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Afscheid G . J . Lugard 
G E M E E N T E A R C H I V A R I S V A N S C H O O N H O V E N 

Op vrijdag 29 augustus 1969 vond te Schoonhoven in een kleine kring het 
afscheid plaats van G . J. Lugard als archivaris van die stad. Burgemeester 
Aten memoreerde onder meer dat de heer Lugard 45 jaar dat ambt had ver
vuld - waarvan de eerste 7 jaar geheel buiten bezwaar van de gemeentekas -
en in die tijd niet alleen de bestuurders der gemeente maar ook duizenden 
particulieren aan zich had verplicht door met zijn grote kennis van zaken 
altijd voor iedereen klaar te staan. Na een kort woord van de provinciale in
specteur hield de aftredende archivaris een overtuigend betoog voor het maat
schappelijk belang van de plaatselijke geschiedenis, voor de rol die in de 
locale gemeenschap en bij het onderwijs voor het archief en de archivaris is 
weggelegd. Hij voegde er aan toe, dat de door de burgemeester geroemde 
hulp aan iedereen ook een schaduwzijde had, namelijk dat hij in de bewerking 
van een inventaris van het oud-archief was blijven steken. 
Een fraai geschenk in zilver was het zichtbaar teken van dankbaarheid van 
het gemeentebestuur van de zilverstad aan zijn aftredende archivaris 1). 

J. L . V A N D E R G O U W 

1 Zie voor een overzicht van de historische publicaties van G . J. Lugard blz. 203 en 204 
van deze aflevering. 
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c. H O E K Den Briel en Maerlant 

In de middeleeuwen bestaat het gebied van de stadsvrijheid van Den Briel in 
kerkelijk opzicht uit twee gedeelten, nl. de parochie van de St. Catharijne-
kerk en die van de St. Pieters- of Maerlantse kerk, waarvan de scheiding 
loopt langs de Langestraat, de plaats Welle, de Koopmanstraat en de Vis-
straat. Het gebied van deze parochies, dat zich niet buiten de stadsvrijheid uit
strekt, is in vergelijking met dat van de aangrenzende parochie Rugge zeer 
klein en ligt in het zuidoosten van de polder Groot Oosterland, waarvan het 
maar een klein deel uitmaakt. 
De kerk van Rugge ligt binnen de gelijknamige polder, welke zich door zijn 
cirkelvormige dijkring kenmerkt als de oudste bedijkingskern, waartegen aan 
vier zijden polders zijn aangedijkt, n.1. Westerland, Zuiderland (Zuurland), 
Oosterland en Middelland, deze laatste vormt de verbinding met de op zich 
zelf staande polder Gouthoek te Oost-Voorne. 
De grens tussen Oost-Voorne en Rugge wordt gevormd door een verlande 
kreek, welke door de polders Westerland, Rugge en Oosterland loopt, zodat 
deze polders deels tot de parochie Rugge, deels tot die van Oost-Voorne be
horen. 
Dit maakt het plausibel dat de parochiegrenzen ouder zijn dan de polders. Op 
het eiland Putten is door archeologisch onderzoek gebleken dat de hier aan
wezige oudste ringpolders als Geervliet, Biert en Spijkenisse ontstaan zijn 
nadat overstromingen vanuit de Maasmond omstreeks het jaar 1164 de be
staande ontginningen hebben overspoeld; zij zijn dus te dateren in het laatste 
kwart van de twaalfde eeuw, wat te Geervliet door bodemvondsten is beves
tigd. Het lijkt niet te stoutmoedig om dezelfde overstromingen met hun ge
volgen als reden te zien voor het ontstaan van de bedijkingen in Rugge en 
Oost-Voorne zodat het complex Rugge, Wester-, Zuider-, Ooster- en Mid 
delland in het begin van de dertiende eeuw reeds aanwezig is. 
Omstreeks deze tijd, wanneer er langs de Maasmond een zeker evenwicht is 
ontstaan tussen land en water, wordt het gebied van de heren van Voorne 
opnieuw aangetast, thans echter vanuit het zuidwesten. Tussen Goeree en 
Voorne bevindt zich dan nl. nog geen grote zeeboezem, maar slechts een 
kreek, die tot even ten oosten van Stellendam klei op het veenlandschap heeft 
afgezet. Doordat in het veengebied rond en ten oosten van deze kreek ge
moerd is, liepen ten gevolge van de hogere vloedstanden deze moerputten vol, 
met als gevolg dat bij ieder getij steeds grotere massa's water verplaatst wer
den, die de kreek dieper en verder uitschuurden in het veenlandschap. Het 
gevolg hiervan was, dat een aan de noordelijke oever van de kreek gelegen 
gebied, Middelant genaamd, dat waarschijnlijk door een eenvoudige dijk met 
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zijdwinden werd beschermd, verloren ging en dat het water ook hier sprongs
gewijs via moerputten en veenplassen in de erachter gelegen gebieden, 
Rochange, Cothsouwe en Hellevoet doordrong. In 1220 doet de heer van 
Voorne een laatste poging de ramp te stuiten door de abdij ter Does in te 
schakelen. 
Deze abdij had reeds tijdens of kort na haar stichting in 1174 van de abdij 
Duinen, waarvan zij een dochter was, het eiland Bommenee ontvangen, dat 
tussen 1157 en 1165 door Florens, heer van Voorne, zijn moeder en zijn 
grootmoeder aan ter Duinen was geschonken, evenals land in West-Voorne 1 . 
Ook in Middelant bezat de abdij een uithof, evenals in Oosthoec (het gebied 
ter plaatse van de tegenwoordige polders Oucic- en Nieuwehoorn). 
De ingelanden van Middelant staan in 1220 hun gehele gebied aldaar af aan 
de abdij die dit hierdoor geheel in haar bezit krijgt, maar door de heer van 
Voorne wordt hun hiervoor schadeloosstelling beloofd uit zijn domein in 
Hellevoet. Bovendien geeft hij aan de monniken het recht van moerneren in 
hun drie uithoven. 
Van alle zijden worden de rechten van de abdij zeker gesteld door de heer 
van Voorne en diens erfgenamen, nl. niet alleen door zijn oudste zoon 
Hendrik, maar ook door zijn neven heer Hugo van Naaldwijk en diens broer 
Bartholomeus, ridders, en twee andere bloedverwanten heer Bartholomeus, 
geestelijke, en diens broer Hugo. 
Deze hadden n.1. het verkochte goed als bloedverwanten kunnen naasten, van 
welk recht zij afzien, verder zegelt de graaf mee, als leenheer van de heer van 
Voorne en tenslotte de 6 voornaamste ingelanden uit Middelant: Gerard 
Gladinc, Alard van Rochange met zijn zoon Hugo, Willem Onscone, Arnulf 
Geilenz. en Costijn van Somerlant. 
Het Middelant is een belangrijk domein geweest, het bracht voor de ramp 
300 lb per jaar op 2 . Ter Does heeft van de transactie van 1220 weinig ge
noegen beleefd, reeds op 11 juli 1231 wordt het gebied als verloren be
schouwd en mag de abdij het afstoten, evenals de uithoven in Oosthoec en 
Bommenee 3 . 
De overblijfselen van Middelant worden door de heer van Voorne terug ge
kocht, Oosthoec en Bommenee blijven in het bezit van de abdij, mogelijk 
omdat deze van graaf Willem het recht verkrijgt Oosthoec uit te moeren 4 . 
Pas na 1304 koopt heer Gerard van Voorne Bommenee en Oosthoec terug 5 . 
Dat het doel van de heer van Voorne van de bezitsoverdracht in 1220 niet 
bereikt is, is wel duidelijk en inderdaad blijkt dat het gebied van Rockanje en 

