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TEN GELEIDE

Het Contoctcentrum

l¡r het winterseizoen von 1966/67 is door de vereeniging "Hoerlem"

en deAfdeling Kennemerlondvqn de Nederlondse Geneologische ver-
uniging te Härlem een cursus plootseliike streekhistorie voor Noord..

"n 
7r¡i-Hollnnd georgoniseerd,diedooreen groep von biino 300 cur-

sisten werd gevolgd. Zowel von de ziide von de deelnemende qmofeur-

historici ols uon de ziide von bii de cursus betrokken docenten werden

reeds tiidens de cursu, urog"n g"ttuld etr suggesties gedoon met beirek-

king toide mogeliikheid von eel'ì voortgezette stimulering von veront-

*oJ,.d regionJol ån lo.ool hístorisch onderzoek in deze p|ovïncies.

Ook de door de cursus geboden gelegenheid tot onderling contocl werd

zowel door cursisten ols do"eì",t",iols zo vruchtbooi ervoren, dot het

verlongen noot. voren kwom om deze mogeliikheid in orgonisotorisch
li
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verbond te continueren. Een en onder leidde tot het iniiiotief om te

komen toi de oprichting von een contoctcentrum ten behoeve von de

octieve beoefening uon á" regionole en locole geschiedenisvon Noord-

en Zuid*Hollond. Doorbii golden voor de initiotiefnemers de volgen -
de overwegingen.

(o) ln Noord- en Zuid-Hollond bestqoteen qontql legionole,en ploot-

ì"'ii¡t 
" 

historischeverenigingen, die over het olgemeen door hun pro -
grommo en werkwiize meer' ïngesteld ziin op de grote. g¡oep von re -
ãeptieve omoteursop het tertein von de r'egionole en ploolseliike ge -
,.hi"d"nis.lenbehoevevondevcrming von en steun oon de meer be-
perkte gi oep von octieve beoefeooclrs vorr regionole erì plootseliii<e

geschiJdeni, u"r,ichten deze verenigingen geen took onders don door

ñet bieden von publicotie-mogeliikheden voor de resultoten vcn hun

wer-k in de cloo, deze ve,enigirrgen uitgegeven ioorboeken en perio-

d ieken

(b) Er besioot oonleiding te komen tot een centrum von octiviteiten

ten behoeve von de oclieve omoteur -hislor ic i, dot ener zii ds het vr ucht-

bo,e werk vo., de bestoonde hisiorische ve,enigirroen i¡r Noord'- en

Z.id.-Htrl lcr.,cl cnctqrrgelcst locrt, moor ondetziids doorop de gewer'lste

oor,rzr,illirrg g<;e,ff o m dc,,ct, uitgave verr eeíì Contqcibiod, dot op we -
terrschoppeliik,riveouvoo,iichii,rggeefto,^ni;er-,tmetiroder, vq;r ondet *'

z.oek, b,onrrer', iiic-.¡otuu,, o,chieve.r e d , en v¡<¡r is dOO¡ het oi'qoni-

se'en vcn kieinc,. . 3r'mirrgsct-rrsrrsse,i en we,kg,oeperì oP bepoolde Ie' *

,eine,'r vor., cle lcc;.ie err regior'role geschiede,ris

(c) Regionole eir plootseliike histof,ie-beoefening is uiteroo¡d geen

mo;rsp6 lie voor octieve omqteurs, Doornoost is el de - ovel igens nog

bet,etkäliik ger inge en irr elk gevol Ìe incidentele - oondocht von

de beroepshistorici voor de regionole en plootseliike geschiedenis"

Noostheionderlinge contoct von de octieve omofeur-historici op het

onderhovige ierrein bestoot ook behoefte oon contoct en zo mogeliik

somenwerking metvokhisiorici. ln dit verbond wordt gewezen op de si-

tuotieop het terrein von de orcheologie/ woorvon de omoteur-beoefe-

noors in het verbond von de Archeologische Werkgemeenschop voor

Nederlond nouw somenwerken mei de vok-orcheologen'

(d) Nqost oondocht voor de octuele behoeften d ien t de gewenste spe-

ciole octiviteit ten behoeve von de octieve omoteur-hisiorici op het

terrein von de regionole en plooiseliike historie ook in het toekomst-

perspectief geziãn te worden von meer vriie tiid, die niet olleen met

zuiver recreot¡eve bezigheden gevuld zol kunnen worden" Het liikt
niet vermetel te veronderstellen dot de geschiedbeoefening een von

die terreinen zol ziin, woorop de werkzoomheid von een steeds groter

wordend oontol omoteurs zich zol richten.

(") Juist indittoekomstperspectief zol op den duur niet volstoqn kun-

nenwordenmeteen octiverend orgoon op het lerrein der regionole en

plootseliike geschiedbeoefen ing. Wonneer thons niet de groeP von be-

longstellendán en belonghebbenden op het terreÎn von de octieve be-

oefãning von de regioÃole en plootseliike geschiedenis zich bezig-

houdt met de uitweiking von plonnen voor voorzieningen, die op dit

ferrein nodig ziin, don zol het in de toekomst niet mogeliik ziin die

voorzieningen te reoliseren. ln dit verbond wore te denken oon leer-

stoelen, olihon, leeropdrochten in un¡versiioir verbond, oon universi-

toire instituten op het betrokken terrein, oon educotieve diensten,

verbonden oon de door de onderscheiden overheden behoorde orchie-

ven e.d.

(f) Huidige situotie en toekomstperspectief vrogen om een zelfstondig

contoctorgoon voor regionole en plootseliike geschiedbeoefening,

woorvon - geziendeeenheid,diede beide hollondse provincies in het

opzichtvon-hethistorisch onderzoek vormen - het werkterrein zich in

elk gevol over Noord- én Zuid-Hollond zol dienen uit te strekken.

