ZUID-HOLLAND
ORGAAN V A N D E
HISTORISCHE VERENIGING VOOR ZUID-HOLLAND
ONDER D E ZINSPREUK
„VIGILATE DEO CONFIDENTES"

VEERTIENDE JAARGANG
NUMMER 3 - 1968

INHOUD
Blz.
Drs. J . Fox, Herman Boerhave driehonderd jaar geleden te
Voorhout geboren
1
B. Ringeling, Maassluizers slaan terug! De uitrusting van een gewapende hoeker in 1 7 1 0
5
M r . J . Geselschap, Hoe de ambachten Broek, Thuyl en 't Weegje,
en Broekhuizen ontstonden
15
Boekennieuws
21

BESTUUR
JHR. T . A . J . V A N E Y S I N G A , voorzitter
M R . J . A . B O R M A N , secretaris
M R . J . C . M . S N E L , penningmeester
J. H . VAN C A P E L L E N
MR. J . E . J . GESELSCHAP
DRS. P . A . H E N D E R I K X
G . J . VERBURG

REDACTIE
G . J. V E R B U R G , Meppelweg 978a Den Haag, telefoon 6 7 0 7 3 3
DRS. J . F O X
DRS. P . A . H E N D E R I K X

Medewerker Archaeologie: DRS. H . SARFATIJ

Drs. J. F O X

Herman Boerhaave
driehonderd jaar geleden
te V o o r h o u t geboren

De beroemde Herman Boerhaave heeft op Oudejaarsdag 1668 te Voorhout
het levenslicht aanschouwd. Zijn vader was de dorpspredikant Ds. Jacobus
Boerhaven. Binnenkort zal de geboorte van de grote man juist driehonderd
jaar geleden zijn. Een plechtige herdenking ligt in het vooruitzicht. Deze zal
niet gehouden worden op de geboortedag zelf. Het is begrijpelijk, dat het
herdenkingscomité het minder geschikt heeft gevonden om de herdenking te
combineren met de viering van Oud- en Nieuwjaar. Zo zal zich dan op vrijdag
15 november a.s. een select gezelschap naar Voorhout begeven. Daar worden
ook buitenlandse geleerden verwacht. Het gemeentebestuur van Voorhout zal
de deelnemers ontvangen. Bij voorbaat staat echter vast, dat aller aandacht
en belangstelling in hoofdzaak zal uitgaan naar de pastorie van de Hervormde gemeente. 'Terecht of ten onrechte?' mag men zich afvragen.
Prof. dr. E . H . ter Kuile, die voor het grote seriewerk 'De Nederlandsche
Monumenten van Geschiedenis en Kunst, deel V I I 'De Provincie Zuid-Holland'. Eerste stuk 'Leiden en Westelijk Rijnland' heeft bewerkt ('s-Gravenhage 1944), schrijft op blz. 206 onder Voorhout:
' D E H E R V O R M D E P A S T O R I E , een eenvoudig huis met verdieping zonder
bijzondere architectonische beteekenis, waarschijnlijk gedeeltelijk nog X V I I B
(d.w.z. daterend uit de tweede helft van de zeventiende eeuw), hersteld in
1768 en 1908, gaat door voor het geboortehuis van Herman Boerhaave. Inderdaad zag deze den 31 December 1668 het levenslicht als zoon van den
predikant van Voorhout, maar wij achten het allerminst zeker, dat de huidige
pastorie toen al bestond, en in ieder geval buitengesloten, dat het huis toen
de tegenwoordige gedaante had.'
De historicus ziet zich dus voor de vraag gesteld, of het wel zinvol is aan de
pastorie van Voorhout, zoals die door prof. ter Kuile is beschreven, een
herinnering aan de grote Boerhaave te verbinden. O.i. legt het voor de beantwoording van deze vraag weinig gewicht in de schaal, dat genoemde pastorie in de loop der eeuwen van gedaante is veranderd. Onze zustervereniging 'Die Haghe' heeft in november 1963 de staatsman Gijsbert Karei van
Hogendorp herdacht op de Kneuterdijk in Den Haag ter plaatse waar eens
diens woonhuis stond en waar nu in de gevel van de Amsterdam-Rotterdam1

bank nog altijd een gedenksteen te zijner ere prijkt. Zoiets is volkomen gerechtvaardigd. Echter zou het ietwat belachelijk zijn Boerhaave's geboorte
in de tegenwoordige pastorie van Voorhout te situeren, als het woonhuis van
zijn vader - de predikant — en dus ook Boerhaave's wieg elders in het dorp
zou hebben gestaan. De gedenksteen in de voorgevel van de pastorie 'In deze
woning werd Herman Boerhaave geboren 31 December 1668' zou in dat geval misleidend en misplaatst zijn, dus beter kunnen verdwijnen.
Laat prof. ter Kuile zijn lezers op het onderhavige punt in het onzekere, opheldering verschaft een recenter boek 'Uit Voorhouts Verleden' (1964) van
de hand van Broeder Walfridus de Mooij. Broeder Walfridus heeft in dit
boek op blz. 39 niet alleen een afbeelding opgenomen van de Hervormde
pastorie, maar bovendien tussen de blz. 32 en 33 een kaart van de kerk van
Voorhout en bijbehorende gronden uit het bezit van de heer H . E . V . Coster
van Voorhout te Beverwijk. Deze kaart is door de landmeter Johan Douw de
longe 5 februari 1669 met zijn handtekening bekrachtigd. Ze geeft dus de
situatie weer van vijf weken na Boerhaave's geboorte. Voor elkeen, die het
Voorhout van heden kent, is er duidelijk op te zien, dat het toenmalige 'Predicants Huys' - hoe sterk sindsdien ook verbouwd - de plaats innam van de
huidige pastorie aan het einde van de Kerkweg. Hoe de laatste thans ten
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De pastorie van de Hervormde gemeente te Voorhout. Hier werd Herman Boerhaave
geboren op 31 december 1668.
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Foto: Gemeente-archief van Voorhout.

opzichte van het kerkcomplex gelegen is, kan men in hetzelfde boek gewaar
worden uit een gezicht op Voorhout in vogelvlucht (blz. 57). Allereerst vallen hier de twee kerken in het oog, die de oude hebben vervangen. De dominerende toren van de Rooms-Katholieke kerk staat iets westelijker dan
de kerktoren van weleer. De Hervormde pastorie is het huis in de zuid-oosthoek van de foto, half tussen het geboomte verscholen.
Gaat men er vanuit, dat Ds. Jac. Boerhaven 5 februari 1669 op dezelfde
plaats woonachtig was als de huidige predikant van Voorhout, dan lijkt het
volstrekt onaannemelijk, dat Herman Boerhaave 31 december 1668 elders
in het dorp zou zijn geboren en luttele weken nadien - midden in de winter
- met zijn ouders verhuisd zou zijn naar het predikantshuis getekend op de
kaart van Douw. Opgemerkt zij in dit verband, dat de kaart klaarblijkelijk
geen nieuwe situatie wil vastleggen, maar een toestand, die al enige tijd bestond. De aanleiding om de landmeter aan het werk te zetten lag kennelijk in
de dood van Jhr. G . D . van der Laen, eigenaar van een aanzienlijke buitenplaats. Het ging erom het grondbezit uit diens nalatenschap af te bakenen
van het land, waar de kerk recht op had.
A l moet men erkennen, dat de tegenwoordige pastorie van de Hervormde
gemeente van Voorhout niet meer de authentieke vorm vertoont van de
jaren 1668-1669, ze verdient toch ten volle om 15 december a.s. het centrum van de herdenking te zijn, want niemand behoeft er langer aan te twijfelen, dat Herman Boerhaave hier werkelijk geboren werd. Zo moge dan de
reputatie, die Voorhout's pastorie in dit opzicht terecht geniet, gezuiverd van
de smet der onzekerheid de algemene waardering vinden, die haar toekomt.
Architectonisch - het zij toegegeven - moge de woning niet van grote betekenis zijn, de rustieke ligging vergoedt veel. Bezoekers van verre, die hier op
een mooie herfstdag komen, zullen er stellig door bekoord zijn. Menige gast
zal bovendien getroffen worden door de woorden, die thans boven de toegangsdeur staan: 'Porta patet tibi, sed magis cor', d.w.z. 'De deur staat voor
u open, maar meer nog het hart'. Geen vreemdeling kan waar ter wereld ook
een hartelijker welkom verwachten dan in deze pastorie.

