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Ten geleide

De leden van de Historische Vereniging voor Zuid-Holland zijn via een

convocatie voor een ledenvergadering ingelicht over het nieuwe blad 'Holland,
Regionaal-historisch Tijdschrift' dat ztj voortaan in plaats van'Zuid-Holland'
zullen ontvangen. De aangeslotenen bij de Stichting Contactcentrum voor
regionale en plaatselijke geschiedbeoefening in Noord- en Zuid-Holland
hebben in het laatste nummer van het Contactblad over de plannen voor het
nieuwe blad vernomen. De redactie meent er echter goed aan te doen in
dit eerste nummer van 'Holland' nog eens kort haar doelstellingen uiteen
te zetten.

Voorgeschiedenis

De Historischo Vereniging voor Zuid-Holland heeft in de loop van 1968
contact gezochl met het bestuur van de Stichting Contactcentrum en het
voorstel gedaan de beide bladen van deze twee verenigingen te gaan com-
bineren. Het Contactcentrum heeft hierop gereageerd met het voorstel dan
ook de Zuidhollandse Studiën bij de combinatie te betrekken. Hiertoe is na
enig overleg eind 1968 door beide besturen besloten.

H et tw eemaandelij kse blad' Holland'

Het blad 'Holland' is een voortzetting van de bladen 'Zuid-Holland' en
'Contactblad'. Het staat onder redactie van zes personen, namelijk de oude
redactie van Zuid-Holland en de oude redactie van het Contactblad.
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De inhoud van Holland zal bestaan uit:

1. Historische artikelen, zowel van methoclisch voorlichtende aard' als ar-

tikelen die het resultaat van historisch onderzoek meedelen'

2. Vaste rubrieken die een of meermalen per jaargang terug zullen keren:

a. een rubriek archaeologie onder leiding van drs' H' Sarfatij;

b. een rubriek bibliografl van Holland onder leiding van drs' R' Ren-

tenaar;

c. een rubriek archiefnieuws;

d.eenrubriekbronnenpublikatiesonderleidingvandrs.J.G.Kruisheer;
e. een agenda van histoìische activiteiten, tentoonstellingen e.d. in beide

provincies, onder leiding van G' J' Verburg'

3.Boekbesprekingen.Inverbandmetdebibliografischerubriekzalhetniet
meer nodig zijn korte aankondigingen crp te nemen van alle boeken en

arrikelen op het g"Ui.à ua' dJ geschieáenis van Holland' In principe

zullen in t.t u.råtg alleen publikaties besproken worden die naar de

mening van de ."du"ti" meer dan gewone aandacht verdienen'

4.Verenigingsnieuwsvandetweeorganisatiesdietezamenditbladuit-
geven.

5. Een vragenrubriek waarin lezers problemen op het gebied van de lokale

en regionaie geschiedenis van Noãrd- en Zuid-FIolland aan de orde kun-

nen stellen.

6. Tenslotte een rubriek Vraag en aanbod van boeken e'd' ten dienste van

de lezers.

Hollandse Studíën

BehalvehetbladzullenookdeZuidhollandsestudiënnadeveertienver-
schenendelencpnieuwstartenalsHollandsestudiënenVoortaanookNoord.
hollandse bijdragen bevatten. De redactie zal bestaan uit dezelfde zes perso-

nendiehetbladredigeren.Redactiesecretarisiseveneensdrs.P.A.Hen-
derikx.
Deze nieuw e apzet voor de Horlandse Studiën is alleen mogelijk als de

stichting contactcentrum voortaan, evenals de Historische vereniging voor

Zuid-Horland een provinciare subsiclie ontvangt. De aanvraag hiertoe is

reeds ingediend en wij verwachten dat de provincie Noord-Holland in de

eerste helft van 1969 gunstig op deze aanvraag zal beslissen'

Het is de bedoeling ån de'redactie in de toekomst in de serie Hollandse

Studiën meer monografiën te gaan opnemen dan vroeger het geval was bij

de Zuidhollandse Studiën, hoewel er van tijd tot tijd verzamelbundels met

langere artikelen zullen blijven verschijnen'

Algemeen

Het doel van dit alles is tweeledig: In de eerste plaats wil de redactie ernaar

stfeven dat er in Noord- en Zuid-Holland een publikatiemogelijkheid komt'

zowel voor artikelen als voor omvangrijkere studies op lokaal- en regionaal-

historisch gebied, een publikatiemogelijkheid op niveau, zoals die in vele

andere provincies bestaat. Het tweede doel van de redactie is hot verhogen

van het peil van ds werkzaamheid van amateur-historici, door voorlichting

omtrent technische en methodische aanpak van het historisch onderzoek,

door to helpen het materiaal meer toegankelijk te maken, het vakkundige

bespreken van de resultaten van lokaal- en regionaal-historisch werk, en

door het stimuleren van contacten tussen amateur- en vakhistorici.

Op deze manier hoopt de redactie er toe bij te dragen dat de activiteiten van

allen die zich met plaats- en streekgeschiedenis bezig houden beter worden

gecoördineerd en afgestemd op de eisen van een wetenschappelijke geschied-

beoefening. Het werk van amateur-historici zou dan uit kunnen groeien bo-

ven een al te eng plaatselijk en anekdotisch karakter, en van meer betekenis

kunnen zijn voor de historische wetenschap in het algemeen. Iets, wat de be-

vrediging in deze vorm van vrijetijdsbesteding zeker zal vergroten.

De redactie hoopt dan ook vele lezers te kunnen inspireren tot medewerking

aan bepaalde onderzoekingen en tevens een ieder behulpzaam te kunnen zijn

die met eigen onderzoek bezig is.

Medewerking lezers

Tenslotte wil de redactie er bij haar lezers op aandringen zelt mee te werken
om het doel van dit blad te verwezenlijken. Deze medewerking kan op vele

manieren plaats vinden: In de eerste plaats door het inzenden van artikelen
voor het blad, maar ook door het doen van suggesties aan de redactie ten
aanzien van te behandelen onderwerpen. Dan is er de vragenrubriek die ge-

heel afhankelijk is van de medewe,rking van de lezers. Drs. R. Rentenaar. de

verzorger van de rubriek bibliografie van Holland, ontvangt graag meldingen
van onbekende publikaties op het gebied van de geschiedenis van Holland,
waarbij hij met narne denkt aan plaatselijke uitgaven, catal,ogi, gestencilde
publikaties en dergelijke. Melding hie,rvan graag direct aan: drs. R. Rente-
naar, Naamkundebureau, Nieuwe Hoogstraat 1 7, Amsterdam-C.
Ook voor de inhoud van do Hollandse Studiën ontvangt de redactie graag
suggestie,s. Er blijven, ondanks de grotere belangstelling van uitgevers in de

laatste tijd, nog teveel manuscripten ongedrukt.
De redactie hoopt dat zij met uw aller medewerking kan bereiken dat de
nieuwe samenwerking tussen Noord- en Zuid-Holland op lokaal- en regio-
naal-historisch terrein, rijpe vruchten mag afwerpen.

De redqctie.
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Dr. A. M. LUYENDIJK-ELSHOUT BOEThAAVEhETdENKi Ng

1668-1968
Bijeenkomst te Leiden en te Voorhout

op15en16novemberlg68isdedriehonderdstegeboortedagvanHerman
Boerhaave, de beroemde Nederlandse arts en natuuronderzoeker, te Leiden

en Voorhout herdacht. Deze he,rdenking was georganiseord door de Rijks-

universiteit te Leiden in samenwerking met het Genootschap voor Geschie-

denis der Geneeskunde, Wiskunde en Natuurwetenschappen' De Gemeente

Voorhout had voor een aantal deelnemers aan de herdenking een bezoe'k

aan het protestantse korkje en het geboortehuis van flerman Boorhaave ge-

organiseerd.
Naast dit, in het bijzonder voor de buitenlandse gasten zo unieke bezoek aan

het landelijke Voorhout, vond in het kader van de herdenking een openbare

plechtigheid in de Stadsgehoorzaal te Leiden plaats'

v"r¿", t u¿ de herdenking een zuiver wetenschappelijk karakter, in de vorm

van een symposium *uuruun verscheidene buitenlandse en Nederlandse ge-

leerden deelnamen. Dit symposium, waafvoor aanzienlijke belangstelling be-

stond, werd geleid door prof. dr. G' A' Lindeboom (Amsterdam)'

Del5enovemberbegonmeteenbeznekaanVoorhoutinhetprotestantse
kerkje waar ds. A. Olamp do gasten vorteldo over Boerhaave's jeugd in het

nog geen driehonderd inwoners tellende plattelandsdorpje' gelegen aan de

Haarlemmertrekvaart. Hierna waren de gasten getuige vanhetplantenvaneen

telgvandeaanBoerhaavegewijdetulpenboomuitPoelgeestindetuinvan
de pastorie door mevrouw D. W. G. Karstens-wicherink. Dit boompje is het

bescheiden begin van de aanleg van een ho,rtus Bo'erhaavianus in een ge-

deelte van de tuin van do pastoiie dat door de Gemeente voorhout aan de

Hortus Botanicus van do ieidse Universiteit ter beschikking is gesteld' De

directeur van de Hortus, prof. dr' W' K' H' Karstens had de gasten van

tevoren over deze plannen ingelicht'

Na een bezoek aan de uit de 17e eeuw date'rende pastorie, door de heer

J. Fox in een aan de gasten aangeboden publikatie als authentiek geboorte-

huis van Herman Boerhaave beschreven, werden de gasten door de burge-

meesterG.A.StolwijkenhetGemeentebestuurophetraadhuisontvangen.
Hier sprak de burgemeester over Voorhouts ve[leden, heden en toekornst' De

gasterl ontvingen een amaryllisbol als bloernrijke herinnering aan dit char-

mante bezoek.

HetgezelschapvertroktoennaarLeidenwaarindePieterskerkeenkrans-
t"ggrog plaats ìond namens de Leidse medische faculteit door prof. dr. M. K.

polano, en namens de medische faculteit van de Universiteit van Wenen

door prof. dr. Erna LeskY'

De middagbijeenkomst in de fraai met bloemen versierde Stadsgehoorzaal

werd opgeluisterd met muziek va¡ de Italiaanse componist Egidio R. Duni

0709-1775) die zelf patiënt bij Boerhaave is geweest. Als bijzondere ver-

rassing ontvingen de toehoordsrs een uitgave van Carlo Goldoni's 'Il medico

olandese', in de Nedorlandse vertaling van movrouw J. A. Verhaart-Bodderij.

