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Holland is een tweemaandelijkse uitgave van de Historische vereniging Hollatrd, die
voorts dc reaks Hollandse Stud¡ën uitgeeft. Holland en de Hollandse Studíën worden
kosteloos aan de leden toegezonden.

Redactie: J. Fox, G. van Herwijnen, C. Hoek, J. G. Kruisheer, M. L. J. C.
Noordam-Croes, N. Plomp, J. H. Rombach, H. Schoorl.

Vaste medewerkers: P. A. Henderikx (bronnenpublicatie), R. Rentenaar
(bibliog¡afie), H. Sarfatij (archeologie), W. Vroom (musea).

Kopij (getypt) voor Holland alsmede te bespreken publicaties te zendcn aan de redactie-
secrctaris van Holland, mevrouw d¡s. M. L. J. C. Noord¡m-Croes, fan Vethkade 50,
Dordrccht, telefoon (078) 37781,
Kopij (getypt) voor de Hollandse Studíën te zenden aan de redactieæcretaris va¡ de
Hollandse Studiën, drs. G. van Herwijnen, Bloemgracht 4, Amsterdam-C., telefoon
(020) 226232.
Opgave van publicaties op het gebicd van de geschiedenis van Holland, die door hun wijze
van uitgave gemakkelijk aan de aandacht ontsnappen, gaartre aa¡ de vaste medewerker
voor de bibliografie, drs. R. Rentenaar, Bureau Naamkunde en Nederzettingsgeschiedenis,
Koizcrsgracht 569-57 t,,{msterdam-C., telefoon (020) 234698.

De H i s t o r i s c h e V e r e n i g i n g H o I I a n d stelt zich ton doel de belangstelling
voor en de beoefening van de geschiedenis van Noord- en Zuid-Holland in het bijzonder in
haar regionale en lokale aspecten te bevorderen. De vereniging kent gewone leden (peno-
nen) eo buitengewone leden (instellingen). Aanmelding voor en inlichtingen over het lid-
maatschap bij de penningmeester: I. Kuyper, Kamperfoelielaan 15, Oostvoorne. De con-
tributie bedraagt f 20,-per jaar voor gewone leden en | 45,-pet jaar voor buitengewone
leden. Betaling door middel van overmaking op postgirorekening nr. 339121 ten name va¡
do peniringmeester van de Historische Vereniging Holland te Oostvoorne. Zij die in de
loop van een kalenderjaar lid worden, ontvangen kosteloos de reeds in dat jaar verschenen
nummers van Holland (voor zover nog voorradig), evenwel niet de reeds verschenen delen
va¡ de Hollandse Studiën.

Lossc nummers van Holland zijo verkrijgbaar door overmaking van f 4,- op po'stgiro-
rekcning nr.424780 tcn name van Uitgeverij J. H. Gottmer te Haarlem, qads¡ ys¡mçtrling
van de gewenste aflevering. De prijzen zijn inclusief portrokostcn.

Descartes'de goeye Franschman'

door

HANS BOTS

sinds geruime tijd zijn Descartes-specialisten het er over eens, dat de. wijsgeer

gedurende zijn verblijf te Egmond-Binnen niet uitsluitend dient te worden gezien

als de kluizenaar, die zich had afgewend van de wereld om hem heen 1' Integen-

deel, zijn buren zijn er zelfs toe gekomen hem de bijnaam van de goeye Fransch'

ruan te gevenz. Aandacht verdient in dit verband wat A. Baillet in zijn Vie de

Mons. Descartes weet te melden over Dirck Rembrantsz,, astronoom en land-

meter in Noord-Holland. De man was slechts een eenvoudige schoenmaker, maar

Descartes, die grote waardering had voor zijn bekwaamheid en zijn verdiensten,

rekende hem tot zijn vrienden en keurde deze vriend van veel lager stand niet

minder achting waardig dan zijn aanzienlijke relaties s.

Dezelfde auteur, Baillet, heeft ons een brief van 26 april t647 overgeleverd,

gericht aan abbé Picot, die bijzonderheden onthult over het bestaan en de

bezigheden van de wijsgeer gedurende zijn laatste levensjaren a. Het hanteren van

de pen voor litteraire arbeid ging hem wat minder gemakkelijk af dan vroeger'

maar zijn geest bleef zich als van ouds met wijsgerige overpeinzingen bezig

houden. Na het middagmaal besteedde hij zijn tijd graag aan gesprekken met zijn

vrienden, aan tuinieren of aan wandelingen. Enige lichaamsoefening vond hij

plezierig bij wijze van ontspanning.

De wandelingen die hij maakte, moeten Descartes niet alleen gelegenheid

hebben gegeven tot de studie van de natuur en tot de filosofische beschouwingen,

die zijn voorkeur genoten, ze moeten hem daar in Egmond ook in kennis hebben

gebracht met tal van buren en buurtgenoten. Zelf. doet hij ons daarvan mede-

deling in zijn brieven. we vernemen, dat hij vooral bij boeren in dit Noord-

1 Vgl. Conx. Sennuuen, Descartes I'homme et le penseur, Paris-Amstordam, L951, pp'

ú1 en vtg.; G. Con6x, Ecrívains lrançaís en Hollande dans lu première moitíé du

XYIIe siècle, La Haye-Paris,I92l, pp.585 en vlg.
2 Tn. OBceNr.c. vÀN DER w¡¡,, De Mens Descarles, Brussel, 1960,b12.225 en vlg. Het is

vrijwel zeker, dat Descartes een þeetje Nederlands kende' Vgl' Cotx' SsnnunIER' a.w',

p.145,
3 À. Brr¡,¡-pr, Vie de Monsieur Des-Cartes, Paris, 1691, dl. II, p. 554; Ctt' Aolrvr en

P. T¡t¡xeny hebben deze passage eveneens aangehaald in hw (Euvres de Descartes,

dl. V, p. 226 als noot bij de brief van Descaxtes aan Huygens van eind 1646. - Men zie

uoor Dirk Rembrantsz. van Nierop (1610-1682): Níeuw Nederlandsch Biografisch

ll/oordenboek, dl. v, kol. 373. Deze geleerde van nederige komaf schreef enkele

werken op het gebied van de wisktrnde.
4 C¡r. Aolr'r et P. Tl¡NBnv, CEuvres dc Descartes, dl. IV, p. 640; A. BeßI-er, a'w.' dl. ll,

p. 450.

25',7



i ...

,; :..
' " ;.ii

Afb. 1 René Descartes door Jan Lievensz. (Provincie-Museum, Groningen)

Hollandse dorp op bezoek pleegt te gaaî. Zo schrijft hij aan C. Huygens tegen

het eind van het jaar L646: Je sçuy que vous avez tant d'occupations, qui valent
mieux que de vous cn'rester à lire des complimens d'un homme qui ne lréquente
ícy que des paysans, que ie n'ose m'ingerer de vous écrire, que lors que i'ay
quelque occasion de vous importuner ¡. Het komt erop neer, dat Descartes, die

slechts bij boeren op bezoek komt, Huygens, die zoveel belangrijker zaken aan

5 Bijlage I geeft de tekst van deze brief, die overigens reeds vermeld werd in noot 3.
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trret hoofd heeft, niet met een brief wil lastig vallen, als hij daarvoor geen speciale

reden heeft. . .

Wie zich in deze levensperiode van de wijsgeer wil verdiepen, kan nergens

beter terecht dan bij de brieven, die Descartes met zijn relaties heeft gewisseld.

De ontdekking van een tot nu toe onuitgegeven brief van Jan van Foreest aan

René Descartes, gedateerd 29 januari 1647, heeft mij er toe gebracht de zaak fe

bestuderen, waar het in Descartes' brief aan Huygens om gaat, de feitelijke
reden, waarom Descartes meende een beroep op Huygens te moeten doen' De

filosoof had zich namelijk de ernstige moeilijkheden aangetrokken, waarin een

dorpeling uit Egmond-Binnen verzeild was geraakt.

Genoemde brief van Descartes aan Huygens komt voor bij Clerselier en werd

opgenomen in deel V van de (Euvres de Descartes, uitgegeven door Ch. Adam

en P. Tannery 6. Hierbij sluit aan de brief van de wijsgeer van 5 januari 7647

over hetzelfde onderwerp aan Jan van Foreest, die eveneens door Adam en

Tannery werd uitgegeven. Dank zij de speurzin van Dr. H. E. van Gelder,

eertijds gemeente-archivaris van Alkmaar, die de oorspronkelijke brief aantrof in
het familie-archief van Foreest te Heiloo, kon de tekst worden opgenomen in
deel X, in het Supplement op de Correspondance de Descartes' Bovendien

berust echter in ditzelfde familie-archief, dat enkele jaren geleden aan het

Gemeente-archief van Alkmaar in bewaring werd gegeven en sedertdien werd
geïnventariseerd, rijk als het is aan brieven uit de eerste helft van de zeventiende

eeuw, de minuut van het antwoord, dat Jan van Foreest aan Descartes heeft
gericht z.

De drie brieven handelend over dezelfde rechtzaak zijn ten gerieve van de

lezer in de vorm van bijlagen aan dit artikel toegevoegd. Ze werpen een verras-

send licht op de interventie van de Franse wijsgeer.

In een lange toelichtende noot bij Descartes' brief aan Jan vatl Foreest hebben

Adam en Tannery al interessante bijzonderheden over de zaak gegeven: een

doodslag begaan door Meeus Jacobsz., herbergier te Egmond-Binnen 8. De beide

uitgevers van de Correspondance de DesccLrtes hebben het geval echter niet

volkomen kunnen ophelderen, omdat ze het strafvonnis als verloren beschouwden.

Het onderzoek thans door mij ingesteld leidde op dit punt tot een beter resultaat.

Helaas is het archief van de hoge vierschaar van Egmond over de betrokken
jaren teniet gegaan o; in het Algemeen Rijksarchief te 's-Gravenhage bevindt zich

echter niet alleen een heel dossier over de onderhavige zaak in het archief van de

6 Cr. CrenssLIEr., Lettres de M. Descartes ot\ sottt traittées les plus belles questions de

la morale, plrysique, ntédecíne el des ntatlténtatiques, Paris 1657-1667, dl.l, pp. 488-490.

Deze brief is eveneens opgenomen in de editie van L. Roru, Correspondettce of
Descartes and Constcttttytt Huygens 1635-1647, Oxfold, 1926, pp. 242-244.

7 Het familie-archief van Foreest is geinventariseeril door mr'. L'H. Rombach, adjuncl
archivaris aan het Gemeente-archief van Alkmaat'. De heer Rombach is zo vriendelijk
geweest mij op de vele humanisten-brieven in het archief van Fo'reest opmerkzaam te

maken. Mijn oprechte dank gaat in dit verband naar hem uit. Spijtig genoeg bestaát de
inventaris, die de heer Rombach heeft sanengesteld, uitsluitend in getypte vorm.

8 Cn. Analr et P. TexNBnv, (Euvres, dl. X, pp. 61,5-677.

9 Het archief van de hoge vierschaar van Egmond, het gerecht van baljuw en leenmannen,
bewaard in het Rijksarchief te Haarlem, vertoont lacunes over de jaren 1634-1676.
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Grafelijkheidsrekenkamer van Holland 10, maar boSendien berust daar nog de
volledige tekst van het veroordelend vonnis, dat het Hof van Holland 21 decem-
ber L646 over Meeus Jacobsz. heeft uitgesproken 11. Voorts blijkt uit het Hof-
archief, dat de zaak tot driemaal toe is ingeschreven in de rol: L4 november en
12 december 1645, vervolgens 16 januari 'J.646 12.

De hier volgende passago uit het vonnis van het Hof van Holland geeft een
uitgebreid verslag van de dramatische gebeurtenissen in de herberg van Meeus
Jacobsz. te Egmond-Binnen op 6 augustus 1,645. De procureur-generaal stelt, dat
op den VIen Augusti XVI: vijll ende veertich ten huyse ende ter herberge van
den voorn, Mees Jacobsz,, gedøechde, gecomen sijnde omme aldaer te drincken
verscheyden persoonen ende onder anderen mede eenen mr, Jacob Clopper,
chírurgijn tot Egmont voors., wesende stiellvader van den voorn. gedaechde,

ende deselve mr. Jacob de Clopper vooreerst eenige oneenige ofte questíeuse

woorden gecregen hebbende met eenen Willem Dírcxl., des voorn. gedaechdes

swager, den gedaechde aldaer in de camer daer sij waeren ondertusschen was
ingecomen ende ter selver oorsaecke, daerover de voors. woorden wa.eren ont-
staen, mede geraeckt was geweest in eenige questieuse woorden metten voorn.
mr. Iacob Clopper, sijnen síeffvader, soo verre, dat síjluyden malcanderen híeten-
de liegen, de voorn. mr. Jacob Clopper van de plaetse, daer híj was sittende op
den banck aen de taeffel, díe daer stont, was opgestaen tredende over deselve
banck. Ende den voorn. gedaechde ondertusschen v)as gaen staen aen het eene

eynde van de voors. camer voor seeckere casse bíj de deur, daer men in ende
uuyt conde gaen nae ende uuyt het voorhuys, hebbende een mes ín de hant ende
steeckende síjn hant met het mes vooruuyt als oock buygende deselve sìch
voorover naer den voorn, mr. Iacob Cloppel toe, sulcx dat deselve mr. Jacob
Clopper mede síjn mes uuytgetrocken hebbende síjluyden met malcanderen
waeren gecomen in gevecht. Ende hij gedaechde denselven mr, lacob hadde
geínllingeert twee verscheyden wonden in síjn rechtersíjde, d'eene ín de borst
ende d'andere tusschen d'onderste waere ende bovenste onwaere ribbe, waernaer
deselve mr. Jacob bínnen XXIIIIen uyren was comen te overlíjden. Ende daerover
den voorn. gedaechde, als een moetwíllíge dootslach bij hem aen de voorn,
mr. Jacob de Cloppert sijn stìellvader gepleecht, van stonden aen vluchtích
geworden síjnde, corts daernaer daeroyer als een dootslach tusschen de naeste

bloetverwanten van de voorn. mr. Jacob Cloppert ende de naeste bloetvríenden
van den voors. gedaechde aengegaen was seecker contract vøn soenínge.

Ende den oflícíer van Egmont denselven gedaechde daerover bíj edícte hadde
gedaen dachvaerden ín persoon voor leenmannen aldaer, dan híj gedaechde ten

dage dienende aldaer níet gecompareert síjnde, tegens hem mìtsdíen was ge-

decerneert default tot sulcken proflìjte als naer rechten. Ende wesende den voorn,
gedaechde daernaer ten tweeden maele gedachvaert voor de voors. leenmannen,

10 Algemeen Rijksarchief 's-Gravenhage, Archief van de Grafelijkheidsrekenkamer van
Holland inv. nrs. 217 en l7l.

11 A.R.A. 's-Gravenhage, Archief Hof van Holland inv. nr. 5655 fol. 158-162. We hebben
het passend gevonden een lang citaat uit dit vonnis in onze tekst in te lassen.

12 Archief alsvoren inv. nr. 5809 - rol van de procureur-generaal van 7636-1652.

hij gedaechde daerop voor de voors, leenmannen in persoon was gecompareert;

end.e seggende te purgeren het voors, gedecerneerde default, aldaer gesustineert

hadde dat hij soude werden ontslagen van de personele cotnparítie ende geadmít'

rcert te mogen ocuperen bij procureur ten nxínsten onder hantastinge ofte soo-

danige cautie als d.e voors, leenmannen n(ter øcegentie van de saecke soude

bevinden te behooren. Waertegens van wegen den voors' oÍficíer gesustíneert

sijnde dat den voorn. gedaechde bij provisie gecondemneert soude werden te gaen

in beslooten hechtenisse ende datter voor den gedaechde ten rninste voor alsdoen

noch geen provisie en conde vallen, de voors. mannen vøn leen bij haerluyder

yonnisse in date den Ven September XVI" vijtf ende veertích houdende (sooals

sij seyden) extraordinaris vierschare over d.e m(lnslach bii den voorn. gedaechde

geperpetreert in d.en persoon van den voors. mr. Jacob de Cloppert, den gedaech-

d.e hadcJen ontslagen bij provisíe van de personele comparitie' admitterende

denselven te mogen occuperen bíj procureur onder cautie van twaefffhondert

guld.en tot vermaenínge yan mannen van leen tot allen tijden te compareeren in

persoon. Waernaer de saecke weder gepresenteert síjnde ende voor de voors,

leenmannen wederom dienend.e ten principalen bíj den voors. officíer tegens den

yoorn, gedaechde was gedaen eysch, ten eynde denselven gedaechde soude

werden gecondemneert metten swaerde te werden gestraft datter de doot naer

soude volgen ende alle síjne goederen verclaert souden werden verbeurt te siin

ten proffijte van d.e Hoghe Overicheyt, ten mínsten dat den gedaechde soude

werden gebannen uuyt Egmont clen tíjt van twíntích iaeren sonder daet wederom

inne te mogen comen op peyne van lijfstraffe, rnitsgøders dat híi soude werden

gecondemneert in een pecuníele amende tot díscrete van de voors. leenmannen

oÍte tot and.eren etc. Waertegens van wegen den voorn. gedaechde síjnde ge'

nomen contrarie conclusie, doend.e híj gedaechde aldaer tot tondament vandíen

ende tot síjne delensíe allegeren, dat híj den. voorn. mt. Jacob de Cloppert níet

anders gequetst had.d.e dan bíj noodíge defensíe, alsoo híj gedaechde in alsulcken

peryckel soude gestelt sijn geweest dat hii níet verder en conde wíjcken ende dat

oock de quetsure, bij hem den voorn. mr, Iacob de Cloppert gelínflíngeert, níet

doodtijck geweest soude síjn. Was daerop, naerdat de saecke was voldongen,

gevolcht vonnisse van de voors. leenmannen ín date den XVen September XVI'
vijlf ende veertích voors. daerbij síjluyden den voors. gedaechde hadden gecon-

demneert ín een boete van víerhondert gulden mette costen; ontseggende den

voors. officíer sijnen vorderen eysch op den voorn. gedaechde gedaen.

Bíj welck vonnisse als oock het voors. provísionele vonnisse van ontslagínge

van de personele comparitie, hij eysscher in desen ín dert naeme ende van wegen

als boven sich bevíndende gegraveert, als sijnde beyde deselve vonnissen gewesen

níet rechtmatelíick ofte als naer rechten ende behooren, ten ínsíchte bíj den

voorn. gedaechde in den persoon van de voorn. mr, Jacob de cloppert, síinen

stíeffvader, was geperpetreert een moetwíllíge dootslach, sulcx dat hìj gedaechde

daerover metter doot behoorde te werden gestraft, Ende dat van wegen denselven

gedaechde seer abusívelíjck geallegeert wìerde, dat deselve dootslach bii hem

gedaen soude síjn geweest bíi noodíge defensíe, ofte dat híj ten selven tíide gestelt

soude síjn geweest ín soodaníge gelegentheyt, dat hìi nìet verder en soude hebben

connenwíjcken'..
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Afb. 2 Tekening uit de Kroniek van de heren van Egmond, folr 282. (Familiearchief van
Foreest - in bewaring bij het G.A. van Alkmaar - voorl. inv. nr. 475) - Foto J. Steyn, G.A,
Alkmaar.

