie van de buijtevaders wederom opgebout sullen sijn.
Indien naemaels bij verloop ofte veranderinge van tijden dese fondatie eenige
vermeerderinge ofte verminderinge vereyschte, sullen de buijtenvaders met
advijs van (de) Burghem(eeste)rs tselfde mogen doen tot oirbaer en(de) profijte van (de) geene die in dese vergadering sullen woonen.
Dezen t'oirconden hebben wij Schout, Burghem(eeste)rs ende Schepenen
voorn, onze stedes secreet segel hijer onder aen gehangen opten i Novembris
a(nn)o duijsent vijffhondert drije en(de) tnegentich.'
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De in deze stichtingsakte van het Hofje van Belois vastgelegde voorwaarden
tot opname daarin, gaan ten dele terug op die van de armenzorg, zoals deze
tot in de zestiende eeuw werd uitgeoefend door de broeders der HeiligeKruisgilden of der Heilige-Geesttafels. Hun stelregel was: wie van de Heilige
Geest leeft, diens goed zal aan de Heilige Geest vervallen. Naar deze oude
logische stelregel vervielen in het algemeen ook de bezittingen der vrouwen
die in het Hofje van Belois werden opgenomen aan de stichting. Evenzo het
door hen in te brengen huisraad: beddegoed, een tinnen po van bepaald
gewicht enz., dat na hun overlijden ten bate der stichting werd verkocht.
Een opmerkelijke clausule in de akte is de aan de bewoonsters opgelegde
verplichting tot wekelijkse betaling van het zogenaamde 'bosgeld' (busgeld),
een vastgestelde premie voor verpleging bij ziekte; een sociale regeling waarmee Huijbrecht Corsz zijn tijd wel is vooruit geweest!
In de loop des tijds zijn de voorwaarden tot opname naar omstandigheden
gewijzigd. Z o konden later in het binnenhofje aan de Noordmolenstraat de
daarvoor in aanmerking komende bejaarde vrouwen - en in het buitenhofje
aan de Kreupelstraat bejaarde echtparen - zich voor het leven inkopen. )
Binnen- en buitenhofje behoorden tot één stichting.
In de jaren twintig onzer eeuw zijn de huisjes aan de Noordmolenstraat en
19
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aan de Kreupelstraat in particuliere handen overgegaan en is een nieuw
Hofje van Belois gebouwd aan de Aleidastraat.
Het Hofje van Belois te Schiedam is zeker niet de enige instelling van die
aard, en zijn stichter niet de enige Schiedammer die de armen van zijn stad
indachtig is geweest! Zulks blijkt reeds uit de inhoud van zijn stichtingsakte,
waar inzake 'vrijdommen van excijsen ende exemptie' ) wordt geschreven
dat deze zullen zijn overeenkomstig die van ' 't Gasthuijs, Oudemanhuijs ende
andere Armehuijsen alhier ter stede . . .'
Met dit 'Gasthuijs' werd het St. Jacobs-Gasthuis bedoeld, dat al in de 13de
eeuw door gravin Aleid, weduwe van Jan van Henegouwen, werd gesticht.
In een oorkonde van 7 januari 1286 ) werd door schepenen van 'den niewendamme ende die nieweport', zoals Schiedam toen nog genoemd werd,
bepaald dat 'ter armer behoef' uit de nalatenschap van elke overleden poorter en poorteres en van die uit de vrijheden der poorten (van Schiedam)
'sien beste cleet' moest worden afgestaan aan ' 't gasthues van den nieuwendamme' (het St. Jacobs-Gasthuis te Schiedam). Later werd in plaats van
het 'beste cleet', een geldsom naar draagkracht uit elke nalatenschap betaald,
wat tot circa 1850 - toen deze heffing is beëindigd - een belangrijke bron
van inkomsten voor het St. Jacobs-Gasthuis is geweest. Dit gasthuis was
oorspronkelijk zieken-verpleeginrichting, doch na verloop van tijd werden
er alleen oude van dagen in verpleegd. Het gebouw stond aan de Hoogstraat
tegenover de Appelmarkt. In 1787 werd door de Italiaanse bouwmeester
C. J. F . Giudici op dezelfde plaats een geheel nieuw en monumentaal gebouwencomplex, met kerk (St. Jacobskapel) gecreëerd (thans o.a. in gebruik
als Gemeentemuseum), dat tot in de jaren twintig van onze eeuw als tehuis
voor oude lieden diende. In dit tijdsbestek werd aan de Burgemeester Knappertlaan een naar de eisen des tijds ingericht nieuw St. Jacobs-Gasthuis gebouwd, wat mogelijk werd doordat de gemeente Schiedam de oude gebouwen kocht en het nader te noemen 'Fabrifonds' in belangrijke mate aan de
bouwkosten bijdroeg.
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Met het 'Oudemanhuijs', in de stichtingsakte van het Hofje van Belois mede
ten voorbeeld voor vrijdom van accijnsen etc. genoemd, werd het gasthuis
van Fabri bedoeld dot tot 1843 in de Lange Kerkstraat heeft gestaan. Bij
testament van 1 februari 1564 — tien dagen voor zijn overlijden - had M r .
Servaes Pietersz Fabri beschikt, dat voor een door hem na te laten geldsom
zeker pand en erve moest worden aangekocht en ingericht tot een gasthuis
voor oude tot armoede gekomen mannen. In aanmerking voor opname kwamen eerst, zo zij zulks verlangden, tot armoe gekomen bloedverwanten (nakomelingen der Fabris), en vervolgens de 'schamele' reders, stuurlieden,
bootsgezellen en andere behoeftige Schiedammers. In 1843 besloten de regenten dit Oudemanhuis in de Lange Kerkstraat dat bouwvallig werd, te ver8

kopen, de daarvan komende gelden te beleggen, en de oude lieden voortaan
in het'st. Jacobs-Gasthuis uit te besteden. De stichting bleef na dien onder
de naam Fabrifonds haar menslievende taak, in de geest als door de stichter
gewild, onverminderd voortzetten.
Ook aan de nagedachtenis van M r . Servaes Fabri en enkele zijner familieleden is in de oude Sint Janskerk te Schiedam een grafsteen gewijd. Het opschrift luidt: )
22