Dit geillustreerde boekje werd met een grammofoonplaatje, waarop twee trio

sonates van Duni, uitgevoerd door he,t Collegium Musicum der Leidse stu-

denten, waren vastgelegd, de belangstellenden aangeboden door de firma

Mycofarm te Delft'
Tijdens deze bijeenko,mst sprak prof. dr. F. L. R. Sassen een herdenkings-

rede uit waarin hij het geestelijk klimaat ten tijde van Boorhaave belichtte.

Na de pauzo werden in de tweede herdenkingsrede, uitgesproken door prof.

dr. J. Dankmeijer, de verdiensten van Boerhaave op medisch wetenschappe-

lijk gebied nader uiteengezet.

De Rector Magnificus, prof. dr. L. Kukenheim Ezn. reikte hierna een aantal

zilveren gedenkpenningen uit, speciaal voor deze gelegenheid ontworpen door

de kunstenaar E. Claus.

Op 16 november vond het wetenschappelijk symposium over 'Boerhaave en

zijn tijd' plaats in het Physiologisch Laboratorium. Hier kon men o.m. de

hoogleraren Belloni en Premuda uit Italië beluisteren, de Amerikaan dr. King,
de Weense mevrouw professor Erna Lesky, de uit Bern afkomstige anatoom
prof. E. Hintzsche en twee Engelso gasten, de Leidse eredoctor William
Stearn en dr. Frank Greenaway, conservator van de afdeling scheikunde van

het Science Museum in Londen.

Deze Boerhaaveherdenking is zeer geanimeerd verlopen, er was een levendig
contact op wetenschappelijk gebied en de buitenlandse gasten stelden veel
belang in hetgeen Leiden op het gebied van de Geschiedenis der Genees-

kunde te bieden heeft. Zonder enige twijfel stond hierbij de door mejuffrouw
clr. Maria Rooseboom ingerichte tentoonstelling over het leven en werk van
Herman Boerhaave, in het Rijksmuseum voor de Geschiedenis der Genees-
kunde en de Natuurwetenschappen, centraal. Maar ook was er belangstelling
voor do unieke achttiendo eeuwse verzameling praeparaten ván de anatomen
J. J. Rau, B. S. Albinus en Ed. Sandifort, die bewaard wordt in het Anato-
misch Laboratorium te I-eiden. Verder was men zeer geïnteresseerd in het
Caeciliagasthuis en verheugd te vernemen dat het Stadsbestuur het voor-
nemen heeft om dit in ve,rva-l geraakte complex, waarin het oudste Collegium
medico practicum van Nederland was gezeteld, te restaureren.
Ongetwijfeld heeft de herdenking veel aan het licht gebracht omtrent het
medisch en natuurwetenschappelijk denken en handelen uit de tijd van Her-
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man Boerhaave,. Er zijn veel nieuwe gegevens aan het licht gekomen' o'a'

uit de Sovjetunie die medisch historisch van belang zijn en die verder zullen

wo,rden uitgoworkt.
Behalve hJ gedenkboek, dat in de serie Analecta Boerhaaviana o'nder redac-

tie van prof. dr' G' A. Lindeboorn door de uitgevorij E' J' Brill zal worden

gepubliceerd, en waarin alle voordrachten in de Engelse' Franse of Duitse

taal zullen worden opgenomen' zal door het Sir Thornas Browne Instituut in

samenwerking met dJ Oxtor¿ University Press een ge,rllustreerde Engelse

vertalinguund"achtacademischeoratiesvanHermanBoerhaaveworden
gepubliJeerd . Deza uitgave staat onder leiding van prof' dr' A' 

-G' 
H' Bach-

rach. De co,mmentarieãng van do oratios zal worden verzorgd door prof' dr'

R. Hooykaas, hoogleraar in de geschiedenis der natuurwetenschappen te

Utrecht,endoormevr.dr'A.M.Luyendijk-Elshout,wetenschappelijkme-
dewerkster van het Anatomisch Laboratorium te Leiden'

Moge deze Boerhaaveherdenking hebben bijgedragen tot de toename van

belJngstelling in de geschiedenis de,r geneeskunde, die o.m. zoln belangrijk

inzicitverschaft in de historische ontwikkeling van de Europese cultuur'

Leiden, januari 1969

De tentoonstelling van het leven
A.J.F.GoGELEIN EN WETK VAN

Herman Boerhaave (16 6 8-1 9 6 8)

invloed had op zijn patiënten, dan zijn deze kwaliteiten na de dood niet meer

aaî te tonen. Men vergeve mij de vergelijking, maar dit lot deelt Boerhaave

ntet beroemde zangers en acteurs.

Dan rijst dus de vraag: waarom was Boerhaave eigenlijk zo beroemd en

waar zijn de bowijsstukken van zijn grootheid? Bij de organisatie van de

tentoonstelling te Leidenr) heeft mevrouw dr. M. Rooseboom zich voor deze

pro.blemen gesteld. Veel is van Bosrhaave nog aanwezig, zoals zijn leer-

boeken, zijn oraties, de lijkrede van zijn vriend Schultens2) waaruit iedere

biograaf gegevens heeft geput en de manuscripten van Boerhaave, in 1929 Ie

Leningracl ontdekt. Voor de tentoonstelling werden alle bronnen weer op-

niouw nagelopen, verdere naspeuringen verricht, en ook nieuw materiaal

werd gevonden. Zo kwam de tentoonstelling tot stand, die niet alleen het

voordeel had - zoals eigenlijk een tentoonstelling vanuit zijn aard immer

heeft - dat alle bij elkaar behorende zaken weer eens bijeen le zien waren,

maar bovendien, dat het nieuwe materiaal een beter of nieuw verband gaf

aan de reeds bekende feiten van het fenomeen Boerhaave.

Van twee kanten werd zijn figuur belicht: als persoon en als man van weten-

schap. Vooral van dit laatste aspect was het duidelijk hoe buitengewoon
veelzijdig hij is geweest en ovsr welke enorme werkkracht hij moet hebben
beschikt. In de topjaren van zijn universitaire loopbaan (ca, I7I8-L729) nam
hij vele vakken van de medische faculteit voor zijn rekening, en voornamelijk
door zijn persoonlijkheid als docent en door zijn goede leerboeken trok de

Universiteit van Leiden uit Europa vele studenten aan, zodat Albrecht von
Haller, tijdens zijn studie alhier, in zijn dagboeks) kon schrijven: 'Die be-
rühmte Hochschule steht izt in völliger Blüht, wenigstens was meine Wissen-
schaft betrifft.' Von Haller studeerde medicijnen en werd een van Boer-
haavo's grote leerlingen. Voor zijn vakken gaf Boerhaave leerboeken uit,
waarvan een of meer edities te zien waren op de tentoonstelling, evenals
bewerkingen ervan door zijn leerlingen. Treffend ook waren de buiten zijn
medeweten (en goedkeuring) door studenten uitgegeven colleges, die een wat
bijzondere bron zijn voor Boerhaave's ideeën. Want, hoewel er fouten in
zijn aan te wijzen - de studenten wilclen wel eens minder scherp opletten! -
geven deze dictaten soms een duidelijker beeld van het college en de be-
handeling van een onderwerp dan cle meer 'gepolijste' uitgaven van de hoog-
leraar zelf, die ook veel beknopter zijn.
Gro e werken als die van Vesalius, Swammerdam en anderen heeft Boer-
haave her-uitgegeven. Deze verschaffen ons het bewijs te meer van zijn grote
werkzaamheid maar ook van zijn waardering voor oorspronkelijk onderzoek.
Zo liet Boerhaave zich door Leeuwenhoek blijkbaar veel van het microsco-
pische werk vertonen zoals uit vele colleges blijken kan. Boerhaave zag de
noodzakelijkheid van de kennis der basiswetenschappen voor die van cle

medicijnen en kon steunen op velerlei betrouwbare ervaringen en goed on-
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Boorhaave,eennaamzóbekend,datbijelkeherdenkingweerdevraagwordt
gesteld naar de oorzaakvanz\inroem' Een roem, in de achttiende eeuw on-

betwistbaar en reeds tijdens Li;n ltu"n gevestigd, later echter aan kritiek

onderworpen.NoghieldeenzekerchauvilismeBoerhaavohoogineenlo-
mantische verering in dezelfde eeuw waarin de 'oude pruikentijd' niet meer zo

goed kon worden gewaardeerd: de negentiende eeuw waarin de wotenschap-

ien -et sprongen zich ontwikkelden en kritiek kwam op die verering' Ook

ir, 
""r, 

tijd dat-de publieke opinie een 'uitvinder' een beetje als een halfgod

wilde zien kon een niet-ooÀpronkolijk denker (zo'als Boerhaave wellicht

grotendeels was) veel minder to't de verbeelding spreken' Bovendien' als

londt be*eerd dat Boerhaave een groot docent was en als arts een grote
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ProlessorBoerhaat'etíjdenseertoratieínhetg-root-auditoriumvande(Jniversiteitte' L"¡¿"""inil'øto¿ van een gedrukte oratíe' 1715)'

derzoek. Erg oorspronkelijk behoefde hij dl ook niet fe z\in op de gebieden

van b.v. de physica -uu. L"r, kan wel stellen, dat het meest oorspronkelijke

is zijn werk op "n"-iJî 
g;ti.a. De chemie bestond toen nog nauwelijks als

natuurwetenschap, "n 
S"ãtl'uuuo's leerboek4) werd nu een systematisch en

fundamenteel werk gebaseerd op eigen onderzoek waaruit de alchemie tot
de moderne chemie zou kunnen evolueren.