1 Leenkamer Holland, inv. no. 431, folio 37. 
2 Archief van het Groot Semenarie te Brugge, fonds van de abdij ter Doest, origineel. 
3 Oorkondenboek Holland en Zeeland, deel III, no. 66. 
4 Leenkamer Holland, inv. no. 431, folio 37 v. 
s Leenkamer Holland, inv. no. 431, folio 37 en 37 v. 
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Hellevoet afgedekt is door een jong kleidek, dat afgezet is vanuit het Haring
vliet. 
Tijdens heer Aelbrecht van Voorne (ca. 1260-1287) is sprake van het schout
ambacht van Rockanje 6 , waarschijnlijk betreft dit bewoning ter plaatse van 
de hoog gelegen Heveringen en de tegen het Westerland van Rugge aange-
dijkte polder Lodderland (die in 1350 nog het nyeuwe westerland wordt ge
noemd). 
Te Hellevoet is door heer Aelbrecht de latere polder Oud Hellevoet om
streeks 1270 bedijkt 7. Pas in 1330 vindt een bedijking plaats van een stuk 
land genaamd 'oude Rockange', de latere polder Oud Rockanje, die gelegen 
is tussen de kreken de Strijpe en de Goote en die, gezien zijn cirkelvormige 
dijkring, op zich zelf staat8. 
In het midden van de dertiende eeuw is de situatie dus zo geworden dat het 
voornaamste deel van de bevolking van oostelijk Voorne geconcentreerd is in 
een aantal polders gelegen langs de Maas, n.1. het reeds genoemd complex 
Rugge-Oostvoorne ten noorden van de Goote, de polders Vekhoek - Zwarte 
Waal - Oud Hellevoet - Heenvliet ten zuiden ervan. Het overige gebied ver
andert in gorzen, geschikt voor schapenteelt en moernering. 
Een niet onbelangrijk deel van de oorspronkelijke bevolking van Rochanje, 
Hellevoet, Cothsouwe en Oosthoec heeft de wijk genomen naar deze polders, 
maar men kan in enkele jaren een agrarische bevolking niet verdubbelen of 
verdrievoudigen, wanneer uitbreiding van de te bewerken grond niet plaats
vindt, zonder dat een bevolkingsoverschot ontstaat. 
Reeds in 1220 tracht de heer van Voorne de verdrevenen schadeloos te stel
len, misschien niet alleen uit liefdadigheid, maar ook uit eigen belang, om 
vertrek van zijn onderdanen uit zijn heerlijkheid te voorkomen. Een gebied 
dat hiertoe in aanmerking kwam was zeker het leengoed dat, als afgestorven 
rechtleen in deze tijd van zijn leenmannen van Maerlant weer in zijn bezit 
terugkomt. 
Deze worden vermeld op 6 december 1230 als getuigen in de akte, waarbij 
heer Henric van Voorne de lenen van zijn leenman en bloedverwant Florens 
van der Woerd tot onversterfelijke lenen maakt. In deze tijd zijn de meeste 
lenen rechte lenen, dat wil zeggen dat zij slechts van vader op zoon mogen 
versterven niet op dochter of van broer op broer. Het onversterfelijk maken 
van lenen was een belangrijke zaak, waarbij de voornaamste leenmannen van 
de heer of gelijk gerechtigden als getuigen optraden. In dit geval zijn het 
G(overt), proost van Xanten, leenman van de broer van de heer van Voorne, 
IJ(sbrant) en W(outer) van Haerlem, D(irc) van Wassenaer, H(ugo) van 

13 Leenkamer Holland, inv. no. 431, folio 7. 
7 Leenkamer Holland, inv. no. 431, folio 22 v. 
8 Leenkamer Holland, inv. no. 90, folio 6. 
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Afb. 1. Gemeenzegel van Maerlant (A.R.A. los zegel, vermoedelijk afgevallen van het 
charter Leeuwenhorst, d.d. 30 mei 1331. 