Zoals blijkt uit het laatste gedeelte van de hier afgedrukte passage, kon de

procurêlrr-generaal bij het Hof van Holland zich niet neerleggen bij het door

lr"r-unn"n van Egmond uitgesproken vonnis. Onmiddellijk was hij in hoger

liefoep gegaan. Hij zag in dit vonnis, zoals Descartes het uit zotL dr]o'kkeîi une

lrLveur trop précipitée, een al te overhaast gunstbewijs jegens de dader tn. Naar

zijl oordeel was er geen sprake van noodweer, maar van een moedwillige dood-

slag. Nadat Meeus Jacobsz. tot driemaal toe verstek had laten gaan, sprak het

t:{of van Holland 21 december 1646 ine| definitieve vonnis uit. Op straffe van

ferechtstelling met het zwaatd in geval hij zich niet aan de uitspraak z'ou houden

wel.d Meeus Jacobsz. voor eeuwig uit de provincies Holland, Zeeland en Utrecht

verbannen. Bovendien werden al z4n goederen verbeurd verklaard ten bate van

rle Grafelijkheidsrekenkamer of Rekenkamer der Domeinen van Holland.

De confiscatie van de goederen zog vooral de vrouw van de veroofdeelde

Aechte Jacobsdr. treffen. Zij aanelt dan ook niet nog voor het eind van het jaar

1646 een verzoekschrift bij de Rekenkamer in te dienen ta' In dit verzoekschrift

verklaart zi1, dat de schulden van haar man de baten als beschreven in de

boedelinventaris van de cleurwaarders verre overtroffen' Aangezien de schuld-

eisers van haar man bereid zijn hem uitstel van betaling te verlenen, vetzoekf ziJ

de Rekenkamer een machtiging om de confiscatie af te kopen. Dif zal haar in

staat stellen de herberg van haar man aan te houden en zodoende in haar eigen

levensonderhoud en dat van haar twee kinderen te voorzien. De grote schulden,

die Meeus Jacobsz. had achtergelaten, in aanmerking genomen besloot de Reken-

kamer 9 januari 1647 de vrouw van de herbergier te machtigen tot het behoucl

van diens goederen. Daartegenover moest zij de gerechtskosten, alle redeliclce

costen encle misen van JustÌtie, betalen en een som van 25 pond tr'

Met Adam en Tannery kan men zich afvragen, of de brief van Descartes van

5 januari 7647 enige invloed op de beslissing van de Rekenkamer zou hebben

uitgeoefend. De brief van Jan van Foreest leert ons, dat deze afwezig was op het

tijdstip, dat Descartes' brief in Alkmaar aankwam. Bovendien valt te bedenken,

dat Jan van Foreest zelf geen deel uitmaakte van de Rekenkamer, maar lid was

van cle Hoge Raad van Holland en zeeland 16. Dit impliceert, dat hij zich tet

zake moest wenden tot zijn oom Nanning van Foreest, die lid van genoemde

Rekenkamer was 1?. Aan de andere kant neemt dit niet weg, dat de man, aan wie

Descartes zijn brief richtte, van de zaak op de hoogte moet zijn geweest. Immers

13 Aldus schreef Descartes aan Huygens. ZteBijlagel'
14 A.R.A. 's-Gravenhage, Archief van de Grafelijkheidsrekenkamer van Holland inv' nr.

2r7.
15 Archief aisvoren inv. nr. I'll, fol.116 verso-117.

16 De Hoge Raad van Holland enZeeTand, opgericht in 1582, moest voor de Noordelijke

Nederlánden de Grote Raad van Mechelen vervangen' maar de rechtsmacht van de

I{oge Raad heeft zich nooit buiten de trvee genoemde provincies uitges,trekt. Het Hof
variHolland (en Zeeland), dat eveneens te 's-Gravenhage zetelde, had in feite hetzelfde

ressort. Een felle concurrentiestrijd tussen beide gerechtshoven kon onder deze om-

standigheden bezwaarlijk uitblijven. Vgl. S. J. Focren¿¡. Axonrer, De Nederlandse

Staat onder de Republiek, Amsterdam, 196l,blz' 47.

17 De Grafelijkheidslekenkamer van Hotrland telde drie leden. In 1'647 waren dit N. van

Foreest, de heer van Benthuysen en I. van Myerop.
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hij schrijft: Antehac ei non defui... (in een vroeger rtadium heb ik mij er mee
ingelaten). Het zou dan ook niet te verwonderen zijn, indien hij naar aanleiding
van het beroep, dat Descartes op hem deed, nu opnieuw het verzoekschrift vai
Aechte Jacobsdr. bij zijn oom Nanning van Foreest zou hebben aanbevolen. Een
feit is, dat in de marge van het appoinctement van de Rekenkamer van 9 januari
L647 een aanvullende beschikking van ditzelfde college te lezen staat: de ge.-
rechtskosten werden aan de requestrante terugbetaald omme seeckere goecle
consideratien ende insichtenrs. Deze laatste beslissing van de Rekenkamer is
gedateerd 13 februari 1647, toen na het antwoord, dat Jan van Foreest aan
Descartes zond, meer dan veertien dagen verstreken waren, Het is dus zeer
waarschijnlijk, dat Jan van Foreest ztch tot zijn oom heeft gericht ten gunste
van de vrouw van de herbergier na het beroep, dat Descartes op hem deed.
Intussen kwam Aechte Jacobsdr. niet onder de verplichting uit de boete van
25 pond te voldoen. wij lezen in de desbetreffende rekening van Maerten vlam,
deurwaarder van het Hof van Holland, dat Aechte deze boete al betaald had op
8 januari 1647 ts.

Na de brief van Jan van Foreest aan Descartes van 29 januari t647 is er
verder geen sprake meer van de arme vrouw, voor wie de wijsgeer in de bres is
gesprongen.

Al kan deze hele zaak voor de goeye Franschman niet meer zijn geweest dan
een incident zonder blijvende betekenis, wij zijn niettemin van mening, d.at de
brieven, die hierover handelen, ons Descartes beter doen kennen - als mens wel
te verstaan - niet als wijsgeer +.

78 Zienoot15.
19 A.R.A. 's-Gravenhage, Rekeningen van de Grafelijkheidsrekenkamer van Holland

inv. nr. 4546,fo1.4.
* Gaa¡ne betuig ik hier mijn dank aan de heer J. Fox, rijksarchivaris aan het Algemeen

Rijksarchief te 's-Gravenhage, die zo vriendelijk is geweest mijn oorspronkelijk- in het
Frans geschreven artikel in het Nederlands te bewerken.

Monsieur,
Ie sçay que vous avez tant d'occupations, qui valent mieux que de vous arrester à lire

des complimens d'un ho,mme qui ne frequente icy que des paysans, que ie n'ose m'ingerer

de vous écrire, que lors que i'ay quelque occasion de vols importuner. Celle qui se

presente naintenant est pour vous donner suiet d'exercer vostre charité en la personne

ã,.,r, pu.,ur" paysan de mon voisinage, qui a eu le mal-heur d'en tuër un autre. Ses parens

ont dìssein ã'avoir recours à la clemence de son Altesse, afin de tascher d'obtenir sa

grace, et ils ont desiré aussi que ie vous en écrivisse, pour vous suplier de vouloir seconder

I'eur requeste d,un mot favsrable, en cas que l'ocoaion s'en presente. Pour moy, qui ne

recherci-re rien tant que la securité et 1e repos, ie suis bien aise d'estre en un pays où les

crimes soient chãtiez avec rigueur, pource que I'impunité des méchans leur donne trop de

licence; mais, pource que, to¡s les mouvemens de nos passions n'estant pas toujours en

nostre pouvoir, il arrive quelquefois que les meilleurs hommes commettent de tres grandes

fautes, pour cela l',usage des graces est plus utile que celuy des loix; à cause qu'il vaut

-i".r* qo,un homme de bien soit sauvé, que non pas que mille méchans soient punis:

aussi estlce l'action la plus glorieuse et la plus auglrste que puissent faire les Princes que de

pardonner. I-e paysan pour qui ie vous prie est icy en reputation de n'estre nullement
querelleux, et di n'avoir iamais fait de déplaisir à personne avant ce malheur' Tout ce

q.fon p"ut dir" le plus à son desavantage, est que sa mere esJoit mariée avec celuy qui est

Åort; mais, si on adioute qu'elle en estoit aussi fort outrageusement battuê, et I'avoit esté

pendant plúsieurs années qu'elle avoit tenu ménage avec luy, iusqu'à ce qu'enfin el|e s'en

èstoit separée, et ainsi ne le consideroit plus comme son mary' mais comme son persecrÌteur

"t 
.on ain"-y, lequel mesme, pour se vãnger de cette separation, la menaçoit d'oster la vie

à quelqu'un åe ses enfons (l'un desquels est cettuy-ci), on trouvera que cela mesme sert

æå,r"o.rp à I'excuser. Et comme vous sçavez que i'ay cout*me de philosopher sur tout ce

à.ri ." pår"ttt", ie vous diray que i'ay voulu rechercher 1a cause qui a pû porter ce pauwe

tro-*å à faire une action, de laquelle son humeur paroissoit estre font éloignée; et i'ay

sceu qu'au temps que ." -âl-h".,tlny est arrivé, il avoit une extréme affliction, à cause de

la maìadie d,.rn siàn enfant dont il attendoit la mort à chaque moment, et que, pendant

ã"{i "rt"i, 
auprés de luy, on le vint appeller pour secorrir son beaufrere, qui estoit

áttaqué par leur .o^ln.rn ennemy. Ce qui fait que ie ne trouve nullement étrange, de ce

;.r{i;" fut pas maislre de soy-mésme en tel1e rencontre: car, lors qu'on a quelque grande

utfli"tiorr, "l 
q.r'o" est mis aú desespoir par la tristesse, i1 est certain qu'on.se laisse bien

ft,.. "-pátt"ià 
1a colere, s.'il en survient alors quelque suiet, qu'on ne feroil en ur agtre

i"-r. Bf c. sont ordinairement les meilleurs hommes, qui, vo'yans, d'un costé la mort d'un

fils et de I'autre le peril d'un frere, en sont le plus violemment émûs' C'est pourquoy les

fautes ainsi cornmises, sans aucune malice premeditée, sont, ce me semble' les plus

exc.rsabler. Aussi luy fut-il pardonné par tous 1es principaux parens du mort, au iour

À"r-" qu'ils estoieni o.r"-ú1"" po'ur 1à mettre en tere' Et de plus les Iuges d'icy l'ont

uù.o.rr, mais par une faveur trop precipitê, laquelle ayant obligé le Fiscal à se po'r1er

apellant de leur sentence, il n'oie pas se pfesenter derechef devant la Iustice' laquelle

áãit ,.ri rr" la rigueur des loix, sans avoir égard aux personnes; mais il suplie que I'innocence

de sa vie passée luy puisse faíre oibtenir grãce de son Altesse. Ie sçay bien qu'il est tres-utile

20 Hetis meer dan waarschijnlijk dat deze brief zonder datum of adres aan Constantijn- 
Hoyg"r6 was gericht. Deze was immers secretaris van Prins Frederik Hendrik. De

ir¡åi¿ wijst vãrder uit, dat de brief tegen het eind van 1646 geschreven moet zijn'

Wij hebben de transcriptie gevolgd van Cn. Ao¡rø en P. Texxenv, CEuvres de Descartes,

Paris, 1897-1909, dl. V' PP. 262-265'
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de laisser quelquefois faire des exemples, pour donner de lå crainte aux méchans; mais il
me semble que le suiet qui se presente n'y est pas propre; ca.r, outre que, le criminel estant
absent, tout ce qu'on luy peut faire n'est que de l'empescher de revenir dans le pays, et
ainsi punir sa femme et ses enfans plus que luy, i'aprens qu'il y a quantité d'autres paysans
en ces Provinces, qui ont commis des meurtres moins excu,sables et dont la vie est moins
innocente, qui ne laissent pas d'y demeurer, sans avoir aucun pardon de son Altesse,
(et le mort estoit de ce nombre); ce qui me fait oroire que, si on commençoit par mon
voisin à faire un exemple, ceux qui sont plus accoutumez que luy à tirer le couteau, diroient
qu'il n'y a que les innocens et les idio,ts qui tombent entre les mains de la Iustice, et
seroient conJirmez par là en leur licence. Enfin, si vous contribuez quelque chose à faire
quo ce par¡vre homme puisse revenir auprés de ses enfans, ie puis dire que vous, ferez une
bonne action, et que ce sera une nouvelle obligation que vous aura, etc.

Bl¡ucn Ir.

Descartes aan Jan van Foreest 21

Egmond, 5 jantari'1.647

Monsieur,
C'est la femme de l'hoste nostre voysin, maintenant fugitif à cause du malheur qu'il a

eu, qui desire que ie vous escrive, affin de vous prier d'interceder pour elle envers quelques
uns des Mrs de la Chambre de Contes de vos amis, à ce qu'ils la traitent favorrab,lement
au regard de 1a confisquation des biens de son mary. Et encore que ie sçache tres bien que
vous avez tant de charité et de bonne volonté pour tous les hatritans de ce quartier que ce
que ie puis escrire ne la doit en rien augmenter, et que i'aurois mauvaise grace, estant icy
nouveau venu, de vous dire les qualitez d'un homme que vous connoissez mieux que moy,
ou de vouloir vous informer de la valeur de ses biens, lesquels on dit estre moins que rien,
pource qu'il a desia employé tout le sien, et mesme celuy de ses am,is, en faux frais pouF
tascher d'obtenir pardon: tou,tefois, à cause qu'on ne craint pas d'estre obligé à ceux qu,on
desire servir, ie n'ay pas voulu refuser d'escrire cecy, pour vous tesmoigner que ie prendray
part à l'obligation que ce pauvre voysin vous aura de ce que vous lerez en sa faveur. Et
mesme i'ay esté bien ayse d'avoir cete occasion, pour vous prier de me continuër I'honneur
de vostre amitié, et de me croyre,
Monsieur Vostre tres humble et tres obeissant

serviteur, Des Cartes.

D'Egmond, Ie 5lan. 1647

Adres: Ae¡ Myn Heer/Myn Heer van Forest/ Raedsheer
In den hooghen raed etc./In 's Graven Haghe.

21, Briel uitgegeven door C¡¡.Aolrr.r en P. TeNNsnv in dl. X, Supplement op d,e ,Cor-

respondance', Paris 1908, pp. 6t4-61,5.

D. d'Escartes
Mora responsi, quod humanissimis literis tuis debebam, orta est primo ex absentia mea,

dum causae cuidam, versans in Collegio Ad¡riralitatis Roterodamensis *, interfui, deinde

ex negotiis curae nostrae per absentiam eorum qui eidem causae praefuerunt accumulatis.
quaeso ut hoc ita pro humanitate tua interpreteris nec aliter de me sentias quam de illo
qìi omni generi officiorum in te addictus est. Causa ilia quam mihi commendas iam

deplorata ést. Antehac ei non defui, nunc inopia ipsa ei pro patrona est. Credo in hac

mis.pro reo sola auxilium positum. Quidquid tamen poÛero ei a me addam et tentabo si

quid per amicos uiterius fieri possit.

S'p"auu"tutrt me te visurum fuisse per OccasiOnem exequiarum quae amitae meâ€ "n, Optimae

in vita matronae, Alcmariae palântur, sed deinde hac incommoda valetutidie'u, quae mihi
per diarraeam obiecta est, quod verbis facturus fuissem mrnc cogor per litteras facere

ãfferendo nempe tibi omnia officia quae meae facultatis erurìt. Nec minus eo te integer-

rimis votis deo omnipotenti co,mmendo, orans, ut omnia prospera tibi ex salute aeterna

largiri velit.
Hagae Comitum IV. Calend. Feb. L647.

Minuut*.

22 Evenals de voorafgaande brief bevindt het antwoord van Jan van Foreesf aan Descartes

zich ten Gemeente-archieve van Alkmaar in het familie-archief van Foreest, inv. nr. 55.

Ik betuig hier mijn oprechte dank aan Mevrouw E. Snethlage-van Foreest, die de

welwillendheid had mij een onderzoek in het familie-archief toe te staan, en tevens

vergunning gaf to publicatie van deze minuut-brief. Zo'als de meeste humanisten uit
de Gouden Eeuw schreef Jan van Foreest in het Latijn.
Jan van Foreest (1536-1651), uit Alkmaar afkomstig, was magistraat en rechtsgeleerde.

In 1638 werd hij raadsheer in de Hoge Raad van Holland en Zeeland. Lodewijk XIII
benoemde hem tot ridder in de Orde van St. Michel. J. van Foreest, die ook roem

verwierf als Latijns, dichter, onderhield vriend,schappelijke relaties met de grootste

geleerden vaîziin tijd, aan wie hij tal van brieven richtte'
23 óe Republiek der Verenigde Nederlanden had sinds '1,597 een vijftal Admiraliteits-

colleges: dat van de Maze te Rotterdam, dat als het belangrijkste gold, verder die va¡
Amsierdam, van het Noorderkwartier, van Zeeland en van Friesland. Deze colleges

hadden 7eer gÍoIo bevoegdheden; ook de rechtspraak in z,eezaken behoorde tot hun

taak. Vgl. S. J. Focrrivre ANoneen, a.w., blz' lt4-II6 en blz. 26-29,

24 Hier is sprake van Maria Dirksdr. van Foreest (L579-t647), tante van Jan van Foreest,

die te Alkmaar werd begraven. Zie voor de genealogie van het geslacht van Ftlreest:

Jun. H. A. v,lN Foner'sr, Het oude geslacht van Foteesl 1250'1570, Assen, 1950'

25 Ongetwijfeld een 'lapsus calami'; men leze: 'valetudine'.
26 Ik heb er prijs op gesteld de oorspronkelijke tekst in mijn transcriptie zo nauwkeurig

mogelijk weer te geven, doch niettemin voof het gemak van de lezer hier en daar een

komma toegevoegd.

BIJLAGE III.

Jan van Foreest aan DescafÛes 2'¿

's-Gravenhage, 29 ianaari t647
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Naschrif t van de redactie I

Dr. Hans Bots heeft dit artikel enkele jaren geleden in het Frans geschreven.
De oorspronkelijke Franse versie is opgenomen in de Revue du xvlle siècle 92,
1971' publiée par la société d'Etude du XVIIe siècle, pp. t33-141. De redactie
is de auteur bijzonder erkentelijk voor de verleende toestemming deze studie in
Nederlandse bewerking in 'Holland' op te nemen. ze is belangwekkend voor de
persoon van Descartes. Bovendien wordt de lezer hier geconfronteerd met een
geval van strafrechtspraak uit het Holland van de zeventiende eeuw, dat enige
typerende aspecten vertoont in het zoenverdrag tussen de familie van de dader
en de familie van het slachtoffer als ook in de confiscatie van zijn goederen,
waartoe de dader werd veroordeeld, - een confiscatie, die vervolgens afkoopbaar
blijkt te zijn. De verbeurdverklaring van goederen, die als bijkomende straf niet
alleen de veroordeelde trof, maar mede diens gezin, zou door de staten van
Holland en west-Friesland worden afgeschaft bij resolutie van l mei 173227.