Deze overwegingen hebben de initiotiefnemers ertoe gebrocht te be-

sluiten tot oprichting von een zelfstondige Stichting Contoct-cenfrum

voor regionol".n plootsel iike geschiedbeoefening in Noord- en Zuid-
Hollonãrdiezichiendoel stelt het bevorderen von de octieve beoefe-

ningvon de regionole en plootsel i¡ke geschiedenis in Noord- en Zvid'
Hoùond, uiteroord met ¡nochtneming von helgeen op dit terrein reeds
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door de besloonde regionole en ploolseliike historische verenigingen

in beide provincies wordt verricht"

HTT' CONTACTBLAD"

voor u lìgtdonheieerste nummer von het contociblod' Het is de be-

doelingomzesmoolperiooreendergeliiknum.mer.te,loten-ver:chii-
nen, De eerste ioorgong zol somenvãllen met het kolenderioor l9óB

en dus met dit proefÀ,rmter uit zeverì ofleveringen bestoon"

ln dit blod zol oondocht worden geschonken oon de volgende onde¡"-

werpen:

sel ii ke en regiono I e geschieden is, zoo ls ten toonstel I ingen, oonwin -
sten von or"hiuu"n, verkriigbore inventorissen, openingstiiden von

orchieven met de wiizigingen doorin, odressen von historische ver-

enigingen in Noord- en Zuid-Hollond etc'

d. Aonkondigingen von boeken en tiidschriftortikelen op het gebied

von de Hollqndse geschiedenis.

e, De rubriek vrogen en ontwoorden.

f. Tenslottezolerde mogeliikheid ziin kleine odvertenties te ploot-

sen met bii voorbe"lJ uroog en oonbod von boeken en tiidschrif -
ten "

UW MËDEWE RKI NG ,

Of dit progrommo zo uitgevoerd kon worden hongt geheel of von Uw

reocties. óoor. de medewerking von het Algemeen Riiksorchief en de

provinciole Arr jerfondsen wqs het mogeliik dit proefnummer grotis te

versp,^eiden. Hei gehele ¡;roiect is echter"slechts hoolboor bii een o-

[:onnementsoontol von tenminste 500'

De redoctie hoopt tevens, dot vele lezers biidrogen zullen leveren

in de vorm vqn eigen ervor ingen bíi het hislor isch onde' zoek, víogen/

suggesf ies etc" Uii .en errqtjête no oflooP von de Ho.orlemse cursus

bleek dot hel overgrôte deel von de cursisien priis stelt op een der -
geliik blod. Veier opperderr ook woordevolle suggesties betreffende

áe i'nhoud. l-let îs doorom dot wii ciit experiment oondurven. HeÌ is

thons oon U om door hei nemetì vqn een cbotrnement en door hel in-

zenden von biidrogen het een en qnder ie helpen reoliseren.

Het bestuur von de Stichting Contoctcentrum voor

regionole en plootseliike geschiedbeoefening in

Noord- en Zuid-Hollond i.o.

A.G. von der Steur, Hoorlem, voorzitter'
Mr. J.H. Romboch, Alkmoor, secretoris'

H.M. von den Heuvel, Leiden, penningmeester'
. C. Hoek, Rotterdom.

Methodische voorlichting overbronnen en mefhoden von het regio-

nool en locool-historisJ onderzoek. ln dit nummer bii voorbeeld

het o'tikel over Hollondse steden en dorpen in reisbesch¡iivingen,

"n 
punningen ols bron voor locole en regionole historie. De redociie

,teit =i"h-uoor in de komende nummers oondochl te goon besteden

oon de verschillende belostingen die in Hollond we¡"den geheven;

oon monuscriplen met historische oontekeningen zools die vqn von

Buchell, d'Yvoy,von Riickhuysen e"cr'; oon de verbliifplootsen von

de rnqnuscripten uit de collectie von Alkemode en von der schel-

ling; oon bronn"n voor de historische demogrofie in Hollond; oon

oude moten en gewichten; oon de wiize von somenstellen von re-

pertorio op leenregisters, etc,,

Korte ortikelen op het gebied von de Hollondse geschiedenis die

moteriool bevotten dot doorplootseliike en regionole historici ge-

bruikt kon worden. ln dit nrrr", biivoorbeeld de ofzonding von de

Hol londse binnenduinen, de goederen von het burggroofschop Lei-

den en de odministrotie von een koopmon in hout'

Met nodruk wordt er in dit verbond op gewezen dot het Contoct-

ülod g""n ortikelen zol opnemen beireffende de historie von be -
pooldã plootsen of plootslliike instellingen" De redoctie wil het

Ito¿ ¿rì¿"liik olleen een instrument voor de historische keuken

doen ziin.

Mededelingen die von belong ziin voor beoefenoors von de ploot-

b
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Drs" J^G. Kruisheer, Moorssen"

Drs" K.G. Lenstro, Edom.

N. Plomp, Woerden.
Drs" A"M. von der Woude, Ede

t. BRONNEN VOOR ONS ONDERZO¡..

GEDRUKTE REISBESCHRIJVINGEN.

door Nico PlomP.

iot éên olgemene bibliogrofie von reisbeschriivingen betreffende Ne-
derlond, woorin beholve de Amsterdomse onderwerpen ook de nomen

von de overige bezochte plootsen werden oPgenomen. Het resultoot

werd in l9l9 gepubliceerd onder de titel "Reizigers te Amsterdom",

en bevot 349 titels. Hierop gof het genootschop in 193ó een supple-

ment uit, von dezelfde schriiver, met nog eens 57 titels.
Uit de registers op beide delen worden hieronder de Hollondse ploots-
nomen overgenomen, met doorochter vermeld het oontol keren dot zii
voorkomen (de vermeldingen in het supplement tussen hookies). Woor

eenstreepie stoot heeft de outeur in het regisler nÎet noor de blodzii-
den verwezen, omdot de ploots zeer veel voorkomt"

,,Wie verre reizen doet, kon veel verholen" is een oud gezegde.En

gelukkig ziin erook door de eeuwen heen steeds reizigers geweesi die

hun verholen op schrift hebben gesteld^

Dergeliike reiibeschriivingen kunnen ook voor ons doel zeer geschïkt

ziinl De indrukken die de reiziger neerschreef von wof hem interes-

,"L''d"of wot opvollend wos in de plootsen etr streken die hii bezocht,

leveren belongwekkende gegevens voor locole en regionole geschie-

den is,

Het is echter moeiliik dergeliike beschriivingen te vinden" Vele or-

chieven beschikken erlover in fomilieorchieven en hondschtiftenverzo -
melingen, en ook de bibliotheken bezitten dikwiils dergeliike monus-

cripten "

