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Door de vermindering von de scheepvoort in Hollonds Noorden ver-
dween longzomerhqnd de oorspronkeli jke doelstelling von de boots-
gezellenbeurzen. Zïiwerden echter niet opgeheven, mqqr omgevormd
tot fondsen met een meer olgemeen chorifotief doel. Toen de uitke-
ringen oon zeevorendenverminderden konden de beheerders de inleg-
gingen goon beleggen en zo ontstonden kopitolen die regelmotig re-
venuen goven. Hef beheer kwom direct of indirect oon kerkeliike of
gemeentel ii ke instonties en zo hebben verschï I I ende historïsche beur -
zen nog een bescheiden en in stilte verrïchte functíe in hetplootse-
I iik mootschoppeliik leven.
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LEENKAMER ADMINISTRATIES ALS BRON VOOR HET HISTO-
RISCH ONDERZOEK.

door C. Hoek.

Aon het leenstelsel, dot ¡ot 1795 in het groofschop Hollqnd in ge:
bruik bleef, donken wii een bron voor historisch onderzoek, wêlke
vook gegevens tot in de dertiende eeuw oplevert. Deze gegevens
betreffen niet olleen onroerende goederen, zools percelen lond,
huizen met erven, kostelen, moor ook het uitoefenen von rechten
binnen bepoolde met nome genoemde gebieden¿ zools de visserii in
bepoolde woteren, het innen von tienden, het uítoefenen von hoge-
en/of logere rechtsprook of von collotierechten en soms uitkeringen
vc¡n een vost bedrog uit bepoolde domeinen.
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Reeds vonof de dertiende eeuw wordt een dubbele odministrotie op-
gezel betreffende deze leengoederen. Oorspronkeliik kreeg de leen-
mqn von de leenheer een brief wqorin het leen werd beschreven met
de wiIze woorop dit kon vererven/ b.v. ols recht leen, woorbii qlleen
de oudsie zoon mocht opvolgen, dus geen dochter of ondere bloedver-
vionten - zools een Iongere broer zîin kinderloos overleden oude-
re broer -, dit in tegenstelling tot een onversterfeliik leen, woqrin
recht vqn opvolging mogeliik wos, met in ochtnome von een zekere
volgorde, voor olle nokomelingen von een bepoolde persoon, deze
kon de eerste leenmon zîin moor ook diens voder of grootvoder.

Wos het dus zook voor de leenmon om zuinig op zíin leenbrief te
ziin, dit gold ook voor diens opvolgers, die op hun beurt een leen-
brief kregen/ moor woorin meestol verwezen werd noor de bepolingen
von de oudste brief.

Zo lreffen wii don in de orclrieven ofl<omstig von leenmonnen, die
zich vook in porticulier bezit bevinden, soms hele series leenbrieven
oon, die de geschiedenis von een of meer lenen geven.

Voor de leenheren werd, noormole het oontol von hun mqnnen gro-
ter werd, de noodzook dringerder om zelf een overzicht te kriigen
vqn wot ieder vqn hen in leen hield en onder welke voorwqorden.
Sommigen lieten doqrom bii de belening door de leenmon een soort
"ontvongstbewiis" inleveren, wqorin deze verkloorde wot hii in leen
hqd ontvqngen en op welke wiize. Dergeliike brieven ziin b.v. oqn-
wezig in het qrchief von de obdíi Egmond en voorol in die von ver-
schil lende Utrechtse kopittel kerken.

Moor de oudste vorm von registrotie is het domweg oonleggenvon
een liist von leenmonnen op een bepoold ogenblik met opgove wot
elk hield en of het rechte of onversterfeliike lenen woren.

Een dergel iIke I iIst is ten dele bewoord von de leenmonnen von groof
Floris V, oongelegd in ì 281 - 1282 l), een lotere liist is oongelegd
von de grofeliike leenmonnen in 134ó - 1347 2) hierop volgf er een
vqn 1390 3), een nieuwevon ì40ó 4) en opnieuween von1472 5).

5l

Von de heer von Voorne ìs een deel vqn zo'n liist bewoor-d uit l30O--
l3l0 ó),vondeheervonWqssenooreen uit de zelfde tiId, die echter
delen bevqt von een oudere lïist. 7). Stierf nomeliik een leenmon,
don sloeg men diens nqqm door en zette die von ziin zoon ervoor in
de ploots.
Op den duur werd zo'n liist te slordig en schreef men deze over;
woorbii men de doorgehoolde nomen wegliet, wot in de oudste Wos-
senoorse liisl bewiisboor is.

ln de veer'tiende eeuw begint de grofeliike konselorii r.egisters oon
te leggen, woorin men von iedere verliibrief, die de konselorii ver-
lÍet, een ofschrift inschreef. Hod de nieuwe leenmon oudere brieven
bii zich, don mookte men vook von de gelegenheicl gebruik om ook
deze in het register op te nemen/ zodot in deze registers don ook
oudere qcten voorkomen.

ln 
.l390 

riep men olle leenmonnen op om hun lenen te lqten registre -
ren en legde men hiervon een liist oon, woorbii men de oude registers
vergeleek met hun leenbrieven; kwomen hieronder stukken voor die
in deze registers ontbrqken don werd in de liist de woorden toege-
voegd "ende des siine brieve" woorno in een nieuw register de be-
trokken brieven werden ofgeschreven met de noom von de leenmon
erboven. B).

Ook de kleinere leenkomers moken een soortgeliIke ontwikkeling
door zodot wii in de loop vqn de viiftiende eeuw overol series door-
I opende I eenreg isters v inden, woorin de leenbrieven in chrono I og ische
volgorde ziin ingeschreven.

Deheer von Motenesse is woorschiinliik een von de lootsten die orde
opzoken stelt, wont de klerk die het oudste regíster oonlegt honteert
nog tot l5l5 de pen.

Deze geregelde series omvqtten een periode von ruim drie eneen
holve eeuw/ wqoroon don nog vook delen voorofgoon met gegevens
die een tiidsbestek vqn honderd tot honderdviiftig ioor omvotten.
Reeds vroeg heeft zich de behoefte doen gevoelen/ om snel indeze
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delen olle stukken, betreffende een bepoold leen, te kunnen terug-
vinden.
Degrofeliikeombtenqrenbegonnen indexen te moken op de vele de-
len, eerst per deel ingedeeld, lqter sqmengesteld uit meerdere delen,
topogrofisch i ngedee I d.