Het Visserijmuseum te Vlaardingen

door

J. VAN DORP en J. P. VAN DE VOORT

1 Vroegere plannen voor een nationaal
visserijmuseum

Het oudste plan voor een nationaal visserijmuseum dateert van I87L r. Op 23 mei

van dat ¡aai kwam in een vergadering van het departement Vlaardingen van de

Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering van Nijverheid het voorstel ter tafel

een ,Kweekschool en rVr".."- voor de visscherij' op te richten. Voor de vesti-

ging van een dergelijk instituut achtte men Vlaardingen het meest geschikt' Het

wasimmersdebelangrijkstevissersplaatsvanhetland.Aandeoprichtingvande
kweekschool, die ook ou", ""t opleidingsschip zou moeten beschikken, wilde men

voorrang verlenen: Het Museunt voor de visscherii kan aan latere zorg worden

toevert/ouwd.
De afdeling Koophandel, zeeyaart en visscherij van genoemde Maatschappij

nam het voorstel over en bracht het ter sprake op het 94e Nijverheidscongres in

juli 1871 te Haarlem. Het voorstel werd aangenomen en de afdeling vlaardingen

werd belast met de uitvoering. Men zou het Rijk en de belanghebbende provincies

om financiële steun t"."o"k"t. Het voorstel is niet gerealiseerd' Eerst in 1889

kwam men te Vlaardingen tot de oprichting van een visserijschool z'

Eenvolgendpleidooi"voor"",','utio,,"ulvisserijmuseumkwamin1900vande
internationaal vermaarde visserijbioloog Dr. p. p. c. Hoek, die daarbij echter te

kennen gaf, dat zijn wens wel een vrome wens zou blijven s' Onder de Neder-

landse inzending naar de wereldtentoonstelling te Parijs bevonden zich vele

visserijvoorwerpen, die volgens Hoek de kern van een nationale collectie op

visserijgebied konden uo..ãn. Een dergelijke museale collectie zou geëxposeerd

moeten worden in een van de visserijplaatsen, bijv' IJmuiden, vlaardingen of

DenHelder'InlaatstgenoemdeplaatsstondhetZoölogischStationvande
NederlandscheoierkundigeVereeniging'waarvanDr'Hoekdedirecteurwas.

DevisserijbioloogDr.rr.c.n.¿"te-schoonzoonvanDr.Hoek_namtien
jaarlater de draad weer op: 'Is het, op zijn minst genomen' geen vergissing, dat

tns land geen visscherijmuseum heeft?'a Hij wees op de grote historische be-

! Algemeene Vísscheríj-Courant 1871, m' 29'

ã iårritiis van den Staat der Nederlanásche Zeevìsscheríjen 1889' blz' !0' .

3 De Nederlan¿r"lrn äiülrerti op de Jlereldtentoonstelling te Paríis, in.. Mededeelingen

over Visscherij '1, L900, blz' 113-118'

4 H. C. REDEKE, Een Neâerbndsch Visscherijmuseum, it:r Mededeelíngen over Vísscheríi

L7, lgt},blz.162'170.
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27 Pnor. Dn. W. ve¡¡ IrensoN heeft de Geschiedenis der Confiscatie in Nederland .,it-
voerig behandeld (Utrecht 1957).
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tekenis van de Nederlandse zeevisserij en haar nevenbedrijven en vond. þs¡
merkwaardig zo weinig daarover in Nederlandse musea aan te treffen. Redeke gaf
een uitvoerige beschrijving van de inrichting van zo'n visserijmuseum. Hij voorzag
drie hoofdafdelingen: zeevisserij, kustvisserij en zoetwatervisserij. Elk van dezã
afdelingen verdeelde hij weer in onderafdelingen: a) de vissers; b) vissersvaar-
tuigen en vistuig; c) vissen en visserijprodukten; d) visserijnevenbedrijven. Daar_
naast zou er een visserijbibliotheek en een verzameling afbeeldingen moeten zijn.
De stichting van een dergelijk nationaal visserijmuseum lag naar zijn mening
geheel op de weg van de regering. Dat vond men ook te Scheveningen in 1925 aa.

Nederland had een 'eereschuld' jegens de visserij. Zij is niet ingelost.

2 De Vlaardingsche Oudheidkamer en
Visscherij museum

De vorming van een visserijcollectie te Vlaardingen dateert van 79IL, toen de
gemeente Vlaardingen uit de nalatenschap van Mr. Simon van Gijn te Dordrecht
ca. 100 tekeningen en prenten ontving alsmede talrijke voorwerpen, waaronder
een fraai model van het bunhoekerschip Dammes Erve;. In 1920 werd deze
collectie, vermeerderd met andere voorwerpen uit gemeentelijk bezit, onder-
gebracht in de Vlaardíngsche Oudheidkamer en Visscheríjmuseum o. De Vlaar-
dingse burgemeester Pruis opende dit museum op 21 oktober t920. De nog kleine
collectie schepesmodellen, visserijvlaggen, klederdrachten, vistuig, prenten etc.
kon men bezichtigen in de suite van het pand Lijnstraat 2 op woensdag- en
zaterdagmiddag van 2 tot 4 uur. De toenmalige gemeente-archivaris en inspirator
van de vereniging die dit museum beheerde, M. C. Sigal Jr., trad op als beheerder.

De groeiende collectie dwong het museumbestuur in de jaren dertig uit t"e zien
naar een ruimere behuizing. Op 1 april 1936 vond de heropening plaats in het
Handelsgebouw aan de Parallelweg, \ryaar het museum drie expositiezalen ter
beschikking had gekregen z. Na enige jaren al was men genoodzaakt een van de
zalen te ontruimen wegens de mobilisatie. Bij het uitbreken van de oorlog besloot
men het museum te sluiten en de collecties op te bergen op de zolders van het
gemeente-archief en van het Handelsgebouw. Daar bleven ze tot ver na de
bevrijding wachten op nieuwe belangstelling. Deze situatie was niet bevorderlijk
voor het behoud van de museumstukken.

In 1953 kwam het bestuur met suggesties aan B & W voor een nieuwe behui-

4a Een nationaal museum voor de zeevissclteríj, in:. Níeuwe Vlaardingsche Couranl,
Vissclwijblad, 3 februari 1925.

5 D. VenwBIt, Verenígíng De Vlaardingsche Oudheidkamer en Vissclterijmuseum, in:
Ons Element, geïllustreerd weekblad voor Zeewezen en Watersport 2, 1932, no. 5,
blz. 66-67; in de 19e eeuw waren de Van Gijn's bekende reders te Vlaardingen en
eigenaar van de scheepswerf 'Dammes Brve'.

6 M. C. Src¡.r- Jn., Het Vissclteríj-musewn te Vlaardingen, in: Tíjdschríf t De Visscherij 1,
t920-L927, blz. I8t-I82.

7 Vlaardingsche Oudheidksmer en Visscherij-museum, inl. Níeuwe Vlaardingsche Cou-
rant, l0 mei 1954.

zings'puu,oijkwamhetpandWesthavenkacle45-hetReedershuys_Tersprake,
dat ten verkoop *u, uung.boden. In het volgende jaar ontstonden naar aanleiding

van dit verzoek .rog "iig" 
polemiekjes over tentoonstellingstechnieken in de

Nieuwe Vlaardingsch" Coir.u"t, maar daarna wordt het stil rondom de dakloze

vlaardingsche oudheidkamer en visscherijmuseum. op 15 juni 1956 tenslotte

namdevereniginghetbesluitzichleontbindenendecollecties,overeenkomstig
destatuten,omnietaandegemeenteaftestaans.Eenselectiecommissieheeft
daarna al die stukken uit de verzameling verwijderd die geen kunsthistorische

of folkloristische waarde hadden'

3 'Het ReedershuYs'

Vlaggetjesdaglg5gdeeddebelangstellingvooreenmuseumweerontwakenr0.
Eendeelvandeopgeslagencollectiewerdgeëxposeerdindeburgerzaalvanhet
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Afb. 1 Model van de

vishoeker 'Dammes Er-
vo' (copyright Visserij-
museum).

8 M. C. Src¡r, Rondom museumqlannett' in: N ieuwe Vlaardingsche Courant, 2 en 8

september 1953 en L0 et 12 mei L954; zie ook'. V laardingen Kroni ek 1904 en 1954,

9 G emeente-archief Vlaardingen,
Vlaardingen, t955, blz. 23.

Inventarís van ltet archief van de Vlaardingsche Oud'

lrci dk amer e n V i s sclte rij -muse um' bijlage.
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een charmant en goed bewaard woonhuis met pakhuis, voor museumdoeleinden

geschikt te maken.

Bij de inrichting van dit gebouw is dankbaar gebruik gemaakt van de waarde-

volle adviezen van Dr. H. H. Frese, conservator van het Rijksmuseum voor

Volkenkunde te Leiden, en van D. F. Lunsingh scheurleer, Rijksinspecteur voor

de Roerende Monumenten to 's-Gravenhage rz. De indeling van het Reedershuys

.-- drie expositiezalen op drie verschillende verdiepingen - was medebepalend voor

de inrichting. Het tentoongestelde omvatte zowel het verleden als het heden van

de Nederlandse zeevisserijln nevenbedrijven. Het accent werd gelegd op de drie

belangrijkste visserijtechnieken hier te lande: beugvisserij, drijfnetvisserij en treil-

virreJ¡. Modellen van historische en moderne vissersvaartuigen vormden de kern

van de collectie. Daarnaast werden afbeeldingen en voorwefpen tentoongesteld

verbandhoudendemetdezeevisserij,vishandel,levenaanboordenneven-
bedrijven.

Op L4 iuli 1962 opende de Commissaris van de Koningin in Zuid-Holland'

Mr. J. Klaasesz, het 'Museum voor de Nederlandse Zeevisserij'13. op 30 juli kon

vice-voorzitter H. K. van Minnen, wethouder van culturele Zaken e.a., reeds de

duizendste bezoeker verwelkomen. De ter gelegenheid van de opening gehouden

'museumwandelmars', op 2 augustus, telde ruim 800 deelnemers'

van den beginne af heeft de stichting een nationaal visserijmuseum voor ogen

gehad en geen locaal visserijmuseum. In het museumbestuur hadden en hebben

nog steeds veftegenwoordigårs van verschillende visserijplaatsen zitting t¿' ook

hei streven van het Stichtingsbestuur naar de vestiging van een zeevisserijbiblio-

theek paste in dat kader. De realisering van deze plannen is met voortvarendheid

ter hand genomen. op 1 mei 1965 trad de huidige conservator J. van Dorp in

àienst r¡. Zijn grootste zorg was, naast die voor het onderhoud van de collecties

en de inventarisering, de uitbouw van deze permanente visserij-expositie tot een

volwaardig museum.

Een belangrijke stap op weg naar een visserijbibliotheek en een vissen¡-

documentatiewasdeuuntoopvandevisserijverzamelingvanA'VerboonJzn'
bestaande uit ca. 3000 foto's en prentbriefkaarten, 600 stuks boeken en tijd-

schriftenenca.500voorwerpenlG.Eengrotesteunvoorderealiseringvanhet
documentatieproject was de ioe'"gging eind 1968 van een rijkssubsidie van het

Ministerie van cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk voor de aanstelling

van een documentalist 17. Ter voorbreeiding van het project werd op 3 april

Afb. 2 'Het Reedershuys' (copyright Bureau Rijksinspecteur voor
Roerende Monumenten, Den Haag).

stadhuis onder het motto vlaardingen en de visserij. De burgemeester van vlaar-
dingen, Mr. J. Heusdens, opende de tentoonstelling. onder diens voorzitterschap
ontstond op die zelfde dag een comité tot stichting van een nationaal visserij-
museum. Dit voortvarende comité slaagde er binnen een jaar in, op 23 maart
1960, de Stichting Nationaal Visserijmuseum in het leven te roepen 11. Op 9 juni
daaraanvolgend besloot de gemeenteraad het achttiende-eeuwse pand westhaven-
kade 45 - ltet Reedershuys - aan te kopen en als onderdak voor het nieuwe
museum aan de stichting aan te bieden. Deze wist van haar kant in korte tijd
een bedrag van I 40.000,- bijeen te brengen als bijdrage in de restauratie- en
inrichtingskosten. Een ingrijpende verbouwing was nodig om het Reedershuys,

ll Vlaardíngen Kroniek 1911 en 1960,Ylaardingen, 1961,blz. 16
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72 L. 't HART, '/ Museum voor de Nederlandse Zeevisseríj, in Ons Zeewezen 51, 1962'

nr.9,btr2.45-47:. C. PosrIr,ra, Hel Museunt Yoor de Nerlerlattdse Zeevísserij te Vlaar'

dingen, in:. Mededelingen
L962, btz. 8-I0;

van de Nederlandse Vereníging voor Zeegeschíedenís, nr. 5,

december Vlaardingen, Museum voot de N ederlandse Zeevisseríj, in:

N íeuws-bulletin K.N.O.B., 6e serie, 76, 1963,b12.46.

13 Vlaardingen Kroníek 1913 en 1962, Vlaardingen, t963,b12.33

L4 Museum voor de Nedetlandse Zeevi sserii te Vlaardit'rgert oÍÍicíeel geopend, inl. De

Visseríjwereld 21, 1962, nr.29,b1z' 7 et l7' 
-.

ß Uïs"l,rím voor de Nedárhndsá Zeevisseríj, Vloardíngen, Verslag van de conservator

over 1965,b12.2.
16 A.w., 1966,b12.'l .

77 A.w., 1967'1968, blz. 2.

273



o
è¡

ñ

o

o
à
ot¡

òô

o
o
èo

o

Lo

os
Þ-
o\

c)

!
d

0)

.F
cd

È

ooo!0
¡
o

q)

rrr

oH

.c;

ß6g de commissie Documentatie Nederlandse Zoutwatervisserij geïnstalleerd

il uun*""igneid van o.a. de Rijksinspecteur voor de Roerende Monumenten'

ö. f'. fnnrittgh Scheurleer. In deze commissie onder voorzitterschap van Dr'

l. B. t. Weber waren o.a. vertegenwoordigd de twee grote maritieme musea

uun¡*rt.r¿amenRotterdamenhetZtiderzeemtseumteEnkhuizenls'Reeds
åf,-t ,rruur, 1970 kon de documentalist en historicus Drs' J' P' van de Voort in

dienst treden.

De museumcollecties breidden zich intussen uit door schenking, bruikleen-

geving en aankoop 1e' Ook de activiteiten van het museum' vooral tentoonstel-

ing.r, .orr¿teidingen, filmvoorstellingen en diaprojecties, waren talrijk en ge-

noi.r-¿" belangstelling van publiek en pers. Aanvankelijk viel hooggeleerd

irro"k nog op, zoals dat van irof. Kernkamp met zijn studenten uit Leiden op

26 oktober 196220. Het aantal bezoekers steeg echter met sprongen: van 3152

in 7962 tot 12-386 in 1970 2r'

Dezesterkeuitbreidingwasnietvoorzien.Hetromantischemaartenauwe
spiltrapje tussen de drie e-xpositiezalen in het Reedershøys kon dit alles nauwelijks

verwerken. Ruimte uoo. *., bibliotheek was er niet, terwijl uitbreiding van de

administratieve ruimte ten koste van de expositiezalen zou moeten gaan' De

indeling van deze beschikbare ruimten was niet geschikt om gestalte te geven aan

de doelstellingen van een nationaal visserijmuseum. In dit opzicht bracht 1968

opluchting 22. Op 6 november ging de gemeenteraad accoord met een krediet van

I 601.08; ten tehoeve van de restauratie en inrichting van het pand Westhaven-

kade 53-54,dat als de toekomstige behuizing van het visserijmuseum was gedacht'

4 ]Het'Huis met den Lindeboom'

Dit monumentale pand - sedert mei 1977 de nieuwe behuizing van het visserij-

museum-werdirtLl4}-LT42gebouwddoorAbrahamvanderLinden,oud-
substituut-baljuw, burgemeester, koopman, reder en touwslaget (1684-1767) 2s' In

1gg4 kocht het Rijk dit pand teneinde er het Postkantoor in onder te brengen 2a'

|nTg0Twerdhetgeoouwbijnageheelgeslooptenweefinoorspronkelijkestijl
gereconstrueerd. Het ,tu g,ott'" pand bood fot 7939 onderdak aan de P'T'T''

daarna aan de belastingdienst'

Hetmeestopvallend-eaandevoorgevelisdefraaie,inLodewijkXlV-stijl
bewerkte deur-travé met houten betimmering' die ook de boven deze ingang

t8 A.w., 1969,biz. 2; voor het VISDOC-project' zie hierna'

19 A.w., de jaren 1965 tlml9TI'
)o'ätirä"'i"n Kronîek 1913 en 1962,Ylaardinsen' 7963' blz' 50'

2I Zie rrool 17'
;t M;;;"* voor de Nederlandse zeevisseríj, vlaardíngen, verslag van de conservator

over 1960, blz. 3.

23 Gemeente-archief vlaardingen, oud-rechterlijk archief, nt.79, acte 9 mei 1740 folio
-- il;;"t":;A. BI¡l- Mz, n¡río,¡tcl'e wandelingen in en om Vlaardíngen' 2e dr" Vlaar-

dingen, 1964, blz. 13-14'

Z+ Vte¿edeling van de gemeente-archivaris'
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staande lichtkozijnen omvat 25. Boven het bovenlicht van de brede deur is een
lindeboom in het versieringsornament opgenomen. Het is het wapenembleem van
Abraham van der Linden. De muziekkamer op de begane grond - het enig
overgebleven authentieke deel van dit burgemeestershuis - is een koepelkamer
met een prachtige plafondschildering binnen een omlijsting van stucwerk. Deze

25 A' Br¡r, Mz, a.w.; voorts zfsl van besclterntde monumenten, in: Gemeenre-couranr
Vlaardingen 7, 1967, nr. 3,blz. 1"1.

276

schildering is in 1750 vervaardigd door Gerard Sanders. Het bijzondere ervan is,

dat zij rechtstreeks op de pleisterlaag is aangebracht en niet op een raamwerk.

De betimmering van deze muziekzaal is in Lodewijk XV-stijl. Op de eerste etage

bevindt zich eveneens een stijlkamer met een fraaie plafondschildering en lijst

van de hand van vader en.zonen ferwesten (Mattheus, Augustinus en/of Pieter).

Met de verbouwing van het 'belastinggebouw' onder leiding van stadsarchitect

G. N, van der Gugten werd begin 7970 aangevangen. Begin 197L kon het pand

reeds opgeleverd worden. Op 8 januari wetd het Reedershuys gesloten en begon

de verhuizing van de museale collecties. De inrichting van het nieuwe museum-

gebouw (zie hierna) was in handen van J. Stigter te Vlaardingen'

De officiëte heropening van het 'Visserijmuseum' vond plaats op 22 mei t971'

door Prinses Beatrix en Prins Claus, een feestelijke gebeurtenis, opgeluisterd

door de aanwezigheid van talrijke autoriteiten, een vloot van vissersvaartuigen en

historische ronde en platbodem jachten, het visserij-onderzoekingsvaartuig 'Tri-
dens', een smaldeel van de Koninklijke Marine en door vele andere festiviteiten.

Sedertdien is het Visserijmuseum zich voorspoedig blijven ontwikkelen en krijgt

het meer en meer erkenning als een nationaal instituut voor de zeevisserij-

geschiedenis. Het bezoekersaantal steeg van 20.67'.7 in. 1977 tot 28.065 in t97326.

Van meer belang is, dat het Visserijmuseum de aandacht trekt door de bijzondere

inrichting en presentatie en door de vérgaande documentaire activiteiten.

5 Bestuursvorm

Het museum wordt beheerd door een stichting. Het stichtingsbestuur is ontstaan

uit het comité dat in de jaren 1959-1960 het initiatief tot oprichting van het

museum nam. In verband met de nationale opzet van het museum zijn vanaf het

eerste uur tot op de huidige dag de belangrijkste zeevisserijplaatsen van Neder-

land rechtstreeks in het bestuur vertegenwoordigd. Voorzitter. secretaris en

penningmeester van het algemeen bestuur vormen een dagelijks bestuur ter

Lehartiging van lopende zaken. Beide colleges vergaderen met vaste ¡egelmaat'

De conservator woont alle vergaderingen bij.