Overhet olgemeen is in de inventorissen en cotologi niet oongegeven

welke ploofsen we¡'den bezocht, wot roodpleging bemoeiliikt'
Anders is het echter met in druk vet'schenen reisbeschriivingen. ln I 909

schreef het genootschop "Amsielodomum" een priisvroog uit om teko-
men tot "een noor tiidsorde gerongschikte liist von de in druk uitge-
geven reisverholen, tot oon hei midden der negentiende eeuw/ woor-
von de berichtgever gedurende korteren of longeren tiid te Amsterdom

heeft vertoefd ".
Erwerden tweeontwoorden ingezonden, woorvon bekroond werd de ín-
zending von J"N, Jocobsen Jensen, ombtenoor oon de UnÎversiteiis-
bibl iotheek te Amsterdom.
Op verzoek von het bestuur verwerkte de schriiver beíde ontwoorden
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PENNINGEN ALS BRON VOOR DE LOCALE EN

REGIONALE HISTORIE

door A.G. von der Steur.

Een vook veronochtzoomde bron voor het locool en regionool histo-

risch onderzoek vormen de penningen, geslogen in verbond met een

gebeurtenis de pl oots of streek betreffend. Voor de open ing von gebouw

åf *ug, voor iubileo, voor intree of uitlui von belongriike personen,

koriom voor verschi I lende bel ongriike gebeurten issen ziin penn ingen

geslogen, vook voorzien von ioortollen en ofbeeldingen.

óu punningen kunnen von belong ziin ols historisch gegeven, moor

voorol ter illustrotie von bepoolde gebeurtenissen ziin ze oordig. Voor

eenkleinegemeentec.¡lsWqrmond wqs ik in stooi een viiftol verschil-
lende penningen te ochterholen: één betreffende de opening von een

ioogpod in de tweede helft von de l7e eeuw; twee penningen betref-
fende Leidse Vroonwoteren, zich uilsÌrekkend o.m. onder Wormond,

woormeevisserskonden oontonen dot ze recht hodden in deze woteren

te vissen; een kleine penning woormee men kon oontonen voor een ge-
heel ioor betoold te hebben voor de verkeerstol; en een tweetol pen-
ningen betrekking hebbend op gebeurtenissen bii het R.K. Seminorie

te Wormond.
Het is moeiliik oon te geven woor men deze penningen konvinden.

Historische museq/ pot"iiculier"e colleciies, en voorol het Koninkliik
Penningkobinet te 's-Grovenhoge (Zeestrool 71b) kunnen hiervoor

bronnen ziin. Het perrningkobinet heeft een "Cotologus der Neder -
londsche en op Nederlond betrekking hebbende Gedenkpenningen",

's-Grovenhoge 1903, l90ó. Hierin ziin uiteroord niet de lotere qon-

winsten opgenomen. Doot'noost kunnen ols noslogwerk dienen:

F. von Mieris, Histo¡i der Nederlondsche Vorstin, 3 dln, 's-Gtoven-
hose 1732-1735.

G. uon Loon, Beschriiving der Nederlondsche historiepenningen, 4 dln,

's-Grovenhoge, I 723-1731 .

Vervolg op de beschriiving der Nederlondsche historiepenningen, 10

dln, Amsterdom 1822-l%9.
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II" ACTIVITE ITE N.

HISTORISCHE WERKZAAMHEID IN WARMOND.

ln oktober l9óó siorttê in Wormond een groep von een tientol leden

von het Historisch Genootschop "Wormeldo" met een oontol proiecten

die beogen kloorheid te brengen in enige zoken en perioden uit de

dorpsgeschiedenis, die nog niet voldoende belicht ziin"
Er wordt oon de volgende onderwerpen gewerkt:

I . Deverdelingvon het grondbezit en het grondgebruik ie Wormond

bii de invoering von het kodoster. Bron hiervoor ziin de Oorspron-

ll

keliik Aonwiizende tofels von het kodoster,

ll. Hetormwezen teWormond. Bronnen ziin hiervoor oude rekeningen

von de dorpsormen, notulen en ormmeesters etc.
lll. Wormond tiidens de iweede wereldoorlog. Bron: notulen Rood

en B. en W. correspondentie, gesprekken met inwoners.

lV. Wormond in de I geeeuw. Bronnen: Notulen von Rood, B. en W.,
reken ingen, gemeenteverslogen etc.

V" Wormondse huis- en boerderii- inventorissen in de l8e eeuw.

Bron: Notoriéle en rechterl iike protocollen.
Vl. De Wqrmondse veestopel in de lBe eeuw/ oontollen en soorten.

Bron hiervoor ziin de onder V. genoemde registers en sfotisti-
sche gegevens.

Vll. Een onderzoek noor het onolfobetisme in Wormond in de l9e
eeuw/ Bron hiervoor ziin de huweliiksregisTers von de Burgerlii-
ke Stond. De personen die hieroon meewerken ziin geen von ol -
le historisch geschoold" De interesse vesr de Wormondse ge-
schiedenis óf de Lrehoefte oon een z-invoile vr iieliidsbesteding,
bindt de groep,
Doorbemiddelingvon de Algemeen RiIksorchivoris werd mqch -
tiging vetleeird om hie¡'voor orchiefstukken uit de detde ofde-
ling von hel Algemeen Riiksorchief iiideliik op het Wormondse

gemeenfehuis te deponeren. Er" wordt met veel onimo gewerkt
oon deze proiecien, op een moondogovond om de vee'tien cio-
gen. Ondergetekende heeft de ieiding von het gehele Proiect,
besprok tiidens de eerste biieenl<omsl uiivoerig de bedoeling
von hei geheel en is steeds oonwezig veer het oplossen von e -
ventuele moeiliikheden. Het gevoor is uiteroord groot dot een

en orrder onioordt in historische prootovonden, moor omdot ie-
de. een took heeft gekregen die in co. één seizoen gereed kon

ziin, wordt er toch ook veel gewerkt.
Aon onderwerp lV", Wormond in de negentiende eeuw/ werken

de meeste personen. Het oontql notulenboeken von Rood en B"

en W, isdoortoetussen hen verdeeld en een ieder noteert hier-
uitde possoges die hem of hoor von belong schiinen, dit lootste

uiteroord beltrvloed door de instructie op de eersfe ovond. Als

l0

Mr. J" Dirks, Beschriiving der Nederlondsche of op Nederlond en Ne-

derlonders betrekking hebbende Penningen, geslogen tussen nov '
l8l3 en nov. l8ó3, Hoorlem 

.l889-1894"

w"K.F .Zwierzino, Beschriiving der Nederlondsche of op Nederlond en

Ñederlonders betrekking hebbende penningen, geslogen von l8ó4

tot 3l ougustus 1898, Amsterdom 1902-1908'

W.K,F" Zwierzino, Penningen geslogen of gegoien in de ioren-1 880-1931

Voorschoten I 935 "

Jhr, lr. A.C. von Weiler, Penningen geslogen of gegoten in de ioren
I 935-1 9ó0, Voorschoten 1960.