Eenfrooivoorbeeld hiervon is het z.g. Remissorium Philippi, voltooid
in 1450 9), woorvon het gedeelte dot een toegong geeft op de oud-
ste leenodministrotíe nog oltiid zeer bruikboor is en voqk veel snel-
ler re3ultoten bii een onderzoek oplevert don de qchttíende eeuwse,
op trefwword geplootste, indices von de griffier Gousset, dïe beholve
door een groot oontol delen (34, elk even groot ols hetRemissoriuml)
ook vook niet het gewenste resultqot geven dqqr het heel moeilïik
is te ontdekken oon welk trefwoord Gousset heeft gedocht, wont soms
ís het de geslochtsnqqm von.de leenmon, mc¡or een ondere keer de
plootsncom woor het leen gelegen ïs.
Hoe grondig Gousset ook gewerkt heeft, men moet olt¡¡d oppossen
bii het gebruik von ziin index geen leeszoqlbedîende te versliiten.

Op de lotere registers, sedert het begin von de Bourgondische tiid,
werden in de zestiende eeuw repertoriq gemookt, dit wil zeggen, re-
gïsters, topogrofisch ingedeeld, woorbii leen voor leen dusdonig be-
hondeld werd, dot onder de omschriivíng vcn het leen olle leenmon-
nen in chronologische volgorde werden opgesomd met het ioor von
hun belenïng en met ver"wiizing woor het ofschrîft von de betrokken
brïef in de leenregisters te vinden is. Deze repertorio ziin loter bii-
gewerkt en soms vervqngen door nieuwe exemploren. l0).

Ook de heer von Wossenoqr lqot in 1550 een groot repertorium op ol
ziin leenregisters oonleggen dot tot het einde vqn het leenstelsel
wordt biigehouden, wot ook in de meeste qndere porticuJiere leen-
komers von enige importontíe geschiedt.

,\l deze repertorio ziin hulpmiddelen bii het snel terugvinden vqn de
gegevens in de leenregisters. In de in 1948 in druk verschenen in-
ventoris von het qrchief von de Rqod en Rekenkomer von Bredq tot
l58l door meiuffrouw Dr. S.W.A. Drossoers is een repertorium opge-
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ñomen op de leenregisters von Polonen en de Lek in di.t.orchief. qqnJ
wezig, bevottendegegevens tussen l309en 1576, Dit is geheel volgens
het principe von de oude repertorio opgesteld, riren kon niet volstqon
rs¡hèt repertorium te roodplegen, het gebruik von de registers bl¡¡ft
noodzokel iik.

Vonenigszinsqndereopzet ziin de repertorio, welke sedert 195ó uit-
gegeven ziin door de Zuidhollqndse Vereniging voor.Geneologie I I ) .
Al I ereerst omvot het hoofd boven el k I een de voll edÍSjé topogrofische
omschriiving ervon volgens de oudste octe, dus ook de e igenoors von
de belende percelen, moor bovendien.ook von iedere belending de
lotereomschriivingen ols deze ín iongere brieven volgens de don be-
stoonde toestond worden opgegeven. Hierdoor worden gegevens ver-
schoft over de belendende percelen, zodol in het gunstigste gevol
niet gegevens over een perceel moor ook over de 4 belendingen ge-
vonden worden. Wiizigingen in perceels-, weg - en woteringnomen
vollen hierdoor in een oogopslog of te lezen.

Ten tweede worden uít iedere leenbrief olle gegevens over liiftochten
en qlle met nome genoemde rierhfropvailgers vermeld, woordoor een
groot oontol geneologische gegevens wordt vostgelegd.

Ten derde worden ook die gegevens verwerkt, die niet in de leenre-
gisters voorkomen, moor bliiken uit leenbrieven in ondere qrchieven
zodot een ten dele reconstructie von de leenkomer wordtverkregen; een
en onder met'verwiizing von de vindploqtsen von deze gegevens.
Hierdoor heeft men ols het wore de registers von de betrokken leen-
komer thuis op de boekenplonk stocn in een zeer gecomprímeerde
vorm en overzichteli¡ker don de vroegere leengriffiers hodden.

Dot de ve I e I eenopvo I gi ngen vo I gens I i i nen von bl oedverwon tschop vorr
de geneologen een biizonder belongriike bron vormen is zonder.meer
duidelíik. Moor wot is de betekenis vqn deze bron voor de locole
geschiedenis ? ì

Achterlenen ziin voor het grootste deel verkochte domeinen von de
leenheer. ln de redoctíe vqn de leenbrievèn vinden wíi hieromtrent
;vriiwel nooit iets terug, dqor de leenheer verkloqrt dot de leenmon

lr
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uit zi¡n eigen goed een en onder oon hem heeft overgedrogen en

doornovon hem in leen heeft terugontvongen. Toch is het bewiisboor
dot zeer vook hieroon de verkoop door de leenheer is voorofgegoon,
ols von de leenheer de domeinrekeningen bewoord ziin,6 v. die vqn
de groof Jorenlongworden bepoolde stukken lond verhuurd om doorno

uit de rekeningen te verdwiinen om echter in de leenkomerodmini-
stroties ols leen op te duiken. De verkoopsom wordt long niet ol-
tijd dcor de betrokken rentmeester ontvqngen/ moor vook rechtstreeks
voldoon oon de rentmeester generool of diens voorgqng?er, de rent-
meester belost met de finoncién vqn het grofeliik hof.

Wonneer men in een bepoold gebied de verdeling von de grond wil
vostsfellen, dqn ziin hiervoor meestol de kohieren von de tiende
penning uit het midden von de zestiende eeuw beschikboor, woorvon
voorol bii de lotere de londeriien in topogrofische volgorde worden
opgegeven. Het kost meestol niet veel moeite om hier de ligging von
de bepoolde complexen goederen von ombochtsheren, oro.otgrondbe-
zittersopdekoort oon te geven. Ziin deze personen in het bezit von
een eigen leenkomer, don loont hef de moeite om deze ochterlenen
eveneens oon te geven/ wot vook het gevolg heeft dot meer of min -
der ooneengesloten groiere complexen ontstoon. Kent men nu de on-
derlinge verwontschop von de eigenoren von deze complexen, don
bliiktdotmeerderevon deze lootsten op hun beurt ontstoon ziin door
opdeling von grotere en oudere bezittingen.

Vervolgens dient no gegoon te wo¡.den of het oudere complex in ziin
geheel of gedeelteliik leenroerig is, b.v. oon de groof. Het kon ge-
beuren dof miinheer A en ziin nokomelingen von degroof b v, ó0
morgen lond in leen houden in een bepoold ombocht ln de zestien-
de eeuwse belostingkohieren komt noch een complex von ó0 morgen,
noch het geslocht A voor. Wot bliikt nu, het perceel is ols ochier -
leen in hetbezitvon5 ondere personen, die elk wel in het belosting-
l'r<,hier voorkomen. Longs deze weg is het dus mogeliik enige grofe-
liike hoeven op de koort te tekenen, die wellicht de oudste onigin-
ninqskern von het ombocht hebben gevormd.