Waren deze wetenschappelijke zaken geïllustreerd in één zaal, in de andere

zaal sto,nd alles in het teken van zijn persoon en, zo mogelijk van zijn karak-
ter: portretten, handschriften en materiaal betreffende zijn bestaan, zrln fa-
milie, zijn woonplaatsen. En hierin heeft mevrouw Rooseboom veel archief-
werk verricht om - voor het eorst - een volledig overzicht te verkrijgen. In
dit beknopte artikel is geen plaats voor een breedvoerige behandeling, daar-

o,m alleen een enkel voorbeeld. Het blijkt dat de gevonden adressen belang-

rijke biografische gegevens zijn: nadat de. vader van Herman Boerhaave is

gestorven (12 nov. 1683) komt ds weduwe Eva Boerhaave met haar kinderen
in Leiden te wonen, en Herman die reeds in Leiden studeert (sinds juli 1682)
woont nu bij haar in: in een huurhuisje op het voormalige Bagijnhof. De
situatie is uiterst treffend, want midden op dat ho{ staat de voormalige
Bagijnkerk, in gebruik ten dele als anatomisch theater en ten dele als biblio-
theek.

Jan van den Berg, secretaris van Curatoren, en een van de beschermheren
van Hsrman, droeg deze op de handschriften te helpen ordenen uit de boe-
korij van Vossius. Voor deze Vossiana was bij de aankoop enig verzet ge-

rezen bij Curatoren: waarom zulke, handschriften aankopen als er al veel
goede gedrukte teksten bestaan. Nu was de stemming veranderd en de wens
om de Vossiana te catalogiseren spreekt van een verfrissende aandacht voor
de 'authentieken', men ziet Bo,erhaave geheel passen in deze tijdgeest. Even-
zeer waren de anatornische lessen zeer nabij en Herman heeft die dan ook
gevolgd.

Verder is bekend de ornmeævaai die Herman in zíjn studie gemaakt heeft:
van thoologie naar medicijnen. De ve,rklaring (volgens Schultens en na-schrij-
vers) lag in een lastercampagne ten aanzien van zijn theologische betrouw-
baarheid - zeer effectvol in het twistziek vaderland van die dagen - en dez,e

laster zou zijn ontketend na zijn medische promotie in Harderwijk op 14 juli
1693. Nu is dit mogelijk wol waar, maar er is meer: in 1694 vindt men in
de recensielijsten in het Archief van Curatoren van de Leidse Universiteit, de
naam Jacob Kaau op het adres van de weduwe Boerhaave. Hij woonde dus
op het Bagijnhof, van 1.694 tot 1700, was Meester in de Rechten en advo-
caat voor het Hof van Holland, maar nu medisch student. Jacob was tien
jaar o'uder dan Herman, trad in het huwelijk met diens zuster Margaretha
(in 1701, volgens aantekening van ondertrouw) en Herman word peetoom
van een van hun kinderen (1705). Men mag een goede verstandhouding ver-
onderstollen, maar misschien eveneens een zekero invloed die kon uitgaan
van een man als Jacob Kaau, dio za sterk van carrière wisselde op zijn zes-
endertigste jaar?
In elk gwal heeft Herman de medische studie definitief aangepakt en heeft
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zich, los van elke traditie, laten beTnvloeden door oorspronkelijke denkers en

onderzoekers,vanwieeenoverzichttezienwasopdetentoonstelling'Dit
overzicht was voornamelijk verkregen door de eigen aantekeningen van

Bcrerhaave weer eens stelselmatig door te ne'men, een studie dus van de

Leningradsehandschriftendiebestaanuiteenbontecollectievanbrieven'
,"""pi"n, collegeaantekeningen enz' Het zou te ver voeren nog meer te geven

dan'reedsisaangestipt.Vandetentconstellingisechterdecatalogusnog
u".tr¡guuu., en iJ iedere belangstellende aanbevolen. Boerhaave blijft boeien

als een groot docent die een tijdperk van twist en onzekerheden afsloot en

eenbasislegdevooreennieuweontwikkelingindemedischewetenschappen'
die stevig genoeg bleek voor zeker een eeuw'

1)Vanjunitotdecemberlg6sinhetRijksnruseumvool.deGeschiedenisderNatuttr-
wetenschaPPen'

z) A. Schultens, Oratio acad' in memor' H' Boerhaave (Lugd Bat' 1738)'

3)Uithetdagboek'""'v"".rr"uer,hiergebruiktdeeditievanG.A.Lindeboom'
Haller in Holland (1725-1727) (Delft 1958)'

4) Elementa chemiae tt-e-iãen úZzt), r:ieentilk uit nood geboren' daar een uiterst onbe-

rrouwbaar .ott"g"¿i"tioìä ã.i ,íi"näam Boerhaave dwong een goed werk te leveren'

Mr.r. GESELSCHAP Gouda's Glashuis

10

De ondergang van de brouwindustrie in de loop van de zestiende eeuw had

dewelvaartvanGoudaernstigaangetast.Hetheeftnietontbrokenaanpo.
gingen van de stedelijke ,"g"'ìng om andere bedrijfstakken aan te trekken'

ãoJh niettegenstaande subsidies in allerlei vorm zijn cleze'stadsneringen' zo-

als zij in de stadsrekeningen genoemd worden' met name de lakennijverheid

en de tapijtweverijen, niet tot duurzame bloei gekomen'

Evenmin succes had het initiatief om Gouda een glasindustrie te verschaffen'

Erg origineel was het denkbeeld niet; ook elders in Nederland zijn in de

zeventiende en achttiende eeuw talrijke glasblazerijen gesticht, welke meestal

geen lang leven beschoren was' F' W' Hudig heeft hieraan een dissertatie

lewijd; ãe glashuizen van Gouda en Groningen zlin hem onbekend ge-

bleven. l)
Met machtiging van de Vroedschap van Gouda sloten de burgemeesters op

25 januari 1696 een overeenkom'i-"t Nicolaas Jacquet de jonge en Nico-

tuu, fni¡tt (hij tekent Kneff), meesters glasblazers'z) De voornaamste be-

palingen daarvan luidden:

l. Jacquet en Knijff beloven een glasblazerij en glashuis op te richten en ge-

durende 14 jaren in stand te houden, en daarin te maken goed kristal,
alsmede kristallen en andere drinkglazen.

2. Burgemeesters zullen gratis een woonhuis en pakhuis beschikbaar stellen.

3. Zlj zullen een renteloos crediet openen, ingaande 1 januari 1696 en ein-
digende ultimo december 1705.

4. Ztj zullen de invoer van glas in Gouda en de oprichting van andere glas-

blazerijen aldaar zoveel mogelijk belemmeren.

Nicolaas Jacquet was meesterknecht geweest in een glasbl azer4 te Rotterdam,
welke had toebehoord aan Gualterus Hennekijn en kort tevoren was geliqui-
cleerd. Zijn reputatie was niet onverdeeld gunstig.e) Ztjn compagnon had in
dezelfde glasblazerij gewerkt. Zij hadden de oven en de gereedschappen over-
genomen en ook enig personeel.
De stad Gouda kocht van Ruffina Bick, weduwe van Johannes Verrijs, een
pakhuis met woning achter het huis 'de Passer'.4) Het terrein maakt thans
cleel uit van de tuin achter he patriciershuis Gouwe nr. 93; de uitgangen
naar de Aaltje Baksteeg en de Raam zijn nog aanwijsbaar. Voorts huurde
de stad het huis(je) 'de Passer' als woning voor de glasblazers.s) Dit huis

11
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(verpondingsnummer 2657) isnaderhand gecombineerd met het ten noorden

daarvan gelegen huisje (verp 'nr' 2658) tot wat nu het pand Gouwe nr' 89

ä;Tï werkzaamheden van het bedrijf in 1696 is weinig bekend' De pro-

duktiezalomstreeksscptemberzijngestart.Hetaanvankelijktoegestane
creciet was in "ktobJ;;;prr. 

Då v:ro.drchap machtigde toen de burge-

meesters om het t" u"riroã"rr, teneinde het bediijf door de wintermaanden

heen te helPen.o)

Nicolaas Jacquet kwam in februari 169'7 te overlijden. Hij behoorde tot een

typische glasblazersfamìli"''z;'in grootvader Claes Rochus Jacquet werkte in

l633inAmsterdam,zijnvaderNicolaassr'in1652aldaar'Laatstgenoemde
die met zijn vrouw u¡ ir"- r" t uis woonde bemoeide zich nog af en toe met

de samenstettiog vun au glascompositie' In 1725 was een Nicolaas Jacquet

glasblazer te Middelburg'r)

Vermoedelijk in verbanã met de dood van Jacquet en ook wel om een oogle

in het zeîl te houden is kort daarop van stadswege een boekhouder en op-

zichLer,Louis Gabriel Capelan' zoon van een refugié' aangesteld' Dank zij

zijn aantekeningen en rapporten?) kunnen wij de werkzaamheden vanaf 12

maar| 1697 beter volgen

In oktober roqz *er;", ernstig ove.r gedacht om de verliesgevende produk-

tie te stoppen. Op uut'ud"" uu'i de stadspensionaris Mr' Bruno van der Dus-

sen, die zich bijzonJ"' uoo' het bedrijf interesseerde' werd de zaak voortge-

zet, inde hoop ¿ut å" u'"¿" van Rijswijk het debiet zou vermeerderen'8)

Op 19 november td'gl *"rdNicolaàs Knijff van het contract met de stad ont-

slagen. Hij en zijn vrouw droegen de inventaris van het glashuis aan de stad

over.e) Hiercloor werd de glasblazerij een gemeentebedrijf'

ook in 16gg bleef ãe fabiiek verlies opleiure.r. Bij het aanbreken van de

winter werd het b.d;lf g"",uutr. Het glashuis werd in januari 1700 ve'rhuurcl

aan een kuiper; o"'"Ji"i""¿'e glazenen de instrumenten werden in april 1700

verkocht.ro) pe ,tul wus er'ca' f 16'000 bij ingeschoten' een bedrag dat

voor de t.g"r,.,roorJige tijd gelijk te stellen is met 3 à 4 ton!

uit de beschikbare ;iji".; kãn worden opgemaakt dat vanaf omstreeks 1' sep-

tember1696tot.22december1698ca'sosooowijn-enbietg|azenzijnver-
vaardigd. o" p,o¿utii" bedroeg gemiddeld ca' 5000 glazert' per week' Voor

een produktie van ã*"t"n werdlebruikt 1030 f' salpeter à f 309'-' 2010 I'

soda à f 228,-, ¡õsi f' loodwii à Í255'- en ca' 4000 f' zand à f 50'-'

totaal J 842. iHel loon voor 5 glasblazers met hun knechts en jongens' 2

stokers en enig ander personeel bedroeg voor die periode .f 648'-' terwijl

voor een bedrag uun I 480'- aan hout wJrd verstookt' De prijs van de glazen

kwam alzo op ca' I 7,- dehonderd; de opbrengst was slechts f 6'- à I 6'25

dehonderd.VooraldehogeprijsvanhetvanVerreaangevoerdehoutza|de
rentabiliteit hebben g"Jã"¿. Ëvenmin gunstig was dat men voor de alzer

vrijwel geheel was aangewezen op de kooprnan Jacob Norré te Rotterdam,

een oude relatie van Jacquet'

Er we.rd loodglas geproduceerd. Om het smeltpunt te verlagen werd. soda

toegevoegd waardoor het glas in afwijking van normaal loodglas ongeveer

evenveel natriumoxyd als kaliumoxyd bevatte. Als toeslag werden gegeven

ntenie en brr¡insteen om het glas te ontkleuren en vijlsel van spelden en saffer

(een kobaltverbinding) om het blauwgroen respectievelijk blauw te kleuren.