J" Dirks, De Noord-Nederlondsche Gil<Jepenningen, 2 dln, Hoorlem

1878.
De werken von Von Mieris en Vqn Loon hebben geen register op

plootsnomen; de overige genoemde werken wel"

Een inleiding over "Penningkunst" door Drs, o.N. Keuzenkomp-Roo-

vers is opgenomen in Jonusboekie nr. l, uitgove von de N.J,B.G,,6lz^
23-27,Voorts iseronder meer het Heemschutboekie von Mr, J.W. Fre-

deriks, ,'Nederlondsche Penningen", woorin de schriiver de volgende

onderscheiding mookt:
Portretpenn ingen, H istori epenn i ngen, Fom i I iepen n i ngen, S ier-of Pronk -
penn ingen, Penn ingen met rel ig ieuze en zinnebeeldige voorstel I ingen,

Gilde- en vroedschopspenningen, Priispenningen en Penningen von

verenigingen, hondelszoken e.d.
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III. BOEKEN EN TIJDSCHRIFTEN.

VERKRIJGBARE lNVENTARISSEN ALGEMEEN RIJ KSARCHIEF:

Devolgende orchiefinventorissen ziin momenteel verkriigboor bii het

Algemäen Riiksorchief en te bestellen door overmok¡ng von het ver-

r"jdubedrogoppostgironr.50T5SS von de comptobele von het Alge-

meen Riiksoichief met vermelding von de gewenste inventoris.

lnventqris vqn de fomiliepopieren von Beeloerts von Emmîchoven

(f. 5.ó0).
inu"ntorirvon de fomiliepopierenvon der Goes von Dirxlond (f. 2.80)'

lnventoris von de fomiliepopieren Stoop (f. 0'ó0)'

lnventoris von de fomiliepopieren Suyskens (f. I "20)'
Beschriiving vc¡n 

""n 
uurroreling stukken ofkomstig von het geslocht

Mockoy uo-n Oph"mert en von leden von oonverwonte geslochten

(f. r 3"50).
Het orchief von de Nederlondse foctorii in Jopon. (7.--)'
lnventorissen von de collectiesA.J.lmmink, F. Pinke, en C. Piinocker

Hordiik (f. l.ó0).
Bovendien is verkriigboor een heruitgove von: Muller, Feith en Fruin,

Hondleiding voor lret ordenen en beschriiven von orchïeven (Gronin-

sen 1902,2e druk) (f.5.50)'

NOG VERKRIJGBARE STENCILS, UITGEREIKT BIJ DE CURSUS

PLAATSELIJKE EN STREEKHISTORIE VOOR NOORD- EN ZUID-
HOLLAND, HAARLEM 1966-1967 .

Von de volgende stencils is nog een (kleine) voorrood oonwezig. De-

ze ziin uoo-, b"longstellenden verkriigboor tegen de hieronder verrnel-

de pri¡ren, door overmoking von het verschuldigde bedrog op de in de

kop von dit blod genoemde bonkrekening von de Stichting Contoct -
centrum te Leiden, met vermelding "stencils nr. ......""".''

l. Drs.J. Fox, Hetorchief von de grofeliike konselorii, loter de leen-

en registerkomervon Hollond; het orchief von het Hof von Hollond,

Zeelãnd en vrieslond; het orchief von de Grofeliikheidrekenkomer
te 's-Grovenhoge; het orchief von de Rekenk,:mer ter Auditie; het

orchief vonde Sioten von Hollond en Westfrieslond,3T blz., f.3.50.

2. Drs. J. Fox, Boliuwen en schouten in Hollond, hoe bii de.derd" ol:
delingvon hetA.R.A. noor hun benoeming te zoeken, 3 blz.,t. 0.50.

3. Prof. 
-Dr. 

F.W.N: Hugenholtz, Somenvotting voordrocht "De Ver-
holende bronnen",2blz., f. 0.50.

4. Drs. J.G. Kruisheer, Syllobus bii de inleiding over niet-verholen-

de bronnen , 3 blz, f. I .--.
5. Drs. H.H. von Regteren Alteno, Syllobus bii de inleiding overhet

orcheologisch onderzoek in Noord- en Zuid-Hollond, 6 blz., f. I .-,
ó. Prof. Mr.-J. Th. de Smidt, Rechtshistorisch opporoot (l¡t. opgove betr .

oud-voderlonds recht), 4blz., f. l.--.
7, Prof . Mr. J. Th. de Smïdt, Enkele richtliinen voor het moken von

een (rechts) historisch opstel , 4blz., f. l.--.
8. A.G. uon der Steur, Overzicht von de systemotische en methodo-

logische voorlichting oon de beoefenoren von locole en regionole

ge'schiedenis ín een ãontol Europese londen, 13 blz', l '--'
9. A.G. von der steur, Topogrofische ofbeeldingen, 13blz., f. 1.50.

10. A.G. von der Steur, Topogrofische koorten,'15blz', f' l'50'
I l. A.G. von der steur, ouer=¡"ht uon orchiefbronnen, von belong

voor het locool en regionoql historisch onderzoek in de provinc.ies

Zuid-en Noord-Holiond, oonwezig bii de derde ofdeling von het

A.R.A., 20 blz., f .

olgemene reþel wordt genomen.dot men beter te veel don te

;;;i; norerãn kon.wonneer iedereen ziin.boek heefr doorge-

werkt en de oontekeningen zo nodig thuisheeft uitgewerktrzol

n"rà""t"1'toppeliik getrocht.worden een oontol zoken uit de

ig" u"r*re'iristor¡e-te beschriiven. Op de resultoten hiervor

hoop ik te ziiner tiid noder te kunnen ingoon

õ:;;* d1'rurultåten von de ondere onderwerpen zullen hier

nod"r" mededelingen volgen, moor de redoctie ochtte het von

Û"long reeds nu d'i "gebeuren" in d¡t blod te signoler"i. 
O,,.