HIER L E Y T B E G R A V E Mr. SERVAES PIETERSZ FABRI
V A N DE HOGHEWERFF FONDATOR V A N T OUDE MANHUYS
BINNEN S C H I E D A M E N D E STERF D E N I X F E B R U A R Y A N N O
M V L X I I I . (1564)
HIER L E Y T B E G R A V E N CORNELIS JACOBS FABRI E N D E
S T E R F D E N V I I OCTOBRIS A N N O M V L X X X I I I . (1583)
HIER LEIT B E G R A V E N A R E N T DANCKERTSS V A N S M A L E V E L T
B U R G E M ( E E S T E R ) S T E R F D E N 18 M E Y A O 1605.
HIR LEIT B E G R A V E GOELTJE CORNELIS F A B R Y HUISVROU
V A N B U R G E M ( E E S T E ) R M A E R T E N C O Y S T E R F D E N 17 A P R I L
A O 1658.
C
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») Zie art. dr. C . R. Vermaas (oud-archivaris van Schiedam) en A . Bijl M z . in Nederl.
Archief voor Genealogie en Heraldiek, jg. I (1938), blz. 152 en 155.
Zulks blijkt uit de stichtingsbrief waarin vermeld staat dat Hubrecht Corsz. burger
'ende gebooren poorter' (poorter van geboorte) van Schiedam was.
) Zie als onder noot 1 gemeld, blz. 158 en 160.
) Zie mr. P. C . Bloys van Treslong Prins in: Geneal. en Herald. Gedenkwaardigh. m
en uit de kerken in de prov. Zuid-Holland (1922), onder Delfshaven, no. 5.
') De naam wordt in verscheidene variaties gespeld.
) 6Vi procent.
) Tl-, procent.
") Gehuwlijkt of aangehuwd.
°) Later regenten genoemd.
) Oogstmaand, augustus.
") Een achtste vat.
) November.
") Boter.
") Gerst voor bereiding van gortpap.
) Aalmoes, liefdegave (ondersteuning).
) Tinnen borden.
) Obediëren, gehoorzamen.
) Met verbeurd verklaring van de ingebrachte goederen en huisraad.
) Zie dr. C . R. Vermaas: Kroniek van Schiedam, (1937), blz. 27.
) Vrijdom van accijns en andere uitzonderingen.
) Zie verkleinde reproduktie in dr. C . R. Vermaas: Kroniek van Schiedam, blz. 12.
) Zie mr. P. C . Bloys van Treslong Prins, als voren, onder Schiedam, no. 31.
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De speld ïn de hooiberg
Registratie van geschiedbronnen afkomstig van
particulieren.

Bij elk historisch onderzoek bestaat de kans dat bronnen aan de aandacht
ontsnappen. Ook de meest nauwgezette speurder is niet helderziend. Hoe zou
hij dan een collectie particuliere papieren kunnen vinden waarvan zelfs de
eigenaar de inhoud niet kent?
Het C E N T R A A L R E G I S T E R V A N F A M I L I E A R C H I E V E N (CRF) is opgericht om meer informatie te verkrijgen over dergelijke collecties en om
vindplaats en inhoud op een centrale plaats te registreren. Door de hiervolgende beschrijving van werkterrein en indeling van het C R F hoop ik onderzoekers een indruk te geven van het gebruik dat zij van dit register kunnen
maken.
Voorgeschiedenis
Van 1947-1950 werd onder auspiciën van het Historisch Genootschap te
Utrecht een onderzoek verricht naar geschiedbronnen aanwezig in familiepapieren. In 1964 werd dit werk in iets andere vorm hervat. In dat jaar kon
bij het Algemeen Rijksarchief een chartermeester aangesteld worden, belast
met de registratie van familiearchieven, en op 1 juli 1964 aanvaardde ik deze
functie.
Om te beginnen werd een circulaire met enquêteformulier verzonden aan
leden van oudheidkundige en genealogische verenigingen, waarin het verzoek
vervat was om opgave te doen van mogelijk in hun bezit zijnde archivalia.
Het resultaat was boven verwachting groot: in 1965 kwamen ruim 600 opgaven binnen. In de volgende jaren bleven de meldingen komen en momenteel zijn bijna 1000 collecties bij het C R F bekend.
Familiearchieven
Dit zijn niet allemaal echte familiearchieven. Bij het C R F worden ook kleine
verzamelingen geregistreerd die men geen familiearchief kan noemen, maar
die er wellicht eens toe behoord hebben of er toe zouden kunnen gaan behoren. Ik doel hier op brievenverzamelingen, losse dagboeken, reisnotities,
kasboeken en persoonlijke archieven. Ook verenigins- en bedrijfsarchieven,
die ik - meestal slechts als fragment-archief - bij een particulier aantref
nemen wij in het register op. Juist deze archiefjes immers maken familiepapieren zo belangrijk voor derden; zij zijn heel moeilijk op te sporen en de
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familie zelf heeft er doorgaans niet veel belangstelling voor. Een gericht
onderzoek naar alle verenigings- en bedrijfsarchieven in Nederland kunnen
wij echter niet op ons nemen, wij noteren alleen wat toevallig op onze weg
komt.

Openbare instellingen
Wel bleek het al spoedig gewenst het onderzoek uit te breiden tot archivalia
die door particulieren gedeponeerd zijn bij openbare instellingen. Dat noopt
mij tot een herhaald bezoek aan alle musea, bibliotheken en archiefbewaarplaatsen waar men familiepapieren in de bovenbedoelde zin kan verwachten.
De inventarissen op de daar bewaarde collecties zijn namelijk lang niet alle
in druk verschenen; ik moet ze dus ter plaatse inzien om gegevens voor het
register te verzamelen. Met dit werk zal vele jaren gemoeid zijn.
Daarnaast blijft er nog veel werk te doen aan de collecties die bij particulieren berusten, ook al zond de eigenaar reeds een ingevuld enquêteformulier.

Follow-up
Deze formulieren (waarop maar weinig vragen gesteld waren om de eigenaren niet af te schrikken) geven namelijk nog te weinig informatie. Antwoorden als 'wist ik het maar' en 'van alles wat' op de vraag naar de inhoud van
het archief prikkelen in hoge mate de nieuwsgierigheid, die pas bevredigd
kan worden na een persoonlijk onderzoek. Ook mededelingen over hoge
leeftijd of spoedig vertrek naar een bejaardenflat dwingen mij tot snel handelen; deze eigenaren wensen namelijk advies over de bestemming van hun
archivalia, aan welke wens ik zo goed mogelijk tracht te voldoen. Het meeste
werk echter geven de grote ongeordende collecties. Soms heb ik pas na dagen
enig idee van de inhoud. Tegenwoordig noteer ik mijn bevindingen niet alleen
in een verslag, maar ook op omslagen die ik om de betreffende stukken doe,
zodat een latere onderzoeker de door mij in het verslag beschreven stukken
gemakkelijker kan terugvinden. Een dergelijk inspectieverslag is echter nog
lang geen inventaris. Inventariseren (een zeer tijdrovende bezigheid) hoort
niet tot de taken van het C R F . Sommige eigenaren zijn daar nu zelf aan begonnen, ook zijn er families die zoeken naar een deskundige die dit werk
voor hen kan verrichten, waarbij ik dan gaarne bemiddel.
Meer dan twee bezoeken per week (gemiddeld) kan ik niet maken. De verzamelde gegevens moeten namelijk ook geregistreerd worden. Sinds enige
maanden heb ik hiervoor assistentie gekregen van een werkstudent.
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De registratie: verslagen
Over elke collectie bestaat een verslag. Zij zijn in volgorde van binnenkomst
genummerd en opgeborgen en enige kaartsystemen geven toegang op de in de
verslagen vervatte gegevens. De verslagen zijn echter lang niet gelijk van
kwaliteit. Wij kunnen ze in drie groepen verdelen:
a. door de eigenaar ingevulde enquêteformulieren.
b. inspectieverslagen van de chartermeester.
c. inventarissen.
De meeste verslagen bestaan nu nog uit het oorspronkelijke formulier; van
een aantal eigenaren kregen wij manuscript-inventarissen toegestuurd, waarvan wij voor het C R F een copie lieten maken. Op den duur worden steeds
meer formulieren vervangen door een meer gedetailleerd verslag.

De registratie: indices
1. Namen-index. Deze bevat de namen van families en personen die in de
verslagen genoemd worden, tenminste, wanneer van hen een redelijk aantal
stukken bekend is. Wij nemen niet elke in een testament of eigendomsbewijs
genoemde naam op; het register is in de eerste plaats bedoeld voor historici,
hoewel natuurlijk ook genealogen er van profiteren doordat zij via het register op het spoor komen van familiepapieren waar misschien iets van hun
gading in staat.
Op de kaarten is zoveel mogelijk aangetekend uit welke tijd en van welke
aard de stukken zijn. De informatie, ontleend aan de onder a aangeduide
verslagen is uiteraard zeer summier en de onderzoeker die ter plaatse een
archief gaat bekijken kan dus voor verrassingen komen te staan. Misschien
overtreft het zijn stoutste verwachtingen, maar het is ook mogelijk dat hij,
aangelokt door een beschrijving als 'het archief gaat terug tot 1378' teleurgesteld moet constateren dat deze mededeling slaat op een verzameling genealogische gegevens, door de eigenaar ten onrechte 'archief' genoemd.
2. Topografische index. In dit kaartsysteem worden gegevens ondergebracht
over archivalia van topografische aard die elders zijn dan men zou verwachten. Als voorbeeld: stukken over een Zeeuwse familie in een Gronings familiearchief. Ook een mededeling dat een familiearchief afkomstig is van laten
we zeggen een Doesburgse familie komt onder Doesburg in deze index te
staan. Archivalia van plaatselijke verenigingen en bedrijven worden in deze
index alleen vermeld wanneer zij zich elders bevinden, of wanneer zij in
particulier bezit zijn. Zijn zij ondergebracht in de plaatselijke archiefbewaarplaats dan behoeven zij geen vermelding in de topografische index.
Bovendien is er een kaartsysteem van reisverslagen. Familiearchieven bevatten veel van dergelijke verslagen en ik heb ze van het begin af geregistreerd
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op reisdoel. Met het National Register of Archives te Londen wisselden wij
gegevens uit, zodat hier nu ook een lijst is van door Britten gemaakte reizen
naar Nederland. Het was niet mogelijk om al deze verhalen te lezen (er zijn
er nu ca. 500 geregistreerd) en ook hierbij zullen de onderzoeker zowel verrassingen als teleurstellingen wachten. Zij zijn per provincie gerangschikt
(voor het buitenland per land) en daarbinnen chronologisch.
Verder zijn wij bezig met een alfabetische index van huis- en heerlijkheidsarchieven en fragmenten daarvan.
3. Onderwerpenindex. Het criterium voor opname in de onderwerpenindex
is nog moeilijker te bepalen dan bij de vorige indices. Het is niet altijd te
voorspellen in welke richting de belangstelling van historici zal gaan. Later
heb ik wel eens spijt als ik niet op een vraag kan antwoorden omdat ik
naliet een notitie te maken over een stuk waar ik toen het belang niet van
inzag. Langzamerhand gaan wij dus meer in deze index onderbrengen, eigenlijk komt nu alles er in wat 'bijzonder' is in een familiearchief. 'Bijzonder'
zijn dagboeken, wetenschappelijke aantekeningen, bedrijfsboeken van een
boerderij, grote brievenverzamelingen, notulen van een vereniging, instructies
voor huispersoneel, bouwtekeningen, bestekken en nog veel meer. Niet 'bijzonder' zijn testamenten, boedelpapieren, huwelijkse voorwaarden, diploma's
en aanstellingen. Dat wil niet zeggen dat zij geen belang hebben, maar alleen
dat zij in praktisch elk familiearchief voorkomen en dat het dus geen zin
heeft ze in de onderwerpenindex te vermelden. Soms weet ik niet van te
voren welk gebruik er van een stuk gemaakt zal worden waarover ik een
aantekening maakte.
Z o was ik verrast te vernemen dat de jachtboekjes die ik in de index had opgenomen met de gedachte 'je kunt nooit weten' een onderzoeker konden
helpen aan gegevens over de vogelstand in Nederland in de vorige eeuw. Hoe
meer dergelijke vragen wij krijgen, hoe meer spelden wij al van te voren uit
de door ons onderzochte hooibergen apart kunnen leggen. Ieder die het register raadpleegt dient echter wel te beseffen dat de informatie die wij geven
zeer fragmentarisch is en dat altijd zal blijven, gezien de aard van het materiaal dat wij bewerken: ongeordende archieven.

Raadpleging van het register
De bij het C R F verzamelde gegevens zullen niet in druk verschijnen. Wie van
het register gebruik wil maken kan dat doen door een brief te schrijven
(Centraal Register van Familiearchieven, Drift 27, Utrecht) of door een persoonlijk bezoek, liefst na voorafgaande afspraak. In het algemeen is het register op werkdagen van 9-12 uur toegankelijk, maar in verband met de vele
reizen van de chartermeester kan het zijn dat de bezoeker voor een dichte
deur komt wanneer hij niet van te voren een afspraak gemaakt heeft.
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Raadpleging van de archieven
Sommige eigenaren hebben wel opgave van hun collectie gedaan bij het C R F ,
maar wensen niet te veel lastig gevallen te worden door onderzoekers. Het
zal dus niet altijd mogelijk zijn om geregistreerde archieven te bekijken, maar
in de meeste gevallen kan het wel. Men zij echter zorgvuldig bij het raadplegen van ongeordende archieven. Soms lijken zij alleen maar ongeordend
en is er in werkelijkheid wel systeem in te bekennen. Wie stukken uit een
pak of omslag haalt moet er dus voor zorgen ze later weer op dezelfde
plaats terug te leggen. Ik heb gemerkt dat heel veel onderzoekers hierin nogal zondigen. Dikwijls tref ik in familiearchieven portefeuilles aan met stukken
die overal vandaan gehaald zijn voor een of ander onderzoek, maar die niet
op de oude plaats zijn teruggelegd. Dit maakt later een verantwoorde inventarisatie bijzonder moeilijk.
Nog erger wordt het wanneer de eigenaar zo vriendelijk is om stukken mee
te geven, maar ze niet terug krijgt. Diverse collecties zijn op deze manier
verloren gegaan en heinde en ver verspreid.

Wisselwerking
N a deze misschien wat onvriendelijke woorden wil ik opmerken dat het mij
toch zeer welkom is als archieven in particuliere handen door derden geraadpleegd worden. Niet alleen worden hierdoor de eigenaars aan het bestaan
van die papieren herinnerd, maar ook hoop ik van de onderzoekers meer
gegevens over collecties te krijgen die ik zelf of niet, of slechts zeer vluchtig
te zien kreeg. Wij kunnen dan ons apparaat steeds meer verfijnen. Ook stel ik
het op prijs te vernemen als een verzameling niet datgene bevatte wat de
onderzoeker er zich - misschien op grond van door ons verstrekte inlichtingen - van had voorgesteld. Alleen een voortdurende wisselwerking kan de
registratie op peil houden.

Toekomst
Het is namelijk moeilijk om op de hoogte te blijven waar de geregistreerde
verzamelingen zijn. Dat geldt natuurlijk niet voor collecties in openbare instellingen; de registratie daarvan wordt steeds verbeterd en uitgebreid en
door middel van jaarverslagen vernemen wij de nieuwe aanwinsten. Maar
eigenaren die in 1965 opgave van hun archief deden kunnen overlijden of
verhuizen zonder dat wij daarvan iets te horen krijgen. Vandaar dat het
register alleen maar goed kan functioneren wanneer iedereen die over inlichtingen beschikt betreffende particuliere archieven daarvan mededeling
doet. Ook wanneer de inlichting negatief is: 'het archief is door vocht ver14

gaan', 'de erfgenamen hebben het vernietigd' e.d.
In de toekomst zullen wij meer en meer gericht onderzoek gaan doen en bepaalde categorieën van archivalia trachten op te sporen. Het spaart dan veel
tijd wanneer wij weten waarnaar wij niet meer behoeven te zoeken omdat de
stukken niet meer bestaan.
Voorlopig zijn wij aan dit gerichte onderzoek niet toe; wij noteren alles in het
register en geven informatie door aan wie er om vraagt. Onfeilbaar is die
niet, kan die niet zijn, maar ik hoop toch soms historici aan materiaal te
kunnen helpen waar zij anders lang - en misschien tevergeefs - naar zouden
zoeken.
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Hoe verlaat men
Drs. R. E . K U N Z E L

een ivoren toren?