Dit zelfde is mogeliik met oud bezit von b.v. de obdii von Egmond,
Utrechfse kerken enz.

Noten

t.
2.

3.
4"
5.
6.
7.
Õ.

9.
i0

Leenkomer' Hollond, inv. nr. 5.
idem inv. nr'. 5.
idem inv. r'tr. 422.
ìdem inv. nr . 281 .

idem inv. nr. 283.
idem inv" nr.90.
Leenkomet' Wossenoor, register AA,
Leenkorner Hollond, inv. nr. 49.
idem inv. nr. 282 6is.
idem inv. nr. 193 tot en met 263, de
indices von Gousset ziin inv. nr" 369 to¡ en met 403.

Voor een overzicht von de publicoties wordl' verwezen noor het
"cursus stencil " nr. I 3.
Aon de in ber"werkingziinde leenkomers kon worden toegevoegd
die von het huis te Wormond.

il
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DE KOHIEREN VAN DE PERSONELE QUOTISATIE IN HOLLAND
VAN ];'42.

door Dr. P.W. de Longe.

Als ervroegergeen belostingen geheven woren/ of er geen enquête-
verslogen en kohieren ter zoke bewoqrd gebleven woren/ zou onze
kennis von het verleden veel bepei'kter gebleven ziin, don nu het
gevol is. Onder de l<ohieren uit de tiid von de republiek nemen die
vqn de voorlopers von de lotere inl<omstenbelosting een biizondere
ploots in,omdot ze * in sommige opzichien meer geliikend op die von
de lotere personele belosting * ons meer don ondere enige indruk ge-
ven von de persoonliIke omstondigheden von de oongeslogenen. He-
loos is iuist von deze kohieren betrekkeliIk weinig bewoord gebleven.
Dit zol wel verbond houden metde omstondigheid, dot er ten oonzien
lriervon meer oonleiding bestond om de gegevens/ die ze bevotten,
niet verder don strikt noodzokeliik te verspreiden.

Zo is don de hierboven genoemde belosting de enige in zíin soort,
woorvon nog betrekkeliIk veel moferiool bewoord is gebleven, ol is
dit don ook voor een groot deel qon toevol te donken. Elk von deze
kohieren moet in een qontol exemploren bestoon hebben, doch de
rneesie doorvon - in een oontol gevollen zelfs qlle - ziin verloren
gegoon. Zo bevot het orchief der Finoncie von Hollqnd (A"R.A) geen
enkel stukvon deze oord, evenqls verreweg de meeste von de betrok-
t<en gemeente-orchieven. Een zeker oontol is bewoord gebleven in
hetorchief der Rekenkomer ter quditie von de gemeenelondsrekenin-
gen (eveneens A R.A)rmoorhet grootste oontol komt voo¡ in de col-
lectie Meiiners von het Rotierdoms gemeenteorchief . Hoe dit door
gekomen is, heeft Mr. w.F.H. oldewelt uiteengezet in het Rotterdqms
-loorboekie von 1949, p. 268-281, wcor bovendien opzet, inrichting
en de wîize von toi stond komen von deze kohieren ís behondeld.
+eloos ziin in dit ortikel de nomen vqn vier von de steden, woorvqn
,. ¡hìeren bewoord qebleven ziin, uitqevollen.

Deze [:ohieren ber¡otten in het olgemeen gegevens omtr.ent olle
î'soner, met een ioorliiks inkomen von f. ó00 of mee' Deze per-
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sonen zi[n opgenomen in volgorde von de nummers von de door hen
bewoonde huizen, welke nummers ontleend ziIn oon de huizenkohieren
vqn 1732 (A.R^4., orch. Finoncie von Hollond nos.4B5-522). Behol-
ve de noom en het beroep vr:n de oongeslogene ziin vermeld: het
or;ntol dierrstboden, de huulwor:rde vo¡1 het huis, het oontol buiten-
plootsen, hetqontoI poorden, benevens de klcrsse, wciorin ziiir geschot
inkor¡en volt, en het door"op gebosee;'de bedrog von de oonslog. De
stul<i<en uit de collectíe Meiiners (w"o. ook dot von het gemeenle"'
orchiel von Amsterdom, dot dooruit ofkomstig is) bevotten ook het
bedrog von het geschotte inkomen.

Fiet Amsterdomse kohier is door mr. Oldewelt in ziIn geheel gepu-'
bliceerd (uitgove Genootschop Amstelodomum, 1945) voorzien vqn een
inleiding en een oontol registers" Dezelfde schriIver heeft in de Eco-
nomisch Historiscl'eJoorboeken XXIV en XXV (resp. p. B0-162 en

167-'249) somenvottende overzichten von gegevens uit deze en een
poor oudere kohieren gepubliceerd onder de titel: De beroepsstructuur'
von de bevolking der Hollondse stemhebbende steden volgens de ko-
hieren von de fomiliegelden vqn 1674, 1715 en 1742.

Overzicht von de bewoord gebleven kohieren von 1742"

A = ln het Al gemeen Rii kscrchief, Arch ief von de rekenkomer ter ouditie
B = ln de orchieven von de betrokken gemeenten.
C =, ln de Collectie Meiiner", Gemeenteorchief Rotterdom.

Alkmoor(C, dit in fotocopie: B); Amsterdqm (B), Amsferdom en kwor-
tier (A); Brielle (C); Delft (C), Delft en Delfshoven (A); Dordrechf en

kwortier (A); Edom (C); Enkhuizen (C); Gorinchem (C); Goudo (C);
's-Grovenhoge (Aen C); Hoorlem (B en C), kwortier von Hqorle* (A);
Hoorn (C); Leiden (C), Leiden en kworlier (A); Medemblik (C); Mon-
nikendqm (C); Purmerend (B en C); Rotterdqm (C), Rotterdom en kwor-
tier (A); Schiedom (C); Schoonhoven (C).

Welke plootsen destiIds tot hef kwortier von een bepoolde stod be-
hoorden, is te vinden in de (gestencilde) inventoris von het Archief
von de Finoncie von Hollond, die beholve op het A"R.A. o.m. ook op
het R.A. te Hoorlem geroodpleegd kon worden.



5B

DE AFZANDING VAN DE HOLLANDSE BINNENDUINEN IN DE

l7e EEUW.
door A.G. von der Steur.