I
I
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12. A.G. vqn derstdur, overzichtvon orchiefbronnen, von belong voor

het locool en regionool historischonderzoek in de provincie Noord-

Hollond, oon*J=ig in het riiksorchief von Noord-Hollond te-É---
lelffiE-blz., f. l.--.

13. A.G. von der Steur en C. Hoek, ln druk uitgegeven repertorio vcrr

leenkomers in Noord - en Zvid-Hollond, 3 blz., f . 0.50'

14. Drs. A.M. von derWoude, Aspecten von de geschiedenis von het

plottelond, 5blz., f. 2.50.
15. brs"A.M.vonder Woude, Historische Demogrofie, 6 blz., f, 2.50.

HISTORI UNCULAE, moort 1967.

Het in moort 1967 verschenen nummer von HlsToRluNcULAE, het

blodvondestudenten in de geschiedenis von de Univer"siteit von Am-

sterdom, (eventueel te bestellen bii het Historisch Seminorium Heren-

grocht 28ó, Amsterdom), isgeheel gewiid oon de problemotiek von de

beoefening von de regionole geschiedenis.

Een en onder is het gevolg von een werkweek, woor een oontol Am-
ste¡dqmse studenten, onder leiding von Dr" J.L. von der Gouw, in de

cursus 1964-1965, zich speciool met dit onderdeel von de geschiede-
nisbezighielden, De heer von der Gouw opent de bundel en zet uit-
een dot de communicotie tussen de geschiedenisleroor en de historici
die zich metde geschiedenis von de ploots of streek woor de geschie-
denisleroor les geeft bezig houden, veel te wensen overloot. Om de

oonstoonde geschiedenisleroor eens in contoct te brengen met ploot-
seliike historici verstrekte het provinciooi bestuur von Zuid-Hollond,
vio de Culturele Rood, de finonciên die nodig woren voor een verbliif
von een week op Voorn-Putten,
Beholvede heerVonder Gouw hielden twee orchivorissen en een oon-
tol omoteurs indezestreek voordrochten. Er werd getrocht niet olleen
boeken en orchivolio te zien, moor ook het lond en de mensen, en on-
der de lootsten voorol de omoteur-historíci. 

.

De redoctie zegt noor oonleiding hiervon o.m.
"Wiezichverdiept indemonierwoorop in Nederlond in historicis ge-
produceerd en geconsumeerd wordt, constoteert enige communicotie-

stoornissen. Er is een vokmotige beoefening die beperkt bli¡ft tot de
vokmensen, en er is een productie von populoire historische literotuur,
dieloffeliike uitzonderingen doorgeloten,weinig te mqken heeft met
de vokmqtige beoefening von dit moment. Don is er nog een locole
productiedievook te weinig doordringt noor "boven" (de universíteit)
ên noor "onderen" (de zogeheten brede logen).
Wii, odspiront-beroepshistorici, ervoren onze sifuotie ols een twee-
slochtige: wii oefenen ons beroep uit met geld von de gemeenschop,
terwiil de resultoten vqn ons werk moor in beperkte mote indie ge-
meenschop circuleren. Doorom voelen wij ons verplicht te proberen
de communicotie te verbeteren.
De regionole geschiedenis is een goed oonknopingspunt: het is een
vok in opkomst, het sluit oon bii de belongstelling von veel omo-
teurhistorici en het sluit qon bii de lotente belongstelling von on-
deren voor de streek, plootsr'wijk, woor men leeft".
No verschillende ondere biidrogen over dit onderwerp komt P. A.
Henderikx met een plon voor de toekomst, dot moet voorzien in pro-
vincioleonderzoekcentro woor full time historíci werkzoom ziin t.b.v.
regionool en plootseliik onderzoek, zoveel mogeliik gecoördineerd
met wot onderen reeds doen.
Voor de somenwerking tussen de vokmon en omoteur noemt schriiver
onderwerpenols: deodel in de lote middeleeuwen, de relotié Potriot-
liberool, de vrouwenbeweging, het veldnomenonderzoek, etc. , onder-
werpendietevens ols grondslog voor notionole reseorchproiecten ge-
schikt ziin.
Als took voor de provinciole instituten ziet de schriiver voorol ook:
"het leggen von contocten met die geschiedenismensen die ols leroor
of orchivoris in deprovincie werkzoom zijn". Met nome met de Riiks-
orchieven in de provincies ocht de schriiver een orgon isotorische bond

zeer wenseliik.
Uitdegehelebundel Historiunculoe bliikt, dot de Amsterdqmse histo-
rische student oog heeft gekregen voor de locole en regionole geschied-
schriiving.
P.A. Henderikx heeft enkele constructieve ideeën voor verbetering,
woorvon een klein deel nu is gereoliseerd in de Stichting Contoct-



16 17

åentrum voor Noord- en Zuid-Hollond, woorvon dit Contoctblqd de

eerste uiting is.
Het provinciole instituut met een stof von enige historici zol nog wel

uu"n 
""n 

wensdroom bliiven en het is de vroog, of een londeliik, i1-
terun iversitoir insf ituut met één historicus per provincie, bii voorbeeld

verbonden oon de sfof vqn de Culturele Rood, niet een goedkopere

oplossing zou geven.
Àon d"r" eno;dere problemen zol in dit blod in de toekomil nog wel

oondocht besteed worden. 
v. d. S.

BOEKEN OVER ENKHUIZEN.

De vereniging Oud Enkhuizen publiceerde de cotologus von de bi-
bliotheelivon de vereniging. Het boekie von 23 p. is verkriigboor bii
de bibliothecoris de Heer J, Zwoon, Molenweg 79 Enkhvizen. Het

volt op¡ dot de vereniging in betrekkeliik korte tiid toch ol veel li-
terotuur over Enkhuizen verzomeld heeft. Dot men dit bezit voor de

leden toegonkeliik mookt is verheugend. ln de cotologus vinden we

ook vermeld de lndex op literotuur over Enkhuizen, door wiilen S.