Voor nonsters werd wat meer loodwit gebruikt, dat gaf het glas een betere

klank!
De glasblazers waren meest uit België en Frankrijk afkomstig. Op 9 novem-

ber 1691 waren in dienst Louis Gaillard, een refugié, geboren te S. Marcellin

in Dauphiné, die reeds een glasblazerij in Zwalle had geleid,rr) Martien

Desanrps, Paul Sauvon, Anthoine Merengo uit Brugge en Lauran. Zli ont-

vingen voor wijnglazen 40 à 42 stuivers per 120, en voor bierglazen 42

str-rivers per 180 à 220 stuks.

Anders dan de aardewerkindustrie heeft deze glasindustrie geen tastbare spo-

ren achtergelaten. Het glaswerk was gebruiksglas, gedoemd om vroeg of laat

te sneuvelen. De kans dat er op het terrein van de voormalige fabriek scher-

ven worden gevonden is niet groot want de scherven gingen terug naar de

oven. Zo bleef Gouda slechts het gevoel dcor een paar welbespraakte knapen

bij cle neus te zijn genomen.

t) Das Glas, Wien 1923.
2) O.A. 58 1.245v en O.A. 547 1.32v. De datering blijkt uit een later stuk.
3) Das Glas, blz. 61 .

+¡ R.A. 365 T.220v.
õ) o.A, 1344ï. 133.
11 o.A. 58î.273.
z¡ O.4.2542. Capelan werd in 1700 opzichter van stadówerken (O.4. 59 f. l2l)
s; O.A. 59 11. 14 en28v
o; O.A. i10 f. 35; No, Ar. 5761. 152.

to¡ O.A.59 f. 106; O.A. 547 f. 41.
11) Das Glas, blz. 85.
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Archaeologie

Drs. H. SARFATIJ KASTEELBOUW EN -BOUWERS IN HOLLAND (I)

Recente opgravingen in cle provincies

N oorcl- en Zuid-Holland'

t4

Middeleeuwen, kasteel, adel, deze onverwoestbare trits' sedert de lagere-

school-tijd in onze geáachten geëtst, heeft z'ich ook in de moderne weten-

schap ongeschokt kunnen handhaven' De bouw van het middeleeuwse kasteel

isinderdaadbijnauitsluitendeenadellijkeaangelegenheid'sterkernog'tus-
senkastelenenedelenbestaat,vandel3etotdiepindel5e[eeuw]althans,
eenvolkomenparallelie.Alleenedelenhebbenkastelen;nagenoegalleedelen
zetelen op een kasteel''1) De kastelen dienen hun tot woning' tot bescher-

ming; het zijn de centra van hun maatschappelijk leven' Hier. groepeert de

edelmanzijngevolg,a¡nschildttnapen'zijnvazallen'Hierbereidthijzichin
despelsituatievanhe.ttoernooivooropzijneigenlijketaak:tepaardinvolle
*up"nrurting uittrekken ter ondersteuning en bescherming van zijn heer' zo-

dra dezehem maant op te kcmen' In zijn vrije tijd verpcJost de edelman zich

met de jacht en, als trii ni"t t¿ ongeletteid is' op zijn kasteel met de culturele

voortbrengselen der tåubadours. Naast de geestelijkheid vormt de adel een

'leisure-c1ass'bijuitstekindemicljeleeuwsemaatschappij;hijheeftdanook
de gelegenheid waarlijk uitstekende dingen te doen' De bouw van kastelen

,oug duut zeker toe ge'rekend worden'

AlduseenschetsingrovelijnenvandeaclelinhetmiddeleeuwseFrankrijk'
het ,vaderrand, van ¿å r"o¿ui" maatschappij-vorm. Bij de daar nog aanwezige

rcusachtige,indrukwekkendekasteelcomplexenishetnietmoeilijkzichdit
beerd van het leven van de grote feodale edelman voor de geest te halen. De

grootste kastelen, ft"t ttoogt"lpunt van deze adellijke bouwdrift' vindt men wel

in de keten van sterke UJ'"ttt"n aan de oostgrens van het Heilig Land' die

door de Kruisvaarders gestichte feodale ideaalstaat'

Maar nu van de Crac des Chovaliers terug naar de ruine van Brederode; het

lijkteenhelestap,tochzijnhetwerkenvandezelfdecategorie:hetmiddel-
eeuwse kasteel. Het is 

""hi", 
wel duidelijk, dat men in onze streken evenals

bijdebeschouwingvanzoveelandereverschijnselenuitdemiddeleeuwse
wereldhetfocusaanzienlijkmoetverstellen'ookhierisheteenagrarische
maatschappij; macht "n uun'i"n zijn op landbezit gebaseerd' Ook hier een

feodalewereldmetheer,vazallenenachtervazallen.ookhiertenslotte
kastelenalscentravanhetlevenvandefeodaleadel'Maar'endatmoet

voorop staan, alles is kleine,r, minder volmaakt, achterlijker zo men wil. Het

woongebied aan de kust is schraal, het binnenland woest; de heer een vrij

onbetekenende graaf, een povere adel volgt hem. Geen spectaculaire tour-

nooien hier, geen troubadours, wel kastelen, geen adembenemende burch-

ten,2) maar toch kastelen.

Het is echter moeilijk zich van deze kastelen een afgerond beeld te vormen'

vooral wat het westelijk deel van ons land betreft, aangezien er van het.

ßta7e aantal nog maar zeer weinig over zijn. Eerst zijn tijdens de heftige

adelstwisten van de late middeleeuwen (Hoeken-Kabeljauwen) veel kastelen

geslecht; daarna heeft de ommezwaai in de 16e eeuw naar de republikeinse

staatsvorm, waarin de adel geen maatschappelijke functie van betekenis meer

vervulde, en voor een belangrijk deel naar de Zuidelijke Nederlanden mi-
greerde, veel kastelen tot ruine doen vervallen. De intensieve bewoning van

de kuststreek heeft in de laatste eeuwen ook deze ruines grotendeel doen

verdwijnen.
Voor de kennis van het kasteel in Holland zijn wij dus nog meer dan elders

aangewezen op de archaeologie. Mede dankzij het werk gedurende de laatste

decenniön van de archaeoloog dr. J. G. N. Renaude) is het mogelijk gewor-

den een enigszins afgerond beeld van de ontwikkeling van het kasteel in
Holland te verkrijgen. Onlangs zijn veel van zijn opgravingsresultaten mèt

bestaande kastelen en ruïnes samengevat in het boekje van P. E. van Reyen,

dat een belangwekkencl modern overzicht biedt over de vormontwikkeling
van het middeleeuwse kasteel in ons land. Aan zijn typologische incleling

vasthoudend zal ik een serie recentelijk in de provincie Noord- en Zuid-
Holland opgegraven kastelen systematisch samenvatten.a)
De bouw van het kasteel is m.i. niet los te maken van de sociale status van
zijn bewoner. Terecht heeft Renaud in zijn openbare les gesteld, dat zich
achter de vorm de mens verbergt. Ik gun irem die schuilplaats nauwelijks en
probeer in het onderstaande hem te dwingen zich aan ons te vertonen. In
concreto houdt deze parafrase in, dat, waar mogelijk, het kasteel beschouwd
zal worden in samenhang met de ontwikkeling van de Hollandse adel.

a. mottekastelen

Het oudst bekende kasteeltype ten onzents) is het mottekasteel ('château à

motte'), dat in zijn ideale vorm bestaat uit een opgeworpen, steile heuvel in
de vorm van een afgeknotte kegel. Het hoge plateau is aan de rand versterkt
door een palissade, later een stenen ringmuur; een toren, centraal of aan de
kant, voltooit de versterking. De heuvel is door een droge gracht omgeven,
die tevens een aan de voet van de heuvel gelegen cirkeisegment omgeeft. Dit
is do, eveneens door een enceinte versterkte voorbucht, waar zich de woon-
gebouwen en de boerderij (dè bestaansbron voor een edelman in de middel-

15



S

eeuws-agrarische maatschappij) bevinden'. Dit kasteeltype is vooral bekend

uit het 11e eeuwse N"rr"î,irã, van daaruit schijnt het met de Normandische

invallers in 1066 te zlinovergestoken naar Engeland' waar het bij de bouw

van koninkiijko dwffiur"hãn veel, is toegepast.6) ook elders in Europa

echter is het een guogbuu, type van koninklìjke vestingbor,rw geworden' T'ij-

dens het proces t"" ;;;;õåande feodali'e'ing in de daarop volgende tijd

daalt geleidelijk aan de maalschappelijke positie van de bouwheer' In de lZe

eeuw vindt men het naast de koninklijke vooral terug in landsheerlijke kaste-

len en tot. in cle 13e eeuw zrin et' nu door de kleinere landadel' kasteeltjes

in het kustgebied. Zo kon deze graaf, die sedert 1101 als graaf van Holland

bekend stond, de twee gebieden waar hij heerste: Kennemerland in het noor-

den en Maasland in het zuiden met elkaar verbinden. Militair en administra-

def werd het centrale deel van het graafschap boheerst door de Burcht in
Leiden, waar de vroegere Utrechtse kastelein plaats had moeten maken voor

de., waarschijnlijk naar Vlaams voorbeeld, nieuw aangestelde Hollandse

burggraaf. Het is niet onrnogelijk dat deze personele wisseling tevens een

herbouw of aanvulling van de Burcht ten gevolge heeft gehad, die wij in de

huidige vorm torugvinden. Over de bouwsels uit vroegere periode(n) is nog

maar weinig bekend, maar reeds vroeg heeft deze bijzondere heuvel de 'diep-

gaaîde' belangstelling van de archaeologen gewekt.

