GflNTAGTBLAD
\\

1.

REGIÍII{ALE E]{ LÍICALE GESCHIEDI]IIS
ilflflRtl- EJ{ ZUID-HflLLAilD
133
)q.1.

72

73

CONTACTBLAD

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 verpochting 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 Voorleslocht, moondblqd von de Zuidhollondse vereniging voor geneologie 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 stukken oqnwezig ziin von de bootsgezellenbeurs von Blokker.
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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 kopitool 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
Jr¡e
""rrt"
nummers ontuingen woren positief en wii vinden doorin olle
oonleidingomop de ingeslogen weg voort te goon. Voor op- en qonmerkingen 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.--
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over te moken op de rekening von de Stir:lltirrg ContoctcenirumbiI
de Algemene Bonk Nederlo¡rd, l ctntoot' Bteeslrqqt ie Leiden"

BRONNEN ËN METHODEN
OVtR MATËl'l r:N GEWICHTEN
dool Mi', ..1.H" Romboch.

De metlologie îs de kenrris der rnoten err gewichten. Als historische
hulpwetenschop onder"zoekt zii de mooteenheden von vóór de invoering von het thons in gebruik ziInde metrieke stelsel. De theoretísche
metrologie heeft een sterke wis-. en notuurkundige inslog en biedtook
interessontewiisgerige ospecten. Hier Ínteresseert ons echter de proktische toepossing von wot de historische meirologie gevonden heeft.
Het is een vook gehoorde en velen intrigerende vroog: hoe long (zwoor ,
groot) is een bepoolde moot die we bii ons onderzoek tegenkomen?
De hoofdregel von de proktische metrologie luidt: De vroog,welke
moot gebruikt is, kon slechts beontwoord worden wonneer het obiect,
de ploots en de tiid von de meting bekend ziin. Een duideliik voorbeeld geeft Fockemo Andreoe in z-iin hierno te noemen ortikel in het
Ar chïevenblod, weliswqor uit Groningen, doch er ,-ul len ook wel dergeliike gevollen uii Hollond bekend z.iin. Een gosthuïs genooteen
vcrste rente von een kinneti e bote¡'. irr een rechtsgeding rees de vrcrog
ncot' de wr:clt'de hietvon. Orrderzoel< leidde nool eeû deporlementole
beschikl<ing vorì i807 woorbii, hel lorrlsf voo:'o'e !rrvoeríng von het
metrieke stelsel, de grool'le der' botervoten bepoold rvos. Dienover,eenkomstig werd uitsprook gedoon. De vrooq "hoeveel is een kinnetie boter?" is onoplosboor/ moor moet luiden: "Wot vyos de metrieke
woorde von een kinnetie boter bii de invoering von het metrieke stel sel in de stqd Groningen ? ".
De invoering von het metrieke stelsel is dus een belongriike miilpool.
Ook deze hebben, ols zoveel, te donken qon de Fronse Ti[d" De
Stootsregeling von de Botoofse Republiek von 1 Z9B bepoo lde ol in ort.
59 lid I von de Grondregels:
Alle mqten en gewichten worden door de gonse republiek zospoedig

doenliik noor noor een zekete onveronderliike grootheid tiendelig
geliik gemookl. Toch is hetdoor olle siootkundige wisselingen von die
ioren niet gekomen tot de invoering von het nieuwe stelsel. Ten be-

hoeve von de belostingheffing werden ols overgongsmootregel de bekendste oude moten ols grondslog voor de heffingenoongenomen. Dit
woren bv.: de Do¡'dtse zoutmoot,de Dordtse ton vool cementof tros en ûui|
de Leidse ton voor turf. Woor sproke wos von ponden moestdooronder
verstoon worden het Amsterdomse wooggewicht (Publicotie von 5 november lBO5). ln 1BO8 werd de Riinlondse roede oongenomen ols olgemene mootvoor metingen ien dienste von de verpondingen en doorbii gestel dop3.767.358m. Uitdeze tiid doreren don ook verschillende plootseliike verordeningen die de lokqle moten herleiden tot de
voor de londeliike belostingen oongenomen molen, Een voorbeeld uit
Groningen zogen we hierboven. ln lB09 kwom de wei tot invoering
von een olgemeen stelsel von mqten en gewichten in het Koninkr"iik
Hollond. Deze bepoolde: De meter komt overeen met een lengte von
38 duimen en 2 en omrrenr 7/10liniën Riinlonds.(ort" 4). Het iiidstip
von invoering zou nqder doo¡' de koning worden bepoold en dqorno
zou hetgebruik von de oude moten en gewichten verboden zïin. Voor
koning Lodewiik Nopoleon hiertoe kwom werd ons lond echtet ingeliifd bii het Fronse Keizerrii[<.Dìt brochtde feiteliike invoer-ing von het
sinds 1795 ol in Fronkriik geldende metrieke stelsel. Het behoorde in
deogen von de burgerii nu niet meer tot een eigen notionool hervormingsprogrommo/ doch tof een von de gehote Fronse bezettingsmoot regelen. lnnovember lBl3 zien we don ook direkt de Riinlqndse roede weer verschiinen: koorten uit die tiid ziin voor de ontwikkeling
von de mootoonduiding zeer illustrotief . De souvereine votst bepoolde ol op I I december lBl3 dqt de berekening of herleiding von Hollondse moten en gewichten in Fronse voortoon weer zou worden weggeloten uit officiële stukken. Ook voor de verwoede oonhongers von
het oude werd het echter duideliik dot de veelheid von oude moten
in de proktiik onbruikbrrol wos geworden en dol ook hef olgemeen
moken von een der vroegere stelsels ç¡eet' c¡oec1r' oplossing bood nu
het ols volmookt beschouwde rneir!ekc str,lrel ',,oor de hond log en
men door zelfs cll enige iorerr pr"crktiil', mt"r i'.1 -; z'4ççdrl'rn, Zo kwom
'ì
<jr: r,r,ei van 2l o,rcl1¡stui bló tc,' invoe,inq \t(1i', í.,\t eerì\/ormig stelsel
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von moten en gewichten. No meerdere uitvoeringsbesluiten voor biizondere onderwerpen trod deze wet tenslotte in werking op I ionuori
1821. Met ingong von die dotum werd hef gebruik von de oude.moten en gewichten verboden. Bii de wet von l8l ó werd uitgegoon vqn de
el ols lengtemoot en het pond ols gewicht. Aon de oude benomingen
werd een, door Fockemo Andreoe terecht spookochtig genoemd, schiinvoortbestqon gegeven door geliikstelling von bv: el=rneter, roede=
dekometer, kon{iter, vingerhoed=centiliter enz. (zie het KB von 29
moqrt l8l7 (St. l5).
Dezeverworring stichtendesïtuotie bleef zelfs gehondhoofd in de i¡kwet von l8ó9 en is eerst opgeheven in de thons geldende iikwet von
1937 (Stbl . 627, editíe Schuurmons en Jordens nr. 14, 16edr., I 962) .
Deze irreeële geliikstellingen leefden uiteroard nietbíi hetpubliek en
de wetteliike benomingen weken dus soms sterk of von de oude die nog
in hetsprookgebruik bleven leven (en nog niet geheel verdwenen ziin).
Voorhetherleiden von oude in nieuwe (metrieke) moten bestoon verschillende hulpmiddelen, woorvon we híer enkele noemen:
Het "Hondboekie dienende ter herleiding von moten en gewichten"
(officiële uitgove), le druk 1819, 2e druk 1821. Ditkenf slechts êén
londmoot, de Riinlondse roede, gesteld op 3.767 m. Voor ondere moten bebruike men J.H. von Swinden, "Vergeliikingstofels tussen de
Hollondse lqndmqten en de hektore, met het nodìge onderricht von
dezelve moten", Amsterdom l8l2 of von dezelfde de vergeliikingsfofel tussen de lengtemoten en de mêtre (eveneens Amsterdom l812
enmethet nodige onderricht over deze moten). Von Swinden hod ziin
gegevens u it eigen woorneming. W.C.H. Storîng, Li j st von ol I e binnen en buitenlondse moten, gewichten enz. (4e druk 1902) geeft doorentegen niet de herkomst von ziin vermeldíng9n. Verschillende ondere
herleidingstobellên worden gènoemd in de hierno de vermelden "Alphobetische lijst" en in de ortikelen von Fockemo Andreoe.