Spoelstro. Dit bliikt een getypte liist(31 p, metsupplementen)woorin
de somensteller qlle hem bekende werken over Enkhuizen verzomeld
heeft, olsmede een groot oontol tiidschriftortikelen. De poging om

tot een locole bibliogrofie te komen verdient olle woordering. Het
liikt echter wel zeer gewenst om olgemene richtliinen op te stellen
voor dit werk. Een deel ervon, nl. het stelselmotig bewerken von pe-
riodieken en seriewerken (te voren vosl te stellen welke!) kon heel
goed in teomverbond gedoon worden. Op die wiize kon in betrekke-
liik korte tíid de grondslog gelegd worden voor meerdere plootseliike
bibliogrofieën terwiil het resultoot ook voor de grotere gewesteliike
bibliogrofie von veel belong is. De speelwogen en de bundels West-
Frieslond Oud en Nieuw komen voor bewerking in de eerste ploots
in oonmerking omdot er geen indices ziin.

J.H. R.

C. HOEK - Ropport betref f ende de werkzoomheden
verricht door ofdeling Oudkundig Onderzoek von
de Dienst Gemeentewerken Rotterdom, derde en
v ierde kwortoo I 1966 (gestenc ild ).

Als steeds geven de holfioorliikse ropporten von de heer Hoek een

overvloedvon moteriool voor de historie von Rotterdon en omstreken.
Von de volgende orcheologische werkzoomheden wordt verslog uit-
gebrocht,
Spiikenisse (woonheuvel op het terrein von de v.m. boerderii
"de Hoogwerf"), Zwiindrecht (houten fundering oon de Noord,
behorende tot de stodsgolgvon Dordrecht), Copellen oon den
lJssel ( l3e eeuws gebouw noqst het kosteel), Schipluiden
(voorburg von Kenenburg), N ieuw Morkenburg (diversevond-
sten), Oo s t Voo rn e (overbl iifselen vqn de middeleeuwse vuurtoren).
Bijzonder belongriik is een grote uitvouwbore tekening, woorop olle
middeleeuwse gebouwen, met uitzondering von de kerken, wooroon
in het .Nieuwe Moosgebied door de dienst von de heer Hoek tot nu

toeoondocht is besteed, stoon oongegeven. Het betreft plottegronden
von de huizen te Riviere (Schiedom), Holy (Vloordingen), Volcken-
steyn (Poortugool), Huis te Copelle, Juffer Aechtenwoning (Vloor-
dingen), Huis ter Sponge (Overschie), Bulgersteyn (Rotterdon), Ro -
denr i j s (Oversc hie), Storrenburg (Oversch ie), Steen hu izen (Vl oord in -
gen), Huis' te Wedeno (Rotterdom),'s-Grovenscure (Koiendrecht),
Huis te Kqthendrecht (Chorlois), het Gosthuis te Geervl iet, het Gost-
huis te Rotterdom, het Huis ten Ber"ghe (Hillegersberg), de vuurtoren
te Oostvoorne, de Schiedomse Poort te Rotterdom, De St. Jorispoort
te Rotterdom en de Londpoort te Geervliet,
Het feit dot olle plottegronden op één blod en op dezelfde school
ziin ofgebeeldrmooktdot hier een uitnemende mogeliikheid gescho-
pen is voor de bestudering von de bouwwiize in de middeleeuwen.
Buiten de opgrovingsverslogen bevot het ropport wederom een groot
oontol belongriike historische biidrogen:
l. C. Hoek, "Een stod ontstoot, biidrogen tot de geschiedenis'von

Rotterdom von vóór het einde von de veertiende eeuw". Afleve-



ring l, getiteld " De regelingvon heidiikonderhoud in Schielold"

UuJ"t'ri¡ft de verschillende woterschoppen in deze periode. De

outeur komt hierbii tot een oontol correcties op het ortikel von

S" Muller Hzn, "Over de oudste geschiedenis von Schielond",

Verh. Kon" Akodemie v. Wet. A'dom, Afd. Letterkunde, Nw. Reeks

xlv 3, en mooktdeze duideliik door middel von een oontol koor-

ten en biilogen"
2, De tweede oflevering in deze serie, "De Hof te Vloor"dingen", is

een prochtig voorbeeld von een besch¡iiving von een middeleeuw-

se hof.Achtereenvolgens wor"dt gesproken over de bodem, de, ter

plooise zeer belongriike, rivierdiik, de burggrofeliike bezittin-
gen, de grofeliike curtis en de oorsprong von de vloordingse cur -
iis en ten slotte overde hof te Vloordingen in de 1 I e en I2e eeuw"

3. De derde oflevering is getiteld "Het groven von de Poldervoort"

en befreft de oude woterweg tussen Vloordingen en Schiedom"

4" Ten slotte is in dit verslog de vierde oflevering opgenomen von

de "Stusién betreffendede Hoge Heerliikheid Voorne in de mid-
deleeuwen",dit mool gewiid oon "De Kopel en het Kopittel von

St. Poncros op het Hof te Oosivoorne".

v" d, S.

BEKNOPTE GIDS VOOR DE BEZOËKERS VAN HET ALGEMEEN
RIJ KSARCI-IIÈF,

('s-G rovenhoge I 967, 1ì p. gestenc í ld), verkrii gboor oon de I eeszoo l.

ln februori von dit ioor verscheen deze eenvoudige gids voor de be-
zoekers von hei Algemeen Riiksorchief. Het biizonder nuttige boek-
werkiebehondeltochtereenvolgens de took von het A"R"A., de orgo-
nisotíe, de inhoud en de rechfen en verplichtingen von de bezoekers
Voorts bevot het mededelingen over de toegong, het vrogen von in-
lichtingen, hef bezoekersregister, het oonvrogen en beworen von or-
chivqlio en het loten moken von fotogrofische reproducties. Aon het
eind ziin enige pogino's gewiid oon het geneolog¡sch onderzoek.

t9

ALKMAARSE JAARBOEKJ ES.