Naeldwijc, B(artholomeus) van Mairlant, H(ugo) en H , lees A(elbrecht) van 
Mairlant 9 . 
Met uitzondering van de proost van Xanten kunnen wij nagaan wat zij in 
leen gehouden hebben, doordat wij de leengoederen van hun nakomelingen 
kennen: 
De van Haerlems houden in West-Friesland de ambachten Misen, Ursum en 
Noord-Schermer, de van Wassenaers een complex veen en bos in Wassenaar, 
Hugo van Naeldwijck houdt de hoge heerlijkheid aldaar, een korentiende, 
goederen in Zwartewaal en namens zijn vrouw het erfmaarschalkschap van 
Noord-Holland. Van de drie van Mairlants zijn echter geen nakomelingen 
leenmannen, hoewel wij deze wel kennen. Heer Bartholomeus van Mairland 
laat nl. drie kinderen achter: heer Hugo, heer Aelbrecht en een dochter 
Hadewig, welke laatste na haar vader en kinderloos overleden broers in 1250 
sterft als echtgenote van heer IJsbrand van der Made, nalatende ten minste 
drie zoons en een dochter. Onder haar kinderen en kleinkinderen duikt de 
naam van Mairlant nog een enkele maal op, zo heeft haar oudste zoon heer 
Bartholomeus van der Made een zoon Hughe van Mairlant 1 0 . 
De van Mairlants zullen zoals gebruikelijk is hun goederen als rechte lenen 
gehouden hebben, zodat deze na de dood van de oudste zoon van heer Bar
tholomeus weer aan de van Voornes gekomen zijn, wat gezien het feit dat 
Hadewig haar broers overleefde, voor 1250 heeft plaats gehad. 

° Leenkamer Holland, inv. no. 90, folio 17 v. 
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Welke zijn nu deze leengoederen? Gezien men zich in het begin van de der
tiende eeuw naar zijn voornaamste bezit noemt (welke bezitsnamen in de loop 
van die en de volgende eeuw overgaan in geslachtsnamen) ligt het voor de 
hand, dat zij het 'goed te Mairlant' hebben bezeten. Wij dienen ons bezig te 
houden met het begrip Mairlant. 
Het wordt vermeld op 27 mei 1330 als een gebied waarvan de bedijkers van 
de polder Oud Rockanje afkomstig zijn en waar een of meer polders zijn, 
want aan de nieuwe polder wordt hetzelfde dijkrecht gegeven als in het oude 
Maerlant. Gezien het feit dat de naam Maerlant slechts ten noorden van de 
Goote voorkomt, kan hiermede alleen het complex Rugge - Oostvoorne be
doeld zijn of een deel ervan. 
Middeleeuwse kanselarijen zijn meestal vrij conservatief en gebruiken tiental
len jaren hetzelfde formulier voor bepaalde typen van akten. Het lijkt niet 
onwaarschijnlijk dat de bedijkingsbrief van 1330 teruggrijpt op een oudere, 
die waarschijnlijk nog dertiende eeuws is, daar geen polders bedijkt zijn tus
sen 1300 en 1330, zodat de verwijzing naar het dijkrecht van Maerlant over
genomen kan zijn uit de uitgiftebrief van Lodderland, de jongste polder van 
het complex rond Rugge, en zoals hiervoor is betoogd, bedijkt tijdens heer 
Aelbrecht van Voorne. Na 1330, wanneer regelmatig landen zowel ten noor
den als ten zuiden van de Goote worden uitgegeven, worden in de akten de 
dijkrechten uitvoeriger omschreven en komt de uitdrukking Maerlant er niet 
meer in voor. 
Hiermee kunnen wij, zij het vrij vaag, een landstreek Maerlant localiseren, 
waarschijnlijk een van de onderdelen van Voorne, waarin het voor de cata
strofe in de tweede helft van de twaalfde en de eerste van de dertiende eeuw 
is ingedeeld: Vrij grote gebieden, gescheiden door natuurlijke waterlopen, 
waarvan wij hiervoor enkele in 1220 hebben leren kennen. 
De van Voornes hebben al vroeg dochters en jongere zonen van de familie 
met delen van hun bezit moeten goeden, welke deze dan van hen in leen 
hielden, zodat mocht een jongere tak uitsterven, deze goederen altijd in de 
familie bleven. Hierbij werden dan vaak eerst die complexen afgestoten, die 
buiten de eigenlijke heerlijkheid lagen. Deze complexen bestaan vaak uit hoge 
heerlijkheden zonder meer, waar dus het landbezit al vroeg grotendeels ver-