Voor de gewichten gof von Winden: "Vergelijkingstofel tussen hèt
Fronsgewichtof kilogromme en het Amsterdoms gewicht" (Amsterdom,
z.i,). Dit is o.o gebruikt door K.M. Zevenboom en Dr. D.A. Wíttop
Kon ing in " Nederl ondse gewichten, stel sel s, ii kwezen, vormenrmokers

enmerken" (mededeling nr. 8ó von het Riiksmuseum yoor de geschiedenis der notuurwetenschoppen te Leiden, 1953). Doorin vinden we
(p.179lreen liist von de zwoorte der ponden in verschillende plootsen
vqn ons lond. Voor Hollond ziin het de volgende:
Aolsmeer pond = 4ó9 grom'

Alkmoor

4ó8.6

Amsterdom pond woog 494.09C/.2 gr.
pond Troois 492.16772
pond Brobon¡s 469.0978
pond Luiks ß7.093
pond medicinool 369.12579
Bodegroven ols te Amsterdom
pond = 4ó8 grom
Dordrecht pohd = 4ó3 gr. (in de iizerhondel: 4ó9)
Geervliet pond 4ó6 gr. (Putsch gewicht)
Gorinchem pond = /tó6 gr.
pond = 4ó3 gr.
's-Grovenhoge pond = 469.935 gr. (licht gewicht; zwoor gewicht
ols te Amsterdom)
Hqqrlem pond = 4ó8.22 gr.
pond = 47.6 gr.
wooggewichf: 781 .74 gr., huís- of winkelgewicht
469.39 sr.
Oudewoter ols te Amsterdom
Rotterdqm 100 ponden = 100 p. Amsterdom
Schoonhoven 100 ponden = 95 ponden te Amsterdom
Vfoordingen wooggewicht = 494.14 gr.
huisgewicht = 4óó.80 9r.
Woudrichem pond = 4ó8.80 gr.
Om een indruk te geven von de grote verscheidenheíd in oude moten
geven we hieronder de oude Hollondse moten die genoemd wordãlñ
het reeds genoemde boekie De binnen-en buitehlondse moten, gewichten
en munten, door W.C.H. Storing (4e dr. bew. d. R.W. von Wieringen,
I e02):

Delft

-

Goudo

Hoorn
Leiden

7,)

78

Lenglg'nglg!"

Roede

Amsterdomse el
ronde most polm
"
diometer polm
"
rr
(doorsnede v. scheepsmost)

"

voet=ll duim=1/13r.

Delftse el
Gooise voet = l/12 r. v. 3.51 m
Groftse of Schermerhornse voet

=l2duim =1/16r.
Hoogse el (sinds 1725 's londs el)
Hondsbosse en Riipse voet

= l2 duim

='lA2

r.

Loosdrechtse veenroede
Schoger Koggeroede:
Westfriese zeediik
Borsingerhornse zeed i ik
Haringhu izense zeed í ik
Texelse diikroede

0.ó8781

m

von I 2 voel te Abcoude
16
Akersloot
12
Alkmoor

12
l8
18
12
12

12
12
12
12

Borsingerhorn
Bergen
Costricum
.Drechterlond
Geestmerombocht
binnensluis

id. buitensl.
Gooílond
Gorinchem
Heilo

Huisduinen
Purmerend
Schoorl
Uitgeest
Volkoog
Woterlond
Westzoon
Wieringen

I2
12

IB

0.0955

t4
12

0.030402
0.283133
0.ó8323
0.292533

t4
l4
12

4.789
3.

m

95ó

5.343
4.157
3.529
3.9
3.777
3.744

Vloktemoten:
0.286978
0.694236

3.496
3.839

Amstellondse moqt = 500 vierk. r.
Amsterdomse morgen = ó00 vierk. r.
Amsterdomse vierk voet
Borsingerhorner morgen =720 vierk v.
Brielse morgen = 2 gemet = ó00 vierk r.
= Voornse morgen
Drechterlondse morgen = ó00 vierk r.
Geestmerombocht binnensl uis,' HeerHugowoord, Oudorp, Velsen, Wieringerwoord morgen = 3 geers = ó00 vierk. r.
Geestmerombocht b'uitensl uis morgen =
720 vierk. r,
Gooise morgen = ó00 vierk. r.
Hondbosse morgen = 800 vierk. r.
Schogense morgen = 3 geers = 3ó snees
= 720 vierk. r.
Texelse morgen = ó00 vierk. r..
Vèlser morgen = ó00 vierk. r.
Voornse morgen = 2 gemet = ó00 vierk. r:
Woterlondse morgen = lå moot (deymte)
= 3 geers = ó00 vierk. r.