Over de ofzonding von de binnenduinen longs de Hollondse kust
is slechts weínïg geschreven" Het is bekend dqt hier reeds zeer long
ís ofgezorrd,eenproces datzich, zii het in geringere mote, ook thqns
noo voortzet, moor wonneer dit is begonnen is niet bel<end. Een on-
dere vroog is wot de voorncromste reden wcJS voor dit ofzsnden: hel
verkriigen von betere grond of het gebruik vc¡n het zond voor ondere
doeleinden (oonleg diikenl).

Ook over de n¡i;nÍer von het ofzonden is weinig bekend. Deed de
grondgebruiker dit zelf of woren er speciole orbeidskrochten voor
dit werk? "Zandvaorder" is een beroep dqt in de steden en dorpen
ochter de Hollondse kust wel voorkomt, moor "zondgrover" is mìiníet
bekend. Ook over het orrntol zondvqqrders in de loop der tiiden is
niets bekend. (ln Wormond woren er twee in 1674 (Kohier Fomilie-
geld, Gemeenteqrchief, Leiden).

Het bronnenmoteriool over het ofzonden is zeer gerîng, moor uit
plootseliikebronnenzql tochnog wel veel ziin of te leiden. ln trqns-
portocten von grond woldt vook, o.m. bii de grensbepoling, over of-
zcnding gesproken, mcqr ook ziin er notoriële en rechi'erliIke verklo -
liirgen en ook wel koorten biivoorbeeld betrefi:ende de oonleg von
wegen en vcrorten, beirel<l<ing hebbend op het ofgezonde gebied.

De ornvong von de werl<zoomheden zol er echter slecl'rts zelden uit
bliiken en ook zol het niet gemokkeliil< vollen vergeliikingen met
ondere plootsen te moken.

Nu is een von de weinige bekende bron¡-r n, geheel Hollond be-
treffend, voor dit lootste von enig belong. Het is het "Quohier von
lqnden die sedert het redres generqol von 1632 ziin ofgezond en die
qlsdoen int quohier der verponding niet siin gesteld" (Algemeen Riiks-
crchief, Finqncie vqn Hollond, nr. 473).

Dit kohïer is opgesteld door de heren von Wimmenum en Druyve-
steyn, ols commissorissen uit het college von Gecommitteerde Rqden
von de Stoten von Hollond en Westfrieslond, doortoe oongewezen bii

59

resolutie von 2 en 3 iuli 1652" Deze resolutie spreekt over londen die
"ofgesont ofte ofgecort" ziin en geeft de commissorissen opdrocht ook
te letten op "londen voor desen oende wildernissen onnex ende olsnu
doervon gesepqreeri siInde".

Op ll [on. 1ó52 besloten Gecom¡¡itteerde Roden de heren Von
Wimmenum en r)osdorp te belosten met het verder biiwerken von het
kohier von 1652, moor op 20 mei" ló59 wordt i.p.u"Oosdorp weer
de heer Druyvesteyn benoemd.

Op 26 okiober" 'lóó0 wordt het kohier don door deze heren ofge-
leverd, die inrniddels ook zelf de verschillende plootsen hodden be-
z<¡chi.

Wii kunnen dus oonnemen dot de ofzrrndingen/ woo!'von in dit ko-'
hier sproke is, geschied ziin tussen 1632 en 1660, in een periode dus
von biino30[oor. Hier en door bliikt ook uit de plootseliike opgoven
dot deze in ió59 ziin gedoon.

Het is de vroogof deze ioren representotief ziin voor hei ofzonden
in de l7e eeuw. Er bliikt uit dit kohier dot hier en door ook voor
1632 is ofgezond en in verschillende plootsen is men in 1óó0 nog
druk bezig.

Per ploots stoon in dit kohier de volgende gegevens.
I . de nomen der toxofeurs, meestol leden von het plootselijk bestuur.
2. de nomen der eigenoors von de ofgezonde londen.
3. de bedrogen woormee de oonslog in de verponding voor deze of-

gezonde londen werden verhoogd.
4. de oppervlokte von de ofgezonde grond en soms een nodere oon-

duiding von deze grond. De oppervlokte wordt een enkele mool
niet exoctopgegeven, biivoorbeeld "een houck wildernis". ln ver-
bond hiermede zíin de ciifers die de oppervlokte oongeven soms
von "cq." voorzien. Voor de omrekening is uitgegoon von I mor-
gen=óhont=ó00roeden.

De volgende liist kon nu uit dit kohier worden opgemookt:

P loo tsnoom oppervlol< der qf- verhoging in
gezonde grond de verþonding

Beverwiik
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Wiick op zee
Wiick oen Duyn 9m 374r
Ve lsen 3m 300 r
Tethrode, Aelbersbergh ende Vo-

gelesongh I4m I 00 r
Heemskerck
Heemstede
Bennebroek
Hillegum
Cotwiick buyten ende Cotwiick

bi nn en
Oestgeest
Wolmont
Sossenheim
Noortwiick
Lisse

Wossenqer en ZuytwiIck
Noordwiikerhout
Voorhout
RiIswiik
Woteringen
's-Grovesonde
Sont Ambocht
Noeltwiick
Voorschoten
Veur
Monster
's-Grovenhoge

Totoo I

13.12.

co. 3ó5 morgen co. 1400.-.-
co. 617 .-.-

ruim f. 2000.-.-.
Er bliikt dus fussen 1632 en lóó0 in de duinstreek 3ó5 morgen te

ziin ofgezond. voorol onder 's-Grovenhoge, Wossenoor, Lisse, Voor_

ól

houten Heemstede. ln ondere dorpen woor men dit wel zou verwoch-
ten, bliikt deze octiviteit in deze ioren gering te ziin.

De volgende plootselijke biizonderheden, die o.m. oontonen dqt
deze liist niet zonder meer betrouwboor moet worden geocht, kunnen
nog worden vermeld:
WIJCK AEN DUYN: Onder de ofgezonde gronden ziin percelen ge-
noqmd "De Belt" en " Het Beltie". Joho¡r Bicker is hier de grootste
"ofzonder " .