1 0 De Nederlandsche Leeuw, 1960, kolom 87-91. 
Volledigheidshalve dient de aandacht er op te worden gevestigd, dat het gemeenzegel 
van Maerlant, dat op 30 mei 1331 wordt gebruikt, het wapen vertoont van het ge
slacht van Haerlem, n.1. een kruis, in elk kanton vergezeld van drie merletten (zie 
noot 24). Het zou hierom niet uitgesloten zijn, dat de van Mairlands tot een jongere 
tak van de van Haerlems behoren; van 1222 tot 1231 komt geregeld een Bartholo
meus van Haerlem voor, die niet het hoofd van dit geslacht is, maar zeker niet de
zelfde is als heer Bartholomeus van Mairland. De namen Hugo en Aelbrecht komen 
bij de van Haerlems niet voor. (Zie over deze groep van Haerlems: Bijdragen voor 
vaderlandse geschiedenis en oudheidkunde, 4e reeks I, blz. 57 e.v.) 
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dwenen is b.v. Sliedrecht, dat in de veertiende eeuw al uiteengevallen is in de 
hoge heerlijkheden Merwede, Sliedrecht, Oversliedrecht, Kortambacht en 
Houweningen. 
In andere gevallen gaat de hoge heerlijkheid nog gepaard met grondbezit en 
tiendrechten, zoals b.v. in Naaldwijk; in de meeste gevallen betreft het uit
sluitend grote landbouwbedrijven van meer dan veertig morgen land, b.v. de 
Woerd in Naaldwijk (100 morgen) het huis ten Velde in Maasland (43 
morgen) en de Hoeve aldaar (42 morgen). Het goed van Maerlant zal met 
deze laatste lenen vergelijkbaar zijn en 40 a 100 morgen land omvat hebben. 
Nu blijkt dat in het zuiden van de polder Groot Oosterland in de veertiende 
eeuw sporen van een voormalige hofcomplex zijn aan te wijzen. 
De heren van Voorne beschikken hier nl. over een groot stuk terrein, ge
legen aan het oosteinde van de Lange weg en tussen deze en de dijk. Hierop 
bevindt zich een complex gebouwen, rechtstreeks door hun gebruikt, omvat
tende een woongebouw, ridderzaal, stallen en schuren met inbegrip van een 
kapel. Het omvat het terrein van de Maerlantse kerk aan twee zijden, waar
naast een domaniale watermolen. Aan de overzijde van de weg ligt een stuk 
terrein, briel geheten, een naam die uit de domaniale sfeer komt u . Ook de 
terreinen ten zuiden van de Lange weg behoren tot de Voornse domeinen, de 
weg zelf eindigt ter plaatse van het domeincomplex en is het uitpad van de 
er aan beide zijden aangrenzende landerijen, tot aan de Heindijk toe. Deze 
landerijen lopen in het oosten door tot aan de Boldersdijk, in het westen tot 
een evenwijdig aan de weg lopende watering en zijn met inbegrip van het 
binnen Brielle gelegen terrein ruim 150 morgen groot. Waarschijnlijk hebben 
wij hiermee het agrarisch bedrijf Maerlant teruggevonden, zoals dit in het 
begin van de dertiende eeuw aanwezig was. 
In deze tijd dus een grote boerderij, waar centraal opslag van de produkten 
plaatsvond, met stallen voor het vee en tevens de zetel van de eigenaar; was 
deze laatste vermogend genoeg, dan was het zelfs mogelijk dat op zijn hof een 
kapel aanwezig was, ressorterende onder de parochiekerk. 
Zijn de van Mairlands inderdaad zo aanzienlijk geweest? Zowel de vader, de 
beide zoons en de schoonzoon zijn ridder; de namen Bartholomeus, Hugo en 
Aelbrecht zijn echte van Voorne namen: Heer Dirc, vermeld als heer van 
Voorne van 1216 tot 1227, heeft een oudere broer Hugo en een jongere 
broer Bartholomeus, verder o.a. twee zoons Hugo en Aelbrecht en een klein
zoon Aelbrecht. 
Het is mogelijk dat heer Bartholomeus van Mairland dezelfde is als de in 
1220 vermelde heer Bartholomeus, ridder, broer van heer Hugo van Naeld-
wijc. Ook in 1230 wordt hij onmiddellijk na heer Hugo vermeld en wanneer 
in 1260 zijn kleinzoon Bartholomeus van der Made een regeling treft met de 

1 1 Rotterdams laarboekje, 1965, blz. 262 en 263. 
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abdij van Loosduinen inzake de nalatenschap van de heer Bartholomeus en 
zijn zoons, is de eerste lekegetuige heer Hugo van Naeldwijc, de zoon van de 
in 1220-1230 vermelde heer Hugo 1 0 . 
Is de veronderstelling juist dat heer Bartholomeus een jongere broer van 
heer Hugo van Naeldwijc is, dan zou het vreemd zijn dat hij rechtstreeks goe
deren in leen zou houden van Voorne, normaal zou zijn dat hij ze in achter
leen van zijn broer houdt en deze op zijn beurt van de heer van Voorne. 
Er is echter een andere mogelijkheid, nl. dat heer Bartholomeus deelgeno
men heeft aan de bedijking van Groot Oosterland en hierbij het oostelijk deel 
van de polder in leen heeft gekregen. Hij zou dan de voornaamste participant 
zijn, de kleinere deelnemers zullen hun bezit hebben gehad in het zuidwesten 
van de polder, waar de landerijen hun uitpad hebben op de middeldijk tussen 
Rugge en Groot Oosterland. 
De heer van Voorne beschikt te Oostvoorne over een zelfde soort hof, ouder 
dan die te Maerlant, daar Groot Oosterland tegen de polder Goudhoek, 
waarbinnen de hof ligt, is aangedijkt. In de dertiende eeuw wordt bij deze 
hof een kasteel gebouwd, bestaande uit een zware vierkante toren op een 
ten dele kunstmatige heuvel, een z.g. chateau a motte. Aangezien bij de op-
gravings- en consolideringswerkzaamheden op en in de heuvel geen enkele 
scherf van twaalfde eeuws gebruiksaardewerk is gevonden, blijkt de datering 
in de tweede helft van de twaalfde eeuw door dr. J. Kalf te vroeg 1 2 . De 
bouwtijd zal na de Loonse oorlog gesteld dienen te worden en waarschijnlijk 
op naam van heer Dirk van Voorne, die tussen 1213 en 1216 zijn kinderloze, 
oudere broer opvolgt, dus omstreeks 1215 tot 1225. De oudere woongebou
wen op de eigenlijke hof gelegen, evenals de kapel en de boerderij zullen 
oorspronkelijk van hout zijn geweest; onmiddellijk aan het eigenlijke terrein 
grenst een stuk land in 1280 aangeduid als de oude briel. 
Uit de naam blijkt dat wij hier met een deel van het agrarische complex te 
doen hebben, waarschijnlijk een veeweide, dicht bij de boerderij gelegen, 
maar tevens blijkt dat deze weide haar oorspronkelijke bestemming heeft ver
loren, wat wijst op een veranderde organisatie van het hofcomplex. 
Deze verandering bestaat uit het opdelen van het grote centrale landbouwbe
drijf in kleine particuliere- of pachtboerderijen, een beeld dat wij in de der
tiende en veertiende eeuw ook elders zien. Hiermee vervalt de behoefte aan 
een grote centrale veeweide, waarmee de briel te Oostvoorne zijn functie 
verliest. 
Het hof te Maerlant, dat in het midden van de dertiende eeuw grote overeen
komst vertoond zal hebben met dat te Oostvoorne, zij het dat hier geen 
kasteel aanwezig is, valt in dezelfde tijd uiteen, zodat ook hier de briel haar 
functie verliest. 