ln 1967 verscheen het Alkmoorse Joorboekie l9óó uitgegeven door
de N.V. Ter Burg teAlkmoqr,verkriigboqrviode boekhondel ó f. 5.90;
(von het eerste ioorboekie (19ó5)ziin nog enkele exemploren verkriig-
boor). Het succes von het eerste boekie mqokte het mogelijk de om-
vong uit te breiden tot 132 p. (onder geliikbliivende priisl). Von de

inhoud noemen wii: Bii de opening von Alkmoors nieuwe orchiefge-
bouw, de door Mr. H. Hordenberg bii die gelegenheid uitgesproken
rede. Jon l. von Egmond en de meester von Egmond doorD.P. von
Wigcheren, De geschiedenis von het witte kerkie te Heiloo door Dr.
E"H.P. Cordfunke, gevolgd door een onderzoek met de spode in het
witte kerkie door Drs. H. Holbertsmo. Vqste rubrieken in hei Joor-
boekie ziin de kroniek (focto olcmot iensio)en de literotuur over Alk -
moor. Deze rubrieken moken het oontrekkeliik om de gehele serie
comPleet te hebben 

J.H. R.

HISTORISCH BLAD VOOR NOORDWIJKERHOUT"

ln februori 1967 verscheen het eerste nummer von de eerste ioorgong
von het "Contoctblod von de Historische Kring 'Noortich in den

Houthe' " (Zeestrool 29, Noordwiikerhout, donoteurs f" 5,-- per ioor),
Hei is een gestencild blod von ló pogino's met enkele korte ortike-
len over de kopel in het Longeveld, over de Hooge Boeckhorst, over
Noordwiikerhoutse Zouoven en enige meer olgemene ortikelen over
qntiek en klederdrochten.
Het blod zol zeke¡ de leden von deze ionge vereniging tot meer in-
teresse voor de geschiedenis bewegen.
Wii wensen de kring veel succes en hopen dot zii ertoe zol biidrogen
dotermeer bekend zol goon worden von de biizonder belongwekken -
de historie von het dorp Noordwiikerhout (Boliuwschop, Abdii Leeu-
wenhorsf, de Hoge Boekhorst etc.).

v. d. S"

l8

(;
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LE IDSE JAARBOE KJ ES I 9óó en 1967 '

Hetvoorlootsiverschenen deel von het Joorboekie voor geschiedenis

en oudheidkunde von Leiden en omstreken (uitg" von de Ver. Oud-

Leiden, Burggrovenloon 48, Leiden) is gewiid oon de middeleeuwse

gur"hiåd.nli-uondiestod. Door ziin riike inhoud is dit deel niet ol-

i""n uoo, de plootseliike geschiedenis vqn belong, moor ook voor de

geschiedenis von west Nederlqnd ìn dez-e periode^

Éet boekie openi met een ortikel von dr,, W"C" Broot over de oudsie

geschieden is von de stod, voornomeliik geboseerd op orcheologische

iondsten. Lugdunum is in ieder gevol niet Leiden en Leiden is dus

woorschiinliik niet von Romeinse oorsprong, ol oppert dr., Broot de

ve,ondersteliing dot de Hooge Woerd, nu deel von de stod, een Ro-

meinse bewoning gehod kon hebben. De oudste tot dusver gevonden

sporenvon bewoning binnen de stod doteren uit de IOde eeuw en ook

ie oudste oonleg von de Burcht moest uit deze tiid ziin, Het tweede

ortikel, over het Leidse stodsrecht, is von de hond von de gemeente-

orchivoris, mr, Annie Versprille. Conclusie is dot het eerste, niet be -
woorde, stodsprivilege von Leiden, moei dotet'en von vóót' I 222^ Door -
mee isLeiden een der olleree¡ste steden met stodstechten in hel wes-

ten von ons lond. Het derde ortikel is von de hond von prof. dr. F.W"

N llugenholiz en behondelt de Leidse burggroof, een functi,¡noris
woo¡"over reeds het nodige is geschreven, onder meer door Blok, Op-
permon en Fockemo Andreoe. 7-onder gebruik von nieuw moteríool

komt schriiver toi enige nieuwe, zeer oonvoordbore suggesties..

G.P, Rodenburg en lr. H.H. Vos behondelen doorno een viiftol recenie

opgrovingen in en om Leiden: de Burcht, een ochtererf qqn de Bree-
stroot, hetkosteelterrein Rodenburg, hetodelliik huis L,¡ckhorst en het

kosteel Poddenpoel" Drs., B.N, Leverlond behondelt vervolgens het

kopittelvon St, Poncros, Dezestudie, geboseerd op zeer veel orchief-
moteriool, geeft een goed beeld von dit kopittel, woorin voorol le-
den von het stedeliike potricíoot zitting hodden, Een overzicht von
de prebenden met stíchiers, stichtingsjoor en eerste bezitters, besluit
dit belongriike ortikel. Prof dr. T.S. Jonsmo behondelt: "Het econo-
mischoverwicht von de loot-middeleeuwse stod ten oonzien von hoor
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ogrorìscheommelond", toegelicht voor Leiden en Riinlond. De outeur
schriift voornomeliik over de stedeliike verdedigingspolitiek, de be-
volkingspolitiek en de economische politiek; eerst in het olgemeen,
doorno von Leiden in het biizonder. Deze, niet op orchiefmoteriool
moqr op publicoties vqn onderen steunende studie, geelf een boeiend
beeld von genoemde drie ospecten von een middeleeuwse stod. De
lootste grofe biidroge is von de hond von D.H"A. Kolff. Geboseerd
op zeer veel orchiefmoteriool geeft schriiver een goed beeld von de
biizonder verworde situc¡tie in de ioren l5óó en 1567 ¡e Leiden, de
ti i d von de beroerten" Ach tereenvol gens komen de versch i I I ende groe -
pen ter sproke die in die ioren een rol in Leiden speelden: vroedschop,
schutteriien, gereformeerden, londodel, rederiikers enzovoorts. Een

tweetol biilogen, oongevende de fomilieverwontschop von de leden
vonde vroedschop en een liist 'ingedoogde ketters' besluiten het or -
tikel. Nognietgenoemd ziin een drietol korte biidrogen von lr. H.A.
von Oerle die een overzicht geven von dq, nog zeer bescheiden, ken-
nisdie wii von een oontol middeleeuwse bouwwerken in Leiden heb-
ben. Voorol oon de hond vqn oude verkovelingsputronen komi de
schrijver tot suggesties h ierover'.
Het Leids Joorboekie 1967 6evot ols von ouds weer een groot oontql
biidrogen over verschillende ospecten von de historie von stod en

streek:
H.J. Witkom, Jecrn Gillot, een Leids ingenieur"
P,C. Boeren, Hermon Boerhoove met ziin vrouw noor Pciriis in 1714.
E. Pelinck, De functionorissen belqst metde zorg voor de stods bouw-

wet'ken (1575 - ,l850).