In 1922 constateerde Holwerda twee perioden in de heuvel; bij de laatste

behoorde de ringmuur, maar ruim 3 m onder het huidige maaiveld meende

hij sporen van houten bouwsels te zien: de Utrechtse burcht? Aangezien

Holwerda slechts een klein deel van het heuvellichaam heeft onderzocht, en

ook de middeleeuws-archaeologische wetenschap sinds zijn tijd niet heeft

slilgezeten, was het alleszins gewenst cle 'twee-perioden-heuvel' aan een na-

der onderzoek te onderwerpen. Minder cliep dan Holwerda onderzocht Re-

naud in 1949-50 de top, waarbij hij tot de reeds eerder genoemde datering
van ca. 1150 kwam; het afgelopen jaar (1968) zettehij een diepe, coupe in
de flank van de heuvel, met ds hoop daarbij tevens llolwerda's nog steeds

wat mysterieuse vroege fase aan te snijden. En hoewel de coupe meters diep
het reusachtige kleilichaam binnendrong - bij zo'n steile heuvel technisch
geen eenvoudige opgave - werd een ouder niveau niet gevonden. Wel bleek
het 72e eeuwse talud zich ca. 0,90 m onder het huidige te bevinden; op dit
talud werden (bij de bouw van de ringmuur omlaaggerolde?) stukken tufsteen
gevonden, alsook bro,kken Rcrmeins puin (slooppuin van het enige kilometers
stroomafwaarts gelegen, verlaten R.omeinse castellum te Valkenburg?) dat
bij de bouw van de ringmuur is gebruikt.
Dit was gebleken bij een aantal waarnemingen tijdens de restauratie enige
jaren geleden naar de opbouw van deze muur. Hij bleek te bestaan uit twee
huiden van tufsteen waartussen gietwerk in de vorm van brokken natuursteen
en Romeins puin, gebed in lagen schelpkalkspecie. Tevens werd bij die ge-
legenheid vastgesteld, dat ook op de top het 12e eeuwse niveau ongeveer
0,90 m onder het huidige maaiveld lag (Cf. het talud). Bij dit niveau be-
hoorde een naderhand dichtgezet poortje aan de westzijde van de muur, dat
oorspronkelijk de enige toegang tot het binnenplein moet zrjn geweest. Recht
tegenover dit poortje kon, na onderzoek, een nadere bestemming gegeven
worden aan reeds door Renaud aldaar gevonden puinsporen van tufsteen.
De sporen vormden de funde,ringssleuven van een torengebouwtje, dat aan de
'pleinzijde' een poortje had in afmeting en ligging nagenoeg identiek aan het
beschrevene en dat met zijn 'rugzijde' onderdeel uitmaakte van de ringmuur.z)
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ToegangsPoortie van de

Burcht van Leídett'

cliché Oud-Leiden

Van direct koninklijk gezagis in onze streken tijdens de middeleeuwen geen

sprake geweest. Het bîste"voorbeeld van een mottekasteel behoort dan ook

tot de tweede catego'rie, die der landsheren: de Burcht in Leiden' In zijn

huidige vorm is het verder lege plateau van de 9 m hoge kegel omkranst

door een tufstenen fingmuur -"t àuo de binnenzijde een weergang op spaar-

bogen. De Burcht is jrategisch gelegen op 
-de 

west-punt van de Waard' het

tussen twee Rijn-art"" t"åt-¿ã ejfun¿ in het hart van Leiden' Op archaeo-

logische gronden is de tufstenen Burcht gedateerd rond l'150' wat goed

overeenstemt met de pãftti"ft" geschiedenis' Een kwart eeuw eerder moet het

Rijnland - het mondi"gtg"Uøã van de.Olde nijn -' waarover de bisschop

van Utrecht uf, u"""g"iJoorcliger van de Duitse koning nominaal het gezag

uitoefende, overgegaan zijn in handen van de opgeklommen territoriale vorst
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Hierdoor werd een volledige reconstructie van de 12e eeu'wse Burcht moge-

lijk; deze geeft een typischloorbeeld te zien van een 'shell-keep" waarvan er

indel2eeeuwvooralinzuidrvestEngelandettelijkegebouwdzijn.Afgezien
van de toren bleef het 'binnenplein' een leeg vlak' vrij van beb-ouwing' zodat

de Burcht bij ontbreken van inilitaire dreiging onbewoond zal z\in geweest'

Dewoongebouwenbevondenzich'indetrantvanhet'motte-and-bailey-
castle', beneden aan de voet van de heuvel op de voorburcht' in Leiden te

zoeken onder het Heren Logement' Het gehele driehoekige complex aan

twee zijden door de beide Rijnarmren om;t' wercl ook aan de derde' cle

oostzijde door water beschermã en wel cloor dç - nu geclempte - Bu-rggracht'

I)eze ook heclentendage nog imposante kasteelaanleg in Leiden vormde in cle

12eeeuwdeenigeu",,,"t'tuunnaaminwestelijkNederland.Hijblijktdan
ookinherbezitvandelandsheer,dehoogsteindenlande.Indezetijdgaan
zich uit de on hem heen cirkelende groep van getrouwen cle geslachten van

de feoclale adel vormen, die vcoral in de 13e eeuw cluidelijk naar voren ko-

men. Van ttun uro"g'te vestiginger-r is weinig bekend' Hun wereld was eell

wereld van hout 
"n 

iun """L 
hui'"n zullen dan ook houten bouwsels ge-

weest zijn, al of niet voorzien van een versterking's) Alleen van de voor-

naamste familie binnen deze laat-|2e eeuwse adelsgroep' cle in het grensge-

biedvanHollandenzeelandopgekomenvoornes,isdeoorspronkelijke
zetel overgebleven: de Burcht van Oostvoorne' Oolç dit is een mottekasteel'

waarschijnlijk een +õ ¡uu' ¡ong"' dan dat van Leiden' Toch heeft het een

archaïscher vorm dan clit laatste' aangezien hier nog sprake is van een

(natuurlijke) heuvel waarop een zware' centraal geplaatste woontoren met in

eersteaanleg""nttout""palissadedaaromheen;nieuwechteraandetoreir
isdetoepassingvanbaksteenenwelvandeallervroegstesoort,dezeerlange
en dikke kloostermoP

Zo geven deze tweå mottekastelen' de enige nog duidelijk aanwijsbare in

Holland, in hun verschijningsvorrl een spoor van de sociale stratilicatie van

het graafschap in de t*""d" helft van de l}e eeuw' Het eerste is er een

unictlm gebleven, tt"t t*t"¿t meer landelijke type heeft vooral in de 13e

euw nogal wat navotging gevonden bij de - mag men zeggen: wat behou-

dende? - groep uo" tti"l** lancljonkers' die hun boerenbedrijf een verhoogd

aanz\en gaven door er op heuveltjes gebouwde woontorentjes aan toe tç

voegen. C. Hoek ireeft de laatste jaren in de omgeving van Rotterclam een

aantar ervan on¿"rrjt, of beter grr"gd opgespoord. Alle zijn nagenoeg uit

hellanclschapverdwenenenalleenlangsarchaeologischewegkonhunoor-
sprc,nkelijke vorm herleicl wo'rden'

In de gemeente Vlaardingen groef hij Holy op' een bakstenen woontoren

(uitw.6,50 x7,40 -j ¿ui""nã uit de tweede helft van de 13e eeuw' clie

bleek te staan op een kunstmatige heuvel van ca' 4'50 m hoogte' De 'uvoon-

toren had waarschijnlijk drie woonlagen met een toegang op de 1e verclieping'

F
1'¡

{
¡¡

'I

/

t'*-*--"'ñ'¡' ',
IF

¡r!

Holij, reconstt'uclie van kasleel ett l:oerderíj vóór de verwoeslíttg ín 1574

cliché Historisch Genootschap Roterodamum

clat wil dan zeggen ruim een meter boven de top van de heuvel. Om binnen
te komen was er een mobiele trap, zodat de toren in geval van nood goed af

te sluiten was. In dezelfde gemeente vond hij nog een mottekasteel, de Joffer
Aechtenwoning. Dit kasteeltje uit de 13e eeuw bestond uit een woontoren
(uitw. 6,85 x 8,50 m) op het talud van een heuvel, waarop waarschijnlijk
aan weerszijden een ringmuur met spaarbogen aansloot, een kleine binnen-
plaats omsluitend. Van ditzelfde type werden zeer geringe resten terugge-
vonden te Rodenrijs (gemeente Overschie), een mottekasteeltje uit het begin
van de 13e eeuw en met zovele andere versterkte huizen in deze streek in
1351 verwoest.
Zeer recent (1968) is Hoeks opgraving in cle kasteelruïne te Hillegersberg.
Ook hier meent hij een moltekasteeltje gevonden te hebben en wel van het
type als te Holy verondersteld. Op een pleistoceno zandopduiking, aan welke
'berg' een zekere Hildeger zijn naam heeft gegeven, is door het uitgraven
van een ringgracht een kunstmatige heuvel opgeworpen met de top 6,25 m
boven het maaiveld. Eerder in dan op het centrum van deze heuvel is in de
tweede helft van de 13e eeuw een bakstenen woontoren (uitw. ca. 10 x 10 m)
gebouwcl met een kelder en minstens trvee verdiepingen. De kelder ligt gro-
tencleels in de top van het heuvellichaam en is overkluisd door twee parallele
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tongewelven; deze ruimte is alleen toegankelijk via een wenteltrap in een van

de hoeken' I)e toegang tot de toren ligt op de verdieping erboven in wat een

raamopening lijkq m;r in werkelijkheid een deur is; dat wil dan zeggen als

in Holy een meter Uoven ds top van de heuvel' Een muuranker in de ruine

geeft de hoogte van cle iatt<"nùug' die de vloer van de 2e verdieping heeft

!"d.ugen. In 1426 is het kasteeltje verwoest'