3.51

en de meer plootseliike vloktemqten:

3.918
3.375

Abcoude

0.28523
3.8524

3.7708
3.4877
3.4233
5.2395

enkele meer plootsel iike gebruikte lengtemoten¡
Roede

von

3.71

4.567
3.35ó
3.403
5.343
5.202
3.921

m

''t

morgen von ó00 vierk. roede
3ó0

Akersloot

6773.9
8128.óó
0.081023
8311.454
9183.28
9226

8798
8798

9357.V
9371.90

8340.00
tr6471.72
7798
9183.28
9126.0

8258
7507

m2

m2

80

8T

Alkmqor

vierk. roede 6756
720
83ll

morgen von ó00

Borsingerhorn
Bergì,en/Pe¡ten/
Collontsoog
Costricum
Grof¡/de Schermer

300
300
3ó0
ó00
800
ó00

Heilo/Limmen
Huisduinen
Leerdom

Niedorp
Noorderkogge
Purmerend

Schoorl
Stryen
Uifgeest
Volkoog
Venhuizen'
Westzoon
Wieríngen

Winkel
Woerden
Zeevong

Ziipe

'

m2

85ó3

"

8l17

n30

"

ó833
183ø,4

8ó53

720

u46

ó00
ó00
300
ó00
480
720
720
ó00
ó00
720
ó00
ó00
ó00

93ó0
9389
85ó3
9994
8295
89óó
8798
901

L.

=

110.5ó5

L.

185.5

L.

145.522

L.

=

=

"

"
"

981.7 L.

='

=

1172.4

7,97

=

L.
L.

De ton ols inhoudsmoot heeft een verschillende woorde voor de diverse subsûqntíes die gfgemeten worden: I ton bier = steekon of Dordt se kit = ló mingel å 2 pint = 155.2 L.

I

I

hoordos = I kubieke meter
turf = 227.1.
zeep = 93 míngel =
L.

8551

814l
905ó
7038

=

lll.ló

22.69716

Liter
L.

schepel (koren) = 4* spint
= 32 kop = ló00 Amst. kub.'duim=
scheepslost = 125 Amst.
kub. voef
toggelost =4250 Amst pond
vot (wiinÞ4oxhoofd =
ó oohr 24 qnker

=

!

38.80ó

8410

Amsterdomse kub. voet = l33l kub. duim
groonlosf = 27 mud = 24 ¡on

"
"
"
"

=

"

Von de inhoudsmoten noemen we de volgende:

"

Amsterdomse onker (wiin) = ló stoop=
32 kruik (mingel = ó4 pint
= 256 mutsies =.44 fewone
flessen
wqterton - 7* emner = 90
mingel
woterton (woterwerken)=
ó riinl. kub, voet
oom (zoodolie) = ó0 stoop
=120 mingel
hoed (kolk) = 8 ton = ó4 kinneties = 9ó0 kop
hoed (steenkool) = 38 moot
å lå steek
kinnetie biksteen = 8 kop

=

=

Voor meer gedetoil leerde gegevens roodplege men het genoemde werkie von Storing.
Tenslottegeven we hier nog de onderverdelingen von enkele bekende
oude mofen en gewichten: Von de moten noemen we:
Ríinlondse roede (3,767 m.) = l2 voet; I voet = l2 duim; I duím = I 2
lr

27.814

1,.

2837.145
2097.883

Kilogr.

931.34

L.

L.

ln.
Hetveelvoud von de roede is de Duitse miil (no ló70 =1970 roeden).
De Riinlondse roede ols vloktemoot: víerkonlle roede = 144 vierkonte
voet. 100 vierkonte roede = I hont (te ve¡melàen volgens l8e;eeuws
gebruík ols honderdtollen roeden; 600 r¿ = I morgen. Middeleeuwse
veelvouden von de vierkonte roeie: I mode (motJ = 400 r.2; I hoeve
= ló morgen, ] hoeve of 4 morgen = I viertel.
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De voornoomste gewichtstelsels woren:

Hollqnds Troois: Pond (492"1óB gr.) = 2 marlç I mork = B ons; I ons=
20 engels; ì engels = 4 vierling; I vierling = 2trooiske; 1 trooiske = 2 deuske; I deuske = 2 oqs ( de oos
komt don uit op 0.048 gr.).

Medicinool gewicht: Pond (3ó9.126 gr.) = l2 onq;

:8:ülîi

;iï:i:::

I

I ons = I

drochmo;

:ï:!:l ;i%i:it; '

n'"'n

Amsterdoms gewicht: Schippond =20 liisponden = 300 pond; centenoor
= 100 pond; liispond = 15 pond; steen = Spond;
I pond (494.090gr.)=ló ons; I ons = 2 lood; I lood
= l0 engels; I engels = 32 oos; de oos komt don op
0.048 grom.
Brqbonts gewicht te Amsterdom: Pond (4ó9.098 gr.) = ló ons; I ons=
2 lood; I lood = l0 engels; I engels =32 oos; de
oos komi op 0.04ó grom.

Litterotuur: S.J. Fockemo Andreoe, Beginselen von Nederlondse Metrologie, in: Nederlonds Archievenblqd 1941 - 1942 p.

l85 - 20ó.
dez.: De Riinlondsche Roede, geschiedenis eener oudNederlondsche londmoot, in: Tiidschrift von het Kon.
Ned. Aordriikskundig Gen. 1932p. 635 -657.
B.H. Slicher von Both, Alfobetische liist von boeken en
tiidschriftenortikelen von belong voor de kennis von

de oude ñedbrlondse.enlBelgische. rnoten.en gewichten, in:

A.A.G. Biidrogen

ll

(Woseningen l9ó4) p.210 -221
*

EEN HOLLANDSE REISBESCHRIJVING UIT DE l8e EEUW.
door A.G. von der Steur.

Onlongs kon

¡k de hond leggen op het vrii

zeldzome boek

.