H.A. von Oerle, De stodsuitbreiding von de ioren 1386/89.
J. Heniger, De Kriithoeve te Leiden.
W.C.S. von Benthem Jutting, Vorsteliik bezoek te Leiden in 1ó13?
W. den Boer, Robert Fruin en ziin fonds voor studiereizen.
J.J.M. Groffie, Een teestrede von J"H. von der Polm"
J.P. Duyvermon/ Somendoen (met omliggende gemeenten).
G. 't Hort, Het Hoogse Schouw.
J"B.W. Hol lestelle, Riinlonds wopen.
O. von Koppen, Heidens in Riinlond"
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D. von Tol, De gedoonteverwisseling von het huis Tol.

G.M. Zoetemeld, von Hertepod tot outoweg; Riipwetering-Hoogmode.

Voorts de voste rubrieken ols: Kroniek, de Leidse monumenten e.d.

JAARBOEK HAERLEM I9ó5"

Het in l9óó verschenen ioorboek von de Vereeniging "Hoerlem" be-
vot, noost de necrologieën, -wooronder die von Jhr. F. Teding von

Berlhout (lgB3-19ó5) von de hond von Jhr. F. von Lennep opvolt
doorde bekende persoonliike stiil von deze outeur- de volgende or -
tikelen:
Mgr. P.M, Verhoofstod, Jonsstroot 79 en ziin bewoners (betrefthet
pond woorin het Bisschoppeliik Museum - nog - is gevestigd).

Mei. Dr. G.H. Kurtz - Het "Huis ter Kleef" in de Fronkestroot.

M¡:C.W.D. Vriilond - "Nogmools Elswout in beeld" en Proeve tot
locqlisotie von een schoorsteenstuk".

Dr. O.H. Diikstro - Brond in de toren von de Grote Kerk (noor oon-
leiding von een oon de blussers geschonken Pen-
ning).

Mr, J.W.F.W. de Riik - Lotiinse inscripties te Hoorlem.
verder bevot het boekie de gebruikeliike kroniek en verslogen von

de ofdeling Monumentenzorg von Openbore Werken te Hoorlem.

IV. VRAGEN EN ANTWOORDEN

Bootsgeze I I enbeurzen.

Tiidens een forum op de lootste middog von de te Hqorlem gehouden
cursus werd de vioog gesteld of het een der forumleden bekend wos
of er nog bootsgezel lenbeurzen bestoqn.
De leden von het forum bleken hier niets over te weten; enige oon-
wezigen uit Noord-Hollond deefden mee dot deze door hier en door
nog wel voorkomen,
Toevoll ig stond in hei oprilnummer 1967 von Westerheem, orgqc¡n von
de ArcheologischeWerkgemeenschop voor Nederlond, een ortikel von
W. Coniin "De N.H. Kerkte Hquwert", een dorp gelegen in het cen-
trum von West Fr,ieslond, tussen Hoorn en Medemblik. De schriiver
deelt hier het volgende mee over de "zeevo.rende beurs":
"Hoewel buiten bestek von dit ortikelrie vollende, is het wel oordig
iets over de Houwerlse Bootsgezellenbeurs te verfef len. De zeevoort
wos in de zeventiende eeuw een vrii riskont bedriif en menig huis-
voderkeerdevon een verf'e reis niel teiug, vrouw en kinderen in bit-
tere ormoedeochteriqtende" Vaok ook gebeurde het, doi zeevorenden
gevongen werden genomen door Dvinkerker of Borboriise kopels om
tegen een oonzienliik lcsgeld weer te worden vr'iigeloten.
Aldeze rompen hebben geleid tot het in vele dorpen stichfen von zgn.
Zeevorenden Beurzen woorín de zeevor'ende, ofhonkeliik von cie te
moken reis, een bepoolde conf¡"ibr,¡tie diende te storten, Uit deze
Beurzen ontvingen nqbestoonden een uitkering of werd een gevonge-
ne vriigekocht" De Bootsgezel lenbeu:"s von Houwert bestoot nog steeds,
ol behoeven don geen uitkeringen meerworden gedoon oon nobestoon-
den of gevongenen. De kleuterschool von Hquwert ontvongt echter
regelmotig subsidie uit genoemd fonds"
Wii willen noor oonleiding hiervon de lezersgroog vrogen in welke
ondere Noord-Hollondse dorpen deze beurzen bestoon hebben en wot
ervon geworden is.
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Mr. H. VAN RIEL OVER DE BEOEFENING VAN LOCALE
GESCHIEDENIS.

lneenbespreking in het moqndbtod Amstellodonum von de oppog.
14-16 von dit blod besproken bundel Historiunculoe, zegt Mr. Von
Riel onder meer:

"Deze publicotie brengt ons íntussen geen stop noder tot de oplos-
sing von het hoofdprobleem, nqmeliik dot von de gemotiveerde
themostelling. Heteerstewot geschieden moet, is dot oon begoof-
o'eomoteursuiteenwordt gezet, wot ze wel en niet kunnen, welke
noodzokeliike kennis zii zich op eenvoudige wiize eigen kunnen
moken, buiten de Universiteít om dus, en,wqqroon de geschíed -
schriiving in groter verbond gezien behoefte heeft.

"Doornoost een bibliogrof isch overzicht met uitvoerige oontekenin-
gen von goede historische lectuur in het olgemeen. lk doel dqor-
mee dus bepoold niet op een bibliogrofie von Zuid-Hollond bii-.

IV. VRAGEN EN ANMOORDEN

Bootsgezellenbeurzen
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