Een ander ¿oo, rro"t opgegraven mottekasteeltje is Bleydesteyn, een der

hofsteden van de ttt'"" uut Heenvliet' een 13e eeuwse zijlinie van de Voor-

nes. Buiten de residentie van de heer van Heenvliet op de grote woontoren

Ravesteyn, nu een indrukwekkende ruine even ten zuidwesten van de dorps-

kom, was er gedurende de latere middeleeuwen een wisselend aantal hof-

steden in de heerlijt tt"ià, al naar gelang het aantal broers c'q' zoons van de

Ëeer, dat woningen noaig naa' In het laatst van de L3e eeuw moeten dat er

met de heer mee drie geweest zijn, waartoe naast Ravesteyn, Blicksteyn (zie

onder) en Bleydesteyn"aangelegd werden' Dit laatste' in 1418 velwoest en

in de eeuwen duurrru bijna totáar verdwenen, heeft volgens Hoek' ondanks

degeringedoorhemteruggevondenresten'tochvoldoendeaanwijzingenna-
gelaten om een re"onstriãtie tot mo'ttekasteel te rechtvaardigen' Een ge-

ã""1t" uun een kleine natuurlijke verhoging' de zeer zanóige rug van een ver-

lande kreek, is in de 13e eeuw o'mgracht' waarbij als in het vorige geval de

inhoud uit de gracht het heuvelü"huu* heeft gevormd (ca' 20 x 30 m en

5 à 6 m hoog); daarop heeft misschien centraal een woontoren gestaan' maar

aargezien het hierbii U"ttot"n¿" .woonniveau 
tot onder de veronderstelde

fundering i, *"gg.gåuen, wordt clit gebouw wel puur hypo'thetisch' Na een

bewoningshiaat in de """t" 
htlf' van de 14e eeuw wo'rdt Bleydesteyn tegen

het eind van die ""t'* 
op"i"uw ingericht voor een van do' in die tijd zes'

woningzoekendeHeenvliet-brohers'Ditkomtinfeite.neeropeencomplete
herbouw,waarbijhetmotte-karakterechterbewaardblijft.Deoudeg¡acht
wordt grotendeets gedempt en een nieuwe, veel wijdere, aangelegd (diameter

' heuvel nt 47 m); uut d"ìoo'dzijde wordt een poortgebouw neergezet' waar-

op uun weerszijden een waarschijnlijk veelhoekigo ringmuur met weergang

op spaarbog"n uutt'l'oo', een brug op houten palen voor het poortgebomw

rnuukt" het comPlex toegankelijk'

Dezekleinemottekasteeltjesmeteenversterktewoontorenopdetopzijn
gedurendelangetijdinzwanggeweest;ookhetverspreidingsgebiediszeer
ntim. zo hebben de eerst door recente opgravingen bekend geworden, ovef-

wegend uit de 13s eeuw daterende tastàãtt¡es aan de benedenloop van de

Maas gelijktijdige tegenhangers in het noorden en zuiden van ons land' Men

raa-kt er tegenwoordig steeds meetr van overtuigd' dat ook de bekende Hoge

Wiereninhetterpengebied'meesttussenVlieenLauwors'e)alsookde
moeilijk te interpreteren Vliedbergen van de Zeeuwse eilanden en de Vlaam-

se kustvlaktero; tot ãeze categorie van kleine mottekasteeltjes gerekend rnoe-

ten worden. De indentieke kegelvorm van de heuveltjes in de drie gebieden

Trappeert wel het meest, maar ds vrijwel overeenkomende opbouw en het

overwegend 13e eeuwse vondstenmateriaal, doen de parallelie des te over-

tuigender zijn'

Daaronr doet het laatst behandelde voorbeeld, het Taal-74e eeuwse motte-

kasteeltje van Bleydesteyn wel wat erg anachronistisch aan; in deze tijd is

irnmers het volgens Van Reyen typologisch op het mottekasteel volgende

roncle waterkasteel ook al weer ruimschoots uit de mode geraakt en ver-

vangen door het daaropvolgende. Om nu èn typologisch èn chronologisch

het spoor niet kwijt te raken verlaten we schielijk he,t mottekasteel en gaan

de slotbrug over naar het volgende type.

b. ronde waterkqstelen

In so,mmige trekken lijkt dit type kasteel op het vorige, maar ook zijn e,r

principiöle verschillen. Gezien de vorm lijkt het erop of het ronde water-

kasteel is voortgekomen uit het mottekasteel, maar dan zonder heuvel direct

op het maaiveld gelegen en met de ringmuur verwijd tot aan de waterkant

van de ringgracht. Juist de gracht benadrukt het principiële verschil: bij het

mottekasteel een ondiepe, in aanleg droge gracht waaruit de specie voor de

heuvel werd gehaald, maar die tevens diende tot verlenging van het heuvel-

talud, bij het waterkasteel een diepe waterlinie. Bij deze groep van water-
kastelen is dus het defensief accent verschoven van het niveauverschil naar

de watergordel. Als bij het mottekasteel is er ook in het waterkasteel een

evolutie te zien van de centraal geplaatste donjon, het ongenaakbare hart van
de verdediging, naar de tegen de, ringmuur gebouwde toren, meestal tegen-
over de ingang.

Het begin van de bouw van het ronde waterkasteel ten onzent valt in de l2e
eeuw, maar vooral in de 13e eeuw is het een gangbaar type van kasteelbouw
geworden. Twee factoren, een van politiek/sociale, de ander van technische
aard, spelen bij deze bouw een rol. De geleidelijke emancipatie van de feodale
adel in Holland tijdens de 13e eeuw maakte de bouw van passende behui-
zingen wenselijk, daarnaast werd deze bouw mogelijk door de ter plaatse
vervaardigde baksteen (sedert het einde van de 12e eeuw), die uiteraard veel
goedkoper was dan de voordien uit het oosten geïmporteerdo natuursteen
(meest tufsteen uit het Eiffelgebied). Voor Holland geldt dat de verspreiding
van het ronde waterkasteel zowel sociaal als geografisch een weerspiegeling
is van de, politieke situatie van het graafschap in de 13e eeuw. Er lijkt een
sanrenhang te bestaan tussen de bouw van de,ze kastelen en de opko,mst der
grote adellijke geslachten in die eeuw. De geografische verspreiding van hun
woonplaatsen sluit aan bij de vorm van het graafschap Holland in deze tijd.
Het is nog een typische kustbewoning: kastelen van deze vorm zal men niet
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vinden in het on- of pas ontgonnen wen' Het is de kustadel' deze 'adel van

d: geest', die in deze kasteeflattegronden voortleeft'

Het eerste kasteel uu" Eg-ond' reeds voor 1940 opgegraven' bleek een

rond waterkasteel te 
^il,''un 

het kasteel van Heemsketk wordt het sterk

vermoed, ook het .t"tt ttu't"tl van Breclerode was rond van vorm' In 1960

is dc,or een opgravin;;;; R"t"ud meer bekend geworden van de woning

van het geslacht uut'Huutl"-: het kasteel Oud-Haerlem' gebouwd vermoe-

delijk ca. 1250 en bij de kastelen-catastrofe van 1351 na een beleg ver-

wclst. Van het kasteel werd niet veel meer teruggevonden dan de puinsleuven

van de buitenmuur, gedeeltelijk een weergang voorzien van steunberen' met

torens op de hoeken. Van uttd"t" gebouwerrwerd geen spoor gevonden; de

gepubliceerde plattegrond althans laat niets van dien aard zien'1r)

Zuidelijker in Sassenheim is de ruìne van Teylingen het enige nog in Holland

b;staandevoorbeeldVaneenrondwaterkasteel;dezware,vankloostermop
opgetrokken muren verbeelden de voorname plaats die zijn bewoners tijclens

de 13e eeuw, toen deze burcht gebouwd werd, in het graafschap innamen.

IndetweeclehelftvandieeeuwheefthetclanhoofdheerDirkvanTeylingen
onder warmond een tweede woning raten bouwen, die in 1216 als zijn'stien-

huyse' bekend stond. Ook dit kasteel' waarvan verder geen naam bekend is'

was een ronde waterburcht, zo heeft de opgraving van Renaud.uit 1965 uiç

gewezen. Hij bestond uit een grote wcont:l"". (14i tt 
i)i.-11e 

was opge-

nomen in een ten dele hoekigi ten dele cirkelvormige ommuring. De deze

omringende ¿rrUU.f" g'ucht is" tot op heden in het dorp Warmond bewaard

gebleven'

De bewoners van deze kastelen zijn leden van de voornaamste adellijke fa-

milies van het graafschap, hen komt men voortdurend tegen in het hoogste

bestuurscollege de 'curia;, de grafelijke raad' En hoewel er nog veel onbe-

kend is van het ronde waterkasteel' maar ook van de 13e eeuwse adef is het

m.i. toch niet te ,"*u"g¿ uit c1e aangehaalde voorbeelden te concluderen'

datdeemancipatievand-eHollandseadelindel3eeeuwzichgemanife.steerd
heeft in de bouw van een aantal ronde waterkastelen'

Een argument dat deze stelling nog kan versterken is het negatieve feit' dat

door de graaf gebou*d" 'onãe 
waterkastelen ontbreken' Reden daarvoor

kan zijn dat door Je vrij korte regeringsperioden der opeenvolgende graven

indeeerstehelftvandel3e".u*,u.,,*aktdoorregentschappen,nietvol-
doende'bouwtijd'beschikbaarwas'Vanmeerbelangzijnechteroorzaken
van structurele aard. De activiteiten van de graven uit deze tijd liggen niet

meer op het politiek-militaire vlak' Van de graven Willem I (12O4-1222) en

willem II (1234_I;sø¡ "ti" 
vooral de waterstaatkundige.bemoeienissen en

de daarmee ,u-"nnung"näe stimulering der veenontginningen bekend' Zij

zochten, juist als ,"g|"îi"ft' rcgen de opkomendo adel' steun bij een nieuw

element in de middãleeuwse mãatschappij: de steden. stadsrechtverleningen

hadden dan ook meer hun belangstelling, dan de bouw van kastelen. Trou-

wens, dat was in deze periode ook niet zo noodzakolijk. Het graafschap had

ncb gedurende de 1'2e eeuw volledig ontwikkeld tot een aaneengeslo'ten ter-

ritorium, waarover de graven als landsheren een vanzelfsprekend, ook door

de adel onaanggvochten bewind voerden. Eerst toen bij de verdere uitbouw

van het graafschap het kasteel als politiek hulpmiddel weer nodig was, vatte

do graaf het spoor op dat hij sinds de bouw van de Burcht te Leiden ver-

laþn had. Bij de uitvoering daarvan echter werd een geheel nieuw kasteel-

typo geintroduceerd, dat in de volgende afleve,ring van deze rubriek bespro-

ken zal worden'