"Historische en Notuur-kundige Lente-reis door Zuid-en Noord Hollondeneengedeelte von het Sticht von Utrecht, gedoon door een
viertol vrienden, en nu, bii wijz.e von brieven, medegedeeld, " uitgegeven - en woorschijnliik ook geschreven - door Jocobus Loveringh in 1768.
Hef werk bestqotuit twee delen, met doorlopende poginering, en
bevot geen illustrotie. B¡¡ de pogineríng is een fout gemookt, de
blodziiden ì81 tot en met 280 komen tweemool in dit boek voor,de
tweede mool hieronder voorofgegoon door een Romeinse ll.
Von de volgende plootsen worden biizonderheden medegedeeld,
op de er ochter, tussen hookies gezette blodzïide. Het boek bevqi
doornoqst een groot oontol niet terzoke doende uïtwiidingen, moor
over genoemde plootsen worden soms wel oordige opmerkingen gemqokt betreffende be.zochte personen, herbergen, het uiterliik vonde
ploots etc.¡
's-Grovenhoge (4), Wossenoqr (24), Kotwi¡k (30), Kotwii k op Zee (34),
Noordwiik op Zee (37), Noordwiik Binnen (38), Riinsburg en Collegionten (40,94), Oegstgeesr (44), Huis te Zwieten (ó5), Leiden (66),
Wormond (83, 109), Sossenheim met Teylingen (85, lll), Lisse (BB),
Hillegom (89), Heemstede (91), Hoorlem (117,143), Overveen (124),
Velzen (128), Beverwiik (l 30), Wijk oon Duin (ì 33), Heemskerk (134),
Costricum (13ó), Limmen (137), Heílo (137), Alkmoor (157,195),Egmond Binnen (ló5), Egmondop den Hoef (lóB), Egmond op Zee (l7l),
Bergen (173), Hoorn, 205), Beemster (211 , 249), Purmerend (212),
Huize llpenstein (215), Edom (215), ÀÁonnikendom (216), Broek (219),
B uiks oo t (221 ),Amsterdom (256, 265), Omstreken Amsterdqm (11 21 4 ),
Muiderslot (11 268), Weesp (11269), Huíze Petersburg (292) Loenen
(ll 271), Breukelen (ll 274), Utrecht (281), Huize Ziideboolen (288),
Zeist (303), Soestdiik (303), Montfoort (304), Oudewoter (305), Got.r
do en Goudse glozen (30ó), Rotterdom (312), Dordrecht (320, Briel le (327), Delfshoven (3ó9), Delft (3ó9), Schiedom (370), Vloordinsen
(371), Mooslondsluis (373), 's-Grovenzonde (374), Monster (375),
Hontseloqrsdiik (377).
I

t-

I
I

B4

B5

DI KOHiFRb,N VAN
vAN 1742.

DË PIR:;ONELE

QUOIISATiI IN HOLLAND

Of licr.:, Wor Of

f

ice, Coloniol Ofi'ice, en Admir<rlty rciodpleegde,

ols^

in deze circhiever,
wofen verscheiderre grote series, welke Brugtncns slechls vluchtig
heeft l<unnen r-oodplegen . Zo omvat biivoorbeeld de veizr:melîng
l-lollond in de Foreign Off ice- orchieven niet minder don 250 portefeuil les. Brugmons bewerkie doer¡'uii de ioren 1577 tot 1587 3),
ló03-l 604, 1ól B-l ól 9sedeelrel iik, 1641 c" 1 649, I 653-1 654, 1667 *
1668,1672-1675,enzovoort, tot c. 1795" Ook de verzomeling Treoty
Popers (Foreign Office) werd niet uitvoerig beschreven.
Voorts zal,naar de beschriivingen von Brugmons te oordelen, het Wor
Office orchief nog interessonte biizonderheden bevotten over plootseliike militoire en morine obiecten. Bii de Rolls en ondere middel eeuwse documenten verwiist hii voor bepoolde gedeelten noor Rymer

mede dc'Rolls ern ondere middeleeuwse documenlen.

Als oqnvulling op hei ortikel ,,qn Dr. P.W. de Longe in lreivorige
nummer kon vermeld wor"den dot bedoeld kohier ook te Woerden bewoord is gebleven (Stodsorchief Woerden, kost 2 nr'. 3ó).

N.

Plomp.

LOCALE GËGEVENS UiT ENGELSE BRONNEN

door N. Plomp.
Omstreeks lB90 is op inìtiotief von Prof. Dr. P.J. Blok, die doorbii
werd gesteund door Jhr. Víctor de Stuers, in verschillende Europese
londen een onderzoek ingesteld noor de oonwezige orchivolio die
voor de geschiedenis von Nederlond belongriik woren. De verslogen
von deze onderzoekingen ziIn in druk uitgegeven. Uiteroord vermelden zii stukken von velerlei oord. Diplomotieke cotrespondentie,
siukken betreffende oorlogshondelingen en de hondel (in uitgebreide
ser'ies), doch ook koorten, kronieken, godsdienstige en letierkundige
hondschrifien en stukker-r von topogrof ische oord.
Voor de beoefenoo!- von plootseliike en regionole geschiedenis zol
hei in velegevollendemoeite lonen de verslogen te ror:dplegen. Om
een indruk te geven von de bruikbor:rheid von de velslogen voorons
doel, geven wii hieronder een liist von de Noo¡"d- en Zuidhol londsche
plootsnomen die worden genoemd in de verslogen von de onderzoekin gen in Engelond.
Tevoren echter nog enige opmerkingen over beide verslogen.
Aonvonkeliik werd een voorlopig onderzoek ingesteld door Prof. Dr.
P.J. Blok. Ziin verslog werd gepubliceerd in lB9l I ).
Het kon hier buiten beschouwing bliiven. Alle door hem beschreven
stukken ziin opgenomen in het verslog vqn het onderzoek dot Dr. H.
Brugmons in lB95 inslelde. 2).
Brugmons beschriift eerst de orchieven in de Public Record Officete
Londen (Algemeen Riil<sorchicf), wcor biI de orchieven von Foreign

4).

Doorno bezocht Brugmons het British Museum. Buiten beschouwing
bleven door de correspondentie von de Hertog von New-Cosile (1697 1768), slootssecretoris, in welke 302 delen o.m. cor!"espondentie met
de Engelse gezont in den Horrg voorkomt.
Voorts noemt hii reisvelslogen en koorten, dîe uiter-oord vele interessonie gegevens kunnen bevotten.
Korlom, de hierondei' ofgedr.ukte li¡st bevot beslist niet olles wot in
Errgelse orchieven en bibliothel<en over" Holiondse steden en dot'pen
te vinden is. Wel kon gesield worden doi Brugmons duideliilcheelt
oongegeverì woor" meer gevonden kon worden " r\lthcrns, voor wot betref t
orchieven en bibliolheken díedoor hemwet'den bezocht. Dot zï[n, be holve de bovengenoemde:
Te Londen: Librory of Lombeth poloce, Archief der Nederlondse kerk
oldoor, Librqry of the Society of Antiquolies, South Kensington Mu*
seum/ en de Libr"ory of Lincoln's lnn.
Te Oxlord: Bodleion Librory, en de diverse College Librories.
Te Combridge: University Librory, de College Librcrries en het Fitzwilliom Museum. Ve¡'dernog een porticuliere verzomeling: de collecf ie ouiogrophen von Morison.
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Dqn tenslotte een uittreksel uit het Algemeen Register op Brugmons'
verslog:

Alkmoor

x
Amsterdom c. l00x
de Beemster I x
Ix
Bergen N-H.