TETHRODE ETC.: Hierwordtde perceelsnoom "het groote porck" g"-
noemd.
HEEMSTEDE: uitde omschriivingen bli¡kr dqi de ofzondingen ín lóóo
nog in volle gong ziin, tevens dot er reeds in ló54 een oontol per-
celen in de verponding ziin verhoogd. De oppervlokte von deze loot-
ste percelen wordt in dit register wel gegeven; onder het geldbedrog
wordt de verhoging echfer niet genoteerd. Het feit dot zes stukjes
484 roeden groot ziiri doet vermoeden dot hier een bepoolde verko-
veling oon ten grondslog log.
HILLEGOM: Onder deze ploots is op ofgezond duin "elst,,geplont.
NOORTWIJK: Enkele percelen onder Noordwiik ziin slechts ,'een

weynig offgesont" of "een weynig verloecht",
LfSSE:Hier wordtgememoreerd dot Cornelis von Sypesteyn "verschey-
de houcken uyt de duyn (heeft) offgesont en met elst beplont, Dese
werden bii Sypesteyn in erfpocht uytgegeven". Mqor ook Von Syp"-
steyn's eigen "wooninghe en londen, leggende op 't molle got", co,
20 morgen, bliiken voor een groot deel uit cfzonding ontstoon te ziin.
Grote ofzondersziin voortsAdrioen Block Moerfense en Jhr. Von der
Loen. Onder de verhoging von de aonslog in de verponding ís een
bedrog od. f. 32.- opgenomen voor de door de heer vqn Lisse verbe-
terde "Berchout" von l0 morgen. Deze l0 morgen is niet bi[ het cii-
fervon deoppervloktegeteld. Ook de 3 m 300 roeden von de bediik-
te Hofpoel is wel in het geldbedrog opgenomen (voor f. 14.-.- ), niet
onder de oppervlokte.
WASSENAAR: Hier is bii een enkel perceel het gebruik genoemd.
Vook is het elstlond of houtbosie, moor ook werd de ofgezondegrond
tot weilond of teellond gemookt. Dit lootste wos woorschiinliik het

co. 29 m
l0m l95r
7m

3m 25r
co.5l m

52m 205r
Bm 200r

co. 48 m

cq. l23m

12.7.14.
lt.tó.t.

45.1 1 .-"

105.1ó.-.
25.10.-.
21 .-.-.

6.4.9.
224.16.6.
171 .s.4.
10.ó.-"

139.12.-.

ll5 m 450r

619.8.6
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meest gebruikeliik, moor uit dit kohier bl¡¡kt dit niet'
VOORHOUT: Hier is Cornelis von Roosenburgh een groot ofzonder.
MONSTER: ln Monster is in 1654 de verpondingsoonslog.reeds met
f . 47.-,- verhoogd. Dit bedrog is nu níet meer meegeteld.

's-GRAVENHAGE: O.m. wordt hier Sorghvliet genoemd, de ploots
vqn Jocob Cots, met een verhoogde oonslog von f ,42,-.-.
's-GRAVENLAND: De qfzondingen onder deze ploots ziin in ons o-
verzicht niet verder genoteerd, 's-Grqvenlond is overigens de enige
ploots in het Gooí die genoemd wordt.

In het olgemeen moet er nog op gewezen worden dot deze ciifers
met het oog op belostingoonslogen ziin verzomeld, zodqt met de ge-
bruikeliike verduistering rekening gehouden moet worden. Het feit
dot de beide commissorissen verklqren dot zij eerst in I óó0 het re-
gister konden ofsluiten omdqt de door toxoteurs gemookte liisten
"imperfect" woren bevonden en zii de plootsen zelf moesten bezoeken,
benodrukt dit nog.

Voornoderegegevensoverdit onderwerp houdt de redoctie von het
Contoctblqd zich oonbevolen.

ACTIVITEITEN

DE CURSUS OORKONDENLEER.

Voorde op12 februqri onder leiding von Drs. J.G. Kruisheer gestor-
te cursusoorkondenleer goven zich l4 leden op.Besloten werd ãot de
cursusvoorlopiggehouden wordt in de bibliotheek von de Riiksdienst
voor de Monumentenzorg, Bolen von Andelplein 2, voorburg. No e-
nige inleidende qvonden zol proctisch gewerkt worden oqride hond
von een oontol chorters uit het Huisorchief Wormond. De cursus zol
voorlopig gehouden worden op een moondogovond om de veertien
dogen, te weten 2ó februori, ll en 23 moort, I en 22 opril, 6 en 20
mei, l0 en 24 iuni.
Mochten er onder u ziin die zich eventueel olsnog willen opgeven
hiervoor, wefende dot de. cursus in Voorburg gehoud"n *ord1, don
kon dit bii: J.G. Kruisheer, Herengrocht 9, Moorssen.

NOORD.HOLLAND OP DE KAART

***

op de volkshogeschool te Bergen werd op 5 en ó ionuori l9óg een
week-endgehoudenonder bovenstoonde titel. Het initiotief wos uit-
gegcron von het Historisch Genootschop Oud West-Frieslond, dof.di-
rect enthousioste medewerking ondervond von de teiding von de Volks-
hogeschool. De meer.don 30 deelnemers uit de geheie provincie en
zelfs vqn doorbuiten luisterden noor drie interessJñte inllidingenrnl.¡
door Dr.lr. c. Koemon over Noordhollqndse koorfen en hun oñtrtoon,
door een ofgevoordigde von drukkerii Koningsveld te Leiden over de
technische ospecten von het herdrukken von oude kqorten en door
de Heei H. schoorl te Hillegom over een school von Noord-hollondse
koorttekenoqrs. Met nome deze lootste lezing gof een goede demon-
strotíevonwoteen omoteur kqn bereiken. De uifkomsten von het on-
derzoek von de Heer Schoorl wordèn gepubliceerd. ons Contoctblod
zql deze publicotie(s) t.z.t. oonkondigen.

***
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BOEKEN EN TIJDSCHRIFTEN

STICHTS-HOLLANDSE BIJ DRAGEN.

De Historische Vereniging voor Woerden publiceer noqst hoor mede-
delíngenblqd "Heemtydingen" een reeks brochures getiteld: Stichts-
Hollondse Biidrogen. Het eerste nummer in deze reeks is von de hqnd
von N. Plomp en getiteld "Oronie en Montfoort". Het geeft de qf-
stomming vqn verschillende leden von het Koninklíik Huis en leden
vqn de Historische Vereniging Woerden uit het oude geslocht der
burggroven von Montfoort. Hetboekievon ló pogino's is geillustreerd
metofbeeldingenvon de kostelen Montfoort, Wulverhorst en Te Nes.
De tweede bundel, 64blz, get¡teld "Boreft in vroeger t¡¡d", bevot
opstellenoverdegeschiedenisvon Bodegroven. De redoctie werd ge-
voerd door J.G.M. Boon, lnhoud: Dr. C.J. von Doorn, Bodegroven
rondom brug en sluis; P.C. Beunder, Toen de Romeinen kwomen; P.C.
Beunder, Von Noormon en Bisschop nqor de Grofeliikheid; J.G.M.
Boon, Krqnteberichtenover de romp te Bodegroven op dinsdog 3l mei
1870; J.G.M. Boon, Bevolkingsoverzicht uit l8l3; Nico Plomp, l-,let

wc¡penvon Bodegroven, A. Blonkert, Doniel von Beke; L.C.M. Peters,
Beroepen en bedriiven te Bodegroven (1809). Het boekie is ruim ge-
1'l I ustreerd en isòT. 3.50 verkriigboor b¡¡ L. C.M. Peters, Lind enloon 72,

Woerden, woor ook nr. I uit de reeks nog besteld kon worden.