1) S. J. Fockema Andreae, irz Kastelen in Rijnland, I-eiden, 1952, p.3.
2) De meest noordelijke is het Gravensteen te Gent.
B) Conservator bij de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek en bij-

zonder lector in de kasteelkunde aan de Rijksuniversiteit te Utrecht.
.t) Voor de verschillende publikaties raadplege men de litteratuur aan het eind van

dit overzicht.
b) Niet als kasteel ziin te classificeren de versterkte legerkampen uit de Romeinse tijd,

noch de zgn. volksburchten uit de woege middeleeuwen. Beide hebben een collectief-
defensief karakter, zij kennen dientengevolge een veelvoud van behuizingen (ten-
ten, kazernes, barakken) en een individueel bezitter is niet aan te wijzen. Het mid-
deleeuwse kasteel daarentegen is steeds duidelijk een zaak van individuele aanpak:
er is één versterkt huis, dat bewoond enlof bezeten wordt door één man; het dient
zowel o1- als defensief de belangen van alleen deze laatste.

6) Hiertegenover staat een onlangs gelanceerde mening, dat de beweging juist tegen-
gesteld zou zijn. Het mottekasteel, reeds bij de Angel-Saksers lang in tel, zou door
de nauwe relaties in de lle eeuw juist in Normandië geïntroduceerd zijn (Medieval
Archaeology, XI, (1967), p.260).

7) Wanneer men deze toren gesloopt heeft, is niet bekend. Wel is duidelijk te zien,
dat in zijn achterwand - een vlak stuk in de overigens gelijkmatig gebogen ring-
nuur - in de 17e eeuw de huidige to€gangspoort is aangebracht.

s) Het onderzoek van Holwerda in de heuvel van Wassenaar (Leidsch Jaarboekje,
1918) heeft, ondanks het optimisme va¡ Van Reyen (p. 20), toch weinig tastbaars
opgeleverd.

e) H. Halbertsma, Terpen tussen Vlie en Eems, Groningen, 1963, p. 132 vlg.
10) Verslag van het Vliedbergen-symposium, 1968 (in voorbereiding).
11) Het verloop van de buitenmuur wijkt aJ van de andere bekende ronde waterkastelen

en vertoont reeds trekken van het iets later in zwang gekomen vierkante water-
kasteel, m.n. de 4 hoektorens. IJet zal dan ook meer als een overgangsvorm naar
deze volgende categorie opgevat moeten worden.
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'S.GRAVENHAGE

Dr. C. de )'/ft, Den Haag vroeger en nu

Fibula-Heemschutreeks nr' 2

Bussum 1963. f 7,90

Het eerste deel van.. de vernieuwde

;i;;*;;i.';.'ie is gewijd aan een stad'

ä*.*""¿. die in de oude serie geen

;i;;'"h; gevonden' Daar lag dus een

ä¡ã"iilt" lJemte die gewld moest wor-

,l-. Rii het hier te oespreken kort daar-

;;';*äEá;'iweede deel is vergelijking

"i"f 
-tt"'corresponderende oude Heem-

lTrt",üärl. *ei mogelijk' Het kan'.ruet

å""'i;ä;i;* zÜn dãrgelijke vergelijkin-

Ëã""t"itt dãor te voeren' maar gecon-

äii.å'ä"*ã" toch worden' dat behan-

ä"litt-"á" "reuwe 
steden of onderwer-

îli',ioo¿tuttlijker lijkt dan het opnieuw

i:::ffi"* ;;n Pluui"n die reeds in de

oudere serie voorkomen'

ääi "lr. 
,"t"nwoordige schrijvers zulle'n

;,o":;åil-?o gelukkig zijn als dr" de

î;Jä^;ij oP" t"t"t ántstaan van hun

J;d ;; gJh"ei nieowe visie kunnen ge-

ìä. wåu?- d;' H' E' van celder in De

ilJ;.iJi; r"t'oonrtti¿ van's-Gravenha-

ä" l" rt" voetspoor van de middeleeuw-

it tioni"tt"n nog graaf Willem II aan-

ir:i,"äit"ä" 
-'tLttì"t 

van het kasteel

*1"."i, tt"' Binnenhofcomplex groeide'

ää;ãt ;" Wit aan dat juis! dezn graar-

äïüiitt* ti"t is geweest' op de vraag

;i.ï;ï'ä"^ wel was' laat hij de kettze

tussen twee antwoorden (p' 9): Floris

iî"å.¿"-rt¡i er in 1230 m-e¡^beeon'.,1f

;il; V omdat hij er in l28o mee e'rn-

äitå". pt^ nieuwe visie seeft aan het

boekje zijn grootste.belang' Velen zul-

;;"i;ti""ct;d uitzien naar een meer

i.ä"àurn"nìttrde verhandeling over deze

i",ìJi¡t 
-itt¿amentele kwestie'

Ñä'jü-tttttt hoofdstuk over het ont-

" .ìiuri'uolgtn de verdere perioden-van

à;"H";;;ï^ teschiedenis: van srarelijk

iátt"ãi ìãt aotp' residentie zonder vor-

<rêñ reseringscenÚum van de republiek'
-"ri.ir 'ãi-uiJ.ti in de l7e eeuw' Franse

i"ñJ'e,i F;anse bezettins' een periode

ili *ti."-"tbraak' om te eindigen met

Den Haag in de 20e eeuw'

í-"'^-i-f;..fdstukken wordt de nodige

ï"",ffi.1,," ;;;;"nrr*e seseven oT q"

;:ili;ïii." ;i;;i; "* óen Haag in de

"i"Li"" 
-l"tdsgeschiedenis duidelijk te

i"î;;. ì{;; i'aìste hoordstuk geert dan

::iil^;å;;;ire aanvutring oP Van Ger-

ä"i *äîirt.t de stormachtige opbouw-

i.ti"åï ""- 
de laatste oorlog betreft'

i;;;;;-"^d is hier de Positieve waar-

;;,;'i;; het gebouw van de Ame-

itiiii* ääo;'*¿î' s"t is jammer' dal

"ä"ä.t¿ttrtt 
geschonken wordt aan

äi'l' 
"åä.JtìiL"rcñitectuur' 

waarvan juist

in Den Haag nog zoveel voorbeelden te

Ti'Jd* ;ú;:"T"ràcht worden de boekjes

lj"i"'"îlìi. niet beladen met lange.lit-

t:J;i;uilJ^' "n- 
un¿"'" bronvermeldin-

een; toch zou een verwijzing naar, bij-

:ä*"1; Art nauveau in 's-Gravenhage

å;; li'.- Blijstra (speciale uitgave van

i"i'"ti."ãti'd's-Gravenhage' decem-
'üt iöåîi-*re bezoekers op het spoor

kunnen brengen van een facet van-het

iåäil.t¿ Ju-t "k"t 
ook uit Heemschut-

:å;ö;'äJ;andact't verdient' Een be-

îo"n"Jrijk doel van de boekjes is immers

het stimuleren van de Heemschut-ge-

ää.i'i"'-á""t een handleiding-te geven

tî-r"r"i t"'o"ten van de stad' Daartoe rs

:: 'i;'- 
slothoofdstuk toegevoegd een

Ïå"rä'o*iu*''tiãt uon de belansrijk-

'ìJ";"il;;ien" 
Deze is verdeeld in

vier groepen van min of .meer 
bijeen

i;;.tfi;-',nt"umenten' ieder voorzten

'Jåiä; viii'Juiderijt detailkaartie (een

iåiiã"îr"nË*'ond van Den Haag ont'

fiäît,'n"uÃ)' De voornaamste gege'

i;;-;i;;;t de -oude 
en nieuwe ge-

;;;;, waar nodig ook oPeningsuren

Iîi.'*i¿"^ ãuidelij-k vermeld' l99it dil

äJ;i î;;;;';*aar is als middel tot

snelle oriëntatie' 
L H. Rombaclt

¡4et tekerungen van G' Neven

Drukkerij Van Nooten
Schoonhoven 1968

Schoonhoven is een kleine stad, waar

de sfeer van het verleden in sterke mate

is blijven hangen' Hiervan getuigt een

boekie, clat onlangs in opdracht va¡ het

senìeenlebestuur van Schoonhoven aan

ãe geschiedenis van de stad is gewijd.

De oud-gemeentearchivaris Gerh. J. Lu-
sard Jr. en de tekenaar C. Neven heb-

õen hierin vooral die speciale sfeer, die

de bekoring van Schoonhoven uitmaakt,
willen vastleggen, toelichten en verdui-

delijken. Zij ztin - mag men constateren

- in hun opzet geslaagd. Het was een

bijzonder aardige gedachte voor elk
hoofdstuk een bepaald gebouw te kiezen
als kenmerk van de eeuw, die erin wordt
behandeld.

Al kan zulk een boekje van beperkte
omvang uiteraard niet diep op geschied-

Mededelingen

Boekennieuws
scHooNHOVEN

Gerh. J. Lugard !r., Schoonltoven's filï
graín. Historie van de Zilverstad ín acht

¡oofdstukken.

kundige vraagstukken ingaan, het is en
blijft welkom om de historische infor-
matie, die het te bieden heeft, als men
er maar van op aan kan, dat deze be-
trouwbaar is. Merkwaardig doet in dit
verband aan, dat de tijd in Schoonhoven
ook in zoverre blijkt te hebben stilge-
staan, dat bepaalde resultaten van nieuw
historisch onderzoek, in de laatste de-
cennia verricht, er kennelijk nog niet zijn
doorgedrongen. Zo is men er nog niet
van op de hoogte, dat prof. dr. F. W. N.
Hugenholtz de slag bij het Manpad naar
het rijk der fabelen heeft verwezen.
Evenmin kent men er het uitnemende
betoog van m¡. A. A. J. Rijksen uit
Gouda, dat de aanhouding van Prinses
Wilhelmina niet - zoals een langjarige
traditie wil - bij de Goejanverwellesluis
heeft plaats gevonden, maar aan de
Vlist. Zulke feilen zouden bij een twee-
de druk, die wij dit boekje gaarne toe-
wensen, gemakkelijk te herstellen zijn.
Bovendien zij gaarne erkend, dat hier
menige waardevolle uitlating tegenover
staat, door de schrijver rechtstreeks aan
zijn archief ontleend, van een authenti-
citeit, die.boven alle twijfel verheven is.