Beverwiik
Brielle

Comperduin
*Delf
lond
De lfshqven

Delft
Dordrecht

I

2x

20x
2x

lx

lx
lBx
22x

Edqm
Egmond

lx
lx

Enkhuizen

3x

(,oelonverwellesluis
*Costricum

2x

lx

lx Medemblik ìx
3x Noorden I x
3x Noord-Hollond óx
l00x
c.
Oudewqter 2x
's-Grovenhoge
(Huis ten Bosch) lx Purmerend lx
l3x Rotferdom 59x
Hoorlem
Ix
x Riin lond
den He lder
2x
4x
Riiswiik
Hellevoetsluis
n.g*Schoonhoven
Schiedom lx
Hollond
lx
lx
Hollonds Díep
Honseloorsdiik lx Terheiide lx
7x
5x Texel
Hoorn
2x
4x West-Fríeslond
Kiikduin
c. 30x Woerden 3x
Leiden
I x de Wormer lx
Leiderdorp
2x Zoondom Îx
Loevesteïn

Goeree
Gorinchem
Goudo

Noten:

l)

*

Zuid-Hollond lx
Schielond lx

Niihoff, 1891, 80, 30 pp.

2) Dr. H. Brugmons:

Verslog von een onderzoek in Engelond noor
orchivqlio, belongriik voor de geschiedenis von Nederlond.
's-Grqvenhoge, Mort. Niihoff,l895, 80, 5ló, Vlll en ó2 pp.

3)

Vgl. in dit verbqnd:

1'h. Rymer, R. Sonderson, G. Holmes:
Foedero, convenfiones, literoe, et cuiuscunque generis octo publicq inter reges Anglioe ef olios quosuis imperctores reges ...qb onno I l0l od nosfro usque temporo.....
's-Grovenhoge, 1745.(3e druk). l0 vol. fol.

ACTIVITEITEN
OPENI NGSTIJ DEN HOLLANDSE ARCHIËVEN.

1

Dr. P.J. Blok: Verslog oongoonde een voorlopig onderzoek in Engelond nqqr orchivolio, belongriik voor de geschiedenis von Nederlond.
's-Grovenhoge, Mort.

4)

Dr. H. Brugmons¡ Correspondentie von Robert Dudley groof von
Leicester en ondere documenten betreffende ziin gouvernementoenerqql in de Nederlonden. 1585-1588.
.l931.
3 vol. 80.
W.H.O. 3e serie nr. 5ó-58. Utrecht

Ten behoevevon hen die in de komende zomermoonden hun historischestudie willen verdiepen door orchiefonderzoek ter plootse, geven wii hieronder de openingsuren vqn de openingsuren von de ver schillende in de beide provincies Hollond gevestigde orchieven; met
vermelding von de noqm von de orchivoris of leeszoolombtenoor:
Hoorn: mot/m vr 14 - 1715 in het Stodshuis. Het verdient qonbeveling een bezoek telefonisch of te spreken met de orchivoris
Drs'. T.R. Mulder, tel. nr. 02290;5783.

Alkmqor Oude grocht 247, (J. Bqort de lo Foille) ma ¡/m vr 8.15I 2.30, I 3.30 - 17.15, zo 8.30 - 12.15.
Amsterdom, Amsteldiik 67 (P.J.M. Wuismon), mo t/mvr 9 - 17, zo
(niet iuli*rg.) I - 12. Voor roodplegen von de orchivolio die bewoqrd worden in de dependonces is telefonische ofsprook gewenst:
Stodsbestuur nq l8l3: Herenmqrkt 12, tel. 0.20 247267,
Gemeenteliike diensten en bedriiven: Nieuwe Prinsengrochr 57 te|.225503.

Hoorlem, Riiksorchief (tot iuli: J. Zoniee) Ceciliosteeg 12,
mo t/m vr. 9 - 17, zo I - 12.15
Gemeenteorchief, Jqnsstroqt 40, (W.F.H. de Lugt), mo
¡/m vr 9 - 12, 13.30 - 17.

Leiden, Gemeenteorchief, Boisotkode 2 A (8.N. Leverlond) mq ¡/m
vr 9 -12.15, 14.15 - 17, zo I - 12.15.

I
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Archiei von l-loogheemroodschop RiInlond (Hr. J.B.W. Hol:
lestelle), Breesiroot 59, mo l/mvr 9.30 - I 2.30, 13.30-1ó.?0'
Den Hoog, Algemeen Riiksorchief, Bleiienburg 7 (J.4. Joeger) mo
l/m za I - 17. Stukken terroodplegingop zoterdog die nen vriidogs voor l2 uur oongevroogd te ziin, bii voorkeur schrifteliik.
Gemeenteorchief, Riiswiikseplein 3B (J.W.M' Klomp),
mo t/m za 9.30 - ló. ln iuli en ougustus zoierdogsgeslo-

Goirdo, Pcrtersteeg

13.30

Delft, Oude Delft I 69 (C.D. Goudoppel, gemeenteorchivoris sinds
24 opril 1968), mo r/m vr 8.30 - 12.30, 13.30 - 17 en
do'19 - 22.
Hoogheemroodschop Delflond (C. Postmo)Oude Delf t167,
mo t/m vr 8.30 - 12.30, I3.30 - 17.

Brielle, Gemeenteorchief, Wellerondom 5 (J. Klok) no ofsprook
(nier zo.) tel. (0]88ó) 2141 .
Vloordingen, Plein Emous 5 (4. Soetemon), mo - di lO - 12, mo f/m
vr 10 - 12, 14 -16, bovendien de eerste dinsdogende
derde moondog vqn de moond: 19

-

22,

Schiedom, Oude Kerkhof 5 (Drs. G. von der Feyst) mo ¡/m vr 8.3012.15, I3 - I2.30, bovendien de eerste en derde woens dog von de moond 19.30 - 22.30.

Rotterdom, Genreenteorchief, Mothenesserloon 315 (Hr. Poelstro ) ,
mo t/m vr 9 - ló.30, zo 8.45 -12.15 stukken ter roodpleging op zoterdog dienen te ziIn oongevroqgd vr voor
12.
Hoogheemroodschop Schielond, gebouw Moosboulevord
hoek Ruyschloon, (M"i. W.A.N. Crol), wo l0 - 12.
Atlos von Stolk (Portretten, historieprenten), Groene
Weterinq ll. Rotterdom/Krolinoen. no telefonische of sprook m"et óei. Crol: (llO) 122611.

l

-

1

8.30

-

13.30.