1 2 Oudheidkundig Jaarboek, 1935, blz. 37-49. 
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Het is opmerkelijk dat de heer van Voorne het leengoed Maerlant niet weer 
in een keer als leen verkoopt, zoals dat b.v. later met het complex de Woerd 
gebeurt omstreeks 1336. Kennelijk zijn er veel gegadigden voor de landbouw
grond en het grootste deel van deze nieuwe eigenaars zal afkomstig zijn uit de 
hierboven genoemde geïnundeerde gebieden, zodat de hoven te Maerlant en 
te Oostvoorne het slachtoffer zijn geworden van een dertiende eeuwse hulp
actie. 
Een deel van de bevolking zal erven toegewezen gekregen hebben op de 
voormalige briel van Mairland en langs de bij het hof behorende dijkzate 
langs de Goote. Uit niets blijkt, dat de erven in erfpacht zijn uitgegeven; 
waarschijnlijk zijn zij als vrij eigen verkocht of geschonken, waarbij het groot 
aantal smalle erven, breed vier meter opvallen. Een dergelijke verplaatste 
bevolking moet een middel van bestaan hebben, wat zij tendele vindt als 
hulpkracht in de bestaande landbouwgebieden, maar vooral in handel en 
visserij. Reeds voor de overstromingen zal in de onontgonnen veen-kleigebie
den van Voorne schapenteelt hebben plaatsgevonden, maar toen het land
schap langzamerhand veranderde in schorren, zal de schapenteelt hier het 
hoofdmiddel van bestaan geworden zijn. Voor de wol was een belangrijk af
zetgebied in Engeland, zodat in de loop van de dertiende eeuw regelmatig 
schippers afkomstig uit Voorne in de registers van de Engelse belastinggaar
ders op de wolimport voorkomen. Als retourvrachten wordt haring mee te
ruggenomen, die in het ontstane bevolkingscentrum voldoende consumenten 
vindt. 
Wij hebben hier een gemeenschap die wol produceert voor de export en 
haring uit de import consumeert. De consumptie is echter uit de aard van de 
zaak veel groter, allereerst rechtstreeks gevangen vis, en daar de heer van 
Voorne in de Maasmond de visrechten tot Schoonderloo (bij Rotterdam) be
zit heeft hij uit dien hoofde zeker belang bij een groeiende bevolking; verder 
is er groter gebruik van turf, wat de moernering in de hand werkt, terwijl ook 
de landbouwprodukten er een afzet vinden. Tenslotte ligt de plaats gunstig 
voor passerende schepen op de route van het Rijngebied naar Engeland, daar 
de Goote de meest westelijk gelegen haven in de Maasmond is. 
De heren van Voorne zullen de ontwikkeling gestimuleerd hebben, in de eer
ste plaats door het beschikbaar stellen van de grond voor huiserven, maar 
ook door het vormen van een eigen vrijheid, welke in grote lijnen het terrein 
van het latere stadsgebied omvatte. De nederzetting lag dus ten dele op de 
hofstad Maerlant, waarvan de kern echter tot het Voornse domein blijft 
behoren, maar vooral op de voormalige briel ervan, zodat de nederzetting de 
naam van het dorp van de Briel krijgt. Kerkelijk heeft het oorspronkelijk 
onder Rugge geressorteerd, waarbij de kapel te Maerlant waarschijnlijk dienst 
heeft gedaan, daar deze in de nederzetting ligt. Bij het vormen van het nieuwe 
gerecht door de heer van Voorne zal ook de kapel tot parochiekerk zijn ver-

189 



heven, wat niet op grote moeilijkheden zal zijn gestuit, daar de heer van 
Voorne collator van de kerk van Rugge is. De St. Pieterskerk van Maerlant 
ligt dan binnen het gerecht van het dorp Brielle, welk gerecht wij met name 
in september 1283 genoemd vinden, maar reeds op 21 augustus 1257 vaar
digt de heer van Voorne een oorkonde uit die gegeven is in Brielle, wat het 
plausibel maakt dat het dorp(sgerecht) dan reeds bestaat1 3. 
Hoe vinden wij nu de namen Brielle en Maerlant gebruikt in de dertiende 
eeuw? Hiervoor hebben wij drie bronnen van verschillende aard. Ten eerste 
die van het bestuur van Voorne zelf, waarvan wij hierboven zagen dat de 
heer de naam van het nieuwe dorp gebruikt in 1257, wat hij eveneens doet 
in 1280, wanneer hij het recht tot het bouwen van vuurtorens schenkt aan de 
kerk en de heilige geest 'ten Briele'. 
Het officiële kerkelijk gezag dat te Utrecht zetelt, kent oorspronkelijk een 
kapel te Maerlant, die later parochiekerk wordt, en in de lijst van ontvang
sten van tienden ten behoeve van de voorbereiding van een kruistocht in 1277 
vinden wij dan ook de pastoor en kapelaan van Mairland vermeld 1 4 . 
De derde bron zijn de namen van schippers in Engelse archieven. Hier heeft 
men al vroeg wol gekend afkomstig uit Maerlant, die waarschijnlijk vanuit 
de dicht bij de Gote gelegen hof aldaar werd verscheept. Toen de hof binnen 
het gerecht van Brielle kwam te liggen, zullen de schippers, die van ouder op 
ouder op Engeland voeren bekend zijn gebleven als afkomstig uit Maerlant, 
terwijl nieuwe schippers opgaven uit Brielle afkomstig te zijn, zonder dat het 
de Engelsen volkomen duidelijk was, dat het hier in wezen om een en dezelf
de plaats ging. De oudste overgeleverde bron die een schip uit Maerlant 
vermeldt is uit 1287, na 1348 is de naam Maerlant uit de registers verdwe
nen, het eerste schip uit Brielle komt in april 1295 voor 1 5 . 
Het is van belang om thans na te gaan wanneer het dorpsgerecht van Brielle 
omgezet is in een stadsgerecht. 
Op 24 augustus 1293 wordt Brielle nog nadrukkelijk dorp genoemd 1 6 , op 
1 mei 1306 spreekt Gheraert, heer van Voorne, van 'onser stede ende onser 
goeder lieden van den Briele', zodat het stadsrecht tussen de beide genoemde 
data verleend moet zijn. In de laatstgenoemde akte wordt bepaald dat voor 
het gebied binnen de stadsvrijheid jaarlijks een bedrag van 26 lb 7 schelling 
Hollands aan schot betaald zal worden. 
Nu blijkt uit de ontvangsten van de rentmeester van Voorne uit het laatste 
kwart van de veertiende eeuw, dat dit zelfde bedrag dan nog betaald wordt, 