A.G. v.d. S.

NEDERLANDS JOODS FAMI LIEARCHIEF, Amsterdom196T, V +49 blz.

Onlongs verscheen de eerster losblodige, uitgove vqn de Stichting
Nederlonds Joods Fomil ieorchief, met een korte in leiding over de histo-
rie von de Joodse noomgeving door Dr. L. Fuks en met een, door Ph.
A. SomsonenDr.J.A. Weiiel somengestelde, liist von àchternomen
die de Amsterdqmse Joden tussen lSll en 182ó hebben oongenomen.
Deze líistbetreftdeperiode woorin nomen ols Augurkiesmon, Agste -
ribbe, Drieduiten, Hongios, Hoselip, Siouwermon en Weetniet ont-
stonden.

KERKHISTORISCH ARCHIEF, redoctie en odminisrrorie:
stroqt 70, Den Hoog, losse nrs. f ,0,75, ioorobonnement
(verschiint per kwortool).

Loenense-
f ,2,50 .

Betreft vnl. de geschiedenis von de ofgeicheidenen. In nr. I von de
4 irg. (1967) een uitgebreid overzicht von de ofscheiding en hoor
gevolgen op Goeree-overflokkee en Honderd ioor Gereformeerde
Gemeente te Dirkslond, beide met portretten von predikonten.
ln nr. 3 vqn dezelfde irg. een overzicht von de ontwikkeling von de
christelijk-Gereformeerde kerk 1892-1967 met veet plootsell¡ke ge-
gevens m.n. uit Hollond.

wESTFRIESE FAM|LlEs, periodieke uirgove von de Commissie voor
Westfriese geneologie von het Hist. Gen. oud Westfriestond (secr.:
Hemmerbuurt 135, Hem). Nr. 8 von irg. 3 (dec. '67) geeftnoqstenkele
frogmenl-geneologieën een overzicht von de nog verkriigbore num-
mers von Westfriese Fomilies en von de doornoqst verschiinende reeks
westfriese Geslochten, gewiid oqn ofzonderliike fomilies, woorvon
tot dusver verschenen: Donker, Sool, Nobel, von Bolen Blonken,
wonder, Kollis en De Hqrt, Beholve enkele boekoonkondigingenin
dit nummer nog een ortikel Wie wqs toch Pieter Jonszn. Sleutel,be-
treffende het zgn. sleutelfonds, wooruit nog velen (doch iuist niet
de nokomelingen von de erfloter) een kleine holfioorliikse uitkering
genieten.

JMRVERSLAG GEMEENTEARCHIEF ScHIEDAM: vermeldr vorderín-
gen bii het indiceren von de notorísprotocollen (ló50-1674), de elec-
tieboeken (ló00-1795) en de verhuisbilieten (tot en mel lg2g).

A.T. CLASON, ANIMAL AND MAN IN HOLLAND'S PAST.

An investigotion of the onimql world surroundíng mon. in prehisto-
ric cnd eorly historicol times in'the provinces of North ond South
Hollond. (Poloeohistorio, deel l3 o) Groníngen 1g67.

ln deze voordevroegste geschiedenis von Noord- en Zuid-Hollond
biizonder belongriike dissertotie worden de resultc¡ten von opgrovin-
gen in de volgende plootsen onder de loep genomen: vloordingen,

ó5
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Hekelingen, Zondwerven, Longeveld bii Lisse, Vogelenzong, Zwaog-
cliik, Wervershoof, Oostwoud, Alphen oon de Riin, Hoogkorspel,

Zondvoort, Sponioordsberg bii Sontpoort, Volkenburg, Velsen, Riins-
burg, Huis te Merwede en Amsterdom.

LJit de - Nederlondse - somenvqtting citeren wii het volgende vrii
uitvoelig, omdot het een beknopi overzich'¡ vormt von wqt wiI thons

welenovermensen dier in de vroegste geschiedenis von onze provin-
cies:

"ln diiwerk wordt het beerrdernroferiool (t 10.000 gedetermTneerde

stukken) behqndeld, dot gevc.rnden werd biI opgrovingen von ne'-
delzettingen von hel lote Eneolithicum tot de Middeleeuwen en

von grofheuvels uitde Brons- en lJzertiid, in de provincies Noord-
en Zuid-Ho I lond.

"No de looiste iistiid werd de zeespiegel regelmotìg hoger en ont-
siond het zu ide liike deel von de Noordzee. Gedurende het vroege
Subboreool werden strondwollen gevormd longs de zuidwesteliike,
centrole en noordwesteliIke delen von de Nederl<rndse kust (Pons,

Jelgersmo, Wiggers & De Jong , 1963). Ongeveer 2400v . Chr. werd
het Hollondse kustgebied voor het eerst bewoond. ln het zuiden
woonde men op de smolle, enigszins verhoogde oeverbonken longs

de kreken (Vloordingen,liekelingen), in het noorden op een strond-
wcl omgeven door een uitgestrekt woddengebied en moerossen (Zand-
werven).

"De bewoners von Vloordingen en Hekelingen woren veeielers die
echter voor een groot deel von iocht ofhonkeliik woren voor hun
vleesvoorziening, terwii I de bewoners von Zondwerven hoofdzoke-
liik veeielers wqren" Glosbergen (19ól ) schreef deze nederzettin-
gen toe oon de Vloordingen cultuur die hii ols secundoir Neo-
lithisch beschouwt. Wonneer echter Mesoliihische iogers in het
Zuid-Hollondse deltogebied ten dele overgegoon zouden ziin op
veeteell, zovden zii in dot milieu vorkens en hondengehouden
hebbenmoorgeen runderen, schopen en geiten (het ontbrekenvon
de oeros toont oon dot de omgeving niet geschikt wos voor grote
runcìeren). Woorschiinliiker is doi loot Eneolithische boeren, om
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welke reden don ook, vqn.de hogere zorrclg'onden ,noor hei. . -,ten.
trokken en zich in het deltogebied in hoge mqte oon het milieu
oonposten terwiil de boeren op het groslond in het noorden vee-
telers bleven.

"No dit eerste doordringen von boeren in het kustgebied bleef dit
onofgebr"oken bewoond. Het wos echter niet voor de Middeleeuwen
dof de mens op grote school in het londschop begon in te griipen
door het oonleggen von diiken, verloging von de grondwoterspie-
gel, drooglegging von meren en ontginning von moerossen. Doqr-
voor wos men gedwongen op het hoger gelegen duingebied en op
de smolle oeverbonken longs de kreken te wonen. Slechts gedu-
rende drogere periodenwoshet mogeliIk zich op het veen te ves-
tigen.