Naschrift van de redactie

Als bovenstaand artikel in 'Zuid-Holland' het licht ziet, zal de Boerhaaveherdenking afgelopen zijn. Deze herdenking is vanwege de Leidse Universiteit
georganiseerd door een voor dit doel ingestelde commissie in samenwerking
met het Genootschap voor de Geschiedenis der Geneeskunde, Wiskunde en
3

Natuurwetenschappen. Bij deze gelegenheid is een levensbeschrijving van
Boerhaave verschenen van de hand van prof. dr. G . A . Lindeboom. Bovendien zullen de voordrachten door geleerden uit binnen- en buitenland gehouden in een gedenkboek worden verenigd. Veler aandacht trok de tentoonstelling ter ere van Boerhaave ingericht in het Rijksmuseum voor de Geschiedenis der Natuurwetenschappen te Leiden. Wij hopen op een en ander
terug te komen. Thans zij alvast vermeld, dat op genoemde expositie terecht
een plaats was ingeruimd voor de oorspronkelijke kaart van Johan Douw de
Jonge, die - zoals de lezer gebleken zal zijn - van niet te onderschatten belang mag worden geacht voor de localisatie van Boerhaave's geboorte, en dat
mejuffrouw Dr. Maria Rooseboom in haar welverzorgde tentoonstellingscatalogus naar het voorbeeld van Broeder Walfridus de Mooij een reproductie in. kleuren van de betrokken kaart heeft opgenomen.
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B. RINGELING

Maassluizers slaan t e r u g !
De uitrusting van een gewapende hoeker in 1710

Het archief van de Gevolmachtigden van de Visserij te Maassluis (15901925) geeft meer, dan een oppervlakkige beschouwing van de inventaris
Hingman (1886), aangevuld door A . Dienske in 1928, doet vermoeden.
Reeds eerder konden in het kader van de bewerking van dit archief enkele
aspecten van het bedrijf en van de organisatie nader worden bezien.i) Van
21 februari tot 16 april van dit jaar werd in het museum van de Nederlandse
Zeevisserij te Vlaardingen een tentoonstelling gehouden onder het motto
' M A - 1649', waarbij de Maassluise kerkschepen de bijzondere aandacht
trokken.2) In verband hiermede werd een nader onderzoek ingesteld naar de
verhouding tot de andere Maassteden bij de ups en downs van de voornaamste bron van welvaart in de 17e en de 18e eeuw.
De geschiedenis van het visserijbedrijf te Maassluis laat verschillende hoogteen dieptepunten zien. In de eerste plaats is er de stichting van de stad in
1614. Door afscheiding van Maasland werd Maassluis zelfstandig. Men zat
toen midden in het twaalfjarige bestand en er was een betrekkelijke vrede.
In 1621 ontbrandt de oorlog opnieuw. De vissersschepen bevinden zich daarbij parmanent in de gevarenzone. Men tracht elkaar op zee zoveel mogelijk
afbreuk te doen. Bijzonder gevaarlijk zijn de Duinkerker kapers. Dit heeft
zijn terugslag op de stad. Tussen 1631 en 1637 gaan van Maassluis niet minder dan 200 schepen verloren. ) Het gaat daarbij niet zachtzinnig toe.
3

Zo wordt op 2 juli 1628 een kind gedoopt van Willem Pietersz. 'onlangs
voor desen van de Duinkers over boort geworpen', op 12 november 1628
een kind van Andryaen Corneliszoon Gorter 'die rechte te vooren van de
Duinkerkers over boort gesmeten is' en op 1 juli 1635 een van 'Jan Dammesz, visscher, bijgenaempt Jan Flarts en werde in zee van de Duynkerkers
doot geschoten'. )
Men moet dit zien als represailles tegen het recht van voetspoeling.5)
4

De noodtoestand in de visserij had ten gevolge, dat de bouw van de Grote
Kerk enkele jaren nagenoeg geheel stil stond. In 1648 komt de Westfaalse
vrede, die een einde maakt aan een aantal Europese conflicten en die daarmede ook vrede met Spanje brengt.
We moeten het vervolg van de visserijgeschiedenis eveneens projecteren tegen de achtergrond van een aantal gewapenderhand besliste geschillen. Daar5

Hoeker (1649), één van de kerkschepen uit de Grote Kerk te Maassluis.
Foto L. T. Scholten, Maasland.

bij zijn de zeeoorlogen met Engeland wel de belangrijkste. Het zal tot 1813
duren, voor dat de zee op langere termijn enigermate vrij komt.
De schippers en vissers hebben zich regelmatig te weer gesteld tegen de gevolgen van het oorlogsgeweld. Met het visserijbedrijf van de stad Vlaardingen
werden in 1631, in 1633 en in 1634 verzoeken gedaan om bescherming door
oorlogsschepen. Tijdens de Engelse oorlogen is meer malen verzocht om bescherming voor de Vlaardingse en Maassluise visserij. Ook rustte men gezamenlijk waarschuwers uit. Snelle schepen werden voor gemeenschappelijke
rekening naar de visgronden gezonden om de vissers aan te zeggen zo veilig
mogelijk thuis te varen. Dit geschiedde o.m. in 1784 en in 1798. Een enkel
scheepsjournaal is in het visserij archief aanwezig.
In noodgevallen stelde men zichzelf te weer. Daarvoor werden gewapende
hoekerschepen met de vissersvloot uitgezonden. In twee gevallen zijn rekeningen hierover in het archief van de gevolmachtigden bewaard. Het meest
sprekende geval doet zich voor in 1710. We bevinden ons dan in de Spaanse
successieoorlog en de Duinkerkers zijn weer aktief, Frankrijk was immers
ook partij.
6

De gevolmachtigden van de visserij besluiten hier een voorbeeld te stellen.
Een spoedbijeenkomst op zondag 9 februari 1710 ) geeft de grond tot een
zelfstandig optreden. Govert van Wijn, dirigerend penningmeester, had in
Den Briel geïnformeerd of het mogelijk was een vijftigtal soldaten te lenen
om daarmede een gewapende hoeker te bemannen, ten einde een einde te
maken aan de aktiviteiten van de vele kleine kapers, die zich veelvuldig voor
de Maas, langs de Zijkant en voor Tessel lieten zien. Het stadsbestuur van
Den Briel adviseerde de zaak aan de raadpensionaris voor te leggen. In afwachting van een gunstige beslissing ging men met het uitzenden van een
schip akkoord.
Reeds in de loop van de daarop volgende week had men alles voor elkaar.
In de rekening van de visserij over het tijdvak van april 1711 tot en met
maart 1712 ) vinden we een totale financiële verantwoording. Hieruit kan
een volledig beeld van het voorgevallene worden gereconstrueerd.
6
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O N T F A N G H van den gewapenden houker, ten
diensten ende goetvinden van 't Collegie van de
Visscherij geëquipeert, ende op den 15en february
1710, met behoorlijke commissie en van alle nodige behouften wel voorsien sijnde uit de Maas
geseilt, onder den commandeur Jan Franse Steil,
op hebbende 48 soldaten, voorts so officieren als
bootsgesellen, in alles 79 koppen, met intentie
omme onder schijn van een visscher te sijn,
één ofte meer vijandelijke kapers te verschalken
ende te bemachtigen ende in de Maas op te brengen,
waar naar den voornoemden commandeur des anderen daags heeft bemagtigt een hoeker van Duinquerquen onder den capitein Pieter Wormhout, gemonteert met ses stukken canon en 59 koppen.
Eerstelijk brengt den rendant alhier in ontfangh
eene somme van vier hondert drie en dertig gulden,
spruitende uit de verkogte goederen, door ordre
van de visserij uit de kaper geligt ende publykelijk
verkogt, volgens notitie
Ontfangen van Govert Willemse van Wijn eene
somma van ses en tachtig gulden agtien stuivers
over aangenomen fictalie als anders, per rekening,
dus

ƒ 433

—

—

86

18

—
7

Ontfangen wegens den chirurgijn meester Gerrit,
die aangenomen was voor een ducaton daags, mits
dat de visserij het avontuir van sijn buitgeit soude
lopen, ende is daarvoor ontfangen voor 16 lijnen
beuitgelt a 6]/ gulde de lijn
Ontfangen van den vendumeester van de Admiraliteit wegens de verkogte kaper per rekening
Ontfangen van den heer burgemeester Groeningx,
ontfanger van het Collegie ter Admiraliteit op de
Maas, over de verdiende premie van de genome
kaper, namentlijk van 20 ponden bals en 59 koppen
a 150 gulden, per bal en kop, bedragende de somma van elf duisent acht hondert vijftig gulden
Somma

2

117

—

—

547

3

—

11850

—

—

13034

1

—

Uit het bovenstaande blijkt, dat de instructie voor de bevelhebber van het
schip betrekkelijk eenvoudig geweest moet zijn: de Maas uitvaren en zo snel
mogelijk één of meer Duinkerkers buit maken. Een hoeker was een betrekkelijk klein schip. Om de ogenschijnlijk zware bemanning in te nemen moesten vertimmeringen plaats vinden. Deze zijn onder de uitgaven verantwoord.
De commandant bekleedde de commandeursrang. Hieronder verstond men
bij de grotere oorlogsschepen een dekofficier, onderofficier naar moderne begrippen, en vergelijkbaar met de rang van opperschipper. E r voer een
scheepsdokter mee. Deze had weinig vertrouwen in de goede uitslag van de
expeditie en bedong in plaats van zijn aandeel in de buit een honorarium
van één ducaton daags, — drie gulden en drie stuivers.. Hij verspeelde hiermede, zoals bij een vergelijking met de uitgaven zal blijken, een bedrag van
ruim honderd gulden. De verdeling van de buit in lijnen doet aan de oorspronkelijke viswijze van de hoeker denken. Deze viste met haken, geaasd
met levend aas, prikken. De voornaamste inkomsten voor de gevolmachtigden vormen de verkoop van het casco van de genomen kaper en het koppengeld.
Het geheel heeft zich binnen enkele dagen afgespeeld. De expeditie leverde
een bescheiden financieel succes voor de gevolmachtigden op. Uit de hierna
volgende uitgaven blijkt, dat men de directe baten eerst uit een nadere beschouwing van de twee laatste posten leert kennen. Het is een voorbeeld van
een, naar moderne maatstaven gemeten, vorm van verschrijving. De rekening
sluit met een totaal van ƒ 12589 2 — , derhalve een voordelig saldo van
ƒ 4 4 4 19 — . Het werkelijke voordelige slot bedroeg, door bijtelling van
die twee posten ƒ 5400 08 — .
8

U I T G E E F jegens den voorsz. ontfangh ende eerst
wegens den gewapenden hoeker
Eerstelijk brengt den rendant alhier in uitgeef eene
somma van hondert een en seventig gulden drie
stuivers, over de dootschulden van den Fransen
captein Pieter Wormhout die swarelijk gequetst
alhier was opgebragt ende naer dagen overleden
ende is ten kosten van de visscherij aan hem alle
nodigen dienst gedaen ende hem fatsoenlijk doen
begraven, alles volgens rekeningen
dus
Betaelt aan d'heer Adriaan Hoogwerf over huir
van sijn hoeker tot den voorss. dienst van hem gehuirt, voor de somma van twee hondert en vijf en
twintig gulden volgens quitantie
dus
Nog betaalt aan den voorn. Hoogwerf over eenige
vermiste goederen van 't voorss. schip volgens rekening
Betaalt aan Gijsbert Denik over maken en hermaken van den banjaert ende ander timmerwerk
uit het voorss. schip volgens rekening, de somma
van
Betaalt aan Elias van der Meer over tonnen tot
den ballast als voor ander verschot bij hem gedaan
Betaalt aan Monsieur Pieter Valk over gedaan verschot als andersints volgens rekening
Betaalt aan Cornelis Leverstein over gekocht fictalie
Betaalt aan Symon van der Meer over gelevert
broot
Betaalt aan Maliman voor houwers en enterbijlen
Betaalt aan Jan Vergouw
Betaalt aan capitein Jan Franse
Betaalt aan Jan Krul over schuitvragten etc.
Betaalt aan Jacoba van Oosterwijk
Betaalt aan Gerrit Alders
Betaalt aan het toemaken van het schip
Betaalt aan twee trekschuite voor de soldaten
Betaalt voor 100 ton sant met toeslaan tot ballast
Betaalt voor 5 attestatiën en 2 procuratiën
Betaalt voor 6 / stoop franse wijn met de flessen
Betaalt voor stroo voor de soldaten
Betaalt voor 2 tonnen gort
Betaalt voor meester Gerrit voor vier dagen huir a
x

2

ƒ171

3

—

225

—

—

6

13

—

94

3

—

203

17

—

128
186

6
17

—
—

100
55
29
27
21
19
19
18
17
17
17
7
16
16

2
10
10
2
12
18

—
—
—

—
19
17
15
11
10

—

—
—
—
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63 stuivers
Betaalt voor de kaper tot Rotterdam te brengen
Betaalt aan Hendrik Pleunen en Baan voor haar
dienst
Betaalt aan Willem Davidse van Rijn
Betaalt aan 5 man die de kaper voor de haven
bragte
Betaalt aan 3 cabbeljauwen en boombroot
Betaalt aan reisgelt aan den barbier
Betaalt aan Jan Franse over zijn verschot
Betaalt aan 't schoonmaken van de kerk en het gildenhuis
Betaalt aan schipper Bouwen voor sijnen dienst
Betaalt aan Mees van Dorp
Betaalt aan kruyen van vele goederen
Betaalt aan schipper Elias 2 maal in Den Haag gegaan
Betaalt aan Maartje Jans per slot van rekening
Betaalt aan boenen en schoonmaken van 't schip
Betaalt aan de booters voor haar dienst
Betaalt aan Jan Arentse over gelevert traan
Betaalt aan Jacob Sonneveldt over zijn verschot
Betaalt aan twee maal den trommel te slaan
Betaalt aan Jan Schinkelhoek over verschot
Betaalt aan Cornelis Groen over waakloon
Betaalt aan Fransje voor 2 dagen o p ' t schip geweest
Betaalt aan 6 man voor water pompen
Betaalt aan Willem Morel
Betaalt aan Leendert Bocxhoorn
Betaalt voor een kabbeljauw versonden
Betaalt aan Pieter Collecteur over verschot
Betaalt aan extra port van brieven, pennen, papier
Betaalt aan reiskosten volgens notitie
Betaalt aan d'heer Gerrit Coning per rekening
Betaalt aan een groote salm aan heeren gesonden
Betaalt aan Pieter van Dalen over vertering
Den rendant komt over premie van assurantie bij
hem op den gewapenden hoeker geteikent voor een
somma van drie duisent gulden a 6 per cento
Den vierden april 1711 betaalt an den heer W. v.
Wassenaar eene somma van twee duisent vijf hondert gulden voor de portie van de soldaten die op
10

12
12

12
—

—
—

9
9

16
10

—
—

9
9
10
10

12
—
10
—

—
—
—
—

6
6
4
4

17
16
12
8

—
—
—
—

4
6 —
3
1 —
3 13 —
3 — —
2 18 —
2 10 —
2 18 —
2 — —
2 — —
1 18 —
1 13 •—
1
9 —
1
9 —
1
7 —
1
4 —
5 10 —
80 12 —
20
9 —
35
5 —
90
7 —

180

—

—

den gewapenden hoeker hadden gevaren, welke
somma Sijn Edelheit met goetvinden van de Admiraliteit op de Mase is toegeleit voor het Regiment
Garde, wegens de premie van de genomen kaper,
per capitein Pieter Wormhout a Duinquerquen
Den rendant komt over een heel jaar verschot van
de voorss. 2500 gl. also den voorss. premie niet
eerder als een jaar na dato sijn ontfange, bedragende a 4 pro cento, met 8 geltsakken
Nog betaalt uit de voorss. ontfangen premiën aan
capitein Jan Franse, nevens sijne officiers en bootgesellen, meer volgens uitspraak van de voorn, admiraliteit de somma van drie duisent en tachtig
gulden
Den 27sten mey is met eenparig goetvinden van
den penningmeester en de gecommitteerdens van
de visserij gecogt ende betaelt aan monsieur Antony van den Bosch, makelaar tot Delft, een oblygatie
tot lasten van 't gemene lant ten comtoire Hage,
sijnde van dato den 21 april 1644, folio 244, houdende in capitaal ƒ 2500,— gulden, breder in den
transporte, sijnde gecogt tegens 7 8 ^ pro cento,
bedragende met een maand verlopen intrest en
kortagie
Nog betaalt op den 1 juni 1711 aan den voorn.
Van den Bosch over de koop van een oblygatie tot
lasten van des graafelijkheits domeine 's lants van
Voorne, sijnde van dato den 29 mei 1638, folio 3,
houdende in capitaal ƒ 4000,— gulden, alles volgens de transporte tegens 7 2 ^ pro cento, bedragende met 30 stuivers aan den makelaar
(totaal)

2500

—

—

100

16

—

3080

—

—

1973

19

—

2981

10

—

ƒ 12589

2

Het is jammer, dat de bijlagen tot de rekeningen in het visserijarchief juist
over deze periode ontbreken. ) Toch geeft bovenstaande opsomming wel een
inzicht in de bedrijvigheid te Maassluis tijdens de expeditie. Bovendien
werpt ze een blik op de persoonlijkheid van de penningmeester. Blijkens het
vorenstaande heeft hij de onderneming mede gefinancierd. De verschotten
van de verzekeringspremiën en van de ƒ 2500,- voor het Regiment Garde
8
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wijzen hierop. Buiten de ƒ 1 0 0 - rente worden nog 4 geldzakken a 2 stuiver
in rekening gebracht. Govert van Wijn (1642-1738), koopman en'reder, was
waarschijnlijk niet alleen in visserijzaken op de penning. V a n 1690-1716 beheerde hij de geldmiddelen. A a n zijn laatste rekening is een staat toegevoegd,

De Grote Kerk te Maassluis waarin bij de expeditie betrokken soldaten waarschijnlijk
tijdelijk gelegerd zijn geweest. Foto J. van Hartingsveldt.
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waarop hij alle bezuinigingen, door hem met de gevolmachtigden doorgevoerd, heeft vermeld. ) Hij was vrijgezel, autoritair en vermoedelijk een weinig ijdel. Bij zijn aftreden in 1716 werd in de vakature van penningmeester
niet voorzien. ) Zijn woonplaats Maassluis heeft veel aan hem te danken. )
Uit de schenking van het Garrels-orgel in 1732, het verbeteren van het dorp,
zijn verdere schenkingen en legaten, blijkt een bijzonder milddadige instelling.
Uit de overige posten blijkt, dat het zakkedragersgildehuisje, Zuiddijk 11, gesticht in 1765, ten minste één voorganger gehad moet hebben. Waar de soldaten gelogeerd hebben is niet duidelijk. Vermoedelijk zijn ze in enkele openbare gebouwen gehuisvest geweest. Leverantie van stroo en kosten van
schoonmaken kunnen hierop wijzen. De medische bijstand voor de gewonden
werd aangevuld door het aantrekken van een barbier. Meester Gerrit zal zich
slechts vier dagen tot de hoofdzaken beperkt hebben. In deze afrekening ontbreken de relatiegeschenken niet. De 'vispresenten' komen regelmatig in de
rekeningen voor. Zij effenden de weg in technische en administratieve procedures.
Toch moeten we ons de uitkomst van deze geslaagde expeditie niet te optimistisch voorstellen. Het ging hard tegen hard, al was het voetenspoelen
door eigenmachtig optreden van de kapiteins en schippers reeds enkele decennia in onbruik geraakt. De resultaten waren voor de gevolmachtigden
niet onredelijk, maar toch aan de lage kant. Het risico was verzekerd. In het
bedrijf was er echter met dezelfde investeringen meer winst te maken. Een
herhaling van dit gebeurde is in het visserij archief dan ook (nog) niet gevonden.
In 1782 rustte men een kaper uit tegen de Engelsen. Noch in het visserijarchief, noch in het te Maassluis bewaarde ambachtsarchief zijn hierover
stukken te vinden. ) Het was blijkbaar een particuliere aangelegenheid.
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Maassluis,
oktober 1968

*) Tijdschrift Zuid-Holland, januari 1967 no. 1, blz. 1 e.v.
Jaarverslag van het archivariaat van de gemeenten Maassluis en Naaldwijk over
1967, Maassluis/Naaldwijk, 1968, bijlage I, blz. 21 tm. 27.
) M A - 1649, De Scheepsmodellen uit de Grote Kerk te Maassluis, Handleiding bij de
tentoonstelling, 1968.
) Vrijman, J. C . Kaapvaart en zeeroverij, Amsterdam, z.j. blz. 154.
Blom, S., Geschiedenis van Maassluis, Utrecht, 1948, blz. 125/126.
Mastenbroek, T., De Grote Kerk te Maassluis, 1939, blz. 27.
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') Aantekeningen van Jan Schim, niet geïnventariseerd handschrift in het gemeentearchief van Maassluis, 18e eeuw, mede door Blom in incidentele gevallen geciteerd.
) Vrijman, blz. 102, 134.
°) Visserijarchief Maassluis, inv. no. 75.
) Als voren, inv. no. 38.
) 1705-1714 ontbreken o.m.
") A l s voren, inv. no. 38.
) A l s voren, inv. no. 3 L V .
) Blom, blz. 27.
Mastenbroek, blz. 55 e.v.
Keukenmeester, N . M . - Blom, S., Het Weeshuis der Hervormden te Maassluis
1675-1937, Maassluis, 1937, blz. 23.
) Blom, blz. 132.
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Mr. J. G E S E L S C H A P

Hoe de ambachten Broek,
Thuyl en 't Weegje, en
Broekhuizen ontstonden

Omstreeks het midden van de twaalfde eeuw nestelde de Hollandse graaf zich
aan de oevers van de IJssel, toen nog een deel van het wereldlijk gebied van
de bisschop van Utrecht. Vermoedelijk is dit geschied tijdens het bestuur van
de van de graaf afhankelijke bisschop Herman van Hoorn (1151-1156).!)
Hierdoor werd vooral de Utrechtse kerk van Oudmunster gedupeerd; zij bezat in deze streek tengevolge van een schenking van de Duitse koning Otto I
in 944 eigendomsrechten, welke in 1122 nog vermeerderd waren met heerlijke rechten: cijns en rechtspraak. ) Een aanwijzing hoe lang reeds deze
oevers bevolkt zijn.
Een eeuw later, in 1249, blijkt de grafelijke macht hier geconsolideerd te zijn;
de grenstol van Holland is dan te Moordrecht gevestigd. ) Volgens de overlevering heeft deze tol gestaan op een plaats tussen Moordrecht en Gouda
waar de IJssel zich vernauwde. De plek is vermoedelijk weggegraven bij de
aanleg van het verbindingskanaal Gouwe-IJssel. ) De inwoners van Moordrecht sukkelden toen met hun dijk, welke dikwijls doorbrak. De graaf stelde
er prijs op dat deze grenspost intact bleef; hij gaf hen in 1254 enige vermindering van belastingen.5) De tol wordt nog meermalen in oorkonden vermeld, laatstelijk in 1284. ) Omstreeks deze tijd is zij naar Gouda verplaatst.
Moordrecht maakte aanvankelijk deel uit van het ambacht tussen 'die Goude
ende Cralingen'. Heer van dit ambacht was in 1281 Troveis. ) Later is dit
ambacht gedeeld in de ambachten Capelle, Nieuwerkerk en Moordrecht. )
Een rapport van omstreeks 1295 betreffende de eigendomsrechten van de
graaf geeft enige inlichtingen over de ambachtsheerlijkheid Moordrecht.9)
Jan (van Moordrecht) houdt dan het gerecht in leen van de graaf, hij is dus
de ambachtsheer. Sophie van der Goude houdt de tienden van de proost van
Oudmunster in leen, en Jan voornoemd van haar éénderde deel daarvan. De
kinderen van de heer van Moordrecht (Troveis?) claimen niet minder dan 19
hoeven in dat ambacht!
Jan van Moordrecht wordt nog eens genoemd in 130CM ) In 1311 maken
wij kennis met zijn zoon Jacob. Deze ontvangt dan van heer Nicolaas van
Putten zes viertelen land in de parochie van Moordrecht tussen het land van
de kerk en Abbenland.n) Jacob volgde zijn vader op in de ambachtsheerlijkheid. Uit zijn huwelijk met Aleida van Naaldwijk werd hem een dochter geboren, Lizebet. ) Zij huwde omstreeks 1324 met de Zeeuwse edelman
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Claes Renghersz. die haar in dat jaar lijftochtte uit zijn goederen in Dirksland.is)
Heer Jacob's financiën waren toen al in de war. In 1320 worden de sporen
van zijn geldnood reeds zichtbaar. Dan neemt de graaf zijn tweede echtgenote, Margriet, in bescherming tegen de schuldeisers van haar man. ) In de
volgende jaren spitste de crisis zich toe. Wij danken daaraan een aantal charters welke ons een goed inzicht in de rechten en bezittingen van de heer van
Moordrecht verschaffen. Ons uitgangspunt vormt een oorkonde van 132IA )
De goederen welke hij van de graaf in leen houdt en voor ons onderzoek van
belang zijn worden daarin als volgt omschreven:
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1° Het ambacht van Moordrecht, tussen de heerschap van der Goude, het
ambacht Nieuwerkerk, de landscheiding van Zevenhuizen, de Piclede en
de IJssel. In 1330 - hoogtepunt van de crisis - ontving zijn schoonzoon
van de graaf dit ambacht met bijbehorende rechten: de molen en de opbrengst van landtijnzen, beden en watergang ten bedrage van 3 <£ 's jaars.
Hij kocht bovendien van de graaf, vermoedelijk met geldelijke hulp van
Jan van Polanen, het huis te Moordrecht en het recht dat Jacob had op
iy viertelen land genaamd het Hofland. )
2° De koren- en smaltiend genaamd de Proosttiend, ons uit bovengenoemd
rapport van ca. 1295 reeds bekend, uit het gelijknamige land dat gelegen
was tussen de tiendblokken van Jan van Henegouwen en Jan van der
Goude en de Piclede, en tussen de Gerard Heyensloot en de Gouwe. Wellicht is deze tiend identiek met de tiend welke heer Jacob in 1330 aan de
graaf verkocht. )
3° Land en bos genaamd de Proosttiend, omschreven als sub 2° met dit verschil dat in plaats van de Gerard Heyensloot 'Jacobs land van den Broek'
als zuidwestelijke belending wordt opgegeven.
In 1330 ontving Claes Renghersz. ook dit land en bos in leen, tesamen
met de bijbehorende rechten: tienden (de tiend sub 2°?), pacht van het
land 'boven den capelrielande', hoenderpacht en recht van nakoop. )
Het werd toen bepaald door de Gouwe, Piclede, de weg van Waddinxveen naar Moordrecht, de weg van Moordrecht naar Gouda, en de weg
die 'tenden Rotte' rechtuit in de Gouwe liep. Het Rot(-land) lag tussen
Broek en Gouwe. Dit land en bos omvatte dus de latere ambachten Thuyl,
't Weegje en Broek, maar niet Broekhuizen.
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In 1340 werd Floris van der Bouchorst ambachtsheer van Moordrecht. )
Zijn gelijknamige zoon deed in 1357 afstand van zijn rechten ten behoeve
van de rentmeester van Jan van Bloys, Pouwels Tolnaer Pouwelsz. Deze verkocht de heerlijkheid enige maanden later aan zijn werkgever. ) De desbetreffende akten verwijzen voor de specificatie van het leen naar oudere brie18
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Kaart van Schieland door Floris Balthazar 1611.
Foto Algemeen Rijksarchief, Den Haag.

Detail.

ven. De rekeningen van Bloys wijzen duidelijk uit dat het land genaamd de
Proosttiend daaronder begrepen was. ) Met name de exploitatie van het bos
wordt daarin uitvoerig verantwoord. Deze bestond in het aanplanten en vellen van bomen en het vangen van reigers. In de winter van 1374/75 werd
het bos door zout water overstroomd en zo grondig vernield dat men er toe
moest besluiten het hout te verkopen, de stronken te rooien en het land te
verkavelen. ) In de desbetreffende akte werd o.m. bepaald dat de schout
van Gouda er het schoutambt zou uitoefenen en dat verkoop van land zou
geschieden ten overstaan van de rentmeester van de ambachtsheer, de schout
en enige ingelanden. Ongetwijfeld is hiermede bedoeld het ambacht Broek,
en niet zoals beweerd is het ambacht Broekhuizen. ) De richting van de
verkaveling, de latere vermeldingen van het land waar het bos gestaan heeft,
en de geschiedenis van het ambacht Broekhuizen bewijzen het genoegzaam.
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De akte van 1377 vormt dus de geboorteakte van het ambacht Broek.
N a de dood van Jans broeder en opvolger Guy van Bloys, in 1397, keerde
de heerlijkheid Moordrecht in 's graven boezem terug. De creatie van het
ambacht Broek is toen blijkbaar door de graaf als een voldongen feit aanvaard; de rekening van de baljuw van Gouda van 1406 tenminste vermeldt
het tot het baljuwschap Gouda behorende schoutambt 'waar 't bos gestaan
heeft'. )
23

Het land van Thuyl is als alle oeverstroken een oude ontginning. ) Nog in
1484 werd het gerekend tot het ambacht van Moordrecht. ) In 1490 stichtten Zuid-Waddinxveen, Broek, Thuyl en 't Weegje gezamenlijk twee watermolens. ) Reeds in 1413 hadden schout en schepenen van Gouda het recht
van schouw van de kaden langs de Gouwe tot de (grote?) Nes en voorts om
de Broek heen tot aan de Moordrechtse tiendweg toe verworven. ) Nu
kreeg Gouda nog het recht om vijf heemraden in het bestuur van deze poldercombinatie te kiezen. E r was niet veel meer nodig om Thuyl en 't Weegje
behalve een waterstaats- ook een ambachtsbestuur te geven. Dat is spoedig
gebeurd want in 1495 is er sprake van een schout in het ambacht van den
Broeck en van het land van Thuyl. ) Broek, Thuyl en 't Weegje hadden
steeds dezelfde schout welk ambt werd waargenomen door de baljuw van
Gouda, doch zij waren afzonderlijke ambachtjes, welke nu eens tesamen en
dan weer apart worden vermeld. De benoeming van de besturen was een
prerogatief van Gouda, verklaarbaar doordat vele ingezetenen en instellingen
van die stad grond in de genoemde polders bezaten. Wanneer later, toen de
historische ontwikkeling zoals deze hierboven is geschetst in het vergeetboek
was geraakt, de stadsbestuurders zich als de rechtmatige ambachtsheren van
genoemde ambachtjes gedragen, waren zij ongetwijfeld te goeder trouw.
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Terwijl Broek, Thuyl en 't Weegje nog grotendeels ongerept in wezen zijn,
is Broekhuizen in de dertiger jaren van deze eeuw door de bouw van de
Julianasluis en de aanleg van straten sterk verminkt. Een rest van de Waddinxveense wetering, eens de grens met Gouda, ligt tussen de Emmastraat en
het sportterrein.
Ook Broekhuizen vormde oorspronkelijk een deel van het ambacht Moordrecht, dat zich in 1321 uitstrekte tot de heerschap van der Goude, zoals wij
hierboven zagen. In 1340 werd de Waddinxveense wetering gegraven door
het ambacht van Moordrecht. ) In 1358 kwam de Alfer wetering tot
stand. ) In 1490 sluiten de molenmeesters van de polder Broekhuizen in
het ambacht van Moordrecht een lening voor de bouw van een molen. )
De bemoeiingen van de stad Gouda met Broekhuizens zaken brachten deze
stad in de eerste helft van de 17de eeuw meermalen in conflict met Moordrecht. Godienstige en afhankelijke lieden die bereid waren voor Gouda
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gunstige getuigenverklaringen af te leggen waren er volop, doch informaties
bij de Rekenkamer en de Leenkamer van Holland in 1615 en 1623 ingewonnen leverden uiteraard niets op waaruit het bestaan van een van Moordrecht onafhankelijke heerlijkheid Broekhuizen zou kunnen worden afgeleid. ) Wel kwam aan het licht dat de aanspraken van de stad Rotterdam
op de heerlijkheid Moordrecht evenmin konden steunen op registratie bij de
Hollandse leenkamer. Rotterdam beriep zich daarvoor op de akte van approbatie door de Staten van Holland van 1576 van de verkoop van enige landsdomeinen aan die stad, waarin echter het ambacht Moordrecht niet genoemd
werd. ) Beide partijen stonden zwak en het proces tussen Gouda en Rotterdam in de twintiger jaren voor het Hof van Holland gevoerd heeft niet tot
een uitspraak geleid. In 1648 hebben de burgemeesters van Gouda gepoogd
de kwestie te forceren: zij benoemden een schout en twee heemraden van
Broekhuizen, onder voorwaarde dat zij geen morgenspraak (vergadering van
de ingelanden) zouden beleggen zonder toestemming van de burgemeesters
van Gouda. ) Bleef deze benoeming vermoedelijk een slag in de lucht, anders was het gesteld met de benoeming van de baljuw van Gouda tot schout
van Broekhuizen en de gelijktijdige aanstelling van een secretaris op 7 december 1663. ) Het kan immers nauwelijks toeval zijn dat de archieven
van Broekhuizen met het jaar 1664 een aanvang nemen. Blijkbaar was Gouda met Rotterdam tot overeenstemming gekomen; in het stadsarchief heb ik
daarover niets gevonden.
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Samenvattend mogen wij wel zeggen dat de ambachten Broek, Thuyl en 't
Weegje, en Broekhuizen op onregelmatige wijze tot stand zijn gekomen,
evenals trouwens het gezag dat Gouda zich daarover toemat. Gelukkig voor
het stadsbestuur kon het zich beroepen op de uitspraak van een in deze materie doorkneed auteur: 'Ten tweeden, soo werden de voorsz. Dominiale
Rechten ende Gerechticheden bij ons oock bekomen door langdurige gewoonte, die alle heugnisse van Menschen te boven gaet'. ) Deze poging om de
herinnering wat op te frissen zou mij in de 17de of 18de eeuw mijn betrekking hebben gekost!
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De staatsregeling van 1798 vernietigde met enkele woorden alle heerlijke
rechten. Zij werden gedeeltelijk hersteld in 1814, en definitief afgeschaft door
de Grondwet van 1848. In het vooruitzicht daarvan had de stad reeds in het
voorjaar van 1848 de stadsheerlijkheden in het openbaar doen veilen. Broek,
Thuyl en 't Weegje, Broekhuizen en Bloemendaal, eveneens een dubieuze
heerlijkheid, ) welke toen tesamen de gemeente Broek cum annexis vormden, werden in één kavel verkocht aan de heer N . IJzendoorn te Gouda, destijds secretaris van de gemeente Broek c a . , voor de somma van ƒ 1550,-. )
Dat was een voor die tijd niet onaanzienlijk bedrag. Daarvoor kreeg de ko37

38
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per het recht om de retributie welke hij als secretaris van Broek c a . aan de
ambachtsheer schuldig was, groot ƒ 50,- per jaar, aan zichzelf te voldoen, en
zich met een reeks van namen te tooien.
Het is mij niet bekend wie zich nu heer van Broek c a . mag noemen.
')
)
)
)
)
)
')

I. H . Gosses, De vorming van het graafschap Holland, B . V . G . O . V . , 2, blz. 286 e.v.
Oorkondenboek Utrecht, nrs. 106, 200 en 306.
Oorkondenboek Holland en Zeeland I, nr. 503.
A.Kwaak, Een en ander uit de geschiedenis van Moordrecht, 1954, blz. 4.
Oorkondenboek Holland en Zeeland I, nr. 603.
Idem II nrs. 258, 281 en 503; Supplement nr. 134.
Idem Supplement, nr. 228 al. 254. Zie ook deel II nrs. 571, 572 en 632 waarin, in
1285 en 1287, een Troveis van Moordrecht wordt genoemd. Hij voerde op zijn schild
een achtpuntige ster, het wapen van Cralingen en ook van Moordrecht.
) Ons Voorgeslacht 1963, blz. 65 en 66, met afbeelding van het zegel van Diederic
Trovves, in de tekst genoemd Troveis van Moordrecht, Knape; voorts blz. 208 en
209.
') Oorkondenboek Holland en Zeeland, Supplement nr. 309 al. 18.
) Regestenlijst voor Rotterdam en Schieland, nr. 159.
) Idem, nr. 209.
) V a n Mieris, Groot Charterboek deel II, blz. 266; de Navorscher 1941, blz. 2.
j Regestenlijst voor Rotterdam en Schieland, nr. 328.
") V a n Mieris, deel II, blz. 238. Zie ook Leenkamer Holland nr. 1, f. 30 (1322).
) V a n Mieris, deel II, blz. 506, Repertorium op de leenregisters van de Lek en Polanen nr. 295 en Archief Nass. Domeinraad nr. 1454.
) V a n Mieris, deel II, blz. 505.
) Leenkamer Holland nr. 1, f. 78.
) Regestenlijst voor Rotterdam en Schieland, nr. 497.
) Leenkamer Holland nr. 27, f. 13v, en nr. 111, f. 91.
°) Rekenkamer Domeinen nrs. 5640a, 5641a, 5643 enz.
) Oud-archief Gouda nr. 719 (1377).
*") Bijdragen van die Goude, deel III, blz. 15 en 24.
™) Rekenkamer Domeinen nr. 1699.
) Zuid-Holland 1963, blz. 3.
") Weeshuis Gouda, regest nr. 516.
) Oud-archief Gouda, regest nr. 224.
") V a n Mieris, deel I V , blz. 234.
*) Gasthuis Gouda, nr. 114.
") Archief gemeente Moordrecht.
) V a n Mieris, deel II, blz. 868 en deel U I , blz. 65.
) Oud-archief Gouda, regest nr. 223; zie voorts de regesten Gasthuis nr. 234, Weeshuis nr. 393 en Kloosters nrs. 504 en 791.
) Oud-archief Gouda, nr. 728; nr. 93 f. 40v en nr. 95 f. 37.
) Mededeling van de arehicaris van Rotterdam.
) Oud-archief Gouda, nr. 100 f. 25.
) Idem nr. 103 f. 61v.
) P. Bort, Tractaet van de domeynen van Hollandt, 1681, blz. 61.
") S. J. Foekema Andreae, Een 600-jarige, in Tijdschrift K . N . A . G . , X L V I I I , blz. 1007.
*) Kamerboek 1848 juni 2.
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Boekennieuws
Boeken en tijdschriften ter aankondiging te zenden aan
drs. P. A. Henderikx,
Provinciehuis Koningskade 1, Den Haag.
D E F R A N K E N IN N E D E R L A N D

De tijd, dat de middeleeuwen het speelterrein der specialisten waren, is allang
voorbij. Een groeiend aantal mensen raakt geïnteresseerd in onze middeleeuwse geschiedenis. De N . V . V a n Dishoeck, de uitgever die zoveel plaatjes
in zijn boeken doet, heeft dat goed begrepen. Verschillende middeleeuwse onderwerpen heeft hij dan ook al in zijn Fibulareeks laten behandelen. Meestal
wist hij daarbij zeer deskundige auteurs aan te trekken, die de jongste stand
van zaken van het onderzoek op een overzichtelijke wijze wisten samen te
vatten.
Onlangs verscheen in deze reeks het boek van D . P. Blok over de Franken.
Voor de meeste lezers bezit dit werk ongetwijfeld veel verrassingen. Velen
nemen immers nog steeds aan, dat de vroege middeleeuwen in onze geschiedenis een tijdvak vormen, waarin nou niet zoveel gebeurde en de maatschappelijke verhoudingen nogal vast lagen. De belangrijkste indruk die men uit
dit boek echter krijgt, is dat de periode tussen 250 en 850 wordt gekenmerkt
door een bijzonder grote politieke, sociale, economische en religieuze mobiliteit. Van verstarring is nergens sprake.
Nemen we alleen al de hoofdpersonen van het verhaal, de Franken. Uit het
samengaan van een troepje reislustige Groningers met andere stammetjes uit
het gebied ten westen van de Weser ontwikkelde zich een 'stammenzwerm'
die, aanvankelijk onder de naam 'Saliërs', later als 'Franken', naar het zuiden
opdrong. Omstreeks 250 komen deze Franken voor het eerst in botsing met
de Romeinen. In de daarop volgende eeuwen zullen zij de Romeinse macht
steeds verder terugdringen, zonder evenwel de Romeinse cultuur en instellingen geheel te vernietigen. Zo komt langzamerhand de Frankische staat tot
stand. Voor deze staat was het bezit van het mondingsgebied van de grote
rivieren van belang. Het is dan ook niet verwonderlijk, dat de Franken na de
consolidatie van hun macht in het zuiden pogingen gaan aanwenden om hun
invloed naar het noorden toe uit te breiden. V a n deze noordwaartse agressie
is ons maar heel weinig bekend. We kennen eigenlijk alleen maar de laatste
fase ervan. Door allerlei oorzaken begint dan het antifrankische Noordzeegermaanse front, dat in de zesde eeuw tot een geheel eigen cultuur had geleid, af te brokkelen. In ons land zijn het de Friezen, die een taai verzet bieden tegen het opdringen van de Frankische macht. Ondanks krachtige tegenacties, waaraan vooral de naam van koning Redbad verbonden is, zijn deze
21

aanvalsgolven natuurlijk moeilijk te stuiten en het resultaat is dan ook dat
ons land nog voor het jaar 800 definitief onder centraal Karolingisch gezag
staat.
Tegelijkertijd geldt Nederland dan ook min of meer als gekerstend, want
verovering en bekering gingen in die tijd nauw samen. Men moet zich van die
kerstening natuurlijk niet te veel voorstellen. Meestal gold een gebied als
christelijk, als de sociale bovenlaag eenmaal overgegaan was. Daarmee was
er echter nog geen diocesane of parochiële indeling geschapen. Deze zouden
pas in de daarop volgende eeuwen hun definitieve vorm krijgen. Uit het boek
van Blok blijkt weer eens duidelijk, dat we er voor moeten oppassen toestanden op kerkelijk en ander gebied uit de latere middeleeuwen terug te projecteren naar de Frankische tijd zonder ons er rekenschap van te geven, dat zij
het resultaat zijn van een langdurige ontwikkeling, waarvan wij het startpunt
vaak niet eens kennen.
Ook al weten we vrijwel niets over de geschiedenis van ons land na de ineenstorting van het Romeinse Rijk, toch is het niet zo dat men hier op zo'n uithoek van de aardbodem zat, dat de grote Europese politieke en economische
ontwikkelingen geen invloed uitoefenden. De schrijver maakt ons duidelijk,
dat de bloei van de Friese handel mede veroorzaakt is door de veranderingen
van de krachtsverhoudingen binnen Europa. Domburg en Dorestat danken
hun opkomst voor een niet onbelangrijk deel aan de toenemende moeilijkheden, die het handelsverkeer in Midden-Europa ondervond na het ineenstorten van het Romeinse Rijk.
Een belangrijk gedeelte van het boek handelt over de inbreng van de Franken
op sociaal, economisch en cultureel gebied. Door behalve van de geschiedenis
ook gebruik te maken van de naamkunde, de archeologie, de nederzettingsgeografie en de numismatiek weet de schrijver een heel wat genuanceerder
beeld te tonen van de verhouding tussen reeds bestaande situaties en Frankische vernieuwingen dan tot nu toe meestal het geval was.
Bijzonder boeiend is zijn verhaal over de invloed van de komst van de Franken op de toen in ons land bestaande sociale stratificatie. Hier zowel als in
het gebied van de Saksen trachten de Franken een splitsing in de bovenlaag
van de maatschappij te bewerkstelligen om zo een betrouwbare autochtone
toplaag te krijgen, die de eigen belangen aan die van het rijk wil koppelen.
In ons land zien we zo de stand van de homines franci ontstaan, een klasse
van voornamelijk inheemse adel, die door verhoging van hun weergeld en
door schenkingen aan de koning gebonden waren.
Op economisch gebied is vooral de inrichting van grote kroondomeinen van
belang. In verschillende delen van ons land weet de schrijver sporen van
koningsgoed aan te wijzen. De dichte concentratie ervan rond Nijmegen en
in het zuiden van het Sticht maken ons duidelijk, dat er een relatie moet bestaan tussen de frontlijnen uit de 7e en 8e eeuw en de exploitatie van grote
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domeinen ten bate van de koning. In samenhang met deze domeinen moeten
we ook de opkomst van de stand der koningsvrijen zien. Dit waren militaire
kolonisten, die behalve met het ontginningswerk ook belast waren met de bewaking van het strategisch zo belangrijke koningsgoed.
Voor de indeling van ons land in gouwen, graafschappen, gerechten, ambachten enz. geldt hetzelfde als wat gezegd is voor de kerkelijke indelingen.
Het is gevaarlijk latere middeleeuwse situaties zonder meer gelijk te stellen
met wat we in de karolingische tijd voor het eerst waarnemen. Veel instellingen waarvan men zegt, dat zij het werk zijn van de Franken blijken immers weer terug te gaan op oudere inheemse voorbeelden die aan de gewijzigde omstandigheden zijn aangepast.
Hoe Nederland er omstreeks 825 uitzag weten we eigenlijk niet. Dat de
schrijver desondanks een poging doet in zijn laatste hoofdstuk een soort Tegenwoordige Staat van Nederland anno 825 op te stellen, is een moedig
waagstuk. Hij maakt daarbij vooral gebruik van naamkundige gegevens. Aan
de hand van de plaatsnamen die eindigen op -heem tracht hij een beeld te
schetsen van de bewoning van Nederland in de Karolingische tijd. De conclusies waartoe hij komt vormen een waardevolle bijdrage tot de ontginningsgeschiedenis van ons land in de vroege middeleeuwen.
Wie dit boek ter hand neemt zij vooraf gewaarschuwd, dat dit geen gemakkelijk werkje is. De schrijver heeft zich niet vergenoegd met een weergave
van de grote lijnen en gangbare standpunten over het door hem behandelde
tijdvak. Hij heeft ook een grote hoeveelheid eigen onderzoek in zijn boek
verwerkt. Mede daardoor raakt de onvoorbereide lezer soms wel eens in geleerdendiscussies verzeild, waar hij op het eerste gezicht misschien niet helemaal raad mee weet. Ik hoop echter, dat hij zich daardoor niet laat afschrikken, want als hij dit boek gelezen heeft, is hij op de hoogte van de modernste
opvattingen over de periode, waarin de Franken hun stempel op onze geschiedenis gedrukt hebben.
D. P . B L O K , De Franken. Hun optreden in het licht der historie.
Fibulareeks, Bussum 1968.
R. Rentenaar

VLAARDINGEN

De Historische Vereniging Vlaardingen liet bij het Boekhuis den Draak een
bijgewerkte herdruk verschijnen van het artikel van A . Bijl M z . over 'De
voormalige Heerlijkheid Holy in Vlaardingen-Ambacht'.
Eerder werd dit gepubliceerd als bijdrage in het Jaarboek van het Centraal
Bureau voor Genealogie, jaargang X I X .
23

Het artikel is thans aangevuld met de door de opgravingen van 1965 bekend
geworden gegevens.
Wel meer verschijnen er publikaties over voormalige Heerlijkheden, doch
wat in deze publikatie zo op prijs wordt gesteld is, dat deze gaat over een
gebied, dat na de 2e wereldoorlog volkomen is veranderd.
Wie zich thans begeeft naar dit gebied en het gekend heeft in 1945, komt
tot de conclusie, dat hier niets maar dan ook niets meer herinnerd aan die
tijd, laat staan aan de tijd uit 1770.
Met weemoed zullen vele ouderen nog terug denken aan de rust die er heerste bij het prachtige inrijhek aan de Holyweg, dat de toegang vormde naar
Holy, doch dat ten gevolge van de uitbreiding der stad moest verdwijnen.
V.
D E PRINS VOOR AMSTERDAM