7.30

(4.J. Busch), ma t/m vr 8.30

- 12.30, 13.30 - 12.
Gorinchem, Stodhuis (Mr. A. Telders) ma t/m vr 8.30 - 12.15,
D,:,rcJrechi, SieL

13.30

-

I 7.30.

BOEKEN EN TIJDSCHRIFTEN

ten.

Archief von de Ned" Herv. kerk (J.1. von Dooren) Jovoslroot l0O, mcr t/m vr 8.30 - 17.

l, (Mr. J.lJ. Geselschop), mat/mvl

HISTORISCH BOERDERIJ ONDERZOEK.

Als eerste deel von de serie Publicoties von de Stichting Historisch
Boerderi[ onderzoek verscheen von de hqnd von R.c. Hekker en J.
M.G. von der Poel "De Nederlondse Boerderii in het begin der l9e
eeuw" (Arnhem 1967), een vqn commentoqr voorziene uitgove von 42
iekeningen, vervoordigd voor' het in lB0B opgerichte "Kobinet von
Londbouw" in opdrocht von Jon Kops. De Hollondse gegevens in deze
uiigovebetreffen onder ondere een boerenwoning in de Beemster', een
boierboerderiI te Vogelenzangt een Duinwoning ie Bentveld, een
Zuid-Hollondse tos- of bouwwoning, een boerderiI uit een der zuid-

iien, een'rzoetemell<schekclosboelder ii" onder
Bloklond en een boerde'ii <ron de duinl<onf ín Zuid-Holiqnd. Het
boek dot bii genoemde Stichtin g (p/a Sche,lmseweg 89, Arnhem) ver.kriigboor is, bevot buiten genoemde 42- tekeningen een grooi oontc¡l
biIzonderheden ove' de Nederlondse boerderíi in de l9e eeuw.
Hol londse droogmol<ei

Lcrog

ßi

JjjlA\_D-j"t':sj.rcl 9é7, No ov er w i n n i ns von ve

I

e

moe

îIii

k

heden

is de redoctie vrrn dit blod er in gesloogd een dik nummer uit te geven dot de gehele ioorgong 1967 besloot. Het bevot een belongrijke
brorrnenuitgove/ nl. het kohier von "De personele quotisotie von
1742 in de dorpen onder het quortiel von Ieyden", woorvon het origineel in het Algemeen Riiks<rrchief bewoo'cI wordt. De dorpen woorvqn \ /e hier oegevens omtrent de belostingplichtige inwoners met hun
beloerp enz. vinden'2.'rin: Voorschoten, Veur-, Wossenoclr ert Zuidwiik,

-90

Kotrviik o.d. Rîjn, Kcrtwiik,ron Zee, Yalkerrburg, Riinsburg en Vrou'*
wenvenne/ Noordwiil< Binnen, Noordwiik oon Zee, Lonoeveld en of

*
fem, Noordwiil<erhout en Dt: Ziik, Lisse, Sossenheim, Voorlî<-'ut, Wot
mond, Vriie en Loge Boekhorst, Alkemode, Oegslgeest en Poelgeest,
Leiderdorp, Hoogmocle, Koudekerk, Alphen en Rietveld, Oudshoorn
en Grrepho ek, zwarnrnerdom, Heer Jc¡cobswoude, E:sseliikerwoude en
Woubrugge, Rii rrsoferwoude, [-ei muiden, Col shogen, Aol smeer, l(udelstoor-t, Longo,. en l(oi'terocr, Nieuweveen en Uyterbuut t, Aorlonderveen/ Nieuwkoop en Noorden, Achttienhoven, Zevenhoven en Noo¡'denrVri esecoop/ Hc¡zerswoude, Zoetelwoude, Benlhuizen, Zoelermeer,
Zegwoord, Stompwiik, Wilsveen en een gedeelle von Tedingerbroek.
D ii nummer von Riin lcrnd, f iidschlift voor soc iol e gerT ec log ie en sTr^eekgeschiedenis voor Leiden en ornslt'eken, is verk' iIgbcror door storting
von f. 7.50 op gironr'. 359374 t.n.v. C.W. Delforterie te Leiden.
BURGERLIJKE STAND.

Onlongs verscheen von de hond von R.F. Vulsmo een nuttig boekie:
,'BurgerliIke Stond, Bevolkingsregister en Geneologie".l"'let is een bi¡zonder informqtieve inleiding tot genoemde ondelwerpen/ meinodruk
op de eerste twee; onderwerpen die voor de geneoloog en de lokoolhistoricus die zich met de l9e eeuw bezig houdt vook problemenopleveren. Over Burgerliike Stond en Bevolkingsregister wos in ons lond
nog nimmer iets gepubliceerd dot zich tot een historisch geinteres seerd publiek lichtte. Hei boek kon besteld worden bii de uitgever:
Het Boekencentrum Noorden, Tulfpoortstroot 31, Noorden.
De kosten bedrogen f. 5.40.
MIDDE N -KE NNEMERLAND.

ln de serie Arnhemse Herdrukken von de firmo Giisbers en Von
Loon te Arnhem verscheen onlongs een tweede druk von het bekende
werk von H.J .J . Schol tens, " Uit het verleden von Midden - Kennemerlond". De outeur behondelt in dit boek, dot in 1947 voor het eerst
verscheen, het deel von Noord-Hol lqnd dot onder meer Velsen,
Heemskerk, Beverwiik, Costricum, Assendelft, Wiik oon Zee, Uitgeesi

(-'i-, [lr:¡i<l<'rn'l

oi.nv(ii. ilei

zcrnrle,'riedcir (i-rei
bq.r,ir

o i" 22.50.

.,1oi-r ïr.]ì htsio.isci,-l<': bii
(-)r i5 rrr.j .ri/s v,/ec:r ve--rk! i¡g)

Lr,¡cl',ta<,,v,-ti ç.eíì g.'oo1

teiituinr 300 ll lrrdz-iide;.r /

ll\VL:l\l/\RlS varr hc-;t orchiei vc.r,-¡ de Rernonstior.rtsc-r Gemeente te
Alkmcrcrr; doo' M' . i.l-1. Rombcrch, uilgove v,:n hei gemeenteãr;lìiel,
1'çi;/.Dàr.einventcrris iste verk,iigen no srorr'ing vorr f . 1.50 op gi'onr.
403378 vcrn de ge meenteorchivorís van Alkmcror. De voorgoonde inventc¡rissen uii deze serie, vqn de orchieven von de Evonge lisch-Lutl'rerse en dr: Doopgezinde gemeenten ziin ook nog verkriig .

bool tegen dezelfde priis.
ARCHIVARIAAT von de Gemeenten MAASSLUIS en NAALDWIJK
les von de qrc vorrs: Govert von WiIn ode 30,
iocr rverslog
Moossluis. Dit ioorverslog geeft voor de beide gemeenten een opsom-.
ming von de oonwezige orchieven en de doorop te roodplegen kloppet's, ook voor zover deze biI ondere instontÍes berusten. ln de biilogen vinden we een overzicht von de geschiedenis vqn de Gevolmachtigden .uon de visserii te Moossluis, woorvon het olchief een belong riIke b'on voor de visseriigeschiedenis vormt. ln het Nooldwiikse deel
is er een uiivoerige Aontekening bii een foto von voor lgl0, welke
foto in het verslog is gereproduceerd, evencrls een ofbeelding von hetzelfde ponoromo von het dorp von de toren noor de westeliike wond
von het Wilhelminoplein in 1967.
ËCONOMISCH-HISTORISCH JAARBOE K 1 967,
ln hetzoIuist verschenen 3le deel von hei Ëconomisch-Historisch
Joorboek ('s-Grovenhoge 1 967) zîin, beholve de gewone verslogen
en de levensberichten von C.J. Boron Collot d'Escury, G. Doormon,
J.F. Niermeyer, M. Ioudin Chobot en C. Wiskerke, een viIftol grotere biidrogen opgenomen. Voor Hol;ond is hiervnn voorol het ortikel
von P.W. Klein von belong, blz. 41-62.: "De heFfing von de l00e en
.l599-1
200e penning von het velmogen te Goudo,
722,'.
De outeul'geeft hierin een indruk vcrn de ontwikkelincr vonde

93
92

inkomens- en vermogensverhoudingen inGoudo, ols biidroge tot enige
kennis over die verhoudingen in ons gehele lond. Voor lokole of
regionole hïstorici die zich bezig (willen goon) houden met de, zo
belongriike, orchivoliq betreffende de belostingen, een oonbevolen

ortikel.
Ats biiloge is in dit Joorboek een inventoris opgenomen vonde
verzomel ing Hortkomp, een verzomel ing knipsels, oontekeningen etc.,
biieengebrocht door de heer Hortkomp oon het einde von de negentiende eeuw, thons oonwezig in het Economisch Historisch Archief.
De rubrieken von deze inventorís ziin onder qndere Niiverheid (wooronder woterleid inggn, molens, ombdchten e.d.), Middelen von vervoer
te lond (wooronder tromwegen te Amsterdom, Amstelveen, 't Gooi,
Hoorlem, Hoorlemmermeer, Bloemendool, Alkmoor en's-Grovenhoge;
toxirs te Amsterdom); Luchtvoqrt, Londbouw, Spoorwegen (biizonder
uitgebreid, per liin en per ongeluk geordend, de ongelukken o.o. te
Groenendool 1889, Zondvoort 1896,Velsen l893en Borendrecht 1894)
Visserii, Zeevoort (eveneens zeer uitgebreid met mootschoppiien,
schipbreuken etc.).
Als tweede biiloge is een inventoris opgenomen von de zogenoomde "Kleine oonwinsten" von het Ec. Hist. Archief, ols oonvulling op

de "Liist von Archieven", gepubliceerd in het dertigste ioorboek.
ARCHIEFGIDS LEIDEN.

Hetgemeenteorchief te Leiden heeft ten behoeve von de bezoekers een "Gids tot de Gemeenteliike ArchieFdienst von Leiden" uifgegeven, díevoor hen die in dit orchief (willen) werken, op oonvroog
grotis bii het orchief verkriigboor is. (Boisotkode 2o, Leiden).
No een inleiding over rechten en verplichtingen von bezoekers,
hulpmiddelen en dienstverlening, volgt een liist von oonwezige orchieven. Ons vielen hierbii op: het orchief von de fo. Von Eys (in
textiel) l710-1751 het orchief von de Korenmolen "De Volk", qnnex
fomilie-orchiet Von Rhiin, 1733 - l9ó3' het orchief von de Leidse
Zoutkeet 1771 - l913; het orchief von de wolhondel Lismon en Woller, 1802 - 1835;dehuisorchieven Endegeest, Rhiingeest en Wormond,

de F,rmilieorchievenVonBemmelen, Biileveld. De lo Court, Hubrecht,
Doniel von der Meulen en Siegenbeek von Heukelom.
Tevens bevot het Leidse orchief een collectie orchivolio betreFfende het Ambocht Benthuizen over de ioren l55l - lóó3.
Tot slot von de "Gids" volgt een liist der belongriikste kloppers.
Hieruit bliikt onder meer dot'op het Gemeenteqrchief Kloppens oonwezig ziin op de nomen uit de trcnsport registersvcnOegstgeest
(1648-1813), Leiderdorp, (ló51 -l Bl I ) en Zoeierwoude ( I ó50 - lBl lÞ
vvoqrvon de registers zelf zÌch op het Alg. Riiksorchief bevinden.
Zakenindïces zíin te Leïden conwezig op Gerechts-dogboeken
1 567-1807, Burgemeesfers-dogboeken 1587-172ó, Registers von concessies (voor het gebruik von stodsgrond) 1545.-l 862, Arlezing*boeken
þfkondigingen von het stodsbestuur) 1574 - 1649, Privilegeboeken
1574-1780 en het Register diversorr.¡m¡ 1575-1772.

v.d"

S

VERDWENEN WATER, gewonnen melk, door V.J. Bobel, deel Vl von
de Stolphoevereeks, uitgeveriiWest Frieslond, Hoorn i.s.m. Hist. Gen,
Oud West Frieslond; f|.7.90, leden v.h. Gen. f. 5.90.
Betreftde veelziidíge octivíteii von de uit Zutphen ofkomstige fomilie Gronemon op de boerderii Groenhoven in de Wieringerwoord.
Voorol de veefokkerii (m"n. Frons-stom), moor ook bevordering von
Londbouwonderwiis, qmqteurtoneel enz.

GEscHlEDENls VAN IJSSELMONDE: er is een forogrofische herdruk
verschenen von J.W. Regt: Geschied- en oordsriikskundige beschriiving von den Zwiindrechtsen woord,den Riederwqorden het lond von
Putten over de Moos, benevens eene kodostrole koqrt door J.A. Morgodont. (1848). Verkriigboor â29.75 bii de Hisrorische Bibliotheek,
Hinkeloordseweg 9, Wogeningen.
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Het bqliuwschop Wqrmond en de Welgeboren Monnen welke door in de l8e
eeuw gefungeerd hebben l.
Misrotie Kotwi i k-Ri i n lond ( I 590-1 200)
Migrotie Kotwiik oon Zee - Riinlond

OP VESTIGEN'
ARTIKELEN WAAR WIJ DE AANDACHT
vqn AlHetproces betreffende betoling von !o:B:j:tt"n lï*Îl ,Fl-is
t"rla" en het dorp WormonJ, 1678-1679. inz Nederlqndse Leeuw,
85e irg. nr. 2 (febr. 'óB).
85e
geslocht vqn Driel te den Bommel, in Nederlqndse Leeuw,

Het
irs. nr. 2 (febr. ó8).

sporen von iizertiidbewoning op het strond
heem, lóe irg. nr. ó (dec. 'ó7)'

Corolingischewoonploots bii
irg. nr. 6 (dec. '67).