Het tekort op de exploitatierekening wordt gedekt door een (binnenkort

aflopend) bescheiden subsidie van de provincie Zuid-Holland en een sinds 1970

vast bedrag van het Rijk, bestemd voor het documentatieproject' Het resterende

tekort (d.w.z. het overgrote deel) wordt betaald door de gemeente Vlaardingen.

De burgemeester van Vlaardingen heeft vanaf de oprichting tot 79 september

t972 he1 voorzitterschap bekleed. Na diens aftreden is de gemeentelijke inbreng

in het bestuur verzekerd door opneming van drie gemeenteraadsleden in het

stichtingsbestuur.

Afb. 4 Plafondschiidering van Gerard Sanders (1750) in de Muziek_
z1al van het Visserijmuseum (Foto G. N. van der Gugten, Vlaar-
dingen).

26 Vísseríjmuseum Vlaardingen, Verslag van de conservator over het iaar 1970 e.v.

277



Afb. 5 Noordzeevisserijpaneel. Door middel van druktoetsen, die lampjes doen oplich-
ten, krijgt men de minimale informatie over de relatie van visgronden, vissen, vissersplaat-
sen en vissersvaartuigen met een van de vier belangrijkste vistechnieken in Nederland. Links
doorkijk naar het grote model varì een zeillogger, schaal 1 : 7 (Foto Meijnen, vlaardingen).

Afb. 6 Gedeelte van de schepenzaal. Van een aantal vissersvaartuigen (platbodems) bezit
het visserijmuseum nog geen model. Deze lacunes zijn opgevuld door middel van afbeel-
dingen en teksten (Foto Meijnen, Vlaardingen).

6 Doelstelling

Het getuigt van inzicht van de initiatiefnemers van 1960, dat men zich bij de

oprichting van het museum niet heeft laten leiden door de hen toegevallen

waardevolle erfenis van de voormalige oudheidkamet, d.w.z. een collectie over de

plaatselijke geschiedenis. In de plaats daarvan stelde men vast, met in achtneming

van de rijke verscheidenheid aan musea in Nederland, dat er behoefte bestond

aan een nationaal visserijmuseum, waarin naast een overzicht van het rijke en

bewogen verleden van de zeevisserij zo mogelijk ook plaats moest zijn voor het

heden. De oprichting van een afzonderlijk museum werd - zo vond men -
alleszins gerechtvaardigd door de betekenis van het aloude zeevisserijbedrijf voor

's lands welvaren 264.

Dit lofwaardig uitgangspunt van de initiatiefnemers strekt bestuur en staf van

het mgseum nog steeds tot leidraad bij de ontwikkeling van activiteiten' Het is
wél besteed aan de betekenis van dit bedrijf - vooral in het verleden - en niet in

de laatste plaats aan het vissersvolk van ons land, te streven naar de oprichting,

instandhouding en zo mogelijk uitbouw van een soort monument, dat ons en die

na ons komen bij dit bedrijf bepaalt.

7 Yormgeving

uitgangspunt bij de presentatie is steeds geweest: vorm te geven aan de om-

schreven doelstelling. Dit is minder vanzelfsprekend dan het lijkt' omdat het

tonen van het verzamelde een doel op zichzeTf zou kunnen zijn, waaraan de

verder reikende bedoeling ondergeschikt wordt. Dr. Frese werd bij dit streven in

1962 ernstig gehandicapt door de zeer onpractische indeling en de beperkte

ruimte in het - overigens zo charmante - Reedersh¡1ys. Betere kansen welden

geboden bij de nieuwe, dus huidige behuizing. Er was geld beschikbaar voor een

ingrijpende verbouwing, waarbij van meet af aan vooral rekening is gehouden

met een functionele indeling. De voorbereiding werd gekenmerkt door een inten-

sieve en eendrachtige samenwerking tussen architect, ontwefper en beheerder.

Na zorgvuldig eanalyse van de doelstelling is een programma van eisen

geformuleerd, waarna een indelingsontwerp van de beschikbare ruimte kon

worden gemaakt. Met betrekking tot de openbare collectie werd vóór alles

vastgesteld wat het museum krachtens zijn doelstelling minimaal zou moe-

ten vertonen, los van de vraag of de beschikbare verzameling daaraan zou

voldoen. Het ontwerp was gebaseerd op het geven van verantwoorde' maar

minimale, zo men wil oppervlakkige, informatie, omdat gemikt werd op eeî zo

breed mogelijk, dus ondeskundig publiek. De kleine groep voor wie deze alge-

mene informatie te kort zou schieten, zou door middel van bijschriften verwezen

worden naar bibliotheek en/of andere informatiebronnen. Bovendien voorzag het

bouwplan in een ruimte voor wisseltentoonstellingen' waar met vaste regelmaat

26a tJit niets blijkt, dat zij op de hoogte waren van vroegere plannen (hiervoor vermeld)

tot stichting van een nationaal visserijmuseum.
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Afb. 7 Overzicht van de centrale hal (Foto Meijnen, Vlaardingen).

Afb. 9 Het Noordzeebassin met een grote verscheidenhoid aan Noordzeevissen (Fo'to

Meijnen, Vlaardingen).

Afb. 10 Reconstructiemodel van een driemastharingbuis, schaal 1 : 20. Resultaat van

lur"ntuttg onderzoek door scheepsbouwkundig tekenaar en adviseur modelbouwzaken van
'het 

Vissãrijmuseum J. Ploeg en gebouwd door K. van der Meer te Haarlem.
Afb. I Interieur visserswoning omstreeks 1900 (Foto Meijnen, Vlaardingen).



een bepaald facet van de zeevisserij uitputtend in dq belangstelling kon wordeq
geplaatst.

Een gebiedende eis was echter, dat de permanente opstelling de minimum-
informatie zou verschaffen die met de grootste zorg was bepaald, op welke wijze
dan ook. Pas daarna is bezien in hoeverre dit mogelijk was met áe aanwezige
collectie. Dit plan is uitgevoerd en daarbij bleek:
a De collectie vertoonde talrijke I a c u n e s. Getracht is daarin te voorzien
door doelgerichte acquisitie. Door middet van aankoop en langdurig bruikleen
zijn vele lacunes verdwenen, sommige echter nog gebleven. Die zijn niet ver-
zwegen, maar opgevuld door afbeelding en/of tekst.
b De collectie vertoonde op somige plaatsen een s u r p I u s. In die gevallen
is het teveel aan stukken onverbiddelijk naar het depôt verwezen.

8 Presentatie

Bij de inrichting is gekozen voor een ruime, modern aandoende opstelling. Met
grote zorg zijn de kleuren voor plafond- en wandafwerking vastgesteld alsmede
het gebruik van dag- en kunstlicht. ook is gewerkt met geuren en geluiden.
zeer veel aandacht is besteed aan de onderverdeling in afdelingen en de vorm-
geving en lay-out van de toelichtende teksten. Hetzelfde geldt voor de beweg-
wijzering binnen en buiten het museum ter begeleiding van de individuele
bezoeker. Hij heeft veelal het grootste aandeel in het totale bezoekcijfer, maar
aan zijn belangen wordt van museumwege doorgaans minder zorg besteed dan
aan die van het groepsbezoek.

Dit gevaar was ook hier niet denkbeeldig, omdat bij groepsbezoek niet alleen
een rondleider beschikbaar wordt gesteld, maar er vooraf - indien enigszins
mogelijk - met de bezoekende groep zorgvuldig overlegd wordt omtrent onder-
werp en inhoud van de rondleiding. Zo mogelijk wordt er ingehaakt op de
aanleiding tot het bezoek enlof het eventuele bijzondere interesse-gebied van de
groep met de bedoeling zo veel mogelijk een persoonlijk karakter aan de rond-
leiding te geven.

Bij deze sterk toenemende activiteiten kan gebruik gemaakt worden van de
faciliteiten die het museum op audio-visueel gebied heeft. omdat de visvangst
zelf - voor velen het spectaculairste onderdeel van het bedrijf - zich moeilijk in
een museum laat vertonen; is in de presentatie een belangrijke plaats ingeruimd
voor film- en diaprojectie. Het zijn onontbeerlijke presentatiemedia. De beide
ruimten waarin de flims en diaklankbeelden vertoond worden, voldoen dan ook
aan hoge eisen.

waar enigszins mogelijk zijn middelen ter verlevendiging van de presentatie
toegepast. Een duidelijk voorbeeld hiervan vormen het bassin en het aquarium,
waarin een verscheidenheid aan zeevissen te zien is. Daartoe behoort ook het
afslaglokaal, voor het publiek toegankelijk, maar nog regelmatig in gebruik in
zijn eigenlijke functie. Ten gerieve van de bezoekers is er een rook- en koffie-
kamer ingericht in de stijl van een scheepsvooronder.

9 Verzamelingen

De collectie omvat voorwerpen, schilderijen en andere afbeeldingen en literatuur.

Zij is opgebouwd uit het oorspronkelijke bezit van de Vlaardingsche Oudheid-

kamer, aangevuld met latere aankopen, schenkingen en bruiklenen van derden.

Er is een onderverdeling aangebracht in afdelingen, waaronder: vissen, vang-

technieken, schepen, visopsporing en navigatie, klederdrachten en interieurs,

ambachten, bibliotheek en documentatie. Het acquisitiebeleid is vooral gericht op

het vullen van de leemten in de verzamelingen (zie hiervoor)' In dit verband is

vermeldenswaard het modelbouwprogramma, bij de uitvoering waarvan het

museum met grote erkentelijkheid gebruik maakt van de diensten van de heer

J. Ploeg als free-lance adviseur modelbouwzaken. Onder zijn leiding is een

diepgaand onderzoek ingesteld naar de constructie van haringbuizen in het

algemeen en van driemastbuizen (tot ca. 1700) in het bijzonder. Als resultaat van

deze arbeid beschikt het museum thans over een unieke reconstructie van een

driemastbuis schaal 1 : 20. Soortgelijke onderzoeken zijn verricht of onder handen

naar Noordzeeblazers, bezaan- en gaffelschuiten, beugsloepen en visserspinken'

10 Exposities

Met een regelmaat van ca. drie per jaar worden er tijdelijke exposities georgani-

seerd. Aan de voorbereiding, vormgeving en begeleiding daarvan wordt dezelfde

professionele aandacht besteed als aan de presentatie van het museum zelf.

Primair uitgangspunt bij het expositiebeleid is de noodzakelijke accentuering van

een bepaald facet van het zeevisserijbedrijf op grond van ziin historische of

actuele betekenis. Dat een expositie het museum opniegw in het nieuws brengt

met doorgaans een gunstig effect op het bezoekcijfer is een waardevol bijver-

schijnsel, maar gelukkig geen doel op zichzelf.
Doordat een expositie gekenmerkt wordt door een zorgvuldig begrensd, dikwijls

zeer klein gebied, is het mogelijk een uitputtend beeld te verschaffen. Naast

geschreven informatie in de vorm van bijschriften, catalogus en/of handleiding

voor de bezoekers worden waar mogelijk ook de media van film en diaklankbeeld

tot dit doel gebruikt. Aldus betekenen de exposities een gewichtige aanvulling op

de algemene museumpresentatie, die immers welbewust beperkt bleef tot een

oppervlakkige beeldvorming.
Enige malen zijn door middel van exposities de resultaten van onderzoekingen

in beeld gebracht. Voorbeelden daarvan ziin MA 1649, de scheepsmodellen van

de Grote Kerk te Maasluís (1968) en Drientastbuizen bíj de vleet (1972), beide

gewijd aan het genoemde buizenonderzoek. Schepen van het Overmaas (7974)

toonde het resultaat van het onderzoek naar de bezanen en gaffelaars. Actuele

problematiek in de visserij kreeg vorm in de tentoonstelling Leve(n)de Zee, een

bedreígde voedselbron? (1973), gebaseerd op het merkwaardig kleine aandeel van

de zee in de voedselvoorziening. Het succes van deze presentatie was er de

oorzaak van, dat deze expositie in één van de museumzalen is ondergebracht

en thans een semi-peffnanent karakter heeft gekregen'

282 283



Afb. 11
dingen).

Expositie 'Schepen van 't Overma as', L974 (Foto G. N. van der Gugten, Vlaar_

tt Bibliotheek en documentatie (vlsooc)

Sedert de heropening in L97L is de bibliotheek van het museum opengesteld voor

het publiek (van maandag tot en met vrijdag 10.00-12.30 en 13.30-17.00 uur en

op de eerste dinsdagavond van de maand va¡' 19.30-22.30 uur). De collecties

zijt hoofdzakelijk gericht op de Nederlandse zeevisserij en nevenbedrljven. Zii
omvatten ca. 3100 boeken en tijdschriftjaargangen, ca. 4300 afbeeldingen, vooral

foto,s, ruim 500 scheepsbouw-technische tekeningen, ca. 80 zeekaalten en enige

honderden dia's. Er is enig illustratie- en informatiemateriaal aanwezig ten

behoeve van degenen die een scriptie schrijven. Mede ten gelieve van de bezoe-

kers is ook een fotocopieerapparaat aaîwezig. Verzoeken om informatie, zowel

mondeling als schriftelijk, worden steeds zo uitvoerig mogelijk beantwoord.

Een bijzondere activiteit van het Visserijmuseum is de ontwikkeling van een

documentatieproject voor de geschiedenis (en volkskundige aspecten) van de

Nederlandse zeevisserij, aangeduid met 'vrsDoc'22. Aanleiding tot dit project

- uitgevoerd met financiële steun van het Ministerie van C.R'M. - was de

constatering, dat de documentatie van literatuur, voorwelpen en afbeeldingen in

de maritieme musea veel te wensen overliet. Een experimenteel documentatie-

project zou duidelijkheid moeten verschaffen omtrent de voorwaarden die een

meer effciiënte ontsluiting van maritieme collecties stelt. Als eerste onderdeel

werd de visserij gekozen, omdat tot voor kort geen enkele instelling zich in het

bijzonder met documentatie van zeevisserijgeschiedenis bezig hield. Bovendien is

de zeevisserij het meest verwaarloosde onderdeel van de historiografie en mari-

tieme documentatie za. It 7969 wefd de Commissie Documentatie Nederlandse

Zoutwatervisserij (voorzitter Dr. R. E. J. Weber) gevormd, waarin maritieme

historici en vertegenwoordigers van maritieme musea zitting namen.

vrsooc beperkt zich tot de Nederlandse zoutwatefvisserij, d.w.z. de visserij

op de Noordzee vanuit Nederland beoefend, op de Zeeuwse stromen tot de

uitvoering van de Deltawerken, op de Ztidetzee tot de afsluiting (1932). Het

systeem ontsluit zowel literatuur als collecties voorwerpen en afbeeldingen. De

toegang wordt gevormd door trefwoorden, zowel alfabetisch als systematisch

gerangschikt (u.o.c.). Vrs¡oc wordt in twee fasen uitgevoerd: eerst de literatuur-

documentatie en velvolgens de objectendocumentatie (voorwerpen en afbeel-

dingen). Voor elk wordt een thesautus aangelegd. Thesaurus betekent 'schat aan

kennis" zoals een encyclopedie en een wooldenboek; toegepast op de documen:

tatie een lijst van trefwoorden of een trefwoordensysteem'

De literatuurthesaurus, waaraan drie jaar is gewerkt, bestaat uit

twee gedeelten, een alfabetisch en een systematisch dee1. In het eerste staan ca.

2j Lp.veN oe Voonr , Visdoc en de ínlormatieve dienstverlening door het Vísserijmuseum'

in: Tijd-schrif t van de Historísche verenígíng vlaardingen, nt: L5, miei t974,b12. L2-13;

Døz¡3i¡op, Een documetltatiesysîeem voor de Nedetlandse zeevisSeríjgeschiedenís

(vrsnoc), in: Mededelingen lan de Nederlandse Vereníging voor Zeegeschiedenís, nr.
28, maart 1974, blz. 45-46.

2g H. A. H. Boprrr¡eNs Knexnnnunc, Visserijgeschíedenis, een verwaarloosd onderdeel van

de zeegeschiedenis, in: Vaart, tijdschrilt voor binnenvaart, kuslvaart en vísseríj I, L961,

nr.3,blz.32-36.
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2500 trefwoorden alfabetisch geraagschikt. Een beperkt aantal daarvan (ca. t/5)
is afgedrukt in hoofdletters. Dat zijn de 'descriptoren'. Alleen met die
trefwoorden mag de inhoud.van een boek of tijdschriftartikel aangegeven word.en.
Daarom wordt bij alle andere trefwoorden verwezen naa¡ de te gebruiken
descrþtoren. Feitelijk is de thesaurus een kunsttaal. De inhoud van boeken en
artikelen enerzijds en de gestelde vragen anderzijds worden ,vertaald.' in descrþ-
toren en kunnen dan met elkaar vergeleken wordenzs.

om snel en efficiënt te kunnen vergelijken is voor elke descriptor een d o o r-zichtponskaartso aangelegd. op deze kaart kunnen de nummers worden
geponst van maximaal 14.000 documenten waarin die descriptor voorkomt. Elke
vraag wordt nu vertaald in een aantal descriptoren; de ponskaarten van deze
descrþtoren legt men op elkaar op een richtvenster; de gaatjes (de nummers van
documenten) waar licht doorvalt, vertegenwoordigen de documenten die aan de
gestelde vraag beantwoorden. op deze wijze is.het mogelijk complexe vragen
zoals bijvoorbeeld: 'financiële gegevens omtrent vissersweduwen- en wezenfond-
sen te scheveningen in de tweede helft van de negentiende eeuw' onmiddellijk te
beantwoorden, mits het documentatiesysteem daarover natuurlijk literatuur-
gegevens bevat.

Teneinde gebruikers van vrsDoc (literatuur) een indruk te geven van wat het
systeem inhoudelijk te bieden heeft, volgt hier een opsomming van de belang-
rijkste categorieën trefwoorden:
instellingen, verenigingen, musea, godsdienst, kwantitatieve gegevens, politiek,
economie, arbeid, belastingen, visaanvoer, industrie, consumptie, wetgeving, be-
manning, overheid, sociale zorg, verzekering, onderwijs, hander, vorkskunde,
zeevaartkunde, vis, gezondheidszorg, techniek, havens, scheepsbouw, schepen,
visserij, vistuig, zeevisserij, viskwekerij, interne bedrijfsorganisatie, vloot, bedrij-
ven, financiering, visconservering, instrumenten, taalkunde.

De meeste categorieën bevatten vele descriptoren zoals bijvoorbeeld benamin-
gen van vissen bij 'vis', scheepstypen bij 'schepen' en vistechnieken bij ,vistuig'.
vele onderwerpen worden gevonden door combinatie van descriptoren: .haring'
en 'zeevisserij' geeft de literatuur over haringvisserij; 'gebouwen', ,haring' en
'roken'geeft literatuur over bokkinghangen. Bovendien kunnen alle descriptoren
worden gecombineerd ('gecoördineerd') met descriptoren van tijd, bij-
voorbeeld 'zeventiende eeuw' of 'negentiende eeuw eerste helft,, en met descrip-
toren van plaats, zoals 'Zuid-Holland', 'scheveningen' of 'Zuiderzee,. Door de
genoemde coördinatie bij de vraagstelling is het juist mogelijk de in het systeem
aanwezige literatuur over zeer specifieke onderwerpen onmiddellijk te vinden.
Hierin onderscheidt dit systeem (post coordinated system) zich van de traditionele
bibliotheek- en museumcatalogi, die reeds bij voorbaat een bepaalde vraagstelling

inbouwen (pre coordinated system).