J. Fox

INGEZONDEN

Mr. I. Geselschap besluit zijn artikel
over het ontstaan van de ambachten
Broek, Thuyl en 't Weegje en Broek-
huizen (Zuid-Holland 14, 1968; III 15-
20) met de opmerking, dat hem niet be-
kend is, wie zich nu heer van Broek c.a.
mag noemen. Het antwoord is eenvou-
dig: iedereen en niemand.
Volgens A. S. de Blécourt (Kort Begrip
van het oud-vaderlands burgerlijk recht,

7edruk bewerkt door H. F. W. D. Fischer
(Groningen 1959) nr. 1,67) zijn tot het
voeren van de naam van een heerlijk-
heid bij hun geslachtsnaam alleen ge-
rechtigd: l. zij die vóór 1838 (invoering
van het Burgerlijk Wetboek) reeds de
naam van een heerlijkheid bij hun ge-
slachtsnaam plachten te voegen en on-
der die combinatie van namen bekend
stonden en 2. zij die nà 1838 toestem-
ming des Konings hebben verkregen een
naam bij hun geslachtsnaam te voegen
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(art. 63 Burgerlijk Wetboek)'
ti"' -..".""tit ván Broek c'a'' die deze

ffi'iliä; in is¿s van de stad Gouda

ï;"dì";it zich oP t'1"¿ o-T^l,"i-"'

táop ¿"t niet 'met een reeks van namen

mosen tooien'
ilã;;túãt mag iedereen zich noemen

"ä"ìr 
rti¡ wn. sij het opmaken van een

"iitt""ijl,r," 
akte (burgerlijke stand' les-

ää;ì:-ä;.i"raalùul) is het de ambte-

ä*"ãtn,.. niet toegestaan de compa-

;;;;i een Pseudoniem of b'v' met een

Lltìu.httn"ut waarbij de naam van een

"n"äiiiitrt"i¿ is gevoegd (buiten de hier-

;;;;";;^..tde twe.e gevallen) aan te

ätii""'i""¿"r daarbij tenminste te ver-

i:ia"J '?ìå"li no"*"nde en schrijvende '''

Verenigingsnieuws

rìe zouìel'exctlrsie. op 8 jtlni, voerde de

í.ì'.n;ging narr Hellevoetsluis' Onder-

,,*" *"',i een blik geworpen op het in-

.1',ü.i"nebied van Botlek en Europoort
:;"'t"i Voornse duingebied' Het ge-
:-""nt.b.st,'ut van Hellevoetsluis ont-

uing d. cleelnemers in het stadhtris' Ook

¡ii"strdhuis was pas gerestaureerd, even-

]ån, .loot de heer Krtrger, die dan ook

l'esenr wrs om de bezichtiging van het
'n"bou* n)et een Ievendige toelichting

ãubl¡el betangwekkend te maken Ver-

u.rip.ens werden de Nederlands-Hervorm-

de 
-kerk en het Nationaal Brandweer-

lììr.lseurn bezocht' De kennismaking met

deze unieke brandweerverzameling' die

zeft ook weer een bewogen geschiede-

nis bleek te hebben, was voor velen een

verrassing. De rondleider hadden we

dicht bij de hand: de heer Verburg is

conservator van het musetlm.

In de najaarsvergadering, gehouden in
het Voorburgse sportcentrum op 23 no-

vember, kwam een zeer belangrijke zaak

aan de orde. Eenstemmig schaarden de

aanwezigen zich achter het - vooraf in
uitvoerige, schriftelijke vorm aan alle
leden voorgelegde - bestuursvoorstel om
op het gebied van de publikaties der

vereniging te komen tot nau\rye samen-

werking met de Stichting Contactcen-
trum voor plaatselijke en regionale ge-

schiedbeoefening in Noord- en Zutd-
Holland. Als gevolg hiervan wo¡den ons

tijdsch¡ift Zuid-Holland en het 'Con-
tactblad' van de genoemde Stichting per
1 januari 1969 vervangen door de ge-

zamenlijke uitgave'Holland, Regionaal-
historisch Tijdschrift'; voorts wordt on-
ze reeks 'Zuidhollandse Studiën' omge-
zet in de gezamenlijke uitgave 'Hollandse
Studiën'. De vergadering verenigde zich
verder, met 33 tegen 17 stemmen en 5

onthoudíngen, met het bestuursvoorstel,
zicln fe oriënteren over de mogelijkhe-
den om door een overheidssubsidie de
contributiefaciliteiten voor personen met
een gecombineerd lidrnaatschap (zie de
tweede alinea van dit verslag) te ver-
groten.
Na de najaarsvergadering voerde ons lid
de heer D. van Elk de aanwezigen naar
Museum Swaensteijn, waar onder zijn
animerende leiding Voorburgse oudhe-
den en een tentoonstelling van Voor-
burgse kunst werden bezichtigd. In de
Oude Kerk waren het de heren Bevoort
en Basart die de vereniging ontvingen,
en een even enthousiaste als deskundige
toelichting gaven. Sommige deelnemers
lieten zich zelfs tot een klimpartij in de
toren verleiden.
Onder leiding van de heer Verburg hield
een aantal leden der vereniging een wel-
geslaagde meerdaagse excursie naar de
kastelen van Luxemburg.
Het blad 'Zuid-Holland' verscheen drie
maal. In de reeks 'Zuidhollandse Stu-
diën' verscheen deel XIV.

J. H. Bornun

CONTACTCENTRUM:
DEMOGRAFISCHE CONTACTDAG

In het laatst verschenen nummer van het
Contactblad werd voor april een Con-
tactdag aangekondigd, gewijd aan 'Mo-
gelijkheden en moeilijkheden van de
historische demografie van Holland'.
Om organisatorische redenen heeft het
bestuur van de Stichting Contactcentrum
moeten besluiten deze dag uit te stellen
tot het najaar van 1969. Nadere mede-
delingen hierover zullen volgen.
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Hii die, door het bevoegd gez g fiaar

;;;; ;;t" gevraasd, een valse naam

íåi: ;;";"ã;" "ã-^q 
dan waartoe hij

liîä"rlirø is) opgeeft' is bovendien straf-

baar' 
mr. F. c' J' Ketelaar' Leiden

RECTIFICATIE BIBLIOGRAFIE
HAARLEM

Tôt onze spijt is in het laatst'e nurluÎer

Jì"i ilîcä"l'.iutuo ;n de prijs van de

äiiåö ì; ¡" bibliograrie van Haar-

lem een tikfout gesloPen'

;;pttj; is niet J 1,2o, maar l'o'-' 
*"0.

Atå]f'Ëf'å"'iâÈ*?å*' v oo R

21r-ilb-rlor-l-eND ovER 1e68

In 1968 bleef het aantal leden wijwel

l'jt,'í."iniz uan het begin, t0l3 aan hel

:;;'å"#^ñ.;là"'' o"â stijsing met 1

i* i"i'tå.irtaat van 69 aanmeldingen

"rîea' "ft*;i"gen' 
De mutaties voltrok-

li" îr.r' ;ji; ì" de sector 'gewone- le-

åä îi;i ié øs: gzz¡' Het aantar bui-

ä;";;;; leden (gemeenten' waterschaP-

;:ili""T.;ïi;.i sg'lh"t aantar erereden 3'

'gìi¿ rsea waren van de 922 gewone

;;;; ;; el tevens tid van 'oud-wasse-
'-""- éì van 'Delfia Batavorum" 9 van

Iffidlw;;;"', tzs uun de Historische

ü*i"rli"t-îr;ardingen en 2 van de

Ñ;;;i;ä'" Jeusd!9n$ voor de bestu-

ä;;i;;; de geschiedenis' Totaal aan-

î^i'n!"o*uin"eide lidmaatschappen dus

370 (eind 1967: 341)'

ü; Ëi;Lestond begin 1e68 uit de

ireie;,h.. T' A' J' van EYsinga' voor-

äi"i ä. l' verburg' vice-voorzitter' mr'

;.;.'Borm*' secretaris' mr' J' C' M'

Snel, penningmeester' J' H' van Capel-

ä:',n1.1' Ë. J' Geselschap en drs.'P'

Xi"riäã"¡r.. In de najaarsvergadering

;;.d;;-h;;t drs' D' van der Vlis geko-

l"î-r"r-i"tlr,rrslic in de plaats van de

f*ti;"ffi;-uJe"nt het rooster aan de

herrrt van aftreden was'

ï*i.'îäil;;;iu.'eu¿"rine' die oP' 6

åir,i"'''oää *"t¿ eehouden' werd het

rin¡nc-ieel verslag over 1967 zonder op-

#ü;i";; eoe¿iekeur¿' voorts kozen

ä"'åî"iîatã" J" h"t"tt drs' I' Fox en

äir. i'.'À. ä."¿"tikx tot lid van de re-

ääþ.";i*t"' Met grote dankbaar'

iJå';;";;;rde de voorzilter de.ver-

ä;;t"; van de aftredende commrssre/

îi:;'-;" heren mr. B' van 't Hoff en

o;'Ï: i: vun d"t couw' Na de verga-

ä",i,1ì.r. ¿" n:::_';"i; r5äii ïi
boeiende uiteenzetttng c

[iãìît 
-"i";;Lerde restauratie van de

cavêl van het Delttse stadhuis' Vervol'

i:li #; 'à"n 1á""t gebracht aan de

ä"Ï"'î"îr,.-Hier was ñet ons medelid

ã" r"* i'. I' c' Verburgt die de aan'

;Jt* voorlichtte en rondleidde'
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