"Runderen woren steeds de belongr"iikste huisdieren. ln het loot
Eneolithische Vloo'dingen e' Hekeiingerr, midden Bronsiiid Voge-
lenzong, Romeins Volkenburg, vroeg Middeleeuws RiInsburg en ín
loct Middeleeuws l-luis tc: Merwede en Arnstelclam kwom hel vqrken
op de l,^,ssde plor:ris, in olle or.rder e gevciiler de kleine her kouwers,
schoop en geit. Dotwilzeggen dot vonof de Bronsti[d tof de vroe-
ge Middeleeuwen dezelfde vorm von veeteelt beoefend werd on-
ofhqnkeliik von het feit dot de boeren woonden op de zondige,
woorsc h iIn I iik beboste du instlook, de oeverwol len of het open veen.
Alleen hei Romeinse costellum Volkenburg geeft een onder beeld.
Dot het vo¡'ken hier op de tweede ploots komt is mogeliik toe te
schri[ven oon het go'nizoen dot zelf vorkens hield om oon een
extro vroog noor vorkensvlees te kunnen voldoen. ln het lqat Mid-
deleeuwse kosteel Huis te Merwede en de stcld Amsierdom kunnen
de hoge vorkenspercentoges verkloord worden, ten eersie door het
feitdot men geen vorkens meer fokte moor ol leen eeniorige vo'kens
vetmestte voor de noioorsslocht en ten tweede d<rl in de Hollqnd-
se steden het slochten von schopen zoveel mogeliik werd tegen -
gegoon (Unger, I9ló). Mogeliik hongt dit somr¡ii met de lokenwe-
veri[, loken wos een belongriik hr:ndelsobiect in die tiid.

"Jcrcht wos olleen belongrí[k in Vloordinoen Ê:r Hekelingen. Vo-
gelvongst in Vloordingen/ Hekelingen, Lq¡.¡¡.lr,r,'rrren, Volkenburg
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en Amsterdqm.
,'Runderen werden in de periode vqn het Eneolithicum tot de Ro-

meinse tiid steedskleiner, terwÎil zíi gedurende de vroege en lqte

Middeleeuwen weer in grootte toenomen, olleen de horenpitten

bleven ook in deze perioden kleiner;; worden.
,'Zowelgeitenolsschopenwerden in kleine qontollen in het Eneo-

lithicum gehouden. ln de lotere perioden nom voorol het oontol

schopen toe, wot misschien in verbqnd stoot met het in de mode

komen von wollen kleding.
,'Het vorken werd olleen gehouden voor het verkrïigen von vlees

en vet. De dieren werden meestol iong geslocht en er ziin duï-
deliike oonwiizingen voor noioorsslocht. Evenols de runderen wer-
den ook de vorkenskleinervonof het Eneolithicum om in de Mid-
deleeuwen weer in grootte toe te nemen. De kiezen blËven¡echter

ook in de Middeleeuwen kleiner worden.

',De hondwerd inolleperioden gevonden. In Vloordingen is het de

kleine "turf" hond åie olgemlen in Neolithisch en Eneolílhisch

Europo wordt oongetroffen. ln Romeins Volkénburg werden vier
groepen gevonden, een dwerghondie, een kleinere en grotere:
vorm von de "turf " hond en een middelgrote hond.

"De twee beenderen von een poord gevonden Te Hekelingen l.oten

niet toe te zeggen of het om een gedomesticeerde of wildevorm
goot. In hei Romeinse volkenburg konden driegroepen onderschei-

den worden, een klein inheems poord en twee grotere groepen.

De resten gevonden ïn de onderê.vindplootseñ:ziin tei'gering om

ieÌs over te zeggen.
"Deeerstegedomesticeerde kot werd in Volkenburg gevonden, het

is echternietzekerof het tot de Romeinse of Korolingische Perio-
de behoort.

',Een fibio von een noor olle wqorschiinliikheidgedomesticeerd
koniin werd gevonden in Huis te Merwede.

"Een femur von een huishoen werd gevonden in de nederzettings-
sporen uit de voor Romeinse lJzertiid op het terrein vcrn de Am-
sterdqmse Woterwerken bii Bloemendool. ln de doorop volgende

perioden komt het huishoen olgemeen voor.

"Er ziin sterke oonwiizingen dot de gedomesticeerde gons en eencl
door de Romeinen inVolkenburggehouden werden. De gedomesti-
ceerde zwoqn en duif ziin bekend uit het Huis te Merwede en de
stod Amsterdom. ln de Míddeleeuwen werden zwqnen olgemeen
gegeten.

"Resten von wilde dîeren werden in grote hoeveelheden gevonden
in Eneolithisch Vloordingen en Hekelingen. Resten von heiedelhert
woren het tolriikst, gevolgddoorwild zwiin en bever. Von de cor-
nivoren werden resten von de vos, bruine beer, bunzing, otter,
mortel en wilde kot gevonden. Resfen von gewone en gríiie zee-
hond loten zien dqt ook op de moríne zoogdíeren geioãgd werd.

"De vongsf von vogelswos belongriik, resten von tenminste l3 soor-
ten werden gevonden wooronder die von wilde eenden en zee-oreÍì-
den het tolriikst woren, die von de kroeskoppelïkoon het meest
exotisch.

"De vongstvqndeonodrome steur wos belongriik, moor ook ondere
vissoorten werden gevongen.

"ln de volgende perioden wos iocht onl,elongriik. Een enkel edel-
hert, wild zwiin, ree of vos werd buitgemookt" Geweien von het
edelhertwerden in kleine hoeveelheden verzometd voor het ver-
voordïgen von veischil lende voonÀ/erpen.

"De iocht op vogels wqs in de Middeleeuwen nog belongriik" Reí-
gerswerdengeioogd met de vogel. Roerdompen, i'eígers, kroonvo-
gels, lepelc¡ors en eenden zíin soonten die olgemeen ín de Hollond-
se keuken von de Mïddeleeuwen gebruîkt weiden.

ARTIKELEN WAAROP WIJ DE AANDACHT VËSTIGEN.

Bouwgeschiedenis von de Engelmundikerk te Velsen en de vonds vqn
een vroeg l4e eeuwse grofzerk oldoor, in: Nieuwsbulletin von de
KNOB l9ó8 le ofl.