Vrsooc kent verder afzonderlijke toegangen op eigennamen, die het mogelijk

rnaken literatuurgegevens te vinden over bepaalde personen, bepaalde schepen en

bepaalde instellingen en bedrijven. Er zljn nu ruim L200 literatuurdocumenten in

vrsDoc verwerkt. Ca. 2000 publicaties, vooral tijdschriftartikelen, liggen op ver-

werking te wachten, d.w.z. analyseren van de inhoud, 'vertalen' in descriptoren,

ponsen van de documentnummers in de doorzichtponskaarten en tenslotte het

opbergen van de documentfiches in de catalogi (numeriek en alfabetiscÐ.

sedert november 7973 is de objectenthesaurus (voorwerpen en af-

beeldingen) in voorbereiding. De objectendocumentatie zal op dezelfde wijze

worden ingericht als de literatuurdocumentatie. De trefwoorden worden ver-

zameld op basis van de collecties van het Visserijmuseum en de visserijcollecties

van andere maritieme instellingen. Daarnaast worden ook encyclopedieën en

woordenboeken gebruikt. De descriptoren in de objectenthseaurus zullen in
belangrijke mate verschillen van die in de literatuurthesaurus: er zullen daarin

minder descriptoren voorkomen die abstracte begrippen aanduiden en meer

descriptoren die concrete zaken aanduiden (benamingen van voorwerpen, grond-

stoffen, etc.).
Een probleem bij de ontsluiting van collecties objecten is, dat in feite niet de

collecties zelf toegankelijk worden gemaakt, maar de beschrijvingen van de

objecten in die collecties. Zijn de objecten foutief of onvoldoende beschreven

door de conservator, dan zal het documentatiesysteem niet goed functioneren,

want het levert slechts die informatie die er van te voren ingestopt is. Er is reden

om aan te nemen, dat lang niet alle stamkaartbestanden aan de gewenste kwali-

teitseisen voldoen. De voorbereiding van de objectendocumentatie zal dan ook

meer tijd vergen dan die van de literatuurdocumentatie.

De betekenis van het vtsooc-project ligt niet alleen in de ontsluiting van

literatuur, voorwerpen en afbeeldingen met betrekking tot de geschiedenis van de

Nederlandse zeevisserij. Er zal t.z.t. ook mee kunnen worden aangetoond, dat

doorzichtponskaartsystemen een doelmatiger beheer van museale collecties moge-

lijk maken dan conventionele museumcatalogi sl. VIsDoC tenslotte zou de eerste

aanzet tot een documentatiesysteem voor de Nederlandse maritieme geschiedenis

kunnen vormen. De mogetijkheden daarvan worden onderzocht'

29 J . P. v¡r{ oe voont, vrs¡oc, een documenratiesysteem voor de Nederlandse ryevísseríj
ín het verleden, in: Open 6, 1974,blz.2lB-220.

30 Voor doorzichtponskaarten zie: Ttr. P. Loos¡ss, Over doorzíchtponskaarten, in: Bibtio-
theekleven 49, 1964, blz. 432-438; H. oe J¡scsn, Informatíon storage and retríeval
without a conlputer: tlze optical coincídence card principle, itt: Bíbtiotháekgids 46,1,910,
nr.3,blz.62-65;c. P. PRoNK, Enkele niet-conventionele ontsluítíngsmíddelen vloor dá

k lei ne sp e ci al e bi b lío the e k, in: O p e n 4, 197 2, b12. 692-696.
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3l Ziebv.: G. Lewls, Obtaining inlormation from museum collectíons and thoughts on

a natíonal museum index, ir.:]. Museums Journal 65, 1965-t966, nt. t, blz. 12-22.
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Zegels van enkele Haarlemse schepenen.

Gewoonten en gebruiken met betrekking
tot de naamgeving aaî kinderen vóór 1"600

door

M. THIERRY DE BYE DÓLLEMAN

volledig beseffend hoe klein het groepje Nederlandse amateur-genealogen is bij

wie voldoende interesse bestaat voor doorgezet genealogisch onderzoek in verder

van ons liggende eeuwen - ik denk hierbij aan het tijdsbestek vóór 1600 - waag

ik het toch voor de leden van de Historische vereniging Holland eens een

onderwerp aan te snijden dat bij mijn weten vrijwel nimmer serieus ter tafel is

gebracht in de toch zo uitgebreide genealogische literatuur hier te lande. Daarbij

koester ik de hoop dat deze enthousiasten, die door het feit alleen dat zij hun

onderzoekingen tot dat 'moeilijke' tijdsbestek uitbreiden blijk geven dat zij wel

degelijk van \¡r'anten weten, in de hier volgende opmerkingen tòch nog iets van

hun gading kunnen vinden, waarbij voor enkelen mogelijk geheel nieuwe perspec-

tieven opdoemen waarmede door hen bij hun naspeuringen tot nu toe geen

rekening werd gehouden.

Verantwoording van de zegels op blz' 288

Links boven: zægel van Jan van scoten (6-3-1373). Wapen: gedeeld, I een leeuw, II een

kruis, over alles een barensteel.
Ñ.S.' T'"g"tr het einde der 15e eeuw voerden de leden van dit adellijk geslacht hun wapen

gevierendeeld; 1/4 de leeuw, 3i4 het kruis.
[echts boven: zegelvan willaem van scoten (23-5-1342). Wapen: een stappend paard, op

de achterhand van het paard een zittend leeuwtje.
N.B. Waarschijnlijk was willem in vero een lid van het geslacht van Assendelft, en

verwijst het dwáze leeuwtje naa.r een moederlijke voorvader Van Sco'ten wiens naam hij
draagt.

Links midden: Zegel van W¡lllaem van Rollant (3-4-1375). Wapen: een versmald kruis

vergezeld van vier rozeî;: het wapen van het oude geslacht Dullaert'
N.B. Hij was zoon van Ysbrant Dullaert en Mabelie symonsdochter van Rollant.

Rechts midden: Zegel van Symon van Zaenden Gherytszn. ('l-9-T392), Wapen: het volle

wapen van het geslacht YanZaenden, namelijk een kruis'

onderaan: zngelvan symon van Zaenden (25-I0-L39I). Wapen: zeven vogeltjes, gerang-

schikt 3-3-1.
N.B. Hij was de zoon van Symon van Zaenden Claes, Zeelanderszoon, en hst Haarlems
geslacht lnelatder voerde inderdaad dit wapen met zeven vogeltjes, zoals blijkt uit het

Jchepenzegel van Claes Z,eelander die tussen de jaren 'J.404 en L425 met een identiok

wapènbeeld zegelde, Symons grootmoeder zal dus ongetwijfeld een Van Zaenden geweest

zijn, hoewel dit mornenteel niet meer te bewijzen valt.
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Hoe noemden onze verre voorouders hun kinderedr? Ik heb hier niet het oog
op de keuze van deze of gene speciale namen die van gewest tot gewest grote
verscheidenheid ten toon spreiden, doch ik bedoel hier de vraag te stellen of er in
de benoeming van de kinderen in één gezin een zeker gedragspatroon te consta-
teren valt dat mogelijk in sterke mate door zeer vele andere gezinnen eveneens
gevolgd werd, zodat wij zouden kunnen spreken van vrijwel vaste gewoonten die
algemeen geaccepteerd en trouw gevolgd werden. over het bestaan van dergelijke
vaste gewoonten, of slechts het vermoeden van het eventueel bestaan daarvan
vond ik in de literatuur geen enkele volledig uitgewerkte verhandeling. Slechts
de bekende genealoog H. L. Kruimel behandelde deze stof ten dele in een artikel
van zijn hand verschenen in Jaarboek t964 van het centraal Bureau voor Genea-
logie, met als titel Het gebruik van doopnamen in vroeger eeuwen (d,e familie van
Driest). zijnbel"oog diende ter adstructie van een door hem gepleegd onderzoek
naar een Bergen op Zoomse familie in het begin der 77e eeuw. Zijn bevindingen
kwamen volkomen overeen met mijn ideeën Íer zake, welke hem toen reeds
bekend waren.

wanneer ik nu op verzoek van verschillende zijden mijn eigen bevindingen in
deze materie hier nader zal uiteenzetten pretendeer ik daarmede volstrekt niet
daf d,eze 'mededelingen' een wetenschappelijke basis zouden hebben. Het is en
blijft slechts het noteren van de door mij in de onderzoekings-praktijk opgedane
ervaring, met als resultaat dat mijns inziens met recht van een zekere vaste
naamgeving-traditie gesproken kan worden. Daarbij moet men dan wel degelijk
goed in het oog houden dat mijn ervaring slechts berust op een vrij grondige
bestudering van de oude geslachten in Haarlem en het omringende Zuid Ken-
nemerland, zodaf ik geen garantie kan bieden dat hetzelfde systeem zou blijken
op te gaan voor andere delen des lands. wel lijkt het mij waarschijnlijk dat ook
de meer zuidelijk gelegen delen van Holland in aanmerking komen om onder
mijn systeem gerangschikt te kunnen worden, de enkele keren dat mijn onder-
zoekingen zich uitstrekten tot geslachten, thuishorend in het huidige Zuid-
Holland, kon ik wel degelijk de meeste usances ten aanzien van de naamgeving
aldaar herkennen als analoog aan die der Haarlemse contreien.

De hierna te behandelen stof kan iuwweg in twee gedeelten gesplitst worden,
en wel in de onderwerpen voornamen en Geslachtsnamen onder welke laatste
ook kunnen vallen beroepsnamen of benaming naar plaats van herkomst zodra
deze categorieën door bestendiging van het gebruik daarvan een vaste 'toenaam'
waren geworden. Bij het bespreken van het onderdeel Geslachtsnamen, komt dan
tenslotte als een logisch uitvloeisel daarvan ook het heraldisch aspect van het
vraagstuk ter behandeling, hetwelk bij familieonderzoek in de eeuwen vóór 1600
vart zo'î overwegend belang blijkt te zijn.

Voornamen

Laat ons thans beginnen met de voornamen. Het jaartal 1600 is door mij niet
willekeurig gekozen; voordien bestond er namelijk voor alle landgenoten één
algemeen samenbindende faktor, het katholieke geloof. opstand en omwenteling

lagen wel al een kwart eeuw achter ons, maar het was toch pas eerst omstreeks

de eeuwwisseling dat het protestantse levenspatroon hoe langer hoe meer invloed
begon te krijgen, ook op het terrein van de naamgeving. Van deze geleidelijke
ommezwaai stamt ook de gewoonte - welke overigens tot de huidige dag in
ruime mate van kracht is gebleven - dat de jonge vader zijn eerstgeboren zoon

naar zijn eigen vader vernoemt, en dat mama haar eerste dochter de naam harer
moeder geeft.

Deze gewoonte bestond wel degelijk ook reeds in het voorliggende tijdperk,
echter met dien verstande dat dit alleen geschiedde wanneer die grootvader of
grootmoeder ree d s o verl e de n was! Wat mag hier de reden van geweest

zijn? Was het een uit de heidense oudheid overgebleven bijgeloof dat een nieuwe

wereldburger niet de naam van een nog in leven zijnde voorouder mocht krijgen
omdat dan met de naam ook de 'levenskracht' zou wegvloeien naar de boreling?

Hoe dan ook, bij genealogische nasporingen kan men herhaaldelijk en onweer-

legbaar constateren dat men de kinderen n i e t naar nog in leven zijnde voor-
ouders noemde. Het kwam dan natuurlijk wel voor dat bij het overlijden van
grootvader zijn zoon reeds een compleet stel kinderen had, zodat de kans bestond
dat grootvaders naam niet doorgegeven kon worden. In een enkel extreem geval

werd dan besloten een der reeds aanwezige kleinzoons alsnog naar grootpapa te
vernoemen! Vanzelfsprekend een zuiver privé besluit van de ouders, waar de

verdere familei zich later wel degelijk aan bleek te houden. Het duidelijkst valt
een dergelijke naamsverandering te constateren aan de hand van bewaard ge-

bleven eigenhandige familie-aantekeningen waaruit dan de speciale bedoeling
van de ouders blijkt. Een treffend voorbeeld hiervan laat ik hier volgen:
Jhr. Mr. Dr. E. A. van Beresteyn publiceerde in zijn Genealogíe van het geslacht

Van Beresteyn een dergelijk gebeuren. Uit de aantekeningen opgeschreven door
Cornelis van Beresteyn Gijsbertszoon blijkt dat na het overlijden van zijn vader
Gijsbert (februari 1557) Cornelis zijn zevende kind, Jacob van Beresteyn, geboren

te Haarlem 17 december 1553, alsnog naar grootvader Gijsbert vernoemde.

Curieus is hierbij te bedenken dat de kleine Jacob op dat moment niet eens de
jongste zoon van het echtpaar van Beresteyn was, dat was namelijk Arent van

Beresteyn die 16 augustus 1556 eveneens te Haarlem was geboren.

Wie had het recht om voor de kinderen een naam te kiezen? Bij sommige families
waarvan een uitgebreide kinderschaar bekend is gebleven uit officiële actes is het,

gezien de volgorde der namen, aantoonbaar dat zulks om en om plaats vond door
de vader en de moeder. Met dien verstande dat de vader de eerste zoon een naam

gaf, terwijl voor de tweede zoon de moeder aan bod kwam, en zo vervolgens, om

en om. Wat de dochters betreft, hier was de volgorde zo dat de moeder haar

eerste dochter met een naam bedacht en kwam vader pas bij het tweede meisje

aan de beurt.
De vader koos dan voor zijn eerstgeboren zoon de naam van zijn eigen vader

zo die reeds gestorven was, in het andere geval koos hij meestal de naam van zijn
grootvader, danwel die van de vader van zijn moeder. Bij volgende zonen werd

de keuze vrijer, naast de.namen der grootvaders ziet men ook wel de naam van

een oom of oudoom verschi;inen met enige voorkeur voor hem die priester was
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of monnik, die dus zelf niet voor naamdragend nageqtacht kon zorgdragen. voor
de meisjes werd het zelfde systeem gevolgd, ook hierbij werden d" ,ru-.o uun
nonnen of bagijntjes uit de familie niet vergeten.

Een enkele maal vindt men, zonder enig precedent in de familie, de namen
Filips of Karel; kennelijk werd dan een zoontje vernoemd naar de landheer ten
tijde van de geboorte. Een typisch voorbeeld hiervan volgt hier:
Het betreft de familie Potter van der Loo, een geslacht van hoge ambtenaren
onder het Beierse en Bourgondische Huis. Dirc potter Dircxz., die een Haarlem-
se burgerdochter had gehuwd, liet omstreeks 7444 zijn oudste zoon philips dopen,
terwijl pas de tweede zoon de naam Dirc ontving, naar zijn grootvader de
bekende 'hoveling en dichter' Dirc potter, secretaris van vijf opvolgende gïaven
van Holland, die zich naar een zijner vele leengoederen ,potter van der Loo'
ging noemen.

vanzelfsprekend kan men, naast enkere incidentele gevallen zoals hierboven ver-
meld, ook enkeie 'vaste' afwijkingen bemerken in de normale reeks van namen
die door de ouders aan hun kinderen werd gegeven. Het betreft die gevallen dat
de vader vóór de geboorte (A) of vlak erna gestorven is (B), danwel dat de
moeder bij de bevalling of korte tijd erna het leven had gelaten (C):

A Een zoon, posthuum geboren, ontving de naam van zijn vader. Zie de
aantekeningen van de 17e eeuwse amateur-genealoog L. opt straeten van der
Molen. In deel 2 van deze reeks folianten geeft hij de genealogie van zijn
Haarlemse moeder Bertha van Nesse. zij was de dochter van Mr. Frans van
Nesse, schepen van Haarlem, die, tezamen met zijn tweelingbroeder Mr.
Gijsbert van Nesse, geboren \ilas te Haarlem op 10 april 1542 als posthume
zoons van Frans van Nesse claesz. die 22 november 1541 gestorven was, en
van Maria Gijsbert Luytgensdr. Dit echtpaar was in februari 1541 gehuwd
zodat deze tweeling de enige kinderen waren. wij zien dan ook dat één der
jongetjes Frans genoemd werd naar zijn reeds overleden vader terwijl zijn
broertje normaal naar grootvader van moeders zijde vernoemd. werd. Het
trieste van dit speciale geval is dat ook het jonge moedertje precies een maand
na de bevalling op 9 mei 7542 het leven liet.

B Een vader sterft kort na de geboorte van een zoon die reeds gedoopt is
geworden. De familie besluit dit kind alsnog de naam van zijn vader te geven,
soms zelfs compleet met diens patronym: voorbeeld, zie Jaarboek centraal
Bureau voor Genealogíe, 7960, Het geslacht van Teffelen te Haarlem, Toen
ik dit opstel in 1960 publiceerde had ik de goede oplossing nog niet gevonden
voor het feit dat de latere apotheker en burgemeester van Haarlem Hendrick
vechtersz. volkomen de zelfde naam en patronym voerde als zijn vader. Later
is mij gebleken uit een in het Haarlems Gemeentearchief bewaard gebleven
boek inhoudend de regeling van geschillen welke onder competentie van
weesmeesteren vielen, dat er reeds in maart 155g een controverse bestond
tussen de ooms van zowel vaders- als moederszijde, terwijl beide ouders al
overleden waren. Toen deze kwestie nogmaals voor weesmeesteren werd ge-

bracht op L2 maart 1,563 bleek dat het weeskind was ingeschreven als Andries
Hendrickszoon. Deze naam bleek later dus veranderd te zijn geworden in
's vaders complete naam, Ilendrick Vechterszoon.

C Een moeder sterft bij de bevalling van een dochter. Dit meisje werd dan
met moeders voornaam gedoopt. Zelfs als de moeder na enige tijd sterft wordt
de doopnaam van het meisje nog wel eens gewijzigd, ergo analoog aan geval B.
Voorbeeld, zie: Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie, 1,964, Het fømilie-
kroniekje van llsbrant van Spaernwoude Gzn., blz. 101; IJsbrants zoon Gheryt
van Spaernwoude deelt hier mede dat zijn echtgenote, Jooste Bolle, op
8 januari 1,529 is overleden. Hij voegt daar aan toe dat er toen nog zes van
hun twaalf kinderen in leven waren, waarvan de jongste, Maeyken, op
8 oktober 1527 was geboren. Later blijkt dat dit meiske na een jaar en enkele
maanden toch nog van haar vader de naam Jooste (later meest voorkomend
als Josine) ontving ter nagedachtenis aan haar moeder. Curieus blijft het feit
dat deze Josine in 1550 huwde met Wouter van Amstel van Mijnden, heer van
Ruwiel, die op zijn beurt eveneens zijn doopnaam moest prijs geven en door
het leven ging als Cornelis van Amstel van Mijnden, de naam van zijn vader
die kort na de geboorte van Wouter was overleden.

Een andere interessante afwijking van het normale naamgeving-patroon betreft
de gevolgen van hertrouwen. In een tijd dat de medische hulp naar moderne
maatstaven gerekend niet veel voorstelde waren de gevaren voor vrouwen bij
zwangerschap en geboorte niet gering te achten. In de practijk bleek dan ook wel
dat vele weduwnaars met nog jonge kinderen vrijwel gedwongen waren te her-
trouwen. De 'afwijking' bestond nu daarin dat de nieuwe echtgenote niet het
recht had haar eerste dochtertje te benoemen, dit recht was in dat geval voor-
behouden aan de vader die het meiske de naam gaf van zijn overleden eerste

vrouw.
Omgekeerd valt het zelfde feit te constateren; heitrouwde een weduwe dan had

zij het recht haar eerstvolgende zoon de naam van haar overleden eerste echt-
genoot te geven.