Een

Wiik

bii

nr.

ó

(iuli l9ó5):

Loosduinen, in: wester-

oon Zee, in: Westerheem, lóe

nr. 7/8

(dec. l9ó5):

nr. 9/10

(iuli l9óó):

NOG VERKR¡JGBARE NUMMERS VAN ''RIJNLAND''.
Von ,,Riinlond, tiidschrift voor sociole geneologie en streekgeschie-

Leiden ló5ó.
Nqmen der lidmoten von de Rem. Gern
Wormond 1641.
Aqntekeningen betreffende de Remonstrontse gemeente te Wormond.
De ondere Remonstronfse gemeenten in

denis voär Leiden en omstreken", obonnement voor een ioorgolg Yon
nummers nog verkrii g4 nrtt"r, f. 5.-) ziin de volgende, gestenci lde,
boor:

nr,4

nr.

5

(iuni l9ó4):

Rechtshi storische oon teken i ngen rond de
"Welleborenen " in enkel e bol i uwschop-

pen in Zuid-Hollond.
Archivolio vqn de beide Kotwiiken.
lets over de stokingsonlusten von l70l
te Leiden.
(febr. l9ó5); Het begrofenisritueel en de begrofenìskosten in de l7e en l8e eeuw.
Alphobetische registers op de nomen
voorkomende in een moP "uitnodigin gen tot biiwoning von een begrofenis"
mop "brieven von overliiden,
ãn
""n
huwel iiksbericht en cql I igrophische g.elukwensen" in de bibliotheek von het
gemeenteorchief te Leiden.

I 5eó-1 805)
De Kotwiikse weerbore monnen vqn ló53
Hei oudste "ínbrengboek,' von Leiden
Het boliuwschop Wormond en de Welgeboren Mqnnen ll.
Lidmotenvon de N.H. Kerk te Wormond
1721 r/m I Bt 5.
Remonstronten uit Leiden en omgeving
Nqmen der lidmoten von de Rem. Gem

nr.

nr.

ll

12

(nov.

Zuid-Hollond.

l9óó): Mr. F.C.J. Keteloor, De rechtsgeschie-

denis von de eendenkooi.
Aontekeningen over Riinlondse kooien
in 1807 e.v.
Aon teken ingen betref fende de Wormondse eendenkooi.
Vogelkooien rond Leiden ín ló28.
(dec. 1967): Het Boliuwschop Wormond en de Welgeboren Monnen lll.
Het geslocht Klok, boomgoordsluyden
Geneologie von het geslocht Verdegool.

De kosten bedrogen voor de

nummers 4 en

5 f.

l.-;

nr. ó

f. l.2l;nr.

I

97

96

7-8 f . 2.50; nr.9-10 f. 3.50; nr. I I en 12 f .3.-.
Bestellingen (en eventuele oonmeldingen) door storting op gironummer 359374 t.n.v. C.W. Delforterie (redoktiesecretoris), Hoogweg l28,
Leiden

"

BOEKENBEURS
gevroogd: Mr. S.J. Í:ockemo Andteoe: Het l-loo4)heenrroodschop von
Riinlond; ziin recht en ziin bestuur von den vroegsten tiid tot 1857
(Leiden 1934). Aonbiedingen goorne oqn: G" von den Beldt ir.,
Spoorndommerdi i k 32, Spoorndom.

VRAGENRUBRIEK
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Abonnemenispriis f . 'l 0.-- p.i.

ln porliculier bezit in i.loordhollond

L¡evinden zich zes houten voorwerpen/ in vorm geliikend op cifgeplotle Ëdommer koosies, wegens
tussen ló50 en 1920 grom. De doorsnee von olle zes is 20 cm. Ze
ziin griisblouw vqn kleur en drogen in Romeinse ciifers in zwort de
nummers I tot en met Vl. Op de boven en onderkont bevinden zich
drie groeven (concentrische cirkels. De bovendoorsnee is 1B cm, de
onderste '15 cm. De hoogte is ongeveer l0 cm. Wie kent de bestemming von deze voorwerpen. Vormen zii (onderdeel von) een spel?.
Antwoorden rechtstreeks te richien oon: Drs. T.R. Mulder, conservo.l0,
tor von hel Westfries Museum, p.o. Kerkstrqot
Hoorn.

INHOUD
BRONNEN EN METHODEN
L)ver moten en gewichten, door J.H. Romboch.
Locole gegevens uit Engelse Bronnerr, door N. Plomp.
Een Hollondse reisbeschriiving uit de l8e eeuw,
A.G. v.d. Steur,

Blz.

ACT

87

tsOEKEN

89
96

IVITEITEN.
en TIJDSCHRIFTEN.
,:JOE KENBEURS.
\/RAGENRUBRIE K.

74
84
82

?6

REGIONALE EN LOCALE GESCHIEDENIS
NOORD- EN ZUI D-HOLLAND.

Lossenummers f.

2.50.

1e ioorgong nr. 5

iuli l9ó8

CURSUSSEN VOOR AMATEUR-HISTORICI

IN

HET

sEtzoEN 1968-1969.
Noostde uitgovevon het Contoctblod stelt de Stichting Contoctcentrum zich o.m. ten doel door middel von werkcursussen

voorlichting

te

verschoffen oon de oongeslotenen.
ln het voorioor von l9ó8 is een cursus oorkondenleer gestort; voor het
seizoen 1968/69 stoqt nu het volgende op het progrommo:

1. Cursus oud schrift.
Het bestuur is biIzonder verheugd dot Drs. B.N. Leverlond, wefenschoppelijk ombtenoor bii het gemeenteqrchief vqn Leiden, bereid
gevonden werd een cursus te houden voor de oongeslotenen von de
Stichting Contoctcentrum in het lezen vqn het west-Nederlondse I óe
enlTeeeuwseschrift. Aon de hqnd von 22 stukken uit het Leidse orchief, die de deelnemers in fotocopieontvongen, zol de Heer Leverlond