1 3 Leenkamer Holland, inv. no. 90, folio 20. 
1 4 Leenkamer Holland, inv. no. 32. 
1 5 Dr. H . J. Smit, Bronnen tot de geschiedenis van den handel met Engeland, Schotland 

en Ierland. 
1 6 K . van Alkemade en Mr. P. van der Schelling. Beschrijving van de Stad Briele en den 

Lande van Voorn, deel I, blz. 72. 
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waardoor het niet waarschijnlijk is, dat de stadsvrijheid na 1306 aanzienlijk 
vergroot is 1 7 . 
Op 12 mei 1321 wordt het deel van de stad dat binnen de polder Klein Oos
terland ligt ontpolderd, dat wil zeggen dat de poorters niet meer in de lasten 
van deze polder behoeven bij te dragen, maar ook van de revenuen van de bij 
de dijk behorende uiterlanden afstand doen. 
Binnen Klein Oosterland ligt alleen een deel van de ten noorden van de 
Maarlandse haven gelegen stadswijk, zodat hieruit volgt dat de latere wijk 
Maerlant reeds deel uitmaakt van de stadsvrijheid 1 8 . 
Op 22 augustus 1338 krijgt Brielle het recht om de stad te versterken, mits 
hierbij geen schade aan de zeedijk wordt toegebracht19. In 1342 blijkt de 
stadsvest geheel aanwezig te zijn en wordt van de bestaande vest gebruik ge
maakt om de grenzen van de stadsvrijheid vast te leggen n.1. 50 roeden vanaf 
de buitenkant van de gracht naar het zuiden, westen en oosten: 'van den 
uitersten cante van der gracht van der vesten te landewaert ende alomme en-
de omme van der stede van den Briele vijftich roeden' 2 0. Naar het oosten 
toe wordt gemeten vanuit de buitenzijde van de haven (dit is niet de latere 
Maarlandse haven, die in deze tijd nog voor ongeveer de helft spuikolk van 
de getijdemolen is, maar de Gote, welke nog als zodanig genoemd wordt in 
augustus 1390): 'ende also van der havenen van den Briele ende van den 
uitersten cante van der havenen van den Briele te Vechoeck waert vijftich 
roeden' 2 1. 
De hier omschreven stadsvrijheid komt overeen met het cohier van de tiende 
penning van 1544. Voor de aanleg van de versterkingen in 1338 wordt de 
stadsvrijheid niet uitgebreid, zodat de vesten er binnen gelegen moeten heb
ben en waar het beloop van de vest wel niet precies de vrijheidsgrens gevolgd 
zal hebben, daar militaire overwegingen deze bepaalden, zullen zeker enkele 
delen van de vrijheid buiten de vest zijn gevallen wat met de meeste middel
eeuwse steden het geval is. De bepaling van 1342 geeft aan de stadsgrens een 
duidelijk beloop, zonder deze noemenswaardig te wijzigen. 
Uit de bovengenoemde akten en het niet wijzigen van het aandeel in het schot 
kan geconcludeerd worden dat de stad Brielle in 1306 qua oppervlakte de
zelfde is, als wij haar kennen van de uit omstreeks 1560 daterende kaart van 
Jacob van Deventer. 
Hoe oud is het stadsrecht echter in 1306? Zeer waarschijnlijk dateert het 
van het zelfde jaar, daar voor een nieuwe stad vrijwel gelijktijdig het aandeel 
in het schot wordt vastgesteld. De vrijbrief, die door latere privilegiën in 1330 

1 7 Van Alkemade, deel II, no. X X V I I . 
1 8 Van Alkemade, deel II, no. X X I X . 
1 0 Van Alkemade, deel II, no. X X X I I I . 
2 0 Van Alkemade, deel II, no. X X X I V . 
2 1 Leenkamer Holland, inv. no. 50, folio 312 v. 
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Afb. 2. Kaart van Jacob van Deventer, ca. 1560. 



en 1342 aangevuld en praktisch vervangen is, zal in grote lijnen overeen
komen met die van Goedereede van het jaar 1312, waarvoor zij waarschijn
lijk als voorbeeld heeft gediend 2 2 . 

De vraag wanneer Brielle een tweede parochiekerk gekregen heeft dient met 
het jaar 1306 rekening te houden; maar gaan wij eerst na wat wij van beide 
parochies in het begin van de veertiende eeuw weten. 

Op 28 mei 1310 vinden wij heer Niclays, pastoor van Maerlant, met zijn 
moeder ver Aleyd, de weduwe van Clays Scriver vermeld, in verband met de 
stichting van memoriediensten in het klooster Koningsveld te Delft. De moe
der overlijdt op 8 juni 1324, haar zoon schenkt ten behoeve van memorie
diensten voor haar land aan de abdij van Leeuwenhorst. Voor de abdis van 
dit klooster zegelt hij nog op 5 juni 1332, maar voor die tijd moet hij af
stand gedaan hebben van de cure van Maerlant, daar hij slechts als priester 
zonder meer wordt vermeld 2 3 . 