Het meer en ziin heer (4. Lqbouchère ols eígenoor von Te werve bii
Riiswiik; in l910 liet hii her meer oldoor groven) in: olie, moond-
blodvoorhet personeel der tot de Kon. Shelt groep behorendej mqot-
schoppiien 20e irg. nr.12 (dec. 1967) p. geS-Seg.
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i{oogr" mogistrotuur terug noor het hort von de stod, betreffende hei

oudãroodhrir oon de Groenmorkt, in: Heemschut irg,44 nr. ó(dec.
1967).

Een Westfríese vol ducoton von 1731, met overzicht vqn deze munt-

groepr in: De Geuzenpenning (Keizersgrocht 448 Amsterdom) l8e

irs. nr. I (ion. l9ó8).

Stodswopen, vlog en zegel von Vloqrdingen, in: Spiegel der Historie
2e irs. nr. l0 (okt. l9ó7).

De liberole gifte von 1747 (over deze merkwoordige vorm von be -
losting in o.m.: Alkmoor, Amsterdom 's-Grqvenhoge, Leiden, Rotter-
dom), in: Spiegel der Historie 2e irg. nrs. I I en l2 (nov.-dec. 1967).

Hodenp i j l, de niiddé l êêÚwse geschiedén is von een rii{<;fomi Liebêzi t .:iir

Delflond, in: Spiegel der Historie 2e irg. nr. l2 (dec. 1967).

7l

BOEKENBEURS
Deredqctiewilde leden vqn het contoctcentrurn.groog de mogeliik -heid bieden in dit blqd boeken e.d. oon te biedJn en- te vrogen. De
kosten bedrogen f. 2.50per l/Apogino. De redqcrie behoudt =¡In "J-ter het recht voor inzendíngen tã weigeren, i.v.m. inhoud of ploots-
gebrek.

G evroogd:
G.D.J. schotel, lets over Hier. Von Beverninck en Bruno von der
f^u1en; Veil ingcoto logus col I ectie Vqn Alkemode/Von der Schel I ing,
]919, w.J.J.c. B¡ileveld, omden Hoenderhof door Jon sreen, Le¡deï
I 950.

Aongeboden.
Verzomeling von door het prov. Best. von Z. Hoil. uitgevoordigde
circuloíres enz. over de ioren I 827 t/m l85e 's-G rovenhoge 185ó,
2 dln, ing. f. 24,-; Kevren ende Ordonnontien von het Hoog-Heem
roedschop von Rhynlond, le- 3e stuk, Leiden I 769-1803 (loopt von
l7e eevw t/m 1802), geb. met enkele pp in h.s., f. 18.-; Het H uyq
te Wormond, Leiden l9ó3, f. 2.50; Noordw Íiks Volksleven, Lei den

**'r lg5g, î.4.50; P.T.A. Swillens, Nederlond in de prentkunst, Amster-
dom 1945,f .4.75; M.W, Schokel , Geschiêdenis von Noordeloos, .1955
f. 10.-; C.M. Dozy, Leiden,s omgeving in vroeger dogenr. Leiden I

,

f .4.50; W.C.H. Mochen,
90,

Wormond Voorheen en Thons I en I l, Lei -
den 1927,'31, f. I 0.-perdeel ; J.V. Rypperdo Wierdsmo, pol itieen Ju -
stitie, Zwolle1937, f. lB. -;J.C.H. de Potêr, Jon von Hout, ,s-G
hosé 1946, f . ó.50; B.H. Slicher von Bqth. De ogrorísche geschie-

is von West Europo (Aulo), f . 4.95; J. Smit De Zuidhollondse
Alphen o.d. Riin 1946, f .12.-; H .4. lnsinger, Doorgro-

ing von Holl ond op zíin smolst (broch l3 pp, 1862) f. 3.-; Versl ogen
1921 en 1924 von de prov. Z.H. Archeo I og ische Commiss ier 2f.3.-; De Boonderii en Vriie Heerliikh eid Merwede (uit Vonoll efen en Bokker), g pp, f. 4.50; Von Lennep en Ter Gouw, De uit-

tekens, kleine uitgove, sl ordig, f , 4.-; Biidrogen en Med. Histo-
isch Genootschop deel 41, 42, 43, 65 en 77, f. 3.50 p. oeel.
A.G. von der Steur Kruisstroqt Hoorlem.
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VRAAG EN ANTWOORD
NOGMAALS DE BOOTSGEZELLENBEURZEN: Over dit onderwerp
ontvingen wii nog de volgende gegevens: ln het Noordhollonds Dog -
blod von 20 jonuori l9ó8 stoot een ortikel getiteld: Buydelvoogden
von West-Groftdiikhouden de roomsen er buiten, wooruitbliikt, dot
nog steedsdiscriminotieplootsvindt, in di¡ gevol bii de recente ver-
pochting von het zgn. klokkenlond.
Don ontvingen wii von de Heer A.A. Arkenbout te Rotterdom een door
hemgeschreven ortikel Ouderdomszorg te Brielle in l77O (Ons Voor-
leslocht, moondblqd von de Zuidhollondse vereniging voor geneo-
logie nr. 124, ivni 1964). Dit betreft een fonds tot het "onderhoud
von oude en nootdruftige lootsen" dot in1770 door 38 zeeloodsen werd
opgericht.
Tenslotte meldde lr. C. Koemon teWesterblokker ons, dot bii hem stuk-
ken oqnwezig ziin von de bootsgezellenbeurs von Blokker.

INHOUD Blz.
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Leenkomerodministrqties door C. Hoek. 49
Kohieren personele quotisotie 1742 door Dr P.W. de Longe 56
Afzonding Hollondse binnenduinen door A.G. v.d. Steur. 58
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VAN DE REDACTIE

ons Contoctblod is tot stond kunnen komen donkzii een subsidíe vqn
de beide Provinciole Anierfondsen von Noord- en Zuid-Hollond, die
ieder. een biiðroþe verleenden von f. 1500.--, met welk oonloop ko-
pitool de uitgoven von het eerste ioor gedekt ziin. Het is veiheugend
te kunnen vermelden, dot de verwochting dot een dergeliik bloã in
een bepoolde behoefte zou voorzien reëel is gebleken. Er ziin reeds
meer don 200 obonnés en wii vertrouwen dot dit oontol nog hoger
zol worden. De reocties die wii noor oonleiding von de 

""rrt" 
Jr¡e

nummers ontuingen woren positief en wii vinden doorin olle oonlei-
dingomop de ingeslogen weg voort te goon. Voor op- en qonmerkin-
gen blíiven wii ons vonzelfsprekend steeds goorne oonbevolen houden,
evenols voor de opgove von propogondc-odressen (oon de Heer von
den Heuvel).
Depenningmeesterverzoek! de obonnés die het ob,rnnementsgeld voor
deze eersteioorgongnog niet voldeden, th,rnr herr iredrog von f. 10.--

***