Met de eeuwen wisselt het publiek van de historici. Middeleeuwse geestelijken
beschreven de levens van verdienstelijke christenen voor hun medegeestelijken; achttiende-eeuwse stadsbeschrijvers droegen hun werk op aan patriciërs;
Fruin en Bakhuizen van den Brink richtten zich tot de historisch geïnteresseerden onder de bourgeoisie. Wie vormen nu het publiek van de historici?
Historici, mensen met geschiedenis als beroep, werken voor het merendeel
aan universiteiten, op middelbare scholen, in bibliotheken of archieven. Zij
zijn ambtenaren, d.w.z. in principe dienaren van iedereen. Maar in feite verbreiden zij hun kennis nog steeds in beperkte kring: in hoofdzaak onder
middelbare scholieren en studenten in de geschiedenis.
Neemt men daarnaast in aanmerking dat de groep die in de negentiende
eeuw hun publiek vormde nu dikwijls meer gericht is op de nieuwere sociale
wetenschappen dan is te begrijpen dat de historici het feit dat de sociale
functie van hun vak nog onvoldoende uitgebouwd is vaak beleven als functieen prestigever/i'es.
N u bestaat er een markt voor goed verzorgde en overvloedig geïllustreerde
populair-wetenschappelijke uitgaven die echter lang niet altijd zo uitgebuit
wordt dat commercie en wetenschap beide tevreden kunnen zijn. Daarom is
het in de uitgevers van het nieuwe historische tijdschrift Spiegel Historiael te
prijzen dat zij een vorm gekozen hebben die me heel wel verkoopbaar lijkt
en tegelijk de mannen en vrouwen van de wetenschap een stevige vinger in
de pap laat.
Wie in deze tijd een breed publiek wil aanboren moet er rekening mee houden dat wij mogelijk onderweg zijn van een woord- naar een beeldbeschaving,
dat in elk geval het visuele aspect van het leven steeds zwaarder gaat wegen.
Terecht is Spiegel Historiael dan ook rijk geïllustreerd. Soms staan de afbeeldingen los van de tekst, zijn het blikvangers gebleven die nergens heen
wijzen, soms zijn het zinnige begeleiders van het betoog, namelijk daar waar
ze aansluiten bij een bestaande visuele traditie in de geschiedbeoefening zelf.
De historicus kent immers naast geschreven bronnen ook andere overblijfselen van vroeger die om een visuele aanpak vragen: de materiële overblijfselen
die de archeologie opdiept, oude kaarten en afbeeldingen etc. Dit biedt een
unieke mogelijkheid om aan de behoefte aan het zichtbare en tastbare tegemoet te komen en in één moeite door te demonstreren hoe de historicus daar
informatie uit peurt. Een voorbeeld ervan geeft dr. J. M . C. van der Poel in
het februarinummer van Spiegel Historiael; hij laat zien hoe moeilijk het is
uit oude afbeeldingen iets op te maken over vroegere vormen van de ploeg.
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(Voor het geval dit onderwerp u een futiliteit mocht lijken: in de agrarische
bestaansvormen die de middeleeuwen overheerste was de vorm van de ploeg
met de daarbij mogelijke manieren van bodemgebruik een technisch feit van
de eerste orde met verstrekkende economische en sociale betekenis.)
De inhoud van het blad is heel gevarieerd; de talrijke medewerkers bestrijken
veel terreinen van de geschiedenis. E l k wat wils houdt in dat ieder ook zaken
voorgezet krijgt die hij niet lust. Z o irriteerde mij het stuk van drs. Ph. M .
Bosscher over de slag bij Jutland (1916), waarin vernieuwingen in het marinewezen alleen uit vechttechnisch opzicht besproken en enige voormannen in
die branche om hun vakmanschap geprezen worden. Daarentegen bewonder
ik de manier waarop dr. R . Reinsma de negentiende-eeuwse schoolmeester
heel concreet in zijn bezigheid neerzet en terloops diens maatschappelijke pasitie - door zijn 'geleerdheid' hemelhoog boven het gewone volk verheven,
maar door de burgerij geminacht — omschrijft.
Het siert de redactie dat hij de contemporaine geschiedenis, die immers gemakkelijk de emoties doet oplaaien, niet vermijdt, zodat men in het blad
lezenswaardige en sympathieke artikelen aantreft van dr. M . C. Brands over
het ontbreken van een kritische politieke instelling bij de doorsnee Duitse
historicus en van de heer F . Verleyen over de Vietnamese oorlog.
Het blad steekt gunstig af bij enkele buitenlandse pendanten; relatief weinig
wordt er gedaan aan de technicolorvisie op de geschiedenis en aan grotemannenverering.
E n toch, het verschijnsel Spiegel Historiael als geheel bekijkend, heb ik twee
bezwaren: soms is het te moeilijk, soms is het niet moeilijk genoeg.
Te moeilijk lijken mij b.v. die bijdragen waarin veel achtergrondkennis moet
worden aangesleept voordat met het eigenlijke verhaal begonnen kan worden.
Men opereert nu met individuele medewerkers, die men kennelijk de vrije
hand laat, mogelijk na hen op het hart gedrukt te hebben het niet te moeilijk
te maken. E n gezegd moet dat de hoog- en anderszinsgeleerden hun best
hebben gedaan zo weinig mogelijk geheimtaal te spreken. Maar men zou ook
— suggestie van een Frans archeoloog - een nieuwe werkverdeling kunnen
toepassen, waarbij de historici het materiaal aandragen en journalisten belast
zijn met de vormgeving, terwijl toch de geleerden het laatste woord houden.
E r is nog een andere, een radicalere oplossing. Tot nu toe onderwees men op
de universiteiten het zich verwerven van kennis, maar — aldus E . J. Harenberg in een onlangs verschenen brochure, waarin o.a. deze problematiek behandeld wordt - bij het verbreiden van die kennis zouden de historici even
systematisch te werk moeten gaan als bij het verwerven ervan; ook hiervoor
zou men opgeleid moeten worden. Natuurlijk ligt het buiten de macht van
Spiegel Historiaels redactie dit te verwezenlijken; men mag echter hopen dat
het eventuele succes van deze onderneming tot een ontwikkeling in de aangegeven richting zal leiden.
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Het tweede bezwaar, dat het blad in sommige opzichten te gemakkelijk is,
lijkt op eenvoudiger wijze te verhelpen. Hoewel de bijdragen in het algemeen
van goed gehalte zijn, geloof ik toch niet dat iemand die een jaar of wat
Spiegel Historiael leest nu zal gaan weten wat geschiedenis is. Daarvoor is
het voorschotelen van een noodzakelijkerwijs fragmentarische reeks resultaten
van onderzoek onvoldoende; ook in het onderzoek zelf zou de lezer ingeleid
moeten worden, in het creatieve proces dat bestaat uit het stellen van problemen en het vinden van oplossingen. Verbreidt men alleen de eindprodukten van het historisch bedrijf dan wordt de consumptiedrempel verlaagd,
zonder dat het historisch inzicht, laat ik zeggen het vermogen om in eigen
omgeving en elders maatschappelijke processen te herkennen, toeneemt.
Onmisbaar lijken mij daarom methodologische bijdragen, artikelen waarin de
stand van het onderzoek op een bepaald gebied wordt meegedeeld, of meerdere bijdragen gewijd aan een goed gekozen centraal thema. De niet-beroepsmatige beoefening van de geschiedenis zou Spiegel Historiael kunnen ondersteunen door elke keer de produktie van amateurhistorici in een bepaalde
streek of provincie onder de loep te nemen. Misschien kunnen de beroepshistorici zo richtingaangevend werken.
A l met al is Spiegel Historiael een belangrijk fenomeen, te appreciëren om
wat het nu al is, en hoopgevend om wat het kan losmaken.
SPIEGEL H I S T O R I A E L , Maandblad voor geschiedenis en archeologie. Uitg.
Van Dishoeck, V a n Holkema en Warendorf N . V . Jaarabonn. ƒ 34,50. Losse
nrs. ƒ 3,75.
N.B. Dit artikel is gebaseerd op de eerste vijf afleveringen van Spiegel Historiael, en
eerder gepubliceerd in De Groene Amsterdammer van 18 maart 1967. (Red.)
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Boekennieuws