Inderdaad blijkt op 30 mei 1331 heer Diedric Palmart pastoor van Marlant 

Verslagen en mededelingen van de Vereeniging tot uitgave der bronnen van het oude 
vaderlandsche recht, deel I, blz. 330. Opgemerkt dient te worden dat op 3 april 1309 
een acte uitgaat van de baljuw van Voorne 'ende scepenen ende raet van den Briele' 
wat dus zeker aan een stadsgerecht doet denken. De brief wordt echter bezegeld door 
de baljuw 'met minen zeghel ende tghemeene dorp van den Briele met haren zeghel', 
wat hiermede in lijnrechte tegenspraak lijkt. 
(Archief Dordrecht 1200-1572, inv. no. 229, 7.) 
Wij moeten echter niet vergeten dat Briele op dat ogenblik binnen Voorne de enige 
plaats was met bepaalde voorrechten, die door ons stedelijk genoemd worden, een 
begrip dat de tijdgenoot beslist minder aansprak. 
Er worden in deze tijd aan inwoners van ambachten voorrechten verleend, zoals vrij
dom van tol (b.v. aan het ambacht Pendrecht in de dertiende eeuw) welke de grenzen 
tussen 'stad' en 'dorp' minder duidelijk maakten. Voor de inwoners was uiteraard niet 
het begrip 'poorter' het belangrijkst, maar de voorrechten die hieraan verbonden 
waren. 
Archief van de abdij Leeuwenhorst, charters op genoemde data. 
Zijn moeder Aleyd stamt waarschijnlijk uit het geslacht van Sassenheim, mogelijk als 
dochter van een zuster van de vier broers Arent, pastoor van Haarlem, stichter van 
de abdij Leeuwenhorst, Walewijn, Dirk, ridder, en Floris van Sassenheim. 
Op 25 maart 1279 (1280) schenkt Walewijn aan Leeuwenhorst het goed de Hove aan 
de Gantel met de bepaling, dat hij zelf 2/3 van de vruchtopbrengst en Aleyd, de we
duwe van Nicolaes Scriver (scriptor) in Teylinghe, 1/3 gedurende hun leven zullen 
ontvangen. 
Aleyd komt in de veertiende eeuwse acten steeds voor met de titel 'ver'. Haar echtge
noot is voor genoemde datum overleden en leenman van de graaf geweest, in de lijst 
van leenmannen van 1281 houden 'Jan ende Clais, Clais Tscrivers kindere' 2 hof
steden te Leiden, een kamp land te Lisse en 2 akkers voor hun woning (Leenkamer 
Holland, inv. no. 5, folio 52). Op 15 juni 1295 ontvangen de beide broers, zoons van 
wijlen Nycholaus Scriptor, ten behoeve van Hugo, de vader van Willem, de vroegere 
kapelaan van Teylinghen, nu monnik in het klooster Camp, van de abdij van Leeu
wenhorst goederen in onderpand. Beiden zijn nu sacerdot, geestelijke, maar geen 
pastoor. Wanneer op 22 maart 1301 Cille Egghaertsdochter, een nichtje van de vier 
van Sassenheims testeert, vermaakt zij legaten aan heer Jan ver Aleydezoon en heer 
Niclase zijn broer, die het testament bezegelen. 
Onze pastoor stamt dus uit de omgeving van het slot Teylingen te Sassenheim, zijn 
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te zijn. Op die datum verkopen de kerkmeesters, heilige geestmeesters en de 
parochianen van de St. Pieterskerk te Marlant aan de abdij van Leeuwenhorst 
alle renten, die ver Zoete, de weduwe van Doedijn Banckaertsz. aan de kerk 
voor verschillende doeleinden geschonken had, te weten in totaal 6 lb 12 sc. 
per jaar. Op 12 juni van hetzelfde jaar bevestigt de abdij de koop en ver
plicht zich jaarlijks aan de kapelaan van het heilig kruisaltaar in de St. Pie
terskerk ten Brielle 12 lb uit te keren. Opmerkelijk is, dat voor de abdis van 
het bij Leiden gelegen Leeuwenhorst de begrippen Maerlant en Brielle niet 
duidelijk zijn gescheiden 2 4 . 
De akte van 30 mei wordt behalve door de heer van Voorne en zijn zoon, 
door de pastoor en 2 kerkmeesters, bezegeld door 5 parochianen, terwijl men 
er tevens het gemeenzegel aan bevestigt. De meeste parochianen zijn sche
penen, maar een van hen, Boudijn Claisz., is burgemeester, wat hij slechts van 
Brielle kan zijn, waaruit blijkt dat Maerlant en Brielle dan reeds één stedelijk 
gerecht uit maken. Het gemeenzegel is helaas afgevallen, hoewel het waar
schijnlijk wel bewaard is in de collectie losse zegels van het Algemeen Rijks
archief, waarin twee verschillende exemplaren voorkomen; het wordt kenne
lijk voor kerkelijke zaken gebruikt. 
De oudste gegevens van de St. Katherijnekerk hebben allen betrekking op 
het aan de kerk verbonden kapittel. Op 13 maart 1317 geeft graaf Willem 
aan de deken en het kapittel toestemming om hun binnen zijn graafschap ge
legen goederen te mogen vervreemden 2 5; op 18 juni 1318 is er sprake van 
tienden 'in her Willaems ambacht van Wendelsnesse's ridders in Vorensater-
werde ghemeen metten canonicken van den Br ie le ' 2 6 en op 6 augustus van 
hetzelfde jaar draagt heer Oetsier van Cralingen, ridder, zijn huis te Honin-
ghe op aan het kapittel, om het terug te ontvangen in pencie 2 7 . 
Tijdens een proces voor het Hof van Holland gevoerd over het bezit van de 
tienden op de Lare en het collatierecht van de kerk in Monsterkercke, ver
klaart op 19 september 1505 het kapittel deze in 1316 van haar 'fondators en 
vermeerderaers' verkregen te hebben en inderdaad vinden wij in de vijftiende 
en zestiende eeuw voor het kapittel sterfmannen optreden, die deze tienden 
in leen van de bisschop van Utrecht houden 2 8 . 

vader schijnt de 'clerc' van de heer van Teylingen geweest te zijn, een leek dus, ge
zien zijn huwelijk met een welgeboren vrouw van adellijke afkomst. N a het afsterven 
van de hoofdstam van het geslacht van Teylinghen in 1283, wordt vrouwe van Tey-
linghen in of voor 1293 Catharina de Durbuy, overleden 1328, weduwe van heer 
Aelbrecht van Voorne. Aan haar dankt heer Niclays ongetwijfeld de cure van Maer
lant. (Archief van de abdij Leeuwenhorst, charters op genoemde data; De Nederland-
sche Leeuw, 1959, kolom 447-457). 