Voorbeeld A zte: Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie, 1958, Genea-

logie van Berckenrodc.
Engbrecht Willemsz. Ramp, burgemeester van Haarlem, trouwt 1e. november
1515 Jooste Dirc Screvelszs.dr. Hij hertrouwde in november 1531 met Hase
Gerritsdr. van Berckenrode, bij wie hij nog twee dochters verwekte. De oudste
van dit tweetal ontving de naam Josine, de toen in zwang komende moder-
nisering van Jooste; de tweede dochter werd door mama naar haar eigen

moeder Kathryn vernoemd, laatstgenoemde komt in de actes meestal voor als

Kathryne van Berckenrode!

Voorbeeld Br zie: Jaarboek Centraal Bureau voor Genealoeíe, 1966, Genea-

logie van Ruyven, blz. 168-169, waar de twee huwelijken van Ermgard Martyn
Claesdr. (in de 17e eeuwse genealogieën opgesierd met de geslachtsnaam Van
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Ruyvenl) ter sprake komen, en wel le. met Coen Has$elaer, erl 2e. met Pouwel
Geritszoon. De eerste en enige zoon uit dit tweede huwelijk werd prompt
Koen Hasselaer genoemd. Zes zusjes werden successievelijk geboren, wel pech
voor vader Pouwel die daardoor geen gelegenheid kreeg een zoon naar zijn
eigen vader Gerrit te vernoemen.

Voorbeeld Brr zie: laarboek Centraal Bureau voor Genealogie, 1963, Jan
Jansz. Mostaert, schilder, een beroemd Haarlemmer.
In dit opstel heb ik destijds uitvoerig toegelicht hoe het kwam dat de enige
zoon van Jan Mostaert 'Claes Suycker' genaamd was. Het onderzoek gaf aan
dat de echtgenote van de schilder, Angniese Martynsdr. voor haar huwelijk
met Mostaert (ca. 1498) gehuwd was geweest met Claes Claesz. Suycker. Wo
zien hier dus weer duidelijk de traditie van het vernoemen van de eerste zoon
naar de vorige echtgenoot van de weduwe.

Geslachtsnamen

Bij de hierboven behandelde naamgeving aan de kleine Koes Hasselaer en ook
aan Claes Suycker blijkt dus duidelijk dat de hierbij gevolgde procedure tot
resultaat had dat een zoon een naam alsmede familienaam ontving welke abso-

luut niets met de naam van zijn eigen vader te maken had. Agnatisch hoorde hij
bovendien niet thuis in het geslacht van zijn naam-voorganger. In feite werd hij,
indien hij later ging trouwen en zelf nageslacht naliet, de stamvader van een

n i e u w geslacht dat die oude reeds bestaande familienaam voerde. En niet
alleen in de hierboven geschetste gevallen van Koen l{asselaer en Claes Suycker,
doch tevens, en bovendien veel meer voorkomend, gebeurde hetzelfde met die

talloze jongens die door hun moeder vernoemd werden naar haar vader of
grootvader, niet alleen met de voornaam maar eveneens met de door die naam-
gever gevoerde familienaami Het hierdoor ontstane 'naamsverspringen'vindt men

echter zelden of nooit bij de belangrijkste adellijke geslachten. Bij de Brederodes

en de Egmonts ontvingen de zonen van moederswege wèl de voornamen uit haar
geslacht doch daarbij werd de trotse eigen stamnaam immer gehandhaafd! Als
uitzondering vond ik het verspringen van de familienaam bij een dergelijk ge-

slacht slechts één keer en wel bij een huwelijk tussen twee ebenbürtige families,
namelijk van Beatris van Haerlem Willemsdochter, die omstreeks 7320 in' tweede

echt huwde met Heer Gheryt van Heemskerck, ridder. Uit dit huwelijk sproot
o.a. een zoon genaamd Willem van Haerlem, die later zelf weer vader werd van
Jan van Haerlem, dit alles bewijsbaar door de overgang van een leengoed van

vader op zoon. Willem en zijn zoon waren dus in feite Van Heemskerck's!

Bij de kleine landadel en het stedelijk patriciaat kwamen dergelijke naams-

overgangen echter regelmatig voor, hieromtrent zijn taTloze bewijzen te leveren,

variërend van vroeg 14e eeuwse voorbeelden, via de gehele 15e en 16e eeuw en

zelfs nog tot in de 17e eeuw toe.

Voorbeeld: Hierl¡oven kwam de Haarlemse burgemeester Engbrecht Willemsz.
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Ramp reeds ter sprake. Hijzelf was de zoon van Willem Engbrechts. Ramp en
Margriete van Rollant Woutersdochter. Engbrecht vernoemde een jongere zoon
rtíf zljn eerste huwelijk 'Wouter van Rollant' naar diens overgrootvader. Deze
Wouter, die evenals zijn vader en zijn broer Dirck burgemeester van Haarlem is
geweest, komt in sommige actes voor als 'Ramp van Rollant', ook zijn beide
dochters zijn met die dubbele naam bekend. Hoe verwarrend deze dubbele
namen konden werken blijkt uit het feit dat Wouters oomzegger, Frederik Dircxz.
Ramp later de heerlijkheid Rolland kocht! Zijn zonen en kleinzoons die achter-
eenvolgens die heerlijkheid erfden noemden zich uit dien hoofde ook Ramp van
Rolland; men moet zich dus goed realiseren dat deze 'dubbele naam' van andere
oorsprong was dan die van hun oom Vy'outer!

Het komt mij onnodig voor om nog meer voorbeelden te geven van het vóór
1600 zo bijzonder veel voorkomen van naamsverspringen van het ene geslacht op
het andere, wel echter moet een voor de onderzoeker bijzonder lastige afwijking
van deze gewoonte gesignaleerd worden.

Deze afwijking ligt besloten in het in sommige gevallen afzien door de jonge-
man in kwestie van die van moederswege bij de geboorte ontvangen familienaam,
en het terugkeren tot zijn agnatische geslachtsnaam.

Voorbeeld: In mijn hiervoor al ter sprake gekomen opstel betreffende het ge-
slacht Van Ruyven vindt men op blz. 159 en 161 een voorbeeld van twee broers
van Ruyven, geboren in de eerste jaren der 15e eeuw, die beiden door hun
moeder 'van Schoten' werden genaamd en aldus in officiële documenten voor-
komen. Toch vindt men deze broers later beiden terug met hun eigenlijke
stamnaam Van Ruyven! Nu, vijfhonderdvijftig jaat later, valt niet meer na te
gaan wat wel de reden voor hun handelwijze is geweest, statusverschil tussen de
twee familienamen bestond er in ieder geval niet.

Twee latere voorbeelden: In mijn meest recente publicatie over de verschillende
families Hals die in Haarlem voorkwamen, (laarboek Centraal Bureau voor
Genealogie Ao. 1974) vindt men tweemaal melding gemaakt van het op oudere
leeftijd negeren van de bij de geboorte meegegeven 'onnatuurlijke' familienaam.
Het eerste geval betreft de tweede zoon van Willem van Loo en Margriet Jansdr.
Hals, die als zeer pril knaapje voorkomt in de Haarlemse Tresoriersrekening
Ao. 1501 als Jan Hals Willemszoon, doch die zich later steeds Jan van Loo bleek
te noemen. Hier is wel een reden voor aan te geven: in 1501 stierf zijn ouder
broertje en toen besloot Willem van Loo, die toen burgemeester was, om Jan
die nu de enige stamhouder van Loo was geworden, weer op die familienaam te
doen overgaan.

Het andere geval betreft de tweede zoon van Mr. Simon van Blankeroort
genaamd van Crabbemors en Elisabeth Claesdr. Hals, namelijk Claes Hals
Simonszoon, geboren in april 1572, en met die naam ter weeskamer ingeschreven.

In de jaren negentig, o.a. bij het opstellen van zijn huwelijkse voorwaarden
op 3 november 7594, blijkt hij zich echter Claes Simonsz. van Crabbemors te
noemen.



De heraldiek als hulpmiddel þij oîze
onderzoekingen

Bij al deze opeenstapeling van voetangels en klemmen op het pad van de onder-
zoekers is er gelukkig toch ook een lichtpunt op te merken, namelijk het bijzon-
der belangrijke feit van het bestaan der familiewapens. Men zou haast de stelling
kunnen poneren dat het bijzonder moeilijk is om bij genealogisch onderzoek in
het tijdvak 1350-1550 een degelijk resultaat te bereiken indien men daarbij de

heraldische hulpbronnen totaal zou negeren. Maar kennen wij dan de wapen-
figuren van voldoende geslachten om van die kennis werkelijk effectief nut te
kunnen verwachten? Dat is zeer zeker het geval; men kan toch rustig aannemen
dat onderzoekingen naar families die leefden in bovengenoemd tijdvak vrijwel
uitsluitend betrekking hebben op lieden van een zekere importantie, hetzij door
het feit dat zij tot de welgeborenen behoorden, hetzij dat zij onderdeel vormden
van het stedelijk patriciaat. Vrijwel alle families die deel uitmaakten van ge-

noemde toplaag der bevolking, hebben vroeg of laat aan hun dorp of stad
diensten bewezen in hun functie van schout of schepen, danwel als leenman der
grafelijkheid, kort gezegd in functies waarbij het noodzakelijk was de daarbij
opgestelde acten met hun zegel te bekrachtigen. Zo vond ik bijvoorbeeld na
langdurig speuren de zegelafdrukken van vierhonderdtien schepenen der stad

Haarlem wier dienstjaren vielen tussen de jaren !325 en 1570.

Het grote nut dat de studie van deze zegels afwerpt is ondermeer het feit dat,
behoudens een enkele uitzondering, daarbij blijkt dat diegenen die bij hun ge-

boorte een afwijkende geslachtsnaam ontvingen, later toch steeds hun vaderlijk
wapen bleven voeren!

Men kan bij het bestuderen van de oude Haarlemse geslachten zegels tegen-
komen van Van Schoten's die met het paard der Van Assendelff's zegelden, of
van Van Schoten's die zegelden met een schuingestelde snoek (vergezeld van
variërende bijfiguurtjes). Zo komf men Van Zaenden's tegen die niet zegelden
met het bekende kruis van dit geslacht, of een Willem van Rollant die in 1380

zegelt met het wapen van het geslacht Dullaertl Bij al deze gevallen gaat het hier
dus om namen die n i e t thuishoren in het geslacht welks naam zij voeren, en

dit feit geeft dus ontegenzeggelijk steun aan een eventueel onderzoek naar een

dergelijk oud geslacht
Toch zijn ook op dit terrein afwijkingen van de gebruikelijke gang van zaken

te constateren, doch men late zich hierdoor niet afschrikken, het is namelijk
bepaald een zeldzaamheid als men een dergelijke 'afwijking' tegenkomt. Het
betreft hier nu eens niet het overbrengen, door het huwelijk van een dochter, van
de familienaam, doch juist wèl van het familiewapen! Het voorbeeld dat ik hierbij
op het oog heb betreft het handhaven van het aloude wapen der Dullaert's 'een
versmald kruis vergezeld van vier rozert'.

Toen in het jaar 1400 dit geslacht in de mansstam uitstierf was er nog slechts

één getrouwde dochter in leven, namelijk Clemeynse Ghijsbrechtsdr. Dullaert,
gehuwd met Jorden Claes Hannenzoon, die in 1429 buigemeester van Haarlem
was. Al was hij nimmer schepen geweest zo kan men rustig aannemen dat hij als

burgemeester toch zeker over een eigen zegel beschikte, en men zou dus ver-
wachten dat hun zoon, Pieter Jordensz., ca. t392-ca. 1"477, schepen en burge-

meester van Haarlem, zijn vaders wapen zou voeren. Doch het zegel van Pieter
Jordensz, vertoont ons het kruis met de rozen van Dullaert. Evenzo voende

Pieters zoon Jacob Pieter Jordensz., die na zijn vader ook in de schepenbank

zat, datzelfde wapen. Het typische van dit geval is dat Pieters zuster, Lysbeth
Jordensdr. gehuwd was met de schepen Jan Dirc Tymanszoon, wiens wapen van

een zegelafdruk bekend is. Hun beider zonen, Pieter en Gheryt, kwamen op hun
beurt in de schpeenbank en. . . zegelden toen beiden ook al met het Dullaert
wapenl Nu is het natuurlijk zeer wel mogelijk dat de Jordenszonen en de

Tymanszonen het oude Dullaert wapen 'braken' middels een verandering der

kleuren, doch zekerheid hieromtrent is niet te verkrijgen. De Jordensz'-familie
voerde knris en rozen van goud op blauw, doch de oorspronkelijke kleuren van

Dullaert zrjn en blijven voor ons onbekend.

Als vuistregel mag men echter rustig aannemen dat in vrijwel 100% van alle

gevallen van naamsverandering als gevolg van de door mij aangetoonde tradities,

toegepast door een echtgenote op een harer zonen, deze zoon, volwassen gewor-

den, zijn agnatisch stamwapen getrouw bleef.
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Ramtorenschip 2e klasse Buffel, 1868

Eerste grote museumschip in Nederland?

door

B. C. V/. LAP

Geschiedenis van de BUFFEL

Op een regenachtige en winderige dag in aprrl 1974 verliet een ongewoon vaar-
tuig de beschutting van de IJmuidense havenarmen om, getrokken door twee
sleepboten van de Koninklijke Marine, zijn vermoedelijk laatste zeereis te gaan
maken. Het was het 106 jaar oude, voormalige ramtorenschip 2e klasse BUFFEL,

oudste nog bestaande oorlogsschip van de Koninklijke Marine, op weg naar een

mogelijke nieuwe bestemming als museumschip in de grootste haven ter wereld,
Rotterdam.

De hoogbejaarde (doch nog zeer levendige!) BUFFEL, het laatst in gebruik als
permanent logementsschip te Amsterdam, werd in 1867 op stapel gezet bij de

werf van Robert Napier & Sons te Glasgow. Opdrachtgever was de Koninklijke
Nederlandse Marine die met de sunFer - en de vier andere, tegelijkertijd bestel-
de, pantserschepen - een geheel nieuw type oorlogsschip in onze zeemacht
introduceerden. De vijf pantserschepen waren bestemd voor de verdediging van
onze havens en reden in Nederland.

De reden, dat vier van de vijf oorlogsschepen in het buitenland werden be-
steld was, dat de Nederlandse scheepswerven in die jaren nog hoofdzakelijk
houten zeilschepen bouwden en niet in staat waren deze, toentertijd gecompli-
ceerde schepen te bouwen. Met het doel de Nederlandse scheepsbouwkunst op
een wat hoger peil te brengen waren tijdens de bouw van de BUFFEL enkele
schepesbouwkundige ingenieurs van de Koninklijke Marine gedetacheerd bij de

werf van Robert Napier & Sons. De door hen opgedane kennis en ervaring werd
meteen in praktijk gebracht bij de bouw van het zusterschip van de nunner, de

curNEÄ, dat eveneens in 7867 op stapel werd gezet bij de Rijkswerf te Amsterdam.
Ook andere werven profiteerden van deze kennis en geleidelijk aan ging de

Nederlandse scheepsbouw internationaal weer meetellen.
Reeds in 1868 kon de nuruBL te water worden gelaten en nog voor het eind

van dat jaar was het schip afgebouwd. Toen het in dienst werd gesteld bezat l:'et
de volgende afmetingen:
lengte over a1les 62,68 meter
lengte tussen de loodlijnen 59,68 meter
breedte buiten op het pantser gemeten 72,25 meter
holte, van onderkant kiel tot bovenkant opperdek (midscheeps) 7,60 meter

Bij een diepgang van vóór 4,65 meter en achter 4,75 meter bedroeg de water-
verplaatsing 2798 mo. De beide schroeven werden aangedreven door liggende
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I compound stoommachines met een gezamenlijk vermogen van 2200 rrr. Op de
proeftocht werd hiermee een snelheid van L!,20 mijl behaald.

De maximum dikte van het pantser was L52 mm.
De hoofdbewapening bestond uit twee gesmeed íjzeren kanons van 23 cm

(voorladers), opgesteld in een draaibare geschutstoren voor de commandobrug
en vier ijzeren middelbare kanons van 30 pond no. 2, opgesteld in de zijden.

De bemanning bestond uit 7 officieren, 2 adelborsten, 22 onderofficieren,
37 matrozen en lichtmatrozen, 9 jongens, 5 machinisten, 2 leerlingen-machinist,
17 stokers, 1 onderofficier der mariniers, 1 tamboer, 1 pijper en 13 mariniers.

De bouwkosten bedroegen totaal {.1.t17.756,-.
Gedurende zijn weinig enerverende loopbaan als actief oorlogsschip werd de

BUFFEL uitsluitend voor oefenreizen en proefnemingen gebruikt. In 1871 maakte
het schip zijn enige buitenlandse reis, toen het in eskaderverband naar Antwerpen
voer.

Ondanks een vrij uitgebreide verbouwing en modernisering in 1888 was de
BUFFEL in 1896 al zodanig verouderd, dat het schip in dat jaar van de sterkte
moest worden afgevoerd. De prima staat van onderhoud, waarin de sunFer
verkeerde, deden de marineleiding daarop besluiten het schip om te laten bouwen
en in dienst te stellen als permanent logementsschip, een vaak voorkomende
eindbestemming van afgedankte oorlogsschepen.

Als gevolg van de verbouwing onderging de nunnBr een ingrijpende gedaante-

verwisseling. Machines, ketels, bewapening en bepantsering werden verwijderd en
voor de luttele som van f 29.283,71112 aan een sloper verkocht. Ook verdwenen
de schoorsteen met zijn koelkast en luchtkokers, de commandobrug, de geschuts-

toren en de twee masten. Door de grote gewichtsvermindering kwam het schip
twee meter hoger in het water te liggen. De openingen, ontstaan in het bovendek,
werden gedicht. Extra koekoeken, toegang gevende tot de lager gelegen dekken,
een kombuisdekhuis en w.c.'s werden aangebracht. De oorspronkelijke open
railing werd vervangen door een gesloten z.g. kooiverschansing, reeds toen al een

merkwaardig anachronisme stammend uit de tijd van de zeilschepen. Over het
gehele schip heen kwam een permanente zonnetent, aanvankelijk van zeildoek en
latten, al spoedig echter vervangen door een zware, houten conservatiekap.

In de zijden van het kuildek werden de bronzen patrijspoorten vervangen door
rechthoekige, houten ramen. Na het wegnemen van de pantsergordel in de zijden
van het tussendek ontstond een brede geul in de scheepswand, die voor het
gezicht werd afgedekt door hout, bekleed met zinken platen. In deze wand kwam
een tweede rij rechthoekige ramen.

Onderdeks sloopt emen de bemanningsverblijven, voorraadmagazijnen, munitie-
bergplaatsen e.d. en verving deze door slaapzalen voor in totaal 350 man.

Buiten aan de romp groeide in de loop der jaren een woud van afvoerpijpen en
uitsteeksels. Het oorspronkelijke, afwisselende kleurenschema maakte Tangzamer-

Afb. 2 Boven: Werfmodel van de nunnrr, nauwkeuriger dan het model eronder, met
uitzondering van het tuig. De BUFFEL heeft nimmer een zeiltuig gehad.
Midden: Werfmodel van de suF¡sr.
Onder: I-ogementsschip Hr Ms rurrer, liggend te Amsterdam aan het Marine-etablisse-
ment, voorjaar 1973 (Fo,to B. C. W. Lap).
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hand piaats voor het huidige grijs. Ook verdween het vele lofwerk aan voor- en

achtersteven.
Op 11 juni 1896 werd de nurrBl opnieuw in dienst gesteld te Hellevoetsluis.