Boeken en tijdschriften ter aankondiging te zenden aan
drs. P. A. Henderikx,
Provinciehuis Koningskade 1, Den Haag.
L O K A L E E N REGIONALE GESCHIEDENIS

De laatste jaren is er in het wereldje van de lokale en regionale geschiedbeoefening nog al wat beweging gekomen. E n dat is goed. Te lang immers is de
plaats- en streekgeschiedenis door vakhistorici verwaarloosd en opgeofferd
aan een geschiedbeschouwing die zich vooral richtte op hoogtepunten, waarbij de lijnen werden getrokken langs grote namen en in het oog springende
gebeurtenissen. Binnen die sfeer was een geschiedenis der Hollandse middeleeuwen het wel en wee van Florissen en Dirken, de economische geschiedenis der zeventiende eeuw die van Amsterdam, en dus die der 'Gouden Eeuw',
en de kerkgeschiedenis de historie van pausen en ketters. Dat binnen dit
kader vakhistorici zich slechts te hooi en te gras iets aan de lokale geschiedenis gelegen lieten liggen, is begrijpelijk. De lokale geschiedschrijverij was
dan ook vooral het terrein van de amateur, die overigens te weinig vergoedde, en wel omdat zijn instelling in veel opzichten dezelfde was als die van de
vakman: ook hij zocht het liever hoger op; deftige heren, kastelen en anekdotes overheersten zijn verhaal, en was een dorp zo ongelukkig een figuur van
nationale faam te hebben voortgebracht, dan kwam de rest van de plaatselijke historie al helemaal in het gedrang.
Gelukkig is deze houding tegenover de geschiedenis allengs veranderd, en
is bij vakmensen de belangstelling voor het bijzondere gaan wijken voor het
bezig zijn met het gewone: het zoeken naar structuren en verbanden die aan
het historisch gebeuren ten grondslag liggen. Wat dan aan de orde komt, zijn
onderwerpen op het gebied van de sociale, economisch en juridische verhoudingen tussen standen en klassen, de stedelijke ontwikkeling, de ontginningen,
demografische verschuivingen, politieke, sociale en religieuze bewegingen.
Gaat men de geschiedenis vanuit die hoek bekijken, dan worden andere
werkmethoden noodzakelijk en blijkt tot dan verwaarloosd bronnenmateriaal
van het grootste belang. Met name zal in dat geval bij allerhande probleemstellingen uitgebreid lokaal en regionaal onderzoek moeten worden verricht,
waarmee aan de beoefening van de plaatselijke geschiedenis een nieuwe zin
en een andere richting wordt gegeven. Bovendien manifesteert zich juist hier
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het nut van nauwe samenwerking tussen amateur- en vakhistorici. W i l het
echter zover komen, dan betekent dat wel, dat amateurs zich meer dan tot
nu toe met de methodiek van het vak vertrouwd zullen moeten maken en
hun probleemstellingen moeten toetsen aan de vragen die historici in ruimer
dan regionaal verband aan de stof stellen. Voorlichting door vakmensen is
hier een eerste vereiste, en het is daarom toe te juichen, dat wat dat betreft
op diverse plaatsen activiteiten op gang komen.
Belangrijk is in dit verband de onlangs verschenen handleiding voor de beoefening van plaats- en streekgeschiedenis van de hand van prof. dr. W.
Jappe Alberts, hoogleraar in de regionale geschiedenis te Utrecht en A . G .
vander Steur, amateur-historicus te Haarlem. Het doel van de schrijvers, die
zich vooral maar niet uitsluitend richten op amateurs, is enerzijds het verschaffen van een overzicht van categorieën bronnen en aan de andere kant
het geven van richtlijnen voor de aanpak van een onderzoek. In het hoofdstuk 'Het historisch materiaal', dat ongeveer tweederde van het boek beslaat,
worden onderscheiden, geschriften, kaarten, topografische afbeeldingen en
voorwerpen. Handig is de paragraaf over de verhalende geschriften, waarin,
zonder dat naar volledigheid is gestreefd, een mooi overzicht wordt gegeven
van gewestelijke en intergewestelijke annalen, kronieken en andere geschiedwerken. De paragraaf over de niet-verhalende bronnen, door de schrijvers
aangeduid als archivalia, is onder verwijzing naar Formsma's gids voor de
Nederlandse archieven en voor wat betreft de bronnenuitgaven naar bibliografieën, vrij summier gehouden. Graag zouden wij hier iets meer hebben