Eind 1967 is in de Fibulareeks, die, zoals men weet, uitkomt onder auspiciën
van de Nederlandse Jeugdbond ter Bestudering van de Geschiedenis, een
boek verschenen, dat op een allercharmantste wijze voldoet aan de doelstelling van deze reeks: belangstelling voor en onderzoek van de geschiedenis
stimuleren door het publiceren van historische studies, in een zowel voor
amateur- als beroepshistorici verantwoorde en prettig leesbare vorm.
De heer Groenveld heeft een onderwerp gekozen, dat hoort tot de zeldzame
huzarenstukjes uit onze geschiedenis: de belegering van Amsterdam door
Stadhouder Willem II in de zomer van 1650. Deze gebeurtenis, een van de
uitbarstingen van het in de Republiek chronische conflict tussen stadhouderen staatsgezinden, is in onze geschiedschrijving beoordeeld, al naar gelang
de betreffende historicus in zijn tijd het staats- dan wel het Oranjegezinde
hart sneller voelde kloppen. De schrijver nu heeft gezocht naar reacties uit
het jaar 1650 zelf en heeft die gevonden in de pamfletten, bewaard in de
Koninklijke Bibliotheek in Den Haag en de Universiteits Bibliotheek te Leiden. Deze pamfletten waren, zoals wellicht bekend is, korte, vaak anoniem
de wereld ingezonden drukwerkjes, waarin een persoon of groep personen
mededelingen deed over en/of commentaar leverde op actuele gebeurtenissen. Om dit 'commentaar' was het de schrijver te doen. De 64 pamfletten,
die hij heeft onderzocht, lopend vanaf de aanslag eind juli 1650 tot aan de
dood van de Prins op 6 november van dat jaar, geven namelijk het meest
gevarieerde commentaar, dat men zich kan wensen; van fel Prins- tot fel
staatsgezind, van scheldpartijen tot rustige staatsrechtelijke beschouwingen.
Voor de historicus dus erg geschikt materiaal om inzicht te krijgen in de
openbare mening van die dagen.
In de eerste twee hoofdstukken geeft de schrijver een overzicht van de histo24

rische context, vanwaaruit dit bronnenmateriaal moet worden bekeken. In
het eerste hoofdstuk zijn dat de politieke achtergronden, met name het streven der Oranjes om macht en prestige van hun Huis zowel buitenslands als
binnenslands te vergroten. Het laatste was bepaald nog moeilijker dan het
eerste, gezien de in de Republiek praktisch sinds de afzwering van Philips II
heersende bestuurspraktijk, waarbij het zwaartepunt van macht en gezag lag
bij de Staten der Gewesten. Vooral in het dominerend gewest Holland hing
deze gezagsuitoefening door de Staten nauw samen met economische- en
groepsbelangen.
In hoeverre vindt deze regeringspraktijk haar neerslag in de vorming van
politieke en staatsrechterlijke ideeën in de Republiek in de eerste helft der
zeventiende eeuw? Dit is de vraagstelling van het tweede hoofdstuk. De
schrijver meent, dat vóór 1650 het politieke denken hier een algemeen, theoretiserend karakter had en dat men zich, afgezien van Hugo de Groot en
Hooft, weinig bewust was van de unieke staatsvorm, die zich bezig was te
ontwikkelen en van de problemen, die ze met zich meebracht. Pas de gebeurtenissen van 1650 zouden het shockeffect hebben gehad, dat noodzakelijk was om de Nederlanders met de neus te drukken op hun merkwaardige
binnenlandse gezagsverhoudingen en de spanningen, die hieraan inherent
waren.
Hiernaast zou m.i. de opvatting te verdedigen zijn, op grond van de beschikbare kennis van bv. het Leicester-tijdvak of de Bestandsperiode, dat men
zich wel degelijk al eerder het hoofd heeft gebroken over het nooit eerder
vertoonde politieke stelsel, waar men mee moest werken. Dit interpretatieverschil wijst erop, dat er nog steeds boeiend onderzoek te verrichten valt
naar de wordingsgeschiedenis van de jonge Republiek. Onderzoek met name
naar de mate waarin de bevolking, bepaalde groepen, of misschien slechts
individuen, zich van de staatkundige ontwikkelingen bewust zijn geweest;
naar de mate waarin zij, bewust of onbewust, deze hebben gewenst, bevorderd of geremd. M.a.w. onderzoek naar de relaties tussen het politiek systeem
en de belangen, doelstellingen en denkwereld van groeperingen en individuen.
Tot zover heeft de heer Groenveld zijn eigenlijke studie dus ingeleid met een
feitelijk en informatief overzicht, geschreven op een manier, waar menig
hand- of leerboekenschrijver iets van zou kunnen leren. Zijn bronnenmateriaal voert hij in, wanneer hij op het eind van het tweede hoofdstuk nagaat,
hoe de pamfletten antwoorden op de netelige vraag: bij wie berust nu eigenlijk de souvereiniteit? V a n de voorvechters der drie kandidaten, de Oranjeprins, de Staten Generaal, de Staten der Gewesten, komen de partijgangers
van de Gewestelijke Staten in ieder geval als intellectuele kampioenen te
voorschijn. Hun argumenten zijn kort en puntig, die van hun tegenstanders
breedsprakerig, naarmate ze zich verder verwijderen van geest en letter der
Unie van Utrecht. In de volgende hoofdstukken worden de pamfletten door25

zocht naar antwoorden op de volgende vragen: hoe beoordelen de pamfletten
de handelwijze van Willem U , zijn bedoelingen, zijn persoon; hoe beoordeelt
men persoon, gedrag en motieven van zijn tegenstanders, vooral van de hoofdrolspelers onder hen, het Amsterdamse regentengeslacht Bicker? Het is niet
nodig, dat hier antwoorden worden opgesomd, die men door lezing van deze
hoofdstukken op zo aangename wijze zelf kan bekomen. Een paar opvallende
zaken mogen slechts vermeld worden. Het was de bedoeling van de Prins
geweest op te treden als 'redder van de Unie', als verdediger van de nationale
eendracht, die door het eigengereide Amsterdam verloren dreigde te gaan.
Deze 'image' schijnt de Prinsgezinden aangesproken te hebben, ze zijn er zonder uitzondering ingelopen. Ook hier winnen de Staatsgezinden door een betere analyse der gebeurtenissen, een scherpere kijk op de bedoelingen van de
tegenstander.
Toch wekt al die intellectuele superioriteit der staatsgezinden een lichte wrevel. Uit zich niet in de Oranje-pamfletten een protest, hoe onhandig ook, van
bepaalde bevolkingsgroepen tegen de heersende oligarchie? Een protest - van
welke groepen? Zo dringt de vraag zich op naar de mensen achter de pamfletten. Wie vertegenwoordigen de staats- resp. Oranjegezinde pamfletten, bij
wie vinden ze aftrek? Uit de vaderlandse geschiedenis duikt dan een fraaie
tweedeling in het geheugen op: staatsgezinde, religieus vrijdenkende, libertijnse regenten te ener, Oranje, calvinistisch 'volk' te anderer zijde. Een van
de verdiensten van de schrijver is, dat hij is gaan rammelen aan de scharnieren van dit tweeluik. Het calvinistisch volksdeel wordt wel wat al te makkelijk
als één grote Oranjevereniging gezien, zo toont hij aan met zijn pamfletten.
Het 'God, Nederland en Oranje' mag niet zo maar ongenuanceerd aan de geschiedenis worden opgedrongen (blz. 104).
Zo brengt de schrijver ons als vanzelf tot de gedachte, dat er nog een mooi
researchgebied braak ligt naar de verhouding in de verschillende tijdperken
der Republiek tussen iemands sociaal-economische positie, zijn politieke keuze, en zijn religieuze instelling. Sociaal-historisch, maar ook zorgvuldig genealogisch onderzoek zou hier veel kunnen bijdragen.
Tenslotte moet nog vermeld worden, dat 'schrijvers liefde voor Amsterdam
blijkt uit de geslaagde keuze van de illustraties in dit boek. Het bekijken van
'de plaatjes' van het Amsterdam van die tijd is een heel plezier. E r zijn er bij,
die nog nooit eerder zijn gepubliceerd. Dit boek, geslaagd in vorm en stijl,
maar vooral omdat het tot verder onderzoek prikkelt, is met een goed notenapparaat, een register en een lijst met moeilijke zeventiende-eeuwse woorden,
prettig verzorgd.
DRS. S. G R O E N V E L D , De Prins voor Amsterdam. Reacties uit pamfletten op
de aanslag van 1650.
Fibulareeks, Bussum 1967.
. _ ^_, ,
A. J. 1 jaden
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