Hier deed het schip 24 jaar dienst als logementsschip bij de opleiding van jongens

en matrozen. Na een verbouwing in t920 ging de BUFFEL naar Vlissingen om

daar tot 1.926 als wachtschip te worden gebruikt. In dat jaar verhuisde de sunFel
opnieuw, ditmaal naar Den Helder ten behoeve van de huisvesting van zee-

miliciens, die in opleiding waren bij het vliegkamp 'De Kooy'. De oorlogsjaren

werden gelukkig heelhuids door de BUFFEL doorstaan. Wél werd het schip door

de Duitse bezetter naar Amsterdam overgebracht waar men het in 1945 onbe-

schadigd terugvond. Na een verbouwing op de Rijkswerf te Den Helder ging de

BUFFEL tot september 1947 als logementsschip voor de Onderzeedienst naar de

Waalhaven te Rotterdam. Na nog enkele kleine verbouwingen en overplaatsingen

belandde het schip in mei 1951 weer in Amsterdam iüaar het vele jaren een

vertrouwd stadsbeeld was.

In januari t973 brak het moment aan, dat de Koninklijke Marine haar oudste

oorlogsschip definitief niet meer nodig had. De inmiddels 105 jaar oude suFpBL

werd nu bedreigd door hetzelfde lot dat zoveel andere, oude en afgedankte
schepen ten deel valt: de snijbranders van de sloper en de smeltkroes van een

hoogoven.
Gelukkig is het tot nu toe niet zover gekomen. Inmiddels was namelijk de

'Commissie tot behoud van Hr. Ms. nunnnL', bestaande uit vertegenwoordigers

van de Koninklijke Marine, het Helders Marinemuseum, het Maritiem Museum
'Prins Hendrik', het Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum en de Konink-
lijke Nederlandsche Vereniging'Onze Vloot' in het leven geroepen. De commissie

slaagde er al vrij spoedig in de gemeente Rotterdam voor de BUFFEL te interes-

seren en reeds op 13 april 1973 namen B & W van Rotterdam het principebesluit
de nuFreL van het Rijk over te nemen en te bestemmen voor museale doeleinden.

Na de officiële uitdienststelling op 18 januari 1974 werd het schip door de

Koninklijke Marine via de Dienst der Domeinen en de Commissie tot Behoud van

Hr. Ms. BUFFEL overgedragen aan de gemeente Rotterdam. Deze heeft het schip

voorlopig voor een periode van 5 jaar in huurkoop genomen voor een bedrag

van I 50.000,-.

Met het oog op de weersomstandigheden werd de overtocht naar Rotterdam tot
het voorjaar van 1974 uitgesteld. Op 23 april was het eindelijk zover en, getrok-

ken door de marinesleepboten wAMBRAU en wIELINGEU, arrivieerde de sunpnr,

na een vlotte en voorspoedige reis nog dezelfde dag bij de Scheepsbouw Mij.
'Nieuwe Waterweg' te Schiedam. Hier werd het schip reeds de volgende dag voor

onderwaterwerkzaamheden in dok opgenomen' Acht dagen later was de nupper-

klaar en vertrok, geheel in stijl gesleept door twee originele stoomsleepboten, naar

de werf van van der Giessen-de Noord te Alblasserdam om daar, naar verwach-

ting, tot museumschip te worden omgebouwd.

Afb. 3 Langsdoorsnede en bovenaanzicht geschutstoÍen BUFFET. Uit: T' M. A. veN

MurreN, Onze gepantserde schepen, 7874.
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Afb. 4 Boven: Deur tussen kajuit en kantoof commandant; onder: Betimmering in de
kajuit van de commandant (foto's: B. C. W. Lap).

Helaas bleek echter al spoedig, dat de financiering van de verbouwing pro-
blemen opleverde. Na 5 weken van gedwongen nietsdoen keerde de nunner terug
naar de Scheepsbouw Mij. 'Nieuwe Waterweg' waar het een gastvrije en veilige
ligplaats vond. Als deze regels geschreven worden - begin oktober 1974 - ligt de
BUFFEL nog steeds te Schiedam, in afwachting van de dingen, die komen gaan.

'Waarom moet de BUFFEL bewaard blijven?
Rond 1960 ontstond in breder kring interesse voor de z.g. industríële archeologie,

summier omschreven als het opsporen, bewaren, conserveren en bestuderen van
objecten samenhangende met de industriële revolutie van de laatste 200 jaar. De
tastbare resultaten yaî deze toegenomen belangstelling vindt men terug in het

indrukwekkende getal van bewaard gebleven, beschermde oude machines, auto's,

locomotieven, vliegtuigen, bruggen, ja zelfs kolenmijnen en fabrieken en niet te
vergeten schepen in alle soorten en grootten. In het buitenland, vooral in bijv.
Engeland en de Verenigde Staten, is reeds een gehele vloot van museumschepen

bijeengebracht, liefdevol gerestaureerd met hulp van overheid, bedrijfsleven en

vooral ook particulieren en ter bezichtiging opengesteld. De belangstelling voor
de museumschepen, variërende van superpassagiersschepen, slagschepen, kruisers,

raderstoomschepen, houten, ijzeren en stalen zeilschepen tot stoomsleepboten en

kleinere schepen en boten is nog steeds groeiende en de meeste museumschepen
mogen zich in een indrukwekkend aantal bezoekers verheugen.

Ook in Nederland groeit de belangstelling voor de industriële archeologie
getuige de vele reeds bewaard gebleven locomotieven, auto's, vliegtuigen, stoom-
machines en motoren enz. Wat schepen betreft slaan wij echter maar een slecht

figuur. Met uitzondering van wat kleine binnenschepen, vissersvaartugien, een

paar kleine stoomsleepboten en een stoomdirectievaartuig en een motorredding-
boot is er geen museumschip van enig belang te vinden. Voor Nederland dat er

altijd zo prat op gaat bij voorkomende gelegenheden, dat het een zeevarende natie
is met een rijk maritiem verleden, is dit een beschamende toestand.

Gelukkig krijgen wij nu een (eenmalige!) kans om een bijzonder en historisch
waardevol schip te behouden. De nurnnt, als door een wonder gespaard in een

land met een rijke sloperstraditie, is beschikbaar gekomen dank zij de grote

medewerking van de Konipklijke Marine en de Dienst der Domeinen. De restau-

ratie en inrichting tot museumschip kosten natuurlijk geld maar het is een alles-

zins verantwoorde uitgave. Wij besteden jaarlijks onnoemelijke bedragen aan het

aankopen, restaureuren en onderhouden van oude kerken en andero gebouwen

waarvan we er langzamerhand een indrukwekkend aantal bezitten. Waarom dan

ook niet eens geld besteed aan een monument, dat we nog niet eerder bezaten?

Goed beschouwd is de ¡urrsr evengoed een cultuurmonument als een oude kerk
of een oud raadhuis.

Waarom moet nu juist de BUFFEL bewaard worden als museumschip?
1e Staat de surr'Br aan het begin van het bouwen van ijzeren stoomschepen in

Nederland. Het schip heeft als voorbeeld gediend voor vele, later hier gebouwde

schepen en leverde een wezenlijke bijdrage tot de verspreiding van de kennis van

het bouwen van ijzeren zeeschepen op Nederlandse werven.

2e Is de BUFFEL uniek in zijn soort. Er bestaat geen ander schip van dit type
ter wereld (met uitzondering van de zwaar verminkte scHoRProBN, die nog in
Den Helder ligt).

3e Is de BUFFEL een tastbaar voorbeeld van de overgang van de houten naar

de ijzeren scheepsbouw.

4e Was de nurrer een der eerste dubbelschroefschepen ter wereld.



5e Beschikt de eunnEr,, als een der zeer weinige o¡de schepen ter wereld, nog
over een deels authentiek interieur.

6e was de eurrel een van de eerste ijzeren, gepantserde stoomoorlogsschepen
van de Koninklijke Marine.

7e was de surrel een van de eerste schepen ter wereld, die met het toenmaais
nieuwe torengeschut werden uitgerust.

8e ondanks zijn hoge leeftijd verkeert de ¡u¡'r'el nog in een uitzonderlijk
goede staat, in tegenstelling met verscheidene buitenlandse museumschepen van
dezelfde ouderdom. Bij normaal onderhoud kan de BUFFEL zonder enig bezwaar
zijn tweede eeuw volmaken en nog wel ouder worden ook.

Wat rnoet er nu gebeuren om de BUFFEL vo or zijn
toekomstige taak als museumschip gereed te
maken?

In de eerste plaats moet nu op korte termijn beslist worden hoe de financiering
geregeld wordt. Een schip waaraan, hoe goed het ook in het verleden werd
onderhouden, een tijdlang niets gebeurt gaat achteruit in conditie. De restauratie-
kosten zullen daardoor straks onnodig hoger worden. Een andere kostenver-
hogende factor is de steeds sneller gaande geldontwaarding. Momenteel worden
de kosten van verbouwing en inrichting begroot op !,2 miljoen gulden. Voor dit
bedrag wordt de BUFFEL uiterlijk voor een groot deel in oude staat hersteld en
inwendig aangepast aan zijn nieuwe taak als museumschip. Zeer in het kort
gebeurt in het schip het volgende:

De voormalige machinekamer en het ketelruim, thans geheel leeg, worden in-
gericht tot een z.g. stootnmuseum mel gebruikmaking van de originele oude
stoommachines, motoren en modellen hiervan uit de verzameling van het Mari-
tiem Museum 'Prins Hendrik'. Een deel der machines zal straks werkend te zien
zijn, zi1 het bewogen door electriciteit.

Het authentieke gedeelte van de accommodatie, o.m. bestaande uit de fraaie,
met mahoniehout betimmerde, kajuit van de commandant, de longroom en de
hutten der officieren, zullen worden opgenomen in een expositie over het leven
aan boord in vroeger dagen. De geschiedenis van de su¡nBr en de rol, die het
schip heeft gespeeld in de geschiedenis van de Nederlandse scheepsbouw, zal
nader worden belicht. Bouwtekeningen van het schip, modelbouwdozen, boeken
en afbeeldingen zullen naast souvenirs worden verkocht in een speciale souvenir-
shop. In een nieuw in te richten cantine kunnen straks dranken en versnaperingen
worden gekocht. Wellicht is er straks ook gelegenheid tot het gebruiken van
speciale zeemansmaaltijden. De opbrengst van deze activiteiten. alsmede de te
heffen entreegelden zullen, naar wordt gehoopt, een deel van de exploitatie-
kosten dekken.

Tenslotte is er een mogelijkheid de kajuit en de longroom straks voor reprê-
sentatieve ontvangsten van gemeente en bedrijfsleven te gebruiken.

Laten wij er voor zorger, dat dit unieke schip niet voor Rotterdam of voor
Nederland verloren gaat. Een tweede kans zal nch niet gauw meer voordoen.

Boekennieuws

Kroniek van een Zaans ge-
slacht Vis A Saandijk, kroniek van
een Zaans geslacht, beschreven door Drnx
Vrs in samenwerking met J.tcon Vrs JCzN;
uitgave van de Stichting Familie Vis van
Zaanduk, 1974; verkrijgbaar bij genoemde

Stichting: Lagedijk 120 te Zaandijk voor
Í es,-.

Voor Mr. D. Vis, reeds bekend door zijn
Rembrandt en Geertje Dircx (Haarlem
1965) is dit fraai uitgevoerde boek wel het
levenswerk geworden, al heeft hij er
slechts de laatste twee jaar werkelijk full
time aan gewerkt. Daaraan vooraf gingen
40 of meer jaren van genealogisch speur-
werk en historische studie. De grondslag
is gelegd door het thans zeldzame Ge-
schíed- en stamboek der lamilie Vis van
Zaandijk door G. J. Honig en J. C. Vis
uitgegeven in 1899. Daarin kon de af-
stamming van deze familie Vis uit Heyn-
rick Pietersz Oudtheyn, de stichter van
Zaanduk, nog slechts worden aangeno-
men. Het was de bekende Zaanland-
kenner dr. G. J. Boekenoogen die daarna
voor deze afstamming het bewijs vond.
Zijn gegevens, die hij in 1926 aan D. Vis
ter beschikking stelde, worden nu gepu-
bliceerd en daarmee zijn vier generaties
toegevoogd aan de stamreeks. Het belang
van het toegankelijk worden van steeds
meer archiefmateriaal wordt duidelijk
aangetoond. Znnder de belastingkohieren,
transportregisters, weeskameiboeken en
maatboeken van eigendommen in de pol-
der Westzaan zou het hier gegeven resul-
taat niet mogelijk zijn geweest, maar mét
die bronnen blijkt dan ook veel mogelijk.
Zo is het eorste hoo,fdstuk: Oudtheyn en
de zijnen, een belangrijke nieuwe bijdrage
aan de genealogische literatuur geworden.
Vervolgens komen we voor wat de strikt
genealogische feiten betreft op beter be-
kend terrein, hoewel ook daar nog wel
het nodige nieuwe licht geworpen is op
de onderlinge verhouding van de meeste

bokende Zaanse geslaohteri. Het tweede
hoofdstuk behandelt Jan Pietersz Vis
(L626-1706) de 5e generatie van Oudt-

heyn's nakomelingen, en zíjn nageslacht.
Dit familieverhaal beslaat de gehele 17e

en 1Be eeuw en bood ruimschoots gele-
genheid om de interessante geschiedenis
van het welvarende Zaandijk te belichten.
Leden en aanveLwanten van de familie
Vis waren altijd wel op vooraanstaande
posten bij het economische en sociale
leven in hun woonplaats betrokken. De
anteur slaagt erin om juist die maatschap-
pelijke achtergrond van een inderdaad
zeer welvarende streek, waar de Vissen
soms grote rijkdommen verwierven, meer
te laten zijn dan alleen het kader voor zijn
genealogische feiten. Ditzelfde geldt voor
het derde hoofdstuk van het verhalende
gedeelte van het boek. De geleding volgt
vanz.elf uit de familiegeschiedenis: Jacob
Vis (1784-1828) is als L6-jange de eníge
van zijn geslacht geworden en met zijn
11 kinderen begint a.h.w. een nieuwe
stamboom, die de 19e en 20e eeuw omvat
en die na enige tijd ook het zo;lang behou-
den gebleven Zaandijkse kader door-
breekt. Uit de boeiende beschrijving van
deze onontkoombare ontwikkeling naar
breder ho,rizonten blijkt duidelijk hoezeer
de beoefenaar van plaatselijke en streek-
geschiedenis en de genealoog elkaar kun-
nen en moeten aanvullen. In de loop van
het niet altijd over (financiële) ÍozÊn gaan-
de familieverhaal maken we kennis met
het leven van de eerste boeren in de

Haarlemmermeer, met de harde roman-
tiek van de Amerikaanse spoorwegen en
met de belangstelling voor chemie. Die
laatste kon leiden tot de stichting van de
Kon. Ned. Zoiutindustrie (met belangrijke
aanvulling en correctie op het grote ge-

denkboek Het zout der aarde) én tot het
ontwikkelen van geneesmiddelen. Dit zijn
slechts enkele van de vele onderwerpen
waarover in dit boek onvermoede bijzon-
derheden te vinden zijn, altijd gepresen-
teerd in een uiterst leesbare vorm.

Bij 'schrijvers eigen generatie eindigt
het verhalende deel. Het oude Zaandijk is

dan wel verlaten maar niet vergeten door
deze familie Vis A Saandijk, zoals men
zich in de L8e eeuw wel noemde,
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Het boek besluit met twee genealogi-

sohe staten, nl. van afstammelingen van
Jan Pietersz Vis en van Jacolr' Vis, de
laatste ook in wouwelijke lijn uitgewerkt
tot een zo volledig mogelijk parenteel.

Hierbij is een eigen codering toegepast
zoals dat de auteur hot meest bruikbaar
voorkwam. Het meer algemeen bekendo

systeem van bv. het Ned. Patrioiaat achtte
hij voor zijn doel niet overzichtelijk ge-

noeg. Over het resultaat vanziin afweging
valt te discussiëren; de nu gegeven co-

dering zit logisch in elkaar, maar de no-
tering tot 7 letters lijkt toch wel hot maxi-
mum om ook typografisch overzichtelijk
en hanteerbaar te blijven'

Het boek besluit met de onmisbare
registers (indioes), nl. op het verhalend
gedeelte, op de voornamen Vis in de pa-

renteel van Jacoib en op de andere familie-
namen daarin. Ook de meer visueel in-
gestelde genealoog komt aan zijn trekken
door do overzichtelijke schema's die tus-

sen de illustraties zijn opgenomen. Die
illustraties vormen e.en welkome en sorns

verrassendo aanvulling op het geschied-

verhaal.
Tenslote mag wel apart vermeld wonden

het korte hoofdstukje over het wapen Vis,
ook weer fraai geÏllustreerd. Hierin ver-
werpt de ar¡teur o,p goede gronden het
door zijn voorgarìger Horrig aanvaarde

wapen me de walvis (geen visl) en ver-
vargt het door een wapen met tv/ee baar-
zen.Eén lakafdruk is daarvan gevonden,

op de binnenkant van een zak voor pro-
cesstukken. Het nieuwe wapen is in kleur
afgebeeld op het stofornslag en ook in de

band gesfemPeld.
Uit het bovenstaande mag blijken, dat

dit standaardwerk de wij hoge prijs alles-

zins waard is. J. H. Ro'Ìrslcg

Beverwijk De Stede BeverwYck aff'
ghetekent door Daniel Van Breen 1648'
1649; van een inleiding en aantekenin-
gen voorzien door J' vÁ,N VENETIEN en

R. M. T. Venwnn. Beverwijk, Kennemer
Ou.dheidkamer, 1974. Prijs J18,20. Het
boek is verkrijgbaar bij het secre,tariaat
van de Stichting De Kennemer Oudheid-
kamer, Van Tuyllweg 9, Yelzen'Z.

Onze samenleving wordt steeds meer een
plaatjeswereld. Dat wil niet zeggen, dat
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alles er nu zo plaatjesaohtig uitziet' In-
tegendeel, het leven is bepaald niet zo
vrolijk. Maar het houdt wel in, dat het
beeld, de afbeelding, een steeds belang-
rijker rol in onze maatsohappij is gaan

spelen. Sornrnige mensen zien deze ont-
wikkeling louter negatief.'Televisieslaver-
nij','modern analf abetisme','stripidioten'
zijn begrippen die een vooraanstaande
plaats in hun vocabulaire innemen. Als
we echter alleen al naar de enorme hoe-

veelheid bedrukt krantopapier kijken die
de gemiddelde Nederlander op zatnrdagle
verwerken krijgt, dan valt dat allemaal
nog wel mee. Dat neemt niet weg, dat ons

wereldbeeld wel degelijk sterk gevisuali-
seerd geworden is, zoals dat met een sjieke

term heet. Het gedrukte en geschreven

woord zijn niet alleenzaligmakend meer.

Duideiijk groeit het inzicht, dat informa-
tie en sensatie ook in picturale vorm o{¡er-
gedragen ku¡nen worden. Ik moet zeg=

gen, dat ik niet rotrwig om deze ontwik-
keling ben. Als blijkt dat illustraties en

afbeeldingen het begrip van de nrensen

voor allerlei ingewikkelde zaken kun¡ren

vergroten, dan beschouw ik dat als een

positieve zaak. Zeí Alice al niet, voordat
ze in Wonderland verzeild raakte: what
is the use of a book without pictures?