gelezen over het speciale karakter en de mogelijkheden van diverse soorten
bronnen. Wat dat betreft wordt in de daarop volgende paragraaf 'kaarten' nadat uitgebreid is ingegaan op de vraag hoe en waar men deze bronnen
vindt - wel wat serieuzer stil gestaan bij de aard van het materiaal.
Vooral bedoeld voor de amateur is het hoofdstuk 'Het onderzoek', dat in de
eerste plaats de problemen rond de keuze van het onderwerp aansnijdt. De
schrijvers gaan daarbij naar ik meen terecht uit van de stelregel dat amateurhistorici onderwerpen moeten kiezen waaraan zij zich niet behoeven te vertillen, en in verband daarmee beter niet al te ver in tijd terug kunnen gaan.
Bij wijze van voorbeeld worden een aantal mogelijkheden opgesomd binnen
de rubrieken kerkgeschiedenis, bestuurs- en rechtsgeschiedenis, sociale en
economische geschiedenis en historische geografie, met daarbij vermeld de
belangrijkste algemene werken op die gebieden. Vreemd is het wel in genoemde reeks ook een paragraaf archeologie aan te treffen, daar dit immers
geen onderwérpen-rubriek is, maar een hulpwetenschap die zich bezig houdt
met de interpretatie van een bepaald soort bronnen.
De tweede afdeling van dit hoofdstuk geeft op uitstekende wijze aanwijzingen voor het bijeenbrengen van reeds bestaande literatuur over een onderwerp via bibliografieën en andere hulpmiddelen, voor het archiefonderzoek,
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en - heel interessant - het onderzoek ter plaatse, waarbij mededelingen door
mensen uit de streek verstrekt en eigen waarnemingen in het land in combinatie met reeds bekende gegevens verhelderend kunnen werken.
Het boek besluit dan met aanwijzingen voor de ordening van het vergaarde
materiaal, een paar waarschuwingen ten aanzien van de betrouwbaarheid
van de bronnen - een onderwerp waar wel wat meer over te zeggen zou zijn
geweest - en enkele richtlijnen voor uiteindelijke publikatie.
Samenvattend: deze handleiding is vooral een op de praktijk gericht werk,
waaraan in Nederland zeker behoefte bestaat, en dat gehanteerd naast de
eerder in de Fibulareeks verschenen archiefgids van Formsma aan lokaal- en
regionaal-historici goede diensten kan bewijzen.
W.J. A L B E R T S en A . G . VAN DER STEUR, Handleiding voor de beoefening van
de lokale en regionale geschiedenis; Bussum 1968.
H.

DELFTS ARCHITECTUUR E N STEDESCHOON

In afwijking van het gebruik bevat de bundel, die ir. R. Meischke en zijn
medestanders prof. dr. E . H . ter Kuile bij diens afscheid als hoogleraar hebben aangeboden, geen 'Varia Historica', maar meer dan twintig bijdragen
aan één bepaald thema gewijd: de stedebouwkundige geschiedenis van Delft.
Bij dit thema, dat toch nog variatie genoeg biedt, is een verdere beperking
in acht genomen: de Oude en Nieuwe Kerk benevens het Prinsenhof zijn —
zo leest men in de inleiding - ter zijde gelaten, omdat zij - in het boek opgenomen — te sterk gedomineerd zouden hebben. Andere monumenten, die
een goede belichting verdienden, zouden er al te zeer door zijn overschaduwd.
Chronologisch reikt deze bundel van 'het duister', dat kenmerkend is voor
de eerste eeuwen van Delfts bestaan, tot de nieuwe aula van de Technische
Hogeschool om te besluiten met twee toegiften, die aan de persoon en aan
de publikaties van de scheidende hoogleraar zijn gewijd. Fraai uitgevoerd en
rijk geïllustreerd is dit huldeblijk aan prof. Ter Kuile tevens een indrukwekkende hulde geworden aan Delfts stedeschoon.
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, Van Gorcum & Comp.
N . V . , 1967 - X + 431 blz., met tal van afbeeldingen.
N . B . De lezer, die — in de inleiding voorbereid, dat de Oude Kerk niet in dit
boek voorkomt - op blz. 338 toch nog op dit monument stuit, doet er goed
aan hierin niet anders dan een beminlijke inconsequentie te zien en van zijn
D E L F T S E STUDiëN.
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verrassing bekomen onmiddellijk te grijpen naar het artikel van dr. C. A .
van Swigchem in 'Spiegel der Historie' 2de jrg. no. 9 (sept. 1967), blz. 561568.
J.F.

Reeds verscheidene facsimilé-uitgaven heeft Kruseman's Uitgeversmaatschappij N . V . te 's-Gravenhage het licht doen zien. Thans is hier wederom een
aan toegevoegd. Onlangs verscheen n.1. bij deze N . V . 'Alle de voornaamste
Gesigten van de Wijdberoemde Stad Delft', vervaardigd naar de eerste druk
die in het jaar 1736 bij Leonardus Schenk te Amsterdam verscheen.
Evenals de vorige uitgaven is ook hier alle zorg aan besteed. Voor liefhebbers
van oude gravures een fraaie aanwinst, die een goed beeld geeft van Delft uit
die tijd.
V.

WASSENAAR

Bij de uitgeverij J. N . Voorhoeve te 's-Gravenhage verscheen van de amateurhistoricus L . G . Oosterling 'Wassenaar oase in de randstad'. Met voldoening
kan de heer Oosterling op zijn arbeid van 15 jaar archiefonderzoek terugzien. Een arbeid, die hem veel vreugde heeft verschaft.
Bij de uitreiking van de eerste exemplaren van het boek sprak prof. dr.
Schulte Nordholt: 'Wij leven in een tijd van specialisme, maar vergeten, dat
alle specialisme zijn oorsprong vindt in het amateurisme. Amateurisme betekent liefhebberij en wat ik tenslotte wil doen is hulde brengen aan de
amateur bij uitnemendheid, de heer Oosterling.'
Inderdaad, de heer Oosterling is een amateur bij uitnemendheid. Door geheel
zijn boek voelt men zijn liefde voor Wassenaar. Gelukkig, dat hij de resultaten van zijn liefhebberij te boek heeft gesteld, zodat anderen er thans van
kunnen genieten.
Natuurlijk heeft het boek gebreken, doch een kniesoor, die daarover valt bij
het vele goeds dat wordt geboden. Wij verkeren echter in twijfel over de
juistheid van een bewering in de kritiek van Edson in het Wassenaars
Nieuwsblad, namelijk: 'als de schrijver geen struisvogelpolitiek had bedreven
en het reeds eerder verschenen boek over de geschiedenis van Wassenaar niet
had genegeerd'.
Heeft de schrijver dit boekje 'Wassenaar, historische verkenningen' door E .
M . C. M . Janson, wel genegeerd? Hij schrijft n.1. op blz. 150 en 151 woorde22

lijk hetzelfde als de heer Janson op pag. 52 en 53, terwijl dit boekje eerder
is verschenen. N u zijn er twee mogelijkheden. Of de heer Oosterling heeft
woordelijk overgeschreven uit het boekje van Janson en daarbij zijn bron niet
vermeld, of de heer Oosterling heeft deze tekst eerder gepubliceerd en vond
het dus terecht niet nodig daar melding van te maken. Maar dan had de heer
Janson zijn bron, n.1. het oudere geschrift van de heer Oosterling moeten vermelden.
L. G . OOSTERLING, Wassenaar, oase in de randstad. Verleden en heden;
Den Haag 1968.
V.

SCHEVENINGEN

Van Kruseman's Uitgeversmaatschappij N . V . ontvingen wij ook 'Scheveningen in oude prenten', ingeleid en uitgezocht door T. J. van Leeuwen.
De heer Van Leeuwen is een kenner van Scheveningen bij uitnemendheid.
Wij zijn er dan ook van overtuigd dat hij het meest interessante materiaal
heeft laten publiceren. Naar onze smaak komt de pier echter wat al te veel
ten tonele. Ook aan deze uitgave heeft de uitgever zeer veel zorg besteed.
V.

VERDER VERSCHENEN:

H E E R E N E N BUEREN, Bijdragen tot de geschiedenis van Warmond; onder
redactie van A . G . van der Steur, met bijdragen van P. A . B . Bakkers, T.
T. Bokma, dr. D . P. Blok, J. A . L . Haarst, F . S. J. Heerma van Voss Dantuma, H . M . van den Heuvel, L . J. Kortekaas, drs. C. J. van Kuyen, F . W.
Leemans-Boschma, G . B . van Leeuwen, drs. M . Prakke, dr. J. G . N . Renaud,
A . G . van der Steur, D . Tulp; Den Haag 1968. (Is reeds verschenen of verschijnt een dezer dagen.)
H . SCHMITZ, Het proveniershuis te Schiedam. Vijf eeuwen instelling van weldadigheid; Schiedam 1968.
J. G . M . BOON, Schets van het lager onderwijs te Harmeien tot aan de ontwikkeling in de 20e eeuw; Woerden 1968.
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Mededeling
ZUIDHOLLANDSE STUDIËN

Om onnodige bestellingen te voorkomen maken wij onze leden er op attent
dat deel I X van de Zuidhollandse Studiën geheel is uitverkocht.
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