2 4 Archief van de abdij Leeuwenhorst, charter op genoemde data. 
2 5 Leenkamer Holland, inv. no. 13, folio 4V. 
2 0 Algemeen Rijksarchief, handschriftenverzameling van de derde afdeling, inv. no. 512. 
2 7 Huisarchief Duivenvoorde, inv. no. 470. 
2 8 Archief Hof van Holland, inv. no. 485, sententie no. 95. 
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Er is een zeventiende eeuwse traditie dat het kapittel door heer Gerard van 
Voorne uit Munsterkerk (Dussen) overgebracht zou zijn en dat het aantal 
prebenden door hem met twee tot tien zou zijn vermeerderd. Mr. S. Muller 
Hzn. noemt hiervoor het jaartal 1310, dat echter niet controleerbaar is, daar 
dit in de door hem opgegeven bron beslist niet voorkomt 2 9 . 
Opgravingen rond de Sint Catharijnekerk tijdens de jongste restauratie heb
ben de oudste kerk leren kennen als een drieschepig gebouw met een 15 
meter diep, rechtgesloten koor. Het baksteen materiaal is tamelijk klein, ver
gelijkbaar met het materiaal van de ringmuur van de burcht te Oostvoorne. 
Voor een parochiekerk van rond 1300 is het koor opmerkelijk diep, wat het 
plausibel maakt dat bij de bouw het plan bestond de kerk tot kapittelkerk te 
bestemmen, zodat de bouw van de kerk en de stichting van het kapittel samen 
gevallen zullen zijn 3 0 . Heer Gerard van Voorne volgt zijn vader heer Ael
brecht na diens dood in december 1287 op, maar is nog onmondig en staat 
dan onder voogdij van zijn moeder Catharina de Durbuy. In 1296 is hij als 
page van graaf Floris V aanwezig bij diens gevangenname door de opstandige 
edelen. Kort hierna in 1297 trouwt zijn moeder, die na het uitsterven van 
de hoofdstam van de heren van Teylingen hun groot goederenbezit van de 
graaf had gekocht, met heer Wolfaert van Borselen, heer van Veere en San-
denburgh, regent van Holland, terwijl Geraerd uitgehuwelijkt wordt aan diens 
dochter Heylewijf, zodat hij dan mondig is. Zijn moeder, sedert 1 augustus 
1299 opnieuw weduwe, blijft tot haar dood op 28 september 1328, de titels 
van vrouwe van Voorne, van Sandenburgh en van Teylinghen voeren 3 1 . 
Heer Geraerd van Voorne overlijdt in 1336, zodat wij zijn optreden tussen 
1297 en 1336 kunnen stellen en als wij hem volgens de traditie voor degene 
houden die het kapittel te Brielle vestigt, zou dit tussen 1297 en 1317 hebben 
moeten plaatsvinden, welke tijdslimiet ook geldt voor de bouw van de kerk. 
Ook het patrocinium van St. Catharina voor de kerk moet nader beschouwd 
worden. Dit patrocinium komt in het gebied van Zeeland en Zuid-Holland 
voor in de volgende kerken: 
Te Hengstdijk, waar de kerk in 1263 verplaatst is, en te Zoutelande, gesticht 
tussen 1271 en 1279. De keuze van dit patrocinium in beide plaatsen wijst 
duidelijk op invloed van twee praemonstratenser abdijen, n.1. die van Dron-

2 9 S. Muller Hzn. De kerkelijke indeling omstreeks 1550, deel I, blz. 225 en 241. 
3 0 Bulletin Oudheidkundige Bond, 1965, blz. 99. 

De schrijver van dit artikel, architect H . Janse, dateert de bouw van de kerk op circa 
1280, op grond van de akte van dit jaar hiervoor genoemd. Tijdens een nadere be
spreking van de opgravingen ten burele van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg 
bleek, dat zijnerzijds geen enkel bezwaar was tot een circa 30 jaar latere datering, 
daar de gevonden overblijfselen zich zelfs beter laten vergelijken met andere vroeg 
veertiende eeuwse kerken. 

3 1 Archief Dordrecht 1200-1572, inv. no. 229, 3. 
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gen en van Middelburg, aan wie de kerken behoren en bij wie St. Catharina 
in hoge ere stond. 
Ditzelfde was ook het geval bij de begijnen, zodat wij de kapellen van de 
begijnhoven te Zierikzee en Gorkum aan deze heilige gewijd zien. 
De hoge adel was echter wel de voornaamste verbreider van het patrocinium 
van St. Catharina. In Zeeland is de aan de heren van Borsselen toebehorende 
kerk in de gelijknamige plaats en de kapel van hun kasteel Zandenburg aan 
St. Catharina gewijd, aan de heren van Voorne komt het collatierecht toe van 
de kerken Bommenede, Goedereede, Brielle en Acquoy; aan de heren van 
Arkel-van der Leede de kerken te Leerdam en Asperen, aan de heren van 
Heusden de kerk aldaar. Tot slot nog 2 kapellen: een in 1405 binnen de 
parochie Wissekerke (N-Bev.) genoemde kapel en een in 1370 vermelde 
kapel te Oudewater 3 2 . 
Beperken wij ons tot het Voornse gebied. 
De oudste kerk Ouddorp is gewijd aan St. Maarten, die van Oostvoorne aan 
St. Lambertus, die van Rugge aan St. Nicolaas en de waarschijnlijk ook van 
dertiende eeuwse oorsprong zijnde kerken van Heenvliet aan St. Jacobus 
apostel en van Maerlant aan St. Pieter. 
Bommenede wordt door Geraerd van Voorne gekocht van de abdij van ter 
Does, de juiste datum is onbekend, maar in ieder geval nadat hij ridder is 
geworden in 1304 3 3 . Het is mogelijk dat een bedijking met kerkstichting 
heeft plaatsgevonden kort hierna, die in de veertiende eeuw weer verloren 
gaat, daar in 1412 het opnieuw ter bedijking wordt uitