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Afb. 1. Het inrijhek van de Ridderhofstad Holy. Foto C. Steenbergh, 1921. 
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p . J . W E S T E R D I J K e n J . F O X Het inrijhek van de 
Ridderhofstad Holy 

Van de voormalige ridderhofstad Holy te Vlaardingen was tot voor enkele 
jaren niet veel meer te zien dan het monumentale inrijhek (afb. 1). Thans is 
ook dit hek - boeiend restant van een voorname behuizing - uit het gezicht 
verdwenen. De gemeente Vlaardingen, die in 1964 tot sloop is overgegaan 
om ruimte te scheppen voor het nieuwe streekziekenhuis, heeft de fragmenten 
ondergebracht in de gemeentelijke opslagplaats aan de Hoflaan. Gelukkig is 
er kans op herbouw in de onmiddellijke nabijheid van de oorspronkelijke 
plaats. Het gemeentebestuur voert daartoe onderhandelingen met de eigenaar. 
De Historische Vereniging Vlaardingen ziet met grote spanning uit naar het 
resultaat van dit overleg; van haar kant wil zij alle medewerking aan een 
goede oplossing verlenen, evenals - menen wij te weten - de Rijksdienst voor 
de Monumentenzorg, Aan historische monumenten is Vlaardingen niet al te 
rijk. Stellig verdient dit inrijhek als een herinnering aan het Holy van weleer 
in de oude omgeving voor het nageslacht te worden bewaard. 
Menig beschouwer is door het toegangshek van Holy verleid tot een verken
ning in het verleden. Dit geldt zowel voor de auteurs als voor hun voor
gangers1). 
Als de zestiende eeuw ten einde loopt, hebben wij ons de toegang tot het 
terrein van Holy nog heel eenvoudig voor te stellen: een dam met een duiker 
voert over de Holiërhoekse vliet2). Een boogbrug van gele IJsselsteen heeft 
weldra de dam vervangen en zich tot 1964 weten te handhaven. Die brug 
dateert - mag men aannemen - van 1632, want er was een zandstenen sluit
steen met dat jaartal ingemetseld3). Dr. Johan Basius was destijds heer van 
Holy. Hij zal de brug hebben laten bouwen. Van deze heer is bekend, dat hij 
zich veel aan zijn ridderhofstad gelegen liet liggen. Zo werd de toren van 
Holy door hem gerestaureerd4). 
Het smeedijzeren inrijhek, geflankeerd door twee pijlers van rode baksteen, 
is te danken aan een latere heer van Holy: Mr . Maerten Weveringh, die 
blijkbaar behoefte had aan een indrukwekkend statussymbool. Fraai is vooral 
de hekbekroning. Men ziet daar niet alleen de naam, maar ook het wapen 
van Holy gedekt door een heraldische kroon: een schild van zilver met een 
vrijkwartier van keel (rood), het schild beladen met zeven merletten (afge
knotte vogeltjes) van keel zoomsgewijs geplaatst. Dit wapen gevoerd door het 
middeleeuwse geslacht Holy vertoont een opmerkelijke overeenkomst met 
het wapen der heren van Heemstede5). De sierlijke vorm van het schild, die 
het oog van de toeschouwer treft, vond in de Middeleeuwen nog geen toe-
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passing. Deze heeft met de Renaissance haar intrede gedaan. Een ingesmeed 
jaartal wijst op het stichtingsjaar van het hek: 1735. 
Opvallend aan de beide pijlers ter weerszijden zijn de kroondragende sier-
elementen van zandsteen aan de top. M i n of meer vierkant van model ver
tonen zij aan elk van de vier zijden een schild of ovaal, dat kennelijk bestemd 
was een wapen te dragen van respectievelijk man of vrouw. Het had de 
schijn, dat ze blanco waren gebleven, dat het plan om hier acht wapens aan 
te brengen in de opzet was blijven steken, maar medio augustus 1963 was de 
eerste auteur zo gelukkig de overgebleven fragmenten van althans twee wa
pens te ontdekken, die kennelijk afgekapt waren, die het bij de Bataafse om
wenteling - zo moet men het stellig zien - als symptomen van het oude 
régime hadden moeten ontgelden. De schrijver kreeg het zicht op deze wa
penfragmenten, toen hij zich op het terrein van Holy bevond en de binnen-
of achterzijde van het hek in ogenschouw nam. De fragmenten waren niet zo 
gering, of ze lieten zekere conclusies toe (afb. 2). 

Afb. 2. Wapens op de pilaren van het inrijhek van Holy, gereconstrueerd. 

In beide gevallen hebben we met samengestelde wapens te doen. Erin ver
werkt zijn de wapens van de geslachten Weveringh, van der Meer en van 
Hoogenhouck benevens het bovengenoemde wapen van Holy. Doordat deze 
wapens genoegzaam bekend zijn, ook in kleuren, kan een volledige beschrij
ving worden gegeven6). 
Het wapen op de zuid-pilaar moeten we ons gevierendeeld denken: 1 en 4 
in azuur (blauw) drie golvende schuinbalken van zilver vergezeld van vier 
ringen van goud in de richting van een linkerschuinbalk (Weveringh); 2 en 3 
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in zilver drie meer- of pompebladen van keel (rood), geplaatst 2-1 (van der 
Meer); als hartschild het reeds beschreven wapen van Holy. 
Het wapen op de noord-pilaar eveneens gevierendeeld zou moeten vertonen: 
1 en 4 als boven (Weveringh); 2 en 3 in keel (rood) drie arendsbenen van 
goud geplaatst 2-1 (van Hoogenhouck). 
Zonder aarzeling mogen we het eerste wapen toeschrijven aan dr. Philips 
Weveringh. Daar deze Sophia van der Meer tot moeder had, was er voor 
hem alle reden de wapens van zijn ouders gevierendeeld te voeren en boven
dien in 1666 heer van Holy geworden het genoemde hartschild aan te ne
men. Dr. Philips Weveringh was een oudoom van de eerder vermelde mr. 
Maerten Weveringh, die van moederszijde uit het geslacht van Hoogenhouck 
stamt en dus het tweede wapen zal hebben gevoerd. O.i. is het mr. Maerten's 
wapen geweest vóór hij in 1720 zijn vader als heer van Holy opvolgde, want 
daarna zal ook hij - mag men aannemen - het hartschild, dat op de heerlijk
heid Holy wijst, eraan hebben toegevoegd. 
Zo mogen we dan uit de ontdekte wapens afleiden, dat de hekpijlers ouder 
zijn dan de hekbekroning van 1735: ze moeten van omstreeks 1700, in elk 
geval van vóór 1720 dateren en zullen aanvankelijk een eenvoudiger hek dan 
het huidige hebben geschraagd. 
Eigenaardig doet aan, dat de beide wapens zich aan de binnenzijde van het 
hek bevinden. Men zou immers mogen verwachten, dat in de eerste plaats 
wapens zouden zijn aangebracht aan de voorkant. Moeten we ons wellicht 
voorstellen, dat de twee ontdekte wapens aanvankelijk aan de voorzijde heb
ben gezeten en door welke speling van het lot dan ook van hun oorspronke
lijke plaats zijn geraakt? Deze vraag is bij gebrek aan gegevens moeilijk te 
beantwoorden. 
Het lijkt ons passend niet alleen een lans te breken voor wederoprichting van 
het inrijhek compleet met brug, maar ook voor het herstel van de beide wa
pens op de pilaren: laat ze mogen prijken in de volle kleurenpracht, die ze 
vóór de Bataafse omwenteling hebben vertoond! 
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') Desgewenst kan men er op naslaan: 
M . C. Sigal Jr. 'De Ridderhofstad Holy te Vlaardinger-ambacht' in 'Buiten' 15de 

jrg. - 1921, blz. 607-608 met een afb. op blz. 601; 
J. Verheul Dzn. 'Merkwaardige oude inrijhekken alsmede poort- en hoofdingangen 

uit de XVIIe, XVIIIe en X l X e eeuw in en om Rotterdam'. Eerste deel (R'dam 
1936), blz. 33-34 en afb. 4; 

D . P. M . Graswinckel 'Graswinckel. Geschiedenis van een Delfts brouwers- en re
genten-geslacht' ('s-Gravenhage 1956), blz. 107-110 en afb. 29-30; 

A . Bijl Mz. en C. Postma 'Beschrijving van Monumenten van geschiedenis en kunst 
in de gemeente Vlaardingen' (Vlaardingen 1957) blz. I X - X no. 18; 

A . Bijl Mz . 'De voormalige heerlijkheid Holy in Vlaardingen-ambacht' in 'Jaarboek 
van het Centraal Bureau voor Genealogie' X I X - 1965, blz. 199-232 met zeven 
afb.; 

dezelfde studie in uitgebreider vorm, verschenen als afzonderlijke uitgave van de 
Historische Vereniging Vlaardingen (1968) met elf afb. 

'Buiten' biedt een foto van bijzondere kwaliteit, die op naam staat van C. Steenbergh, 
die door Jhr. Graswinckel in zijn boek werd overgenomen en die wij thans opnieuw 
reproduceren. De heren Verheul en Bijl leveren eigenhandige tekeningen van het 
inrijhek. 

2) Een akte van 11 dec. 1592 maakt melding van 'de wegh aen beyde zijden tot aen 
Pieter Willemssoon Holy zijn dam toe'. Gemeente-archief van Vlaardingen, protocol 

van overdracht van onroerende goederen in Vlaardinger-ambacht, inv. no. 18 folio 
197 en vlg. 

:i) Deze sluitsteen is te zien op de genoemde tekening van J. Verheul Dzn. Volledig
heidshalve zij vermeld, dat de brug nog een tweede sluitsteen bevat met de aan
duiding 'DDL-1894'. Deze vertoont zich - zij het vaag - op de gereproduceerde foto 
van C. Steenbergh. 

4) Voor historische bijzonderheden betreffende dr. Johan Basius en latere heren van 
Holy zij verwezen naar de aangehaalde studie van A . Bijl Mz. 

r') Deze overeenkomst trok al de aandacht in de zeventiende eeuw: Simon van Leeuwen 
'Batavia Illustrata' ('s-Gravenhage 1685) blz. 1016 (vgl. Gemeente-archief van Vlaar
dingen, archief Holy inv. no. 5). Genealogisch verband tussen de geslachten Holy en 
Heemstede is aannemelijk, maar niet bewijsbaar: C. Hoek 'Twee middeleeuwse hof
steden in Vlaardinger-ambacht' in 'Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealo
gie' X X I I (1968) blz. 159. 

°) Bij Van der Meer gaat het om het wapen van het geslacht, dat zich ook wel Van 
der Meer van Berendrecht noemde, behandeld door M . P. Smissaert in 'De Na-
vorscher' 47ste jrg. - 1897, blz. 467-503. 
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Het aantal inwoners 
A. G. VAN DER STEUR van Warmond 

in de loop der eeuwen 

Een van de onderwerpen van de historische demografie is het bepalen van 
de omvang van de bevolking op verschillende tijdstippen in het verleden. 
Hierbij stuiten wij in Warmond op enkele vreemde verschijnselen. Zo sprak 
prof. Jansma er onlangs zijn verwondering over uit dat Warmond tussen ca. 
1370 en 1500 een aanmerkelijke stijging van het aantal inwoners vertoont, 
dit omdat plaatsen als Oegstgeest, Hazerswoude, Voorschoten, Zoeterwoude 
en Lisse in diezelfde periode een daling van het aantal inwoners vertonen en 
alleen Warmond en Leiderdorp in dit deel van Holland een vooruitgang te 
zien geven. Stelt men het aantal inwoners in deze plaatsen in 1370 op 100, 
dan zijn de indexcijfers voor 1500 respectievelijk 207 en 124.1) Maar ook 
in later jaren is de demografische ontwikkeling van Warmond abnormaal. 
Wanneer prof. De Vooys het inwonertal van de dorpen rond Leiden in 1622 
vergelijkt met dat in 1795, blijkt dat in de meeste plaatsen het aantal inwo
ners is toegenomen, maar dat dit onder meer in Warmond en Voorhout is 
gedaald!2) 
Dit soort gegevens zijn natuurlijk van uitermate groot belang voor een schets 
van de economische ontwikkeling van Warmond. Voor een dergelijke schets 
is de tijd echter nog niet gekomen, wel lijkt het nuttig de beschikbare demo
grafische gegevens te inventariseren en hiervan een overzicht te maken. Daar
bij moet echter opgemerkt worden dat een dergelijk overzicht voor één dorp 
van historisch-demografisch standpunt bekeken, eigenlijk niet goed mogelijk 
is, omdat deze gegevens vooral goed bruikbaar zijn in samenhang met die 
van de omringende streek. Voor de streek rond Leiden bestaat echter geen 
historisch-demografisch overzicht, zodat het toch van belang leek de cijfers 
van één plaats eens naast elkaar te zetten. De redactie meent dat dit over
zicht ook voor anderen qua methode nut kan hebben. 

ca. 1370 

De oudste demografische gegevens vinden wij voor deze streek in een inqui
sitie, die moet dateren tussen 1369 en 1372, en waarin het resultaat wordt 
medegedeeld van het onderzoek van enkele commissarissen naar door gra
felijke ambtenaren bij de heffing van boeten gepleegde knevelarijen op het 
platteland van het vroegere Noord-Holland (thans het deel van Zuid-Holland 
benoorden de rivieren). 
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Alle manlijke ingezetenen, met uitzondering van de geestelijken, werden op
geroepen voor het afleggen van een verklaring. Zij worden in een bewaard 
gebleven registers) met name genoemd. Ook de namen van de opgeroepenen 
die wel verschenen zijn, maar geen getuigenis hebben afgelegd, zijn in dit 
register opgenomen, voorzien van de aantekening 'niet' of doorgestreept. Er 
ontbreken in dit register dus drie groepen gezinshoofden: a. de opgeroepen 
gezinshoofden die niet de reis naar de stad ondernamen, b. de gezinshoofden 
die abusievelijk niet opgeroepen zijn, c. de vrouwelijke gezinshoofden.4) Over 
de laatste groep zou nog iets verondersteld kunnen worden, de eerste twee 
groepen zijn volledig onbekend, zodat deze bron uitsluitend als minimum kan 
gelden. 

Voor Warmond zijn de volgende 28 gezinshoofden naar de stad gekomen: 

Dirc Zibelien soon Clays Gherytssoon 
Arnt Dammaessoon Jacob Gherytssoon 
Dirc Geldolfssoon Willem Floryssoon 
Florys Ludolfssoon Mathijs Janssoon 
Clays Dammaessoon Jacob van Gagelberch 
Symon Heynricssoon Pieter Gherytssoon 
Clays Arntssoon Florys van Gagelberch 
Clays Heynricssoon Kerstant Clayssoon 
Bertout Vodde Jan Sobbe 
Clays van Liere Jan Dircssoon 
Jan van den Woude Jacob Ghisebertssoon 
Feyken Boudijnssoon Willem Arntssoon 
Antonys Ghisebrechtssoon Jan Vranckensoon 
Jacob Ghisebrechtssoon Clays Philipssoon 

Vermenigvuldiging van het cijfer 28 met een reductiefactor zou dus een in
woneraantal opleveren, dat voor dat jaar voor Warmond een minimum is. 
Als reductiefactor voor de zestiende en zeventiende eeuw op het platteland 
wordt over het algemeen het cijfer 6 gebruikt. Dit betekent dat in die eeuwen 
het gemiddelde aantal inwoners per huis of het gemiddelde aantal gezinsleden 
6 was. Dit blijkt in 1514 (zie hieronder) misschien nog iets aan de lage kant 
te zijn; aan de andere kant echter berekenen wij voor Warmond in de 18e 
eeuw een aantal gezinsleden van 414 en 5, zodat het het veiligst lijkt om 
voor de periode vóór de achttiende eeuw het cijfer 6 aan te houden.5) 
Dit resulteert voor 1370 in een minimum bevolkingsaantal van 168 personen. 

ca. 1477 

In de Enqueste van 14946) wordt bij iedere plaats een vergelijking gemaakt 
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met het aantal haardsteden 'ten tijden wijlen Hertoge Karei'. Dit moet onge
veer in het jaar 1477 geweest zijn. 
Voor Warmond wordt in 1494 het aantal van 60 haardsteden genoemd, be
nevens nog vier huizen die leeg staan; 'ende bij tijden wijlen Hertoge Karei 
hadden sij genouch tzelve ghetal van huysen'. Het aantal bewoonde haard
steden of huizen - dat dit hetzelfde is blijkt wel uit bovenstaand citaat - be
draagt ca. 1477 dus 60. Omdat uit de gegevens van 1514 blijkt dat 12 of 15 
haardsteden wel onder de parochie Warmond behoren, maar later niet tot het 
grondgebied van Warmond gerekend worden en dus ook in later jaren niet 
meer meegeteld worden, kan dit aantal van 60 beter gecorrigeerd worden tot 
45 of 48. Vermenigvuldigd met de reductiefactor 6 betekent dit dat Warmond 
in 1477 een inwonertal van 270 tot 288 had. 

1494 

In dit jaar zijn er dus 60 haardsteden, waarvan 25 bewoond door inwoners 
die 'om broot gaan', dus armlastig waren. Daarnaast waren er nog vier lege 
huizen. Het aantal inwoners kan dus, evenals in 1477, op 270 tot 288 ge
steld worden. 

1514 

Uit de Informacie van 1514?) blijkt dat er 84 haardsteden onder de parochie 
Warmond vallen. Vijftien trekt men daarvan af, te weten zes die 'vrij sitten' 
onder Vrouwe Ven, zes die resorteren onder Alkemade en drie die 'vrij sit
ten' onder de hofstede van Vliet. De Vrouwe Ven behoort later niet meer tot 
Warmond. Om die reden moeten deze zes haardsteden hiervan worden afge
trokken. Alkemade is een buurgemeente. Ook deze zes haardsteden behoren 
dus niet bij Warmond meegerekend te worden. Over de 'Hofstede van Vliet' 
is mij niets bekend, daarom moet met een marge van drie haardsteden of 18 
personen rekening gehouden worden. 
Met 69-72 haardsteden komt bij vermenigvuldiging met 6 een inwonertal van 
414 tot 432 overeen. Dit cijfer kan enigszins gecontroleerd worden omdat de 
pastoor ook zijn aantal communicanten in dit jaar mededeelt. Dit bedroeg 
385. Voor genoemde 15 huizen trekt men er 60 van af. Rekening houdend 
met genoemde drie huizen onder de hofstede van Vliet, zouden wij 48 tot 
60 communicanten af moeten trekken. Dat maakt een aantal Warmondse 
communicanten van 325 tot 337. Om uit een aantal communicanten een be
volkingsgetal te berekenen gebruikt men over het algemeen de factor V/2. 
Dit zou een Warmondse bevolking van 488 tot 506 betekenen. Hieruit zou 
volgen dat de reductiefactor 6 in deze jaren voor Warmond iets aan de lage 
kant is. Omdat deze echter later weer lager wordt, lijkt het het veiligst deze 
op 6 te handhaven voor de zestiende en eerste helft zeventiende eeuw. 
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Voor 1514 kan door dit alles het beste rekening gehouden worden met een 
bevolkingsgetal minimaal van 414, maximaal van 506. 8) 

1544 

Uit 1544 is wederom het aantal huizen te Warmond bekend, nu uit de re
gisters van de 10e penning, aanwezig in het Algemeen Rijksarchief.9) War
mond heeft in dit jaar 86 hulzen, waarbij nog het Huis te Warmond en de 
pastorie geteld moeten worden; een aantal bewoonde huizen dus van 88. Niet 
meegerekend zijn dan de twee Warmondse kloosters, die ook in de andere 
cijfers niet zijn opgenomen. 

Vermenigvuldiging met de reductiefactor 6 maakt een inwonertal van 528. 

7557 

Uit 1551 is het aantal weerbare mannen bekend. 1 0) Het aantal voor War
mond bedraagt dan 154. Dit betreft manlijke inwoners van 18 tot 60 jaar, 
in het bezit van een goede gezondheid, zonder lichaamsgebreken en van een 
bepaalde minimum lengte. 
Van der Woude berekent voor de achttiende eeuw een verhoudingscijfer tus
sen totale bevolking en weerbare mannen van minimaal 100 : 21 en maxi
maal 100 : 29. 1 1 ) Wanneer wij deze verhouding aanhouden voor de zestiende 
eeuw - en er is niet veel reden om te veronderstellen dat deze verhouding 
twee eeuwen eerder geheel anders lag - dan zou het aantal van 154 weerbare 
mannen een minimum inwonertal van 531 betekenen. Omdat niet bekend is 
of de optekening van de waarbare mannen in dit jaar enigszins compleet was, 
is het beter dit getal uitsluitend als een minimum getal aan te houden. 

1562 

Uit 1562 dateert wederom een kohier van de 10e penning.1 2) Het aantal 
huizen te Warmond bedraagt nu: 

'Oostende' 16 
'Die Middelbuyrt' 32 
'Dat Westeynde' (met de Kerkbuurt) 34 
'Laghelant' 23 

105 

Hierbij zijn de kastelen en de pastorie inbegrepen, de kloosters zijn wederom 
buiten beschouwing gelaten. Vermenigvuldiging met 6 geeft een bevolkings
cijfer van 630. 
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1601 

In het Huisarchief Warmond^3) treffen wij een aantekening aan dat in 1601 
het aantal huizen in Warmond 149 bedraagt: 125 in het dorp en 24 in het 
Lage Land. De bron wordt niet medegedeeld, zodat dit cijfer met de nodige 
voorzichtigheid gehanteerd dient te worden. 
Het bevolkingsaantal zou volgens deze bron 149 x 6 = 894 zijn. 

1622 

Een zeer betrouwbaar gegeven daarentegen vormt de telling van het Hoofd
geld 1622.14) Alle hoofden worden geteld, van jong tot oud, van arm tot rijk; 
slechts vagebonden, zij die op leger en vloot dienden en zij die tijdelijk bui
tenslands waren, worden niet meegerekend. 
Een nadere bewerking van het op Warmond betrekking hebbende deel van 
het register wees uit dat in 1623 in totaal 1406 personen in Warmond woon
den. (Vijf inwoners telden niet mee voor deze belasting, zodat het officiële 
aantal steeds als 1401 wordt opgegeven.) Het aantal gezinnen bedraagt in dit 
jaar 347. Over het aantal huizen is niets bekend. 

7625 

Dit laatste is echter weer opgetekend in 1628, toen deze geteld werden in 
geheel Holland, voor de verponding. i 5) Uit het register blijkt dat er in War
mond toen 245 huizen waren, buiten de twee kastelen en het veermanshuis. 
Is totaal dus 248 huizen. Vermenigvuldigd met 6 maakt dit een inwonertal 
van 1488 inwoners. 

7665 

Op een aantekening in het Huisarchief Warmond wordt het aantal huizen in 
1665 opgegeven.ie) Men komt aan een totaal van 330 huizen, waaronder 32 
in het Lage Land, 1 op de Thuyn (later Tuinder en Kogjes Polder), 5 op 
Vogelscamp en 2 op Fairhil (Faljeril). 
De bron van dit gegeven wordt niet genoemd, maar het is waarschijnlijk dat 
men is uitgegaan van de legger die bij de grote kadastrale kaart van War
mond behoort. Omdat deze legger de grondeigenaars vermeld en niet aan
geeft of het een huis of erf betreft, lijkt dit getal vrij onbetrouwbaar. 
Met 330 huizen zou een bevolking van ca. 2000 personen samengaan, iets 
dat ook door het volgende wordt tegengesproken: 
Uit hetzelfde jaar dateert een aantekening in het Huisarchief 1 7) dat het aan
tal weerbare mannen 288 bedroeg, waarvan 43 in het Lage Land. Rekening 
houdend met de verhouding 100 : 21 en 100 : 29 zou dit een bevolkings
aantal van minimaal 993 en maximaal 1372 betekenen, cijfers die meer 
waarschijnlijk lijken. 
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7672 

Ook uit dit jaar heeft het Huisarchief Warmond 1») een aantekening omtrent 
het aantal weerbare mannen, namelijk 279, wat neerkomt op een bevolkings
aantal van 962 tot 1329. 

7657 

Uit 1681 dateert een prachtige nog niet eerder gepubliceerde bron voor de 
demografische geschiedenis van Warmond. Het is het 'Kohier van het zout-, 
zeep-, heeren- en redemptiegeld, benevens het gemaal'.1 9) 
In 1680 werd besloten om voor 2 jaar het middel van het zout, de zeep en 
het Heerengeld ten behoeve van de staat te gaan collecteren.20) Daartoe 
zouden alle 'huyshoudende Familien' in Holland en West-Friesland worden 
beschreven en in vier vermogensgroepen worden verdeeld:2 1) 

1. de hele kapitalisten, d.w.z. zij die gegoed waren voor ƒ 2000,- en daar
boven; 

2. de halve kapitalisten, d.w.z. zij die gegoed waren voor een bedrag tussen 
ƒ 1000,- en ƒ 2000,-; 

3. de 'kleyne getauxeerdens', gegoed onder de ƒ 1000,- en 
4. 'alle die gene die noch van gheringer conditie zijn'. 

Tevens moest van iedere plaats het totaal aantal huizen, corresponderende 
met de verpondingskohieren worden opgegeven. 
Vervolgens werd van alle inwoners het beroep aangetekend en de samen
stelling van het huishouden: man, vrouw, kinderen, dienstpersoneel dat in 
de kost is en inwonende personen. Het aantal kinderen moest voor de cate-
goriën 1 en 2 gesplitst worden in kinderen onder en boven de acht jaar; van 
alle categoriën moesten de leeftijden der kinderen gesplitst worden in drie 
groepen: onder vier jaar, van 4-10 jaar en boven de 10 jaar. Deze laatste 
indeling werd gemaakt met het oog op de heffing van de impost op het ge
maal, omdat hiervoor kinderen onder 4 jaar waren vrijgesteld en kinderen 
van 4-10 jaar slechts half werden geteld. 
Het totaal aantal inwoners volgens dit kohier bedroeg 1053. Hieronder zijn 
ook de bewoners van de kastelen, het dienstpersoneel van herenhuizen en 
boerderijen (111 personen) en 59 inwonende personen begrepen. Onder deze 
59 zijn 18 scholieren van de inmiddels opgerichtte Franse kostschool. Omdat 
scholieren in vroeger en later jaren niet meegerekend worden lijkt het beter 
het aantal inwoners op 1035 te stellen, althans voor de volgende berekening. 
Het aantal huizen wordt eveneens in dit kohier opgegeven. Dit bedroeg 325, 
waarvan er, zo deelt men mee, 94 onbewoond zijn, onder andere wegens 
brand, zodat er 231 overblijven. Het aantal gezinnen bedroeg 262. 

75 



Aan het einde der zeventiende eeuw was het aantal inwoners dus terugge
lopen tot 1035. Het aantal bewoonde huizen bedroeg 231, per huis dus 4l/> 
persoon, een cijfer dat vrij laag is, mede gezien het feit dat er kort voor de 
telling een grote brand was geweest waardoor verwacht kon worden dat men 
juist meer personen in één huis zou aantreffen. Men is dus ruimer gaan 
wonen dan in vroeger jaren. 

1731 

Honderd jaar na de vaststelling van de verpondingskohieren werden deze 
herzien. Öp 31 januari 1731 werd te Warmond het aantal huizen genoteerd, 
in een bewaard gebleven register,22) waarin opgetekend werd de omschrij
ving van het huis, de namen van eigenaar en eventuele huurder, de huur
waarde, eventueel getaxeerd, en de aanslag in de verponding. 
Warmond telde nu 213 huizen en één, bewoonde korenmolen. In totaal dus 
214 huizen. Hierbij waren de kastelen, het kosterhuis, de pastorie en derge
lijke ook gerekend. Uit het kohier blijkt echter dat niet meegerekend was het 
molenaarshuis in de Hemmeerpolder. Daarnaast waren er 3 huizen geheel 
vervallen en onbewoond, 17 huizen stonden leeg en 9 huizen waren als 
schuur of bedrijfsruimte in gebruik. Er waren dus 2 1 4 + 1 — 29 = 1 8 6 
bewoonde huizen. Hiervan waren er 10 in tweeën bewoond en één in drieën, 
maar dit zal in vroeger jaren ook zijn voorgekomen en kan derhalve beter 
buiten beschouwing blijven. 
Met een aantal van 186 bewoonde huizen correspondeert een bevolkings
aantal van 837, wanneer wij de reductiefactor 4 ] / 2 gebruiken, die in 1681 
berekend werd. Gezien de verdere teruggang in het bevolkingsgetal tussen 
1681 en 1795 lijkt dit wel gerechtvaardigd. Omdat echter in 1801 de reduc
tiefactor 5 blijkt te zijn (zie hieronder) kan het cijfer 837 wellicht het beste 
als minimum gezien worden, als maximum zou dan de factor 5 gebruikt kun
nen worden, met een bevolkingsaantal van 930. 

1747 

Uit dit jaar is de lijst van weerbare mannen bewaard gebleven. De totaal
cijfers werden medegedeeld door Van der Woude. 2 3) Warmond had in dit 
jaar 80 vermogende en 130 onvermogende weerbare mannen, benevens nog 
twee 'swaar kreupele'. Het aantal manlijke ingezetenen tussen 16 en 60 jaar 
bedroeg dus 212. 
Rekening houdend met de verhouding 100 : 29 en 100: 21 zou het aantal 
ingezetenen van Warmond maximaal 1009 en minimaal 731 geweest zijn. 

7795 

Een uitermate betrouwbaar gegeven is wederom de volkstelling van 1795. 
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Op 21 oktober 1795 telde Warmond 289 mannen, 304 vrouwen en 197 kin
deren, totaal dus 790 personen.24) 

7797 

Op 23 februari 1797 wordt opgegeven dat Warmond 240 manspersonen van 
18 jaar en ouder telt, 27 weduwen en 2 vrijsters.2^) 

7507 

Op 30 juni 1801 heeft Warmond een inwonertal van 827. Er zijn dan 165 
huizen, tien stallen en ruim 30 schuren. Per huis dus een inwonertal van 5 
personen!26) 

7505 

Op 4 november 1805 is het inwonertal 786. 2 7) 

7507 

Op 1 juni 1807 is het aantal zielen 786, waaronder 49 armen (24 Hervormd 
en 25 R.K.). 2») 
De demografische gegevens uit het in 1807-1808 samengestelde 'Tableau 
van den Staat en Betrekkingen der In- en Opgezetenen in het kwartier Ley-
den',29) waar men een inwonertal voor Warmond berekent van 985, kunnen 
niet betrouwbaar worden geacht, wat ik reeds eerder nader mocht uiteen
zetten. 30) De verdeling van het aantal kinderen per gezin uit dit Tableau zal 
echter wel met de werkelijkheid overeenkomen. 

7509 

In 1809 is het bevolkingscijfer 804.31) 

7572 

In februari 1812 is het totaal aantal inwoners 822, verdeeld in 131 mannen, 
130 vrouwen, 278 jongens, 225 meisjes, 19 weduwnaars en 39 weduwen.3 2) 

7529 

In 1829 telde Warmond 985 inwoners.33) 

7539 

De volkstelling van 1839 meldt dat Warmond toen 1022 inwoners telde.34) 
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1849 

In 1849 was het aantal inwoners 1226. 3 5) 

1859 

Bij de volkstelling van 1859 bedroeg het aantal inwoners 1190.36) 

1869 

Bij de telling van 1869 was het aantal 1305. 3 7) 

1880-heden 

De cijfers van 1880-heden zijn voor Warmond, zoals voor alle gemeenten, op 
bijzonder gemakkelijke wijze beschikbaar in de boekjes 'Gemeentelijke De
mografische Documentatie', uitgegeven door het Centraal Bureau voor de 
Statistiek. 
Deze cijfers zijn in het overzicht op de volgende bladzijde, waarin een samen
vatting gegeven wordt van het voorgaande, verwerkt. 

Statistisch weergegeven ziet het bevolkingsverloop van Warmond er uit als 
op figuur 1 staat aangegeven. Voor bepaalde perioden is hierbij van minimum 
en maximum aantallen uitgegaan. Hoe de lijn in deze ruimten loopt is niet 
bekend. In figuur 2 is het aantal bewoonde huizen te Warmond in de periode 
1477-1801 aangegeven. 
Er blijkt hieruit duidelijk dat er in de zestiende eeuw een enorme bevolkings
aanwas in Warmond plaats vond, zodat er in de twintiger jaren van de ze
ventiende eeuw bijna 1500 inwoners waren. Vanaf de twintiger jaren der ze
ventiende eeuw liep het inwonertal gedurende lange tijd langzaam terug, tot
dat ca. 1806 het dieptepunt werd bereikt met nog geen 800 inwoners. Vanaf 
dat jaar nam de bevolking anderhalve eeuw toe, tot men in de zestiger jaren 
van de twintigste eeuw (voorlopig?) een plafond blijkt te hebben bereikt. 
Of er in de vijftiende eeuw inderdaad zo'n grote stijging van het inwonertal 
geweest is als prof. Jansma berekent, valt te betwijfelen. De onvolmaaktheid 
van de bronnen kan hiervan ook de oorzaak zijn, maar wij mogen wel aan
nemen dat het inwonertal te Warmond toen niet achteruit ging, iets dat in 
de omringende dorpen wel het geval was. 
Deze gegevens vormen slechts een aanwijzing. Het woord is nu aan de an
dere technieken van de historische demografie en aan die der economische 
geschiedenis, om verklaringen voor een en ander te geven. 
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Berekend 
Aantal Aantal Aantal 

Aantal bewoonde weerbare gezins-
Jaar inwoners huizen mannen hoofden Minimum Exact Maximum 

ca. 1370 28 168 
ca. 1477 45-48 270 288 

1494 45-48 270 288 
1514 69-72 414 506 
1544 88 528 
1551 154 531 
1562 105 630 
1601 149 894 
1622 1406 347 
1628 248 1488 
1665 330 288 993 1372 
1672 279 962 1329 
1681 1053 231 262 1053 
1731 186 837 930 
1747 212 731 1009 
1795 790 790 
1797 240 
1801 827 165 827 
1805 786 786 
1807 786 786 
1809 804 804 
1812 822 822 
1829 985 985 
1839 1022 1022 
1849 1226 1226 
1859 1190 1190 
1869 1305 1305 
1880 1351 1351 
1890 1410 1410 
1900 1673 1673 
1910 1931 1931 
1920 2370 2370 
1930 2946 2946 
1940 3038 3038 
1950 3888 3888 
1960 4394 4394 
1968 4336 4336 
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Figuur 1. Het bevolkingsverloop van Warmond tussen 1370 en 1968. 



Figuur 2. Het aantal bewoonde huizen te Warmond tussen 1477 en 1801. 

!) T. S. Jansma, Het economisch overwicht van de laat-middeleeuwse stad t.a.v. haar 
agrarisch ommeland, in het bijzonder toegelicht met de verhouding tussen Leiden 
en Rijnland, Leids Jaarboekje 1966, blz. 93-108, in het bijzonder blz. 103. 

2) A . C. de Vooys, De bevolkingsspreiding op het Hollandse platteland in 1622 en 
1795, T . K . N . A . G . 70 (1953) 316-330, in het bijzonder blz. 324 en noot 13. 

3) A . R . A . , Archief Leen- en Registerkamer van Holland nr. 429 en Copiën nr. 37. 
4 ) T. S. Jansma, als noot 1, blz. 103 en T. S. Jansma, Un document historico-démo-

graphique concernant le plat pays de Hollande (environ 1370), blz. 345-357 in 
'Miscellanea Mediaevalia, in memoriam Jan Frederik Niermeyer', Groningen 1967. 

5) Vgl . H . K . Roessingh, Het Veluwse inwonertal 1526-1947, A . A . G . Bijdragen 11, 
Wageningen 1964, blz. 79-150, waar deze voor 1526 een factor 5,8 berekent. Renting 
houdt voor Hillegersberg het cijfer 6 aan (R. A . D . Renting, Onderzoek naar de be
volkingsstructuur binnen het ambacht Hillegersberg, blz. 217-243 in Rotterdams 
Jaarboekje 1957). 

s ) (R. Fruin), Enqueste ende informatie upt stuck van der Reductie ende reformatie 
van den schiltaelen ( . . . ) over de landen van Hollant ende Vrieslant, gedaen in 
den jaere 1494, leiden 1876, blz. 155-156. 

7) (R. Fruin), Informatie up den Staet, Faculteyt ende gelegentheyt van de steden ende 
dorpen van Hollant ende Vrieslant ( . . . . ) gedaen in den jaere 1514, Leiden 1866, 
blz. 284-286. 

8) Vgl . ook J. C. Naber, Een terugblik, Bijdragen Statistisch Instituut 1885 nr. 4. 
9) A . R . A . , Archief Staten van Holland vóór 1572, nr. 403. 

1 0 ) E . C. G . Brunner, Recuel uijte overgesonden cedullen van de wapenschouwinghe 
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over Hollandt belast te doen, Bijdragen en Mededelingen Historisch Genootschap 
42 (1921) 115-143, in het bijzonder blz. 132. 

n ) A . M . van der Woude, De weerbare mannen van 1747 in de dorpen van het Zuider
kwartier van Holland als demografisch gegeven, A . A . G . Bijdragen 8 (Wageningen 
1962), blz. 35-76, in het bijzonder blz. 38-45. 

1 2 ) A . R . A . , Archief Staten van Holland vóór 1572, nr. 1470. N .B . Niet gebruikt zijn de 
registers van de 10e penning van 1553 en 1556, nrs. 823 en 1145. 

1 3 ) Nummer 2, 'Aanteekeningen van gegevens; betreffende Warmond, ca. 1780'. 
1 4 ) Het register met de namen in Gemeentearchief Leiden, Archief van de secretarie: 

'Kohier van het hoofdgeld over de dorpen van Rijnland, 1623'. Vgl . W. J. J. C. Bij-
leveld X , Iets over de bevolking van Rijnland in 1622, Wapenheraut 13 (1909) 
241-264. 

1 B) A . R . A . , Archief Financie van Holland nr. 464. 
l f i) Nummer 3, 'Historische aanteekeningen betreffende Warmond en omgeving, ca. 

1780-1797'. 
« ) als noot 13. 
1 8 ) als noot 13. 
1 9 ) Huisarchief Warmond nr. 238. 
20) Resolutie Staten van Holland 6 maart 1680. 
21) Vgl . Notulen Staten van Holland 17-2-1680. 
22) A . R . A . , Archief Financie van Holland nrs. 485-522 en 524-556. 
2 S ) A . M . van der Woude, als noot 9. 
2*) Gepubliceerd als 'Volks-tellinge in den Nederlandsche Republiek', Den Haag 1796. 

Vgl . Oud archief gemeente Warmond nr. 2 dd. 21-10-1795. 
20) Oud archief gemeente Warmond nr. 4. 
2 ( i) Oud archief gemeente Warmond nr. 5. 
27) Oud archief gemeente Warmond nr. 6. 
2 8 ) Oud archief gemeente Warmond nr. 6. 
2») A . R . A . , Archief Ministerie van Financiën 1795-1813, nr. 871. 
3 0 ) A . G . van der Steur, Een demografische, agrarische en sociale statistiek van de ste

den en dorpen in het kwartier van Leiden uit de jaren 1807-1808, Leids Jaarboekje 
1965, blz. 184-196, in het bijzonder blz. 194. 

3 1 ) J. A . de Kok O.F .M. , Nederland op de breuklijn Rome-Reformatie, numerieke 
aspecten van Protestantisering en Katholieke herleving in de Noordelijke Nederlan
den 1580-1880, Assen 1964. Vgl . ook Oud archief gemeente Warmond nr. 7 dd. 
22-3-1809. 

32) Oud archief gemeente Warmond nr. 7. 
33) De Kok, als noot 31. 
3*) Staten van de bevolking der steden en gemeenten van het Koninkrijk der Nederlan

den op den len January 1840, naar aanleiding der jongste algemeene volkstelling, 
's-Gravenhage 1841. 

35) Uitkomsten der derde tienjarige volkstelling in het Koninkrijk der Nederlanden op 
den 19den November 1849, 's-Gravenhage 1852-1853, 12 delen. Ook De Kok, als 
noot 31. 

3 , i) Uitkomsten der vierde tienjarige volkstelling in het Koninkrijk der Nederlanden op 
den 31 sten December 1859, 's-Gravenhage 1863-'64, 3 dln. 

37) Uitkomsten der vijfde tienjarige volkstelling in het Koninkrijk der Nederlanden op 
den lsten December 1869, 's-Gravenhage 1873-1875, 3 dln. 
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Een landmatenprobleem: 
M r . J . G E S E L S C H A P De verhouding 

tussen gaarde en roede 

In 1612 kregen de burgemeester Adriaen Jansz. en de secretaris Johan 
Florisz. de Jager van het stadsbestuur van Gouda last om een onderzoek in 
te stellen naar de limieten van de stad 'dair de schepenen over behoren te 
segelen'. Zij moesten dus de grenzen van het rechtsgebied van Gouda vast
stellen. De aanleiding tot die opdracht wordt niet genoemd; er was een chro
nisch geschil met het hoogheemraadschap Schieland over de bevoegdheden van 
Schieland op het grondgebied van Gouda, dat acuut was geworden door de 
publikatie in 1611 van de nieuwe kaart van Schieland door Floris Balthasars 
'alsoe daerinne onder Schijelandt gestelt wort een pertije van de stadt ende 
jurisdictie derzelver'.1) 
Burgemeester en secretaris verzekerden zich van de hulp van de landmeter 
Henrick Vosch. Blijkens het procesverbaal van meting2) was deze gebaseerd 
op het stadsprivilege van 1272. In dat jaar gaf graaf Floris V aan Nicolaas 
van Cats de vrijheid ter Goude, diep 350 geerden vanaf het midden van de 
IJssel, en eveneens 350 geerden breed. Door de geerde of gaarde gelijk te 
stellen met IV2 (Rijnlandse) roede kon de landmeter, uitgaande van de grens 
met het land van Steyn aan de oostkant van Gouda, Broekhuizen binnen de 
jurisdictie van Gouda brengen! In 1613 vervaardigde Vosch een kaart van 
zijn opmeting. Een copie daarvan berust in de collectie Bodel Nijenhuis in de 
Urnversiteitsbibliotheek te Leiden.3) Vosch ontving hiervoor het niet geringe 
bedrag van ƒ 132,-. 
Het ligt voor de hand dat toen Gouda met Rotterdam in een proces gewikkeld 
werd over de 'ambachtsheerlijkheid' Broekhuizen,4) ook deze kaart op tafel 
kwam, en evenzeer, dat Rotterdam aanmerking heeft gemaakt op de gelijk
stelling van de gaarde met IV2 roede. Hendrick Vosch kon niet meer ge
hoord worden want hij was in mei 1623 overleden. Zijn opvolger was mr. 
Barent (van) Rhijnenburgh. Deze was geboortig van Leiden; hij kwam uit 
Alkmaar toen hij zich in 1609 als chirurgijn te Gouda vestigde. In 1621 werd 
hij poorter en in datzelfde jaar kreeg hij toestemming om de 'jonckheyt te 
leeren spelden'. In 1624 werd hij beëedigd als meter van de schepen en in 
1629 werd hij toegelaten tot het notarisambt. Hij publiceerde een 'Nieuwe 
praktijke van trepane (schedellichting)' en een 'Examen ofte proeve der chi
rurgijns ende barbieren'.5) Als notaris had hij niet veel te betekenen, zijn 
protocol van 28 jaren (hij stierf in september 1657) vult slechts twee porte
feuilles. Veelzijdigheid en activiteit kan men hem niet ontzeggen. 
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O p 15 augustus 1625 werd Rhi jnenburgh gearresteerd, hij werd door de ba l 
juw beschuldigd van fraude met ijkbiljetten. H i j zou namelijk het laadver
mogen van schepen welke i n dienst van het land vrachten hadden vervoerd 
te hoog berekend hebben en daardoor de schippers in staat hebben gesteld 
meer te declareren dan waar zij recht op hadden. V o o r dit dienstbetoon had 
hij van hen een douceurtje ontvangen! H i j werd door de schepenen schuldig 
bevonden en veroordeeld tot verbanning voor drie jaren, met confiscatie van 
zijn goederen. N o g geen jaar later evenwel werd hem toegestaan z ich weer in 
G o u d a te vestigen; hij was namelijk i n hoger beroep gegaan en had rappel 
(herroeping) van bannissement verkregen. 6 ) 

Deze mr . Barent Rhi jnenburgh n u compareerde op 25 oktober 1623 voor 
notaris Cornel is van de H o u f f te G o u d a . H i j toonde allereerst zi jn admissie 
als landmeter door het H o f van H o l l a n d d.d. 4 november 1620, welke akte 
inhield dat hij z i ch reeds lang had beziggehouden met de kunst van land
meten, dat hij i n 1603 al i n dienst van andere gezworen landmeters was ge
weest en dat zi jn kunde geprezen werd. H i j toonde voorts een handboek 
waar in hij een extract van een memoriaal van een landmeter te A l k m a a r ge
noteerd had. Volgens die aantekening zou op verschillende plaatsen in het 
Sticht, i n N o o r d - H o l l a n d , Fr ies land en Vlaanderen de roede 18 voeten meten 
(in plaats van 12 voeten) en dan ook wel gaarde of dijkmaat genoemd wor
den. D e naam van die landmeter was hem ontschoten. In het concept van de 
notaris worden enige plaatsen vermeld waar die gaarde of dijkmaat van 18 
voeten gehanteerd werd: Bergen, E g m o n d , Schoor l , Petten en Huisdu inen . 
B i j de omwerk ing van het concept tot minuut zi jn deze namen doorgehaald. 
D e akte werd opgemaakt ten verzoeke v a n de Burgemeesters van G o u d a , o m 
door hen i n het bovengenoemde proces met Rot te rdam te worden gebruikt . 7 ) 
Ofschoon er, niettegenstaande het wat dubieuze karakter van Rhi jnenburgh, 
geen redenen zijn o m de authenticiteit van de mededelingen van de onge
noemde landmeter uit A l k m a a r in twijfel te trekken, wekken zij wel de i n 
druk dat de toepassing van de roede of gaarde van 18 voeten een uitzonde
r ing vormde. H e t gebruik van het woord dijkmaat wijst ook i n die richting. 
Zwaarde r weegt voor mij het oordeel v a n een auteur wiens uitspraken altijd 
zorgvuldig overwogen en gefundeerd zijn: 'Wa t het Hol landsche gebied tus
sen M a a s en R i j n aangaat, heb i k steunende op allerhande gegevens uit ver
schillende eeuwen kunnen vaststellen, dat de gaarde daar met de roede gelijk 
te stellen is. D e getallen, die op het land van de abdij van Loosduinen be
t rekking hebben, tonen aan dat ook hier de gaarde als gelijk aan de roede te 
gelden heeft'. 8) 

D e bovenvermelde aanvechtbare gelijkstelling van de gaarde met Wi roede 
heeft i n de literatuur veel verwarr ing gesticht. D a t k w a m zo. V a n het register 
van pr iv i leg iën van G o u d a , het z.g. Houteboeck, zi jn talrijke afschriften ten 
dienste van de burgemeesters vervaardigd, welke op hun beurt weer afge-
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schreven, nu in vele verzamelingen worden aangetroffen. Eén van die af
schriften in het stadsarchief (O.A. 385) heeft naast de passage betreffende de 
350 geerden in het privilege van 1272 de marginale aantekening 'de gaerde 
anderhalf roede'. De uitgever van het Oorkondenboek van Holland en Zee
land, L . Ph. C. van den Bergh, putte de tekst van het privilege van 1272 uit 
een dergelijk afschrift in het Algemeen Rijksarchief, waarin deze aantekening 
in de tekst zelve was verwerkt. Blijkbaar was dit een afschrift van een af
schrift met de marginale aantekening! Door de druk werd deze vergissing 
gemeengoed. De samenstellers van het Middelnederlandsch Woordenboek, 
Beekman in zijn 'Dijk- en Waterschapsrecht in Nederland vóór 1795', Diepe-
veen in zijn 'Vervening in Delfland en Schieland tot het einde der zestiende 
eeuw', allen gezaghebbende auteurs, hebben het Oorkondenboek nageschre
ven en daardoor de misvatting verder verspreid!9) 

*) Inv. oud-archief van Gouda, nr. O . A . 92 ff. 117, 132^ en 133; O . A . 332 f. 66. 
21 Afschrift van het proces-verbaal in O . A . 728. 
3) Portefeuille 18 nr. 101. 
4) Zie hiervoor Zuid-Holland 1968 III blz. 19. 
r') Resp. gedrukt te Rotterdam in 1629 en te Leiden in 1632. Het laatste werkje be

leefde nog een tweede druk te Rotterdam in 1650. Deze gegevens dank ik aan de 
conservator van de bibliotheek van de K o n . Nederl. Mij t.b.v. de Geneeskunst. 

") O . A . 95 f. 70; R A . 179, 8 september 1625; O . A . 96 ff. 79^ en 80V. 
7) O . A . 728 en Not. archief nr. 86. 
s) Dr . P. J . van Breemen in Zuid-Holland 1955 blz. 77. 
°) Oorkondenboek deel I nr. 237; Beekman blz. 612; Diepeveen blz. 17 noot 1. 
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Boekennieuws 

K E R K G E S C H I E D E N I S late vrucht van de Afscheiding, maar 
ontstond uit het werk van een der meest 

P. Blok en Th. de Waal. Geschiedenis rechtse exponenten daarvan, ds. Lam-
van een kerk. 100 jaar Gereformeerde bertus Gerardus Cornelis Ledeboer 
gemeente Dirksland. (1808-1863). De vrije Ledeboeriaanse ge-
z.p. 1967. (123 pag.). meenten, piëtistisch, quiëtistisch en in

dividualistisch zoals hun stichter, ver-
De Gereformeerde kerk van enigden zich in 1907 met (het merendeel 
Oud-Beijerland, 1868-1968. v a n ) dat deel der Gereformeerde kerken 
z.p. 1968. (51 pag.). onder het Kruis, dat in 1869 niet had 

willen samengaan met de Chr. Afge-
Beide boekjes zijn goed verzorgde gele- scheidenen. Vanaf 1907 heten zij Gere-
genheidswerkjes, die een episode uit de formeerde gemeenten in Nederland en 
plaatselijke kerkgeschiedenis tot onder- N . Amerika, wel te onderscheiden van 
werp hebben. In beide gevallen gaat het de Gereformeerde gemeenten in Neder-
om de laatste 100 jaar, om een plaats land, die zich in 1953 onder leiding van 
op de Zuidhollandse eilanden en om een dr. Cornelis Steenblok van het kerkge-
kerkelijke gemeente van de Gerefor- nootschap van 1907 afscheidden, 
meerde gezindte. Maar dan houdt de De theologische achtergronden van dit 
overeenkomst ook op: het boekje van stuivertje wisselen op het kerkelijk erf 
Oud-Beijerland betreft een 'gewone' Ge- laat ik hier achterwege, ook de onder-
reformeerde kerk, het boekje van Dirks- havige boekjes gaan daar nauwelijks op 
land een 'oud-Gereformeerde* kerk. Om i n . Toch intrigeren ze me, vooral waar 
een - gerechtvaardigd - protest uit z e het ontstaan van de kerkelijke ge-
Dirksland reeds bij voorbaat te ont- meenschappen raken. Waarom werd een 
krachten, haast ik mij er aan toe te voe- afscheiding van de plaatselijke Hervorm-
gen dat deze signatuur voor het kerkge- de gemeente in Oud-Beijerland en Dirks
nootschap der Gereformeerde Gemeen- land, die - althans tegenwoordig - toch 
ten in Nederland en N . Amerika juri- Voor onvervalst rechtzinnig mogen gel-
disch onjuist is en hier alleen wordt ge- den, noodzakelijk geacht? Een opper-
bezigd om de onwetendheid van de niet- vlakkige studie van de Hervormde ar-
ingewijde lezer enigermate tegemoet te chieven ter plaatse zou hier veel hebben 
komen. kunnen ophelderen. De schrijvers - voor 
Voor dezelfde niet- ingewijde lezer zal Dirksland een predikant en een journa-
een korte historische situering van beide list, voor Oud-Beijerland een jubileum
kerken in groter verband niet overbodig commissie - hebben zich echter voor
zijn. De kerk te Oud-Beijerland werd ge- namelijk beperkt tot het archief van hun 
sticht - door uitgetredenen uit de Herv. eigen kerk. De geschiedschrijving is dan 
kerk - in 1868, nog net op tijd om Chr. ook nogal introvert. We vernemen hoe-
Afgescheiden gemeente te heten, want in genaamd niets over de verhouding met 
1869 smolten de Afgescheidenen samen andere plaatselijke kerken, over de re-
met (het merendeel van) de Gerefor- laties met de burgerlijke en kerkelijke 
meerden onder het Kruis en gingen overheid of, algemener, over de plaats 
voortaan de Chr. Geref. kerk vormen. van de bewuste kerk in de samenleving. 
N a een tweede samensmelting in 1892 Behalve introvert is de geschiedschrijving 
met de (dolerende) Nederduits Geref. ook subjectief, zoals trouwens meestal in 
kerk presenteerden zij zich voortaan als jubileumuitgaven. De schrijvers gaan uit 
de Gereformeerde kerken in Nederland. van het bestaansrecht van hun kerk en 
De kerk in Dirksland was eveneens een zien haar min of meer als verbreidster 
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van de ware leer en als door God ge- een groot terrein braak voor de amateur-
wild. En dat laatste geeft al een derde historicus met interesse voor de plaat-
kenmerk aan: de geschiedschrijving is selijke kerkhistorie. Als deze materie 
ook providentieel. Te veel wordt ver- ook eens aandacht zou kunnen krijgen 
klaard als werk van God of werk van buiten het kader van de jubilea en bui
de duivel. Men behoeft geen atheïst te ten de kring van de geloofsgenoten van 
zijn om een dergelijke uitleg van histo- die bepaalde kerken, zou de geschied-
rische feiten onbevredigend te vinden. schrijving aan objectiviteit winnen. Als 
Ik zou nog meer bezwaren tegen beide m e n d a n n ° S d e sociale en sociologische 
werkjes kunnen aanvoeren, maar ik doe factoren, die tot de stichting van deze 
het niet. Want dan zou de teneur van kerken hebben geleid, de plaats zou ge-
deze bespreking nog paradoxaler lijken, v e n d i e h u n toekomt, zou uiteindelijk -
dan nu ongetwijfeld al het geval is: ik d a a r b e n i k v a n overtuigd - een geheel 
juich namelijk de verschijning van zulke a n d e r b e e l d v a n d e Afscheiding opdoe-
werkjes, ondanks hun gebreken, van m e n d a n h e t traditionele. Het was niet 
harte toe. We weten nog zo weinig van a l l e e n e e n orthodoxe reactie op een vrij
de geschiedenis der Afgescheiden ker- zinnige theologie, het was ook een re
ken, dat alles wat verschijnt welkom is. v o l t e v a n d e sociaal zwakkeren tegen de 
De boekjes van Dirksland en Oud-Beijer- autoritaire structuren van de establish-
land laat ik nu voor wat ze zijn - be- m e n t ' o m h e t n u m a a r e e n s modern te 
langstellenden kunnen ze bestellen bij zeggen. 

de kerkeraad ter plaatse - , maar ik neem Als de lokale historicus deze dimensie 
de gelegenheid te baat om iets over de aan zijn studie weet te geven, zal hij in 
beoefening van de geschiedenis van de nog sterkere mate van de belangstelling 
Afgescheiden kerken in het algemeen te van zijn plaats- en streekgenoten ver
zeggen. De historie van Afscheiding en zekerd kunnen zijn. Behalve zo hier en 
Doleantie is nog bijna uitsluitend be- daar een jubileumuitgave zal hij weinig 
studeerd in dienst van de polemiek: ter literatuur ontmoeten, waarin hem het 
verdediging of ter bestrijding. De ge- gras al voor de voeten is weggemaaid, 
schiedenis van de kerken, die er uit Immers in de tijd dat de plaatselijke ge-
voortkwamen, is slechts globaal bekend schiedenis nog het privéjachtterrein van 
voor wat de hoofdstroming aangaat (Ge- de liberale aristocratie was, liet men 
reformeerde kerken), en nagenoeg on- zulke vreemde vogels als Afgescheidenen 
bekend voor zover het de laterale af- wel vliegen. Er is nog een voordeel voor 
takkingen en nevenstromingen betreft de amateur-historicus, die zich voor deze 
(Gereformeerde kerken onder het Kruis, materie zou interesseren: paleografie 
Ledeboeriaanse gemeenten aan de ene hoeft hij voor het lezen van de bronnen 
kant, Vrije Evangelische gemeenten aan niet te kennen. Aan de andere kant kan 
de andere kant). Over de plaatselijke hij zich wanen met een middeleeuws 
kerken verschijnen hoogstens zo nu en onderwerp bezig te zijn, want hij zal 
dan gelegenheidswerkjes bij jubilea, veel analoge problemen ontmoeten. Tn plaats 
te weinig om een gedetailleerd overzicht van het Latijn zal hij zich 'de tale Ka-
te krijgen van de achtergronden en fac- naans' moeten eigen maken. Hij zal be
toren, die tijdens de vorming en in de merken dat archivalische bronnen maar 
eerste tijd van het bestaan van deze in- in geringe mate voorhanden zijn, want 
dividualistische kerkgemeenschappen een in verschillende kerken hield men geen 
rol hebben gespeeld. En van de plaatse- boeken bij of verbrandde men ze later 
lijke geschiedenis zullen we het toch in weer, zoals in 1893 in Dirksland. Maar 
eerste instantie moeten hebben. Hoe zal tevens zal hij ontdekken, dat in deze 
men een synthetisch overzicht van de leemte enigermate wordt voorzien door 
historie van bijv. de Ledeboeriaanse ge- een uitgebreide hagiografische literatuur, 
meenten of de Vrije Evangelische ge- Jazeker, ik overdrijf niet. De verhalen 
meenten, waar praktisch alle gezag van over de zg. 'bevindingen', de 'bekerings-
hogerhand ontbrak, kunnen schrijven geschiedenissen', die vooral in de tweede 
zonder dat detailstudies van de plaatse- helft van de vorige eeuw in grote aan-
lijke kerken voorhanden zijn? Hier ligt tallen het licht zagen, zou men 'Gere-
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formeerde vitae' kunnen noemen. Ze een intelligent stukje institutionele ge-
bevatten, mits ontdaan van veel stichte- schiedenis en versmaadt het anekdotische 
lijke franje, bijzonder waardevolle ge- niet, zonder in leutigheid te vervallen, 
gevens over de godsdienstige en sociale Mijn enige bezwaar is dat het geheel wel 
spanningen in de samenleving van die erg geïsoleerd de Dordtse ontwikkeling 
tijd, met name op het platteland. De weergeeft en niet tegen de achtergrond 
bevindelijke lectuur is thans, ook in van de ontwikkeling van het ziekenhuis-
'oud-Gereformeerde' kringen, duidelijk wezen in het algemeen geplaatst is, 
op zijn retour. De bekeringsgeschiede- waardoor het aan waarde had kunnen 
nissen, meestal maar enkele tientallen winnen. 
bladzijden groot, worden zeldzaam. In G. W. van der Meiden 
openbare bibliotheken vindt men ze na
genoeg niet en het is mij niet bekend of 
er een instantie is, die ze verzamelt. G O U D S E G L A Z E N 
Vergeleken bij 'de wonderwegen Gods 
met een menschenziel', 'het godzalig af- Inventaris van de cartons van de ge-
sterven van eene Christmne' en derge- brandschilderde glazen in de grote of 
hjke literatuur, mèt de prekenbundels St.-Janskerk te Gouda, bekend als de 
tot voor enkele decennia praktisch het Goudse glazen, geordend, geborgen en 
enige, dat uit de 'oud-Gereformeerde' beschreven door W. Veerman, N . Met-
hoek verscheen, vormen de kerkhisto- s e l a a r > H v a n R e e n e n e n E . Teeuwen, 
nsche overzichten bij jubilea al een gro- o n d e r l e i d m g v a n A A j R i j k s e l l ) 

te verbetering. Ook het tijdschrift 'Kerk- Gouda, Stichting Fonds Goudse Glazen, 
historische kroniek', dat sinds 1964 on- 1969 59 blz ƒ 12 50 
der redactie van H . M . Stoppelenburg 
verschijnt en de geschiedenis van de D g g l a z e n s c h a t v a n d e St.-Janskerk, 
kerken van de rechterflank der Geref. Gouda, Stichting Fonds Goudse Glazen, 
gezindte tot onderwerp heeft, dient hier 39 f o t o ' s ƒ 12 50 
genoemd. Maar er zal op dit terrein nog 
veel meer en beter werk gedaan moeten G o u d a e n i n h e t bijzonder de St.-Jans-
worden, vooraleer wij een duidelijk beeld k g r k b e s c h i k t o v e r e e n v r i j w e l gaaf com-
zullen krijgen van het godsdienstige en p l e x v a n g l a z e n u i t d e t w e e d e h e i f t v a n 

sociale verschijnsel van de Afgescheiden d e 1 6 e e n h e t b e g i n v a n d e 1 7 e e e u w 

kerken in hun verschillende vormen. M e t d e d a a r b j j behorende cartons of 
werktekeningen vormt dit een voor ons 

C. Dekker j a n d u n j e k t e noemen geheel. 
De St.-Janskerk werd in 1552 voor het 
grootste gedeelte door een brand ver-

D O R D R E C H T woest. De kerk werd vrijwel terstond 
weer opgebouwd; in 1555 en volgende 

Het Gemeenteziekenhuis van Dordrecht jaren werd een aantal glazen geplaatst. 
vernieuwd, Bureau voorlichting gemeen- De schenker van het eerste glas, dat uit 
te Dordrecht, 1968. 1555, was Joris van Egmond, bisschop 

van Utrecht. Ontwerper en uitvoerder 
Ter gelegenheid van de ingebruikstelling was Dirk Crabeth. De keuze van de 
van de nieuwbouw van het Gemeente- kunstenaar was gelukkig; Dirk Crabeth, 
ziekenhuis van Dordrecht werd door het evenals zijn broer en medewerker Wou-
Bureau Voorlichting van de gemeente ter Crabeth inwoner van Gouda, was 
Dordrecht dit boekje uitgegeven, waar- een glazenier van uitzonderlijke begaafd
van de eerste 25 pagina's gewijd zijn aan heid. Het glas van 1555, de doop van 
de 700 jaar oude geschiedenis van deze Christus voorstellend, was het eerste van 
instelling. De ontwikkeling van het Mid - een serie van elf, alle gewijd aan Johan-
deleeuwse gasthuis naar een modern nes de Doper, onder wiens patrocinium 
ziekenhuis wordt in het kort geschetst de kerk stond. 
door de Dordtse gemeentearchivaris drs. Een deel van de glazen uit de serie is 
(inmiddels dr.) Th. E . Jensma. Hij geeft van de hand van de gebroeders Crabeth, 



een deel van de Antwerpse meester Lam- cartons in één koker moesten worden 
bert van Noort. opgeborgen. Met geldelijke steun van 
In 1572 stagneerde het werk aan de het Prins Bernard Fonds en de Stichting 
glazen; dit was te wijten aan de over- Caritas kwamen in 1966 voldoende ko-
gang van Gouda naar de zijde van de kers gereed om een verantwoorde ber-
Prins van Oranje. Circa 1594 werden er ging mogelijk te maken. Zo berust thans 
pas weer glazen geplaatst in de kerk, de verzameling cartons in kokers in een 
die voor de beeldenstorm bespaard was brandvrije kluis in de St.-Janskerk, goed 
gebleven. Het hoogheemraadschap Rijn- beveiligd tegen te veel vocht en licht, 
land schonk toen en glas, waarop de Een tweede winstpunt is, dat thans de 
wapens van Holland (een herinnering cartons bezichtigd en bestudeerd kunnen 
aan het privilege van 1255 door Willem worden, zonder dat deze er teveel van 
II verleend) en van de hoogheemraden te lijden hebben. 
van Rijnland in 1594 zijn uitgebeeld. Om de juiste afmetingen voor de kokers 
Dit was het begin van een nieuwe reeks te krijgen, was het noodzakelijk de car-
glazen, die een geheel andere geest ade- tons (de lengte bedraagt 400 a 500 cm!) 
men dan de eerste. De schenkers waren één voor één te ontrollen; het was een 
geen voorname edelen of geestelijken juiste gedachte van de gelegenheid ge-
meer, maar de Staten van Holland en bruik te maken om een inventaris samen 
de daarin vertegenwoordigde steden, die te stellen. 
van het Noorderkwartier, Haarlem, In de inventaris werden opgenomen: ge-
Dordrecht, Amsterdam, Leiden, Delft gevens betreffende de cartons (techniek, 
en Rotterdam. De voorstellingen der afmetingen, eventuele beschadigingen, 
glazen zijn, naar de geest des tijds, his- vroegere restauraties) en schetsomtrek-
torisch en allegorisch. ken van de glazen, om aan te geven van 
Opvallend is overigens dat Delft een glas welke lichten het 'patroon' ontbreekt, 
schonk, dat het beleg van Leiden voor- Terecht is men niet overgegaan tot ui -
stelt (naar het ontwerp van de Leidse voenge beschrijvingen van de voorstel-
burgemeester en schilder Isaac Swanen- üngen; de fotografie maakt dit immers 
burgh), terwijl Leiden het ontzet van bijna geheel overbodig. De complemen-
het door de Syriërs belegerde Samaria taire uitgave 'De g azenschat van de 
(2 Kon. 7, 6-8) tot onderwerp koos. St.-Janskerk' is als illustratie vande rn-
Naast de glazen zijn de cartons van ventos dan ook onontbeerlijk. Dit 
grote kunsthistorische waarde en belang. werkje bevat foto s, helaas met van de 
iedert mei 1967 zijn de laatste onder- cartons zelf, maar van tekeningen, die 
gebracht in een nieuwe bergplaats van de 17e eeuw naar de cartons z.jn ge-
de St.-Janskerk zelf. Hieraan is veel ™ ^ > . voornamelijk van de hand van 
voorbereidend werk voorafgegaan. In Chr. Pierson; wat de moderne glassch,l-

, , i_ -j J t dennaen betreft, bevat het foto s van de 
1938 werd, ter gelegenheid van de ten- ucmigcu , 

toonstelling 'De Goudsche Glazen', op- glazen zelf. 
nieuw de aandacht gevestigd op deze Het is te hopen, dat de betere toeganke-
unieke verzameling cartons; daarbij deed lijkheid van het materiaal aanleiding zal 
zich echter tevens het gemis voelen van geven tot hernieuwde studie, met name 
een gemakkelijke toegankelijkheid en naar de verhouding tussen de 'inventor', 
van een eigentijdse catalogus. Tien jaar de maker van het ontwerp en degeen die 
later, in 1948, werd als gevolg hiervan dit ontwerp overbracht op de cartons. 
een rapport samengesteld door prof. dr. De inventaris geeft bijvoorbeeld voor 
H . van de Waal, in samenwerking met het op een carton voor glas no. 9 waar 
prof. dr. J. Q. van Regteren Altena; te nemen monogram B D (naast de sig-
hierin werd de toestand, waarin de car- natuur Lambertus a Noort Inventor 
tons zich bevonden nader bezien, voorts 1561) geen oplossing, 
werden aanbevelingen gegeven voor een Het verschijnen van de inventaris en de 
betere berging. Het voornaamste be- bijbehorende fotoserie vestigt in positie-
zwaar, dat uit het rapport naar voren ve zin de aandacht op het bestaan van 
kwam, gold het feit, dat er te weinig een zeldzame collectie. Het is te hopen 
zinken kokers waren, zodat er teveel dat de negatieve berichten over de stag-
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natie in de rijkssubsidie tot 1973, voor in dit nummer zal de lezer een bijdrage 
de restauratie van de kerk en van haar aantreffen, waarin op een onderdeel van 
glazen, van voorbijgaande aard zullen het behandelde onderwerp - het inrijhek 
zijn en dat de cartons een hulpmiddel van Holy - nader wordt ingegaan en 
voor bestudering en voor restauratie der bovendien wordt verwezen naar een re-
glazen zullen blijven. cente studie van de heer C. Hoek, die in 
Dit laatste stond voorop bij het oor- genealogisch opzicht meer licht over het 
spronkelijke voornemen tot het bewaren middeleeuwse geslacht Holy, ook Muys 
van de cartons. (van Holy) verspreidt. 
Dat deze dan ook niet de geschiedenis J. Fox 
in mogen gaan als herinnering aan wat 
eens is geweest. . . 

Marijke Kok W A R M O N D 

Heeren en Bueren. Bijdragen tot de ge-
O U D E W A T E R schiedenis van Warmond. 

Kruseman's uitgeversmaatschappij N . V . , 
Oudewaters klokkenspel in nieuwe r j e n Haag 1969 ƒ 17 90 
luister. 
Brochure (20 blz. met 8 foto's), uitge- D e z e o n d e r redactie van A . G. van der 
geven door de Stichting Waaggebouw en s t e u r t o t s t a n d gekomen bundel wordt 
verkrijgbaar door overschrijving van geopend met twee artikelen van vak-
ƒ1,50 op postrekening 11.10.80 t.n.v. m e n s e n . Dr. D . P. Blok maakt het zeer 
J. C. Schouten te Oudewater. aannemelijk dat de naam Warmunde 

oorspronkelijk een waternaam van ger-
De brochure bevat de rede van prof. mr. m a a n s e h e r k o m s t is en dr. J. G . N . Re-
C. H . Schouten, gehouden op 1 juni n a u d v a t d e r e s u l t a t en samen van het 
1968 bij de overdracht van veertien archaeologische onderzoek in 1965 ver-
klokken die dienen ter uitbreiding van r i c h t o p d e p l a a t s w a a r v o l g e n s o v e r l e . 
het Oudewaterse carillon. Behalve over v e r i n g h e e r D i r k ' s Huis van Teylingen 
de totstandkoming van de schenking be- m o e t h e b b e n gestaan, 
vat de rede interessante technische ge- D e overige artikelen zijn van de hand 
gevens en een en ander over het oude v a n d e leden van het Historisch Genoot-
carillon, dat rond 1600 door Gerrit Both s c h a p 'Warmelda', amateur-historici. Af-
werd gegoten en nog, zij het buiten ge- g e z i e n v a n h e t v e r s i a g v a n e e n t e r p l a a t . 
bruik, in de middeleeuwse stadstoren x ingesteld onderzoek naar een gang 

8 tussen het verdwenen Sint Ursulaklooster 
N. Plomp e n de Mathiaskerk en twee artikelen van 

A . G . van der Steur (het één een over
zicht van reisbeschrijvingen over War-

V L A A R D I N G E N mond, het ander over een 'Heeren'-ruzie) 
handelen de overige bijdragen over 18e 

A . Bijl Mz . De voormalige heerlijkheid en 19e eeuwse onderwerpen. Een be-
Holy in Vlaardingen-ambacht. In op- schrijving van drie boedels uit ± 1750 
dracht van de Historische Vereniging (een gemis vind ik hier het ontbreken 
Vlaardingen uitgegeven door Boekhuis van verklarende noten; kent iedereen 
den Draak, Vlaardingen 1968. 54 blz., nog woorden als 'sits', 'teem', 'sigt', 
geïllustreerd. 'stikker' en 'stomme knegt'?), een over

zicht van veeverkopingen in de achttien-
Deze uitgave, aantrekkelijk door de vele de eeuw en van het grondbezit en grond-
afbeeldingen, die er in voorkomen, ver- gebruik in 1832 (met tabellen) vérstrek-
scheen als bijgewerkte herdruk van een ken waardevolle gegevens over het so-
artikel opgenomen in het Jaarboek van ciale en economische leven ten platte-
het Centraal Bureau voor Genealogie, lande. 
deel X I X (1965). Hier zij met een een- 'Warmond in de negentiende eeuw 
voudige aankondiging volstaan. Elders (1815-1914)' besluit deze bijdragen. Een 
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stuk dorpsgeschiedschrijving door een samen met W. J. Alberts geschreven 
team aan de hand van de notulen van 'Handleiding voor de beoefening van de 
gemeenteraad en B. en W.; voor de lokale en regionale geschiedenis' (een 
plaatselijke bevolking vooral zeer aan- op de praktijk gericht werk) nu samen 
gename lectuur! Het boek is uitgerust met de leden van Warmelda een uit de 
met een voortreffelijke bibliografie van praktijk ontstaan werk geleverd; een 
Warmond (meer dan 300 nummers) en waardevolle bijdrage voor de regionale 
een overzicht van de op Warmond be- en lokale geschiedschrijving. Het is te 
trekking hebbende archieffondsen, ter- hopen dat dit voorbeeld navolging zal 
wijl een goed register en een rijke illu- vinden, 
stratie het geheel completeren. 
A . G . van der Steur heeft ons na zijn H. Bordewijk 
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Archiefn ieuws 

V E R S L A G E N O M T R E N T 'S RIJKS bibliografie kan nooit compleet zijn, 
O U D E A R C H I E V E N 1966 kost waarschijnlijk veel werk aan de 

samensteller en zou ons inziens ook ver
der beperkt kunnen worden tot de meest 

Onlangs verschenen de verslagen om- belangrijke werken of geheel weggelaten 
trent 's Rijks oude archieven over het kunnen worden. Mocht de bibliografie 
jaar 1966, in een geheel verjongde vorm echter gehandhaafd blijven op deze uit
en met een nieuwe omslag. De grootste voerige wijze, dan zouden wij ervoor 
verandering is dat het boek niet meer willen pleiten een indeling naar archie-
de verslagen van de verschillende Rijks- v e n j n t e v o e r e n . 
archivarissen aan de minister bevat, D e v^ag r j j s t of de mededeling van de 
maar nu uit één verslag bestaat van de belangrijkste onderzoeken in het ver-
Algemene Rijksarchivaris aan het pu- slagjaar verricht, vroeger een uitgebreid 
bliek, over alles wat er in de verschil- onderdeel van de verslagen, terecht is 
lende rijksarchieven is omgegaan. Het weggelaten. In tegenstelling tot de bo-
verslag is ingedeeld in een drietal hoofd- vengenoemde bibliografie zijn deze ge
stukken, respectievelijk over personeel, gevens elders niet te vinden. Het onder
gebouwen en archieven en collecties, d e e j 'Gebruik van de archieven en col
met daaraan toegevoegd een aantal bij- lecties' van het hoofdstuk 'Archieven en 
lagen: personeelsmutaties, 'staat van vol- collecties' is hierin wel erg summier en 
tooide inventarissen en andere hulpmid- noemt alleen belangstelling van buiten
delen', overzichten van bezoekcijfers en landers en dergelijke, 
geleverde reproducties e.d., een 'biblio- E e n n o g belangrijker onderdeel was in 
grafie van literatuur waarin gegevens d e o u d e verslagen de verantwoording 
uit de archieven zijn verwerkt' en ten- d e r werkzaamheden op de verschillende 
slotte staten van aanwinsten van de ver- archieven. Hier las men aan welke in-
schillende rijksarchieven. ventarissen en indices werd gewerkt, 
Alvorens in te gaan op de voltooide in- welke plannen er waren. Voor de ar-
ventarissen en aanwinsten die voor de chiefgebruiker die niet het voorrecht 
Hollandse geschiedenis van belang zijn, n e e f t v e e l v u l d i g gesprekken te houden 
nog enkele algemene opmerkingen. De m e t d e archiefambtenaren is het weg-
nieuwe opzet is uitstekend. De vele vallen van vooral deze rubriek een ge-
kleine ondergeschikte puntjes uit de m j s 

oude verslagen zijn vervallen en het, 
leesbare, verslag geeft een goede indruk 
wat er is voorgevallen. Wij zouden de Samenvattend zouden wij willen stellen 
suggestie willen doen om de staat van dat de algehele presentatie voor een 
personeelsmutaties te laten volgen door groot publiek er zeker op vooruitgegaan 
een totaal-overzicht van het personeel is, maar dat de serieuze archiefgebrui-
van de rijksarchiefdienst aan het einde ker op een aantal belangrijke punten 
van het verslagjaar. Wanneer de ver- minder informatie krijgt. Wellicht is dit 
slagen dan binnen enkele maanden na aanleiding de procedure voor de volgen-
het verslagjaar zouden verschijnen, en de verslagen nog eens te herzien, 
dit zal toch het streven moeten zijn, Dan de Hollandse zaken: De derde af
wordt het verslag een nuttig naslagwerk, deling van het Algemeen Rijksarchief 
niet alleen voor archivarissen maar ook verkreeg onder meer de volgende aan-
voor de gebruikers der archieven. winsten: het archief van het Comité van 
Het is de vraag of de bibliografie, in dit Defensie van de provincie Holland en 
verslag ruim 20 pagina's van de 88, op West-Friesland te Woerden (1 kist); hy-
deze wijze erg nuttig is. Een dergelijke potheekregisters en registers van eigen-
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domsovergang van onroerend goed van 's-Gravenhage, Provinciale archiefinspec-
het Hypotheekkantoor te 's-Gravenhage tie, 1968. 38 blz. Gestencild, 
van 1811-1838 (296 delen); een aantal 
stukken betreffende Waddinxveen; het p. F. Duinker, Inventaris van het archief 
archief van het Vredegerecht van het V an de polder Brandwijk, Zevenhoven en 
kanton Haastrecht 1811-1838; en enige Langenbroek. 
aanvullingen op de notariële archieven. 's-Gravenhage, Provinciale archiefinspec-
De kaartenverzameling werd onder meer tie, 1968. 16 blz. Gestencild, 
verrijkt met een aantal achttiende eeuw-
se kaarten van Stellendam. Hij Rijksar- p p D u i n k e r , Inventaris van het archief 
chief van Noord-Holland verkreeg geen y a n d e p o l d e r ' Hardinxveld. 
aanwinsten van belang. Onder de vol- 's-Gravenhage, Provinciale archiefinspec-
tooide inventarissen worden geen werk- ^ 1 % 8 3 g b l z Gestencild, 
stukken betreffende Noord- of Zuid-
Holland genoemd. p R D u i n k e l % inventaris van het archief 

van de polder Laag-BIokland. 
A.G. van der Sleur 's-Gravenhage, Provinciale archiefinspec

tie, 1968. 14 blz. Gestencild. 

A R C H I E F I N V E N T A R I S S E N ,„ d e Krimpenerwaard: 
G E P U B L I C E E R D I N 1968 A j K ö l k e r > I n v e n t a r i s v a n het archief 

van de polder Stolwijk, 1812-1965. 
I. Stedelijke en kerkelijke archieven van Stolwijk, 1968. 12 blz. 

Amsterdam N . B . In één band met de onder II ge
noemde inventaris. 

J. H . van den Hoek Ostende, Inventaris A . J. Kölker, Inventaris van het archief 
van de archieven van scholarchen en van het waterschap Stolwijk e.a., 1863-
curatoren en van de rector van de La- 1951. 
tijnse schoolman curatoren van de open- Stolwijk, 1968. 7 blz. 
bare gymnasia en van de rector van het N .B . In één band met de onder II ge-
Stedelijk- of Barlaeus-gymnasium te A m - noemde inventaris. 
sterdam, 1682-1945. 
Amsterdam, Gemeentearchief, 1968. 32 In Rijnland: 
blz. W. M . J. van Dokkum, Inventaris van 

het archief van de Frederikspolder on-
P. H . J. van der Laan, Inventaris van der Woubrugge, 1854-1962. 
het archief van de memoriemeesters van Leiden, Hoogheemraadschap van Rijn-
de Oude- of St. Nicolaaskerk te Amster- land, 1968. 4 blz. 
dam. 
Amsterdam, Gemeentearchief, 1968. 181 j B . W. Hollestelle, Inventaris van het 
blz. archief van de Grote Heilige Geest-pol

der te Leimuiden over de jaren 1679-
1941. 

II. Gemeentearchief van Stolwijk Leiden, Hoogheemraadschap van Rijn-
A . J. Kölker, Inventaris der archieven land, 1968. 13 blz. 
van de gemeente Stolwijk. 
Stolwijk, Gemeentebestuur, 1968. 97 blz. J. B. W. Hollestelle, Inventaris van het 

archief van de Kooipolder te Warmond, 
1873-1948. 

III. Polderarchieven in Zuid-Holland Leiden, Hoogheemraadschap van Rijn
land, 1968. 4 blz. 

In de Alblasserwaard: 
P. F . Duinker, Inventaris van het archief W. M . J. van Dokkum, Inventaris van 
van de polder De Banne van Gorinchem het archief van de Zuidzijderpolder te 
en Kwakernaat. Bodegraven, 1868-1961. 
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Leiden, Hoogheemraadschap van Rijn- Ch. J. A . M . Schaepman, Inventaris van 
land, 1968. 7 blz. de papieren van mr. H. P. Marchant, 

1869-1956. 
In de Vijfherenlanden: 's-Gravenhage, Algemeen Rijksarchief, 
B. J. de Groot, Inventaris van het ar- 1968. 67 blz. 
chief van de polders Neder-Hei- en Boei- R- de Vries, Inventaris van het archief 
cop en Neder- en Over-Boeicop gemeen, Nederburgh. Index door W. O. van Zoe-
1811-1954. ren. 
Hei- en Boeicop, 1968. 29 blz. 's-Gravenhage, Algemeen Rijksarchief, 

1968. 118 blz. Gestencild. 
In het Grootwaterschap van Woerden: 
P. F . Duinker, Supplementinventaris van O. Schutte, Het archief van de familie 
het archief van de polder Langeweide. Vollenhoven, Van Beeck Vollenhoven. 
's-Gravenhage, Provinciale archiefinspec- 's-Gravenhage, Algemeen Rijksarchief, 
tie, 1968. 23 blz. Gestencild. 1968. 99 blz. 

IV. Familiepapieren en persoonlijke V . Het archief van het huis Ter Donck 
collecties, berustend in het Alge- te Ridderkerk, berustende in het ge
meen Rijksarchief meentearchief van Rotterdam 

G. J. W. de Jongh, Beschrijving van een B. Woelderink, Inventaris van het ar-
verzameling stukken, afkomstig van Jo- chief van het huis Ter Donck. 
hannes van den Bosch en enige van zijn R'dam, Gemeentearchief, 1968. X X X V I 
nakomelingen. en 255 blz. 
's-Gravenhage, Algemeen Rijksarchief, 
1968. 173 blz. J. W. Groesbeek en J. Fox 
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Mededel ingen 

S T E D E N N U M M E R terecht bij het secretariaat van Die 
Haghe, Groot Hertoginnelaan 38, Den 

Het ligt in de bedoeling van de redactie Haag. 
om de vierde en vijfde aflevering van 
deze jaargang te combineren tot een 
dubbelnummer, dat geheel gewijd zal A P P A R A A T V O O R D E 
zijn aan de geschiedenis van de autono- GESCHIENIS V A N H O L L A N D 
mie der middeleeuwse stad in Holland. 
De aflevering komt tot stand onder lei- Het bestuur van de Stichting Contact-
ding van professor dr. C. van de Kieft, centrum heeft besloten naast het blad 
hoogleraar in de middeleeuwse geschie- Holland en de Hollandse Studiën een 
denis aan de universiteit van Amster- goedkoper uitgevoerde serie geschriften 
dam, lid van de internationale commis- uit te geven, onder de titel Apparaat 
sie voor stedengeschiedenis, en voor wat voor de geschiedenis van Holland'. Doel 
Nederland betreft leider van het project, van de serie is hulpmiddelen bij de be-
waarbij in nauwe samenwerking met studering van de Hollandse geschiede-
plaatselijke archivarissen een onderzoek nis te verbreiden. Met name wordt ge
wordt ingesteld naar de stedelijke auto- dacht aan bibliografiën, overzichten van 
nomie in de middeleeuwen. de inhoud van archieven, bepaalde 
De aflevering, die in het najaar zal ver- methodologische artikelen die moeilijk 
schijnen, zal de voorlopige resultaten te raadplegen zijn en kleinere bronnen-
bevatten van het onderzoek voor wat be- uitgaven. Ook de syllabi van de werk-
treft de steden Dordrecht, Haarlem, Lei- cursussen van het Contactcentrum zullen 
den, Amsterdam en Gorinchem, opge- in deze reeks gaan verschijnen, 
steld door bij het project betrokken ar- Als eerste deeltje in deze reeks, uitge-
chivarissen en ingeleid door professor voerd in offsetdruk, verschijnt in juni 
Van de Kieft. een uitvoerige bibliografie van de Zuid-

Hollandse gemeente Sassenheim en het 
slot Teylingen, samengesteld door me-

D I E H A G H E - P R I J S juffrouw M . C. Verdegaal als werkstuk 

voor de bibliotheek- en documentatie-
Met ingang van 1970 zal door de His- school te Amsterdam. De bibliografie 
torische Vereniging Die Haghe eens in bevat een uitvoerige inleiding en ver-
de twee jaar een prijs worden uitgeloofd antwoording en een lijst van 118 naar 
ten bedrage van ƒ 1.000,- voor een oor- onderwerp gerangschikte titels. Het aan-
spronkelijke, nog niet uitgegeven studie tal pagina's bedraagt 37. 
- bij voorkeur op basis van bronnen
onderzoek - betreffende de geschiedenis De deeltjes uit deze serie zullen voor 
van Den Haag. Een dergelijke studie alle belangstellenden, leden en niet-le-
zal tenminste 5000 woorden moeten om- den van de Stichting Contactcentrum, 
vatten. De jury bestaat uit dr. J. L . van verkrijgbaar worden gesteld, echter met 
der Gouw, voorzitter, drs. H . M . Men- een reductie voor de leden van de Stich-
sonides, lid en C. H . de Boer, secretaris. ting. Bestellingen van nummer 1 uit deze 
Voor de prijs van 1970 dienen de stuk- serie kunnen geschieden door overma
ken vóór 1 januari 1970 ingezonden te king van ƒ 3,50 voor leden van het Con-
worden bij de secretaris van de jury, tactcentrum en ƒ 4,50 voor niet-leden, 
Theresiastraat 354, Den Haag. op postgiro 9013 t.n.v. Algemene Bank 
Voor verdere inlichtingen en het regie- Nederland te Leiden, met vermelding 
ment voor de Die Haghe-prijs kan men 'Contactcentrum, Apparaat nr. 1'. 
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Mochten er lezers zijn die suggesties sieren, vallen werktekeningen op van de 
hebben voor uitbreiding van deze reeks, oprichter van het genootschap, Steven 
dan houdt het bestuur zich aanbevolen Hoogendijk en van James Watt. 
voor mededeling hiervan. 

E X C U R S I E ' V I G I L A T E ' 
H E T B A T A A F S C H G E N O O T S C H A P U o „ , 9 . , 
D E R P R O E F O N D E R V I N D E L I J K E Zf 1 8 2 1 « f » . ^ ™- z u l 1 ™ 
W I J S B E G E E R T E 1769-1969 IIT/TH U « l s t o « s c h

] e Veremgmg 
voor Zuid-Holland onder leiding van de 

7 . , _ . • . „ , „ , , ^ _ . , beer G . J. Verburg een excursie maken 
Zaterdag 7 juni 1969 heeft het Bataafsch n a a r M e c h e l e n > B r u s s e l e n h e t f_ 
Genootschap der Proefondervindelijke s c h J e t t e K o s t e n c a f m 

Wijsbegeerte te Rotterdam het twee- A a n m e i d e n bij G . J. Verburg, Meppel-
honderdjang bestaan herdacht. Een zeer w e g 9 7 8 t e D e n H m ( 0 70)-670733. 
traai uitgegeven gedenkboek zag ter ge
legenheid hiervan het licht onder de 
titel 'Tweehonderd jaar bevordering van C O N T R I B U T I E B E T A L I N G 
de proefondervindelijke Wetenschappen C O N T A C T C E N T R U M 
1769-1969'. Wie weet, dat het oud-ar
chief van het genootschap bij het bom- De aangeslotenen van de Stichting Con-
bardement van Rotterdam in mei 1940 tactcentrum die hun bijdrage, ad ƒ 10- , 
teniet is gegaan, zal beseffen, dat de sa- voor het jaar 1969 nog niet hebben vol-
menstelling van dit boek voor de eerste daan, worden verzocht deze over te ma-
secretaris ir. A . Havinga een verre van ken op postrekening 9013 ten name van 
gemakkelijke taak heeft gevormd. On- Algemene Bank Nederland te Leiden, 
der de vele illustraties, die het boek met vermelding 'Contactcentrum'. 

Agenda 

1 mei t /m Museumtoch door Gelder- 28 juni Excursie groep Noord-Hol-
1 oktober land 1969, georganiseerd land van het Koninklijk Ne-

door de Stichting Contact derlandsch Genootschap voor 
van Gelderse oudheidkundi- Geslacht en Wapenkunde 
ge Verenigingen en Musea. naar Amerongen en omge-
Inlichtingen bij E . J. Jansen, ving. 
Hogestraat 7, Dieren, tele
foon 08330-4692. 13 sept. Westfriezendag en Jaarver

gadering Historische Genoot-
19 juni t /m Museummanifestatie 'Muse- schap Oud West-Friesland, 
13 juli ment' te Utrecht. te Schagen. 
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H O L L A N D wordt toegezonden aan de leden van de Historische Vereniging 
voor Zuid-Holland en aan de aangeslotenen bij de Stichting Contactcentrum. 

De Historische Vereniging voor Zuid-Holland, opgericht in 1947, stelt zich 
ten doel de kennis van haar leden betreffende de geschiedenis van de provin
cie Zuid-Holland te bevorderen door middel van publikaties en het organi
seren van excursies naar voor de geschiedenis van dit gebied belangrijke 
plaatsen, dit in combinatie met lezingen en rondleidingen door deskundigen. 
De Stichting Contactcentrum opgericht in 1967, stelt zich ten doel voorlich
ting te geven aan en contact te leggen tussen de aktieve beoefenaars van de 
lokale en regionale geschiedenis in Noord- en Zuid-Holland. Behalve door 
middel van dit blad tracht zij dit doel te bereiken door het organiseren van 
werkcursussen en een jaarlijkse Contactdag. Voor Noord-Holland heeft zij 
daarnaast een voorlichtende taak ten behoeve van de passieve geschiedbe-
oefenaar, op dezelfde wijze als de Historische Vereniging voor Zuid-Holland 
die in Zuid-Holland heeft. 

De leden van beide organisaties ontvangen de gezamenlijk uitgegeven H O L 
L A N D S E STUDIËN, waarvan jaarlijks één of meer delen verschijnen. De 
H O L L A N D S E STUDIËN worden toegezonden aan hen die op het moment 
van verschijnen lid zijn van één van beide organisaties. Degenen die in de 
loop van een kalenderjaar lid worden ontvangen wel de reeds verschenen 
nummers van H O L L A N D , voor zover voorradig, niet de reeds verschenen 
H O L L A N D S E STUDIËN. 

De contributie van beide organisaties bedraagt ƒ 10,- per jaar. 
Contributiebetalingen: Voor de Historische Vereniging voor Zuid-Holland: 
postgiro 339121 t.n.v. de penningmeester van de Historische Vereniging voor 
Zuid-Holland, Vlaardingen. Voor de Stichting Contactcentrum: postgiro 9013 
t.n.v. Algemene Bank Nederland, Breestraat, Leiden, met vermelding 'Con
tactcentrum'. 

Ledenadministratie en inlichtingen: De secretaris van de Historische Ver
eniging voor Zuid-Holland: M r . J. A . Borman, Johannes Bildersstraat 65, 
Den Haag. De penningmeester van de Stichting Contactcentrum: H . M . van 
den Heuvel, Boshuizerlaan 11, Leiden. 

Losse nummers van H O L L A N D , voor leden ƒ 1,50, voor niet-leden ƒ 2,50, 
zijn verkrijgbaar door overmaking van de prijs op postgiro 424780 ten name 
van Uitgeverij J. H . Gottmer te Haarlem, onder vermelding van de gewenste 
aflevering. 
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Druk: Drukkerij Amicitia, Bloemendaal 
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