Het aardige is nu dat deze visualisering
zelfs de historische wetensçhap nie,t on-
beroerd heeft gelaten. Over het algemeen

loopt de geschiedbeoefening niet voorop
in het bedenken van nieuwe onderzoek-
technieken en het formuleren van nieuwe
vraagstellingen, In een bedrijf waar de

traditie zo'n belan'grijke rol speelt, kan
men dat ook nauwelijks verwachten. Toch
begint langzamerhand het inzicht baan

1e breken, dat we niet alleen een 'geschre'
ven verleden', maar ook een 'getekend
verleden' hebben. Het zijn niet alleen de

oorkonden, registers en pro,tocoillen die
het voorgeslacht ons nagelaten heeft. Te-
keningen, schilderijen, prenten en kaarten
vormen even zo goed historischo docu-
menten. Als we z'e maar op de juiste ma-

nier weten te gebru'iken. Dat wil dus zeg-
gen: als we de juiste tecbniEken hanteren
om dit materiaal aan het spreken te krij-
gen. Daartoo moeten we het natuurlijk
wel grondig bestuderen. Hier nu komt de

moderne techniek ons te hulP.
De laatste jaren is men steeds knappor

geworden in het reproduceren van plaat-

jes. Zonder d,irekt een marxistische p€t

op te zetten, mogen we toch wel enig ver-

band tussen doze ontwikkeling en de hier-

voor gesignaleerde visualisering van onze

cultuur veroriderstellen. Verschillende
uitgevers zíin zich niet alleen op produ-

ceren, maar ook op reproduæren gaan

toeleggen. De hoofdstroom wordt ge-

vormd door de kunstreproducties' Daa¡-
naast spelen ook de historisohe reproduc-
ties een belangrijke ro1. Oude kaart'en'

tekeningen en ansiohten ziitt' op deze ma-

nier voor een veol gro,þr aantal onder-
zookers makkelijk toegankelijk geworden.

Uiteraard zitten aan deze ontwikkeling
ook allerlEi negatieve aspekten, maar dåar
wil ik het nu niet over hebben. Een feit
blijft, dat een historicus nu verschillende
dingen thuis o,f op een bib'liotheek kan
bestuderen. Anders had hij daarvoor naar

een arc.hief moeten lopen, waar het bordje
'leoszaal vol' steeds hoger op de best-

sellerslijst blijkt te klimmen.
Dit was rnisschien een wat lange aan-

loop om te z'eggeî, dat ik blij ben met dç

verschijning van he,t boek D¿ Stede Bever-
wijck. Dit werk is echt een plezier om in
te kijken en in te lezn¡, H.et bevat de

reproductie van het schetsbook van de

Amsterdamse plaetsnyder Daniel van
Breen uit de jaren 1648-t649. Aan de

hand hiervan had deze de grote vogel-
vluchtkaart van Beverwijk vervaardigd
die zich nu in de verzameling Bodel Nijen-
in de Univer$iteitsbiblio,theek te Leiden
bevindt.

Dat dez,e publioatie mr voor ons ligt,
danken we aan het feit, dat een sprookje
voor historici werkelijkheid geworden

was. Men wist dat het schetsboek bestaan

had, maar het was omstreeks 1900 ver-
dwenen. Eens weg, altijd weg, zou je den-

ken. Maar neo, in 1958 dook het onver-
wachte weer op in een familiearchief. De
Kennemer historici Van Venetien en Ver-
wer hebben toen de gelukkige gedach e

gekregen het sphetsboek te bestuderen en
vervolgens u,it te geven. Als resultaat van
hun aotiviteiten is nu deze'geannoteerde
uitgave', zoals we het zouden kunnen
noemen, tezamen met een reproductio
van de vogelvluchtkaart verschenen.

In de inleiding geven de beide uitgevers
een overzicht van het leven van Van
Breen, voor zßvet eÍ iets van bekend is.

Zijwijzenop zijn persoonlijke relaties met

inwoners van Beverwijk. Bovendien to'
nen zij aan dat oudere opvattingen over
de reden voor het vervaardigen van de

kaart onjuist zijn. Naar hun mening is het

plan om Beverwijk in vogelvlucht af te

iaten beelden uitgegaan van de secretaris

Pie,ter Chezuwen.
Op ieder blad van zijn schetsboek heeft

Va.n- Breen een deel van het sfadje in

vogelvlucht afgebeeld, veelal aangevuld
meì opgaven betreffende lengte en breedte

van pe.rcelen of stukken straat. Vaak ver-

meldde hij ook de namen van eigenaars,

soms met bijzonderheden ove'r hun leven

of sterven. Van Venetien en Verwer heb-

ben ieder blad van het schetsboek zoveel

mogelijk op ware grootte gereproduceerd.

Daaronder geven zij dan een transscriptie
van de aantekeninçn die Van-Brenen op

het blad gemaakt had met daarbij co'm-

mentaren. Op die manier is er een samen-

spel ontstaan tussen de to'pografische in-
formatie die Van Breen ons biedt en de

historis.che toelichtingen die deze twee

deskundigen erbij geven. Vermeld dient
ook nog te worden, dat Van Breen een

beschrijving van Beverwijk in zijn schets-

boek heeft opgenomen die waarschijnlijk
door dþ secretaris Cheeuwen gemaakt

was. Er staan geen wereldschokkende
nieuwe gegevens in, maar bet is wel een

aardige momentopname van het stadje in
het midden van de zeventiende eeuw.

Van Breen was geen landmeter van
professie. Zijn soms wa knullige opme-

tingen tonen dat duidelijk aan' Toch moet
hot nageslacht hier b;lij mee zijn' Veel
meer dan de gomiddelde landmeter heeft

hij immers aand'acht besteed aan de uiter-
lijke vorm van de huizen. De afbeeldingen
daarvan maken een wij betrouwbare in-

druk. In zijn pasversohenen boek De lan-

delijke bouwkunst ín Hollands Noorder'
kwartíer klaagt L. Brandts Buys er over'
dat de accuratesse van vroegere kunste-

naars en kaarttekenaars bij het weergeven

van boerderijen vaak zo gering was. Het
is jammer, dat hij dit schetsboek van Van
Breen niet gezien heeft. Daaruit had hij
immers kunnen leren, dat Beverwijk om-
streeks 1650 no,g vele boerderijen binnen
zijn grenzen had, die do'or deze plaetsny'
der vaak met veel details afgebeeld zijn.
He,t boek De Slede Beverwyck is natuur-
lijk in de eerste plaats van belang voor
degenen die de geschiedenis van deze ge'
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meente willen bestuderer Zowel door het
onderwerp als door de manier waarop
het uitgegeven is, stijgt het evenwel boven
het lokale niveau uit. Het is goed, dat de
Nederlandse geschiedbeoefenaars en ar-
chitectuurhistorici weten dat het bestaat.

R. Rn¡lreN¡ln

Cartografie A. H. Huussex Jn.,
Jurisprudentíe en Karlografìe ín de XVe
en XVIe e¿uur, Brussel (Algemeen Rijks-
archief, Ruisbroekstraaf 2), 1974,21" btz.
met 23 illustraties.

}{et zal de oplettende lezers van lokaal-
regionale publicaties niot ontgaan zijn dat
de werkgroep die onder leiding van pro .

mr. J. Th. de Smidt de procesdossiers van
de Grote Raad van Mechelen bewerkt,
verschillende belangrijke cartografische
vondsten heeft gedaan. Ook in dit blad
is daar reeds enkele malen over gepubli-
ceerd.

Onlangs verscheen van de hand van e€n
der bewerkers, A. H. Huus-sen Jr., bij het
Algemeen Rijksarchief te Brussel een
nuttig totaaloverzicht van de kaartvond-
sten, die tot dusver zijn gedaan in de thans
bewerkte archivalia. (Dit zijn: 1. de serie
Beroepen uit Holland, 2. de serie Eerste
Aanleg, voorzover betrekking hebbend op
het huidige Nederland, en 3. de serie Aan-
zienlij ke Geslachten).

Ten behoeve van de lezers van Holland
geven wij hieronder in he{ kort een op-
somming van in dit boekje beschreven
kaarten, met daarbij eventuele recente
publicaties over deze kaarten:
1 Kaart van de loop van het water tus-

sen Dirksland, Melissant en Som-
melsdijk, 1487.

2 Kaart van de po.lder Coelvaért (Beri
schop) e.o., ca.. L52012L. !

3 Kaart van de polders en dijken tus-
sen Hoorn en Wognum, ca. 1521.122.

4 Kaart van de po,lder de Waalburg op
Texel, ca. 1518.

5 Schets van enige bo,spercelen ge-

naamd'Teenbeck' of 'Overheenbecq'
bij de 'Nachtegael' ca. 1691, niet na-
der te locatiseren.

6-7 Kaarten van deel Delfse Schie met
' kade langs de Oostabtspolder; ''door

Coenraet Oelensz, 15461 47.
N.B. Vgl. Holland 2 (1970).118-128.
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8 Kaart\an de stadsgracht van Mon-
nikendam, 1543.

9 Kaart van Gooiland met gedeelte
van het Naardermeer en de Zuider-
z.e,e, ca. 1545.
N.B. Hierover bereidt mew. J. M. I.
Koster-van Dijk een studie voor.

10 Kaart van aanwassen in de s.amen-

vloeiing van Maas en Waal met Wou-
drichem en l-oevestein, 1549153.

I'L Kaart van Leiden en omstreken met
steenovens, door Pieter Sluyter,
1549150.
N.B. Vgl. Leids Jaarboekje 61 (1969)

9t-97.
12 Kaart van de Sint-Pieterspolder met

Oude Tonge en Nieuwe Tonge, ca.
t553.

13 Kaart van West-Friesland en het
Noorderkwartier e.o. door W. H.
Croock, 7529130.
N.B. Vgl. Jaarboek Amstelodamum
46 (1972) 29-s3.

L4 Kaart van de rietlanden langs de
Huigendijk bij Oterleek, door Lau-
rens Pietersz. 1565.
N.B. Vgl. Ho'lland 2 (1970) ll-20.

1,4a Kaart van de stadsmuur van Schoon-
hoven, 1558.

15 Kaart van de Schie van Delft tot
voorbij Overschie, door Jacob
Koenss,1561.
N.B. Vgl. art. A. H. Huussen Jr. in
Acta van het Internaal Co'lloqium
Parlement van Mechelen 1473-t973.

'1,6 Twee kaarten van een stuk land tus-
sen de Vlaardingse Vaart en de Vliet
door O. Côen¡aetsz en G. Dierckss,
1562.

LT Kaart van het gebied ten zuiden van
Haarlem door Syman Meeusz van
Edam, 1539.
Vgl. Jaarboek llaerlem 1973.

18-19 Kaarten t'van twee waterlopen
tussen de IJssel en de Oude Rijn bij
.Bodegraven, c'a. t529.

20 Kaart,van de Langedijk tussen Oud-
karspel én St. Janskarspel en de
'Ämels Weel' door Adr. Anthonis,
ts67.

2l Kopie Kaa¡t derL overstromingen
rond Bergen op Zoom door W. van
Dijok, 1570.

22 Kaart van land onder Haastrecht,
Polsbroek,,I{oenkoop, Benschop en
Montfoort; met"de lJssel, z.j.

23 Kaart van de Honte, van de Noond-
zee tot bij Zuid-Beveland, z.j.

Zoals u ziett tret betreft hier voor het
grootste deel Hollandse kaarten die van-
wege de over het algemeen vroege date-
ring tal van gegevens kunnen aandragen
voor de historie van de gebieden waarof)
zij betrekking hebben. Van alle kaarten
zijn reproducties in dit boekje opgenornen.

A. G. vex ou,x SrBun

Kerk Kortenho,ef A. C. Fox-
KEMA-SICCAMA, Restauratie Hervormde
Kerk Kortenho eÍ, 1964-197 4, Kortenhoef,
1974. Te bestellen door overmaking van

Í 6,- op giro 539165 t.n.v. mew. A. C'
Fokkema-siccama met vermelding'res-
tauratieboekje'.

In dit 34 bladzijden tellende boekje, met
veel illusJraties en uitgevoerd op kunst-
drukpapier, geeft de au,teur, mewouw
A. C. Fokkema Siccama, de echtgenote
van de predikant, een verslag over alles,

'"vât met de restauratie van een oude
dorpskerk te maken heeft. Dit wil zeggen
de reden waarom, het bijeenbrengen van
het nodige geld, de financieringsregeling,
hoe de restauratie plaats vond (in een jaar-

overzicht) en de eindresultaten. Hieraan
toegevoegd de geschiedenis van het kerk-
gebouw en een vo'lledige beschrijving van
de nu nog aanwezige grafzerken. Uit de
inleiding op dit laatste de volgende aan-
haling:

'Wie de kerk binnenkomt, wordt aan'
stonds geconlronteerd met 17e en 18e

eeuwse grafzerken. Voor de restauratie
lagen hier 213 zerken, waarvan een deel
met grafschrif t ol alleen de vermeldíng K
(kerkegraÐ.

In 'Genealogische en heraldische bíj'
zonderheden ín de kerken van Noord'
Holland' (1930) vermeldt dr. mr. l. Belon'
je in het míddenpad 30 gralzerken met
naam, jaartal en waqen.

Van het zerkenmaleríaal onder de bøn'
k.en waren geen gegevens voorhanden. In
i970 bood ík daarom aan ín de lege kerk
het aanwezige zerkenmateriaal te inven'
îariseren. Van de zijde van het archítec-
tenbureau werd dit overbodig geacht, om-
dat men zelÍ voor inventarisaîíe zou zotg
dragen. Niet wetende hoe rampzalíg de

restauralíe zou blíjken voor de grafzer'

ken, heb ík het plan tot inventarisatie
helaas laten varen.

Door het níet voorhanden zíjn van een

deugdelijke ínventarisatielijst zijn nu on-
vervangbare historische gegevens ver-
loren gegaan. Op de lekening, die in op-
dracht van de archítecten werd gemaakt,

komen 213 zerken voor, van slechts 10

zíjn (onvolledige) gegevens vermeld. Van
deze 10 vermelde zerken zíjn er vier niet
in de kerk teruggekeerd. Uít de gegevens

van dr. mr. J. Belonje valt op te maken,
dat uít het míddenpad 5 zerken "zíin ver-
dwenen,'

Moge dit citaat een waarschuwing zijn
voor allen die iets met kerkrestauraties
van doen hebben. Door een klein ver-
zuim, dat zo gemakkelijk tijdens de res.-

tauratiedrukte kan plaats vinden, gaat
vaak documentatiemateriaal verloren.
Het is juist bij dit soort werk, dat de

beoefenaars van de regionale geschiede-
nis een helpende hand kunnen bieden om
gogevens betreffende de bewoners van
een gebied voor altijd vast te leggen.

C. HoBr

Rij ksarchieven in Nederland
IJef Overzicht van de llijksarchieven in
Nederland, werd voor het eerst uitgegeven
in 1953, maar was spoedig uitverkocht.
De nieuwe uitgave is bijgewerkt tot 1 juli
1972 en is verkrijgbaar tegen f 52,- bii
de Staatsuitgeverij, Christo'ffel Plantijn-
straat,'s-Gravenhage, tel. 070-814511.

In tegenstelling tot de eerste uitgave, is de

nieuwe in offsetdruk uitgegeven, in twee
delen met in totaal 754 blz. met 3 uit-
slaande kaarten in kleur en voorzien van
een personen- en plaatsnamenregister.

Ieder Rijksarchief, en wat betreft het
Algemeen Rijksarchief iedere afdeling,
geeft in dit boek op, uit welke afzonder-
lijke bestanddelen of fondsen zijn collectie
is opgebouwd. Hierbij wordt de grootte
van ieder fonds medegedeeld, uitgedrukt
in strekkende meters, bij kleine archieven
afgerond op 0.50 meter, en bij sommige
zelfs. op 0.10 meter. Verder wordt vermeld
of hot fonds geïnventariseerd is, zo'ja, of
deze inventaris gedrukt of slechts in hand-
schrift aanwezig is. Ook wordt een korte
omschrijving van het fonds gegeven en
over welke periode het gegevens bevat.

3tt



Dat dit voor een onderzoeker van be-
lang is, is b.v. duidelijk bij de huis- en
familiearchieven en de z.g. verzamelingen
van particulieren afkomstig. '

Een archief van een huis o,f een familie
in een bepaalde plaats kan, n.l. zeor goed
gogevens bevatten omtreût heel andere
plaatsen of zelfs andere provincies. Heer-
lijkheidsarchieven zijn vaak vermengd
met andere persoonlijke stukken in fa-
milie-archieven, de heerlijkheden waren
per slot van rekening ook privébezit.

De onderzoekers in de provincies
Noord- en Zuid-Ho,lland dienen altijd in
h,et oog te houden dat b.v. de Utreohtse
kapittels behalve bezit, dat jaarlijks ver-

Mededelingen

De Provinciale Àroheolo,og
van Zuid-Ho land, drs. H. Sarfatij, deelt
mee dat zijn spreekuur bij het begin van
het nieuwe jaar verplaatst wordt naa,r
iedere eerste maandag van de maand, be-

Agenda

Den Haag Vanaf 2 janua.ri wonden
in het gemeentearchief van 's-Gravenhage,
Loosduinseweg 17, I7e to't 19e eeuwse

Nieuwjaarsprenten tenoongesteld o'nder
de titel: ZALIG NIEUWEIAER: Nieuw-
jaarswensen in den Haag - den Haag in
nieuwjaarswensen.

Openingstijden: 2-25 iantan van 9.30
uur tot 16.00 uur. 'sZondags gesloten.
Toegang kosteloos.

Portret van Vlaardingen In
het Visserijmuseum, Westhavenkade 53/
54, Vlaardingen wordt tot 28 februari

pacht werd in deze provinoies, ook veel
goed hier íh leen hadden uitgegeven en
dat de series dorneinrekeningen en leen-
kamers tot L795 hun voortgang hebben.
Dit geldt ook voor de particuliere leen-
kamers als b.v. Mondoort en lJss.elstein

en de vele klooste,roartularia, zoals die van
de Karthuizerkloosters Nieuwlicht bij
Utrecht en Het Hollandsche Huis te Geer-
truidenberg, welko laatste zich in het
Rijksarchief van Noord-Brabant bevin-
den.

Van ieder Rijksarchief wordt in een

afzonderlijke inleiding iets medegedeeld
over de goschiedenís ervan. C. Honx

ginnend met 6 januari, 's middags van
2 tot 5 uu¡; de plaats b,lijft onveranderd
Rijksmuseum van Oudheden, Rapenbu.rg
28, I-eiden (tel. 07 I-46246).

1975 ee¡ tentoonstelling gehouden 'Por-
tret van Vlaardingen', de stad gezien met
de ogen van visser, visserswouw, kunste-
naar, dienstmeid en burgerheer. De ex-
positie van aquarellen, go'uaches, teke-
ningen, prenten, fotos, dia-klankbeeld en
film werd samengesteld uit de belangrijke
maar te weinig bekende prentenverzame-
ling van het Gemeentearchief van Vlaar-
dingen en enige andere coillecties.

Openingstijden: op' \ryerkdagen van 10-
17 uur; op zon- en feestdagen var^ 14-17
uur. Toegangsprijs: volwassenen f 0,50;
kinderen onder 14 jaar t 0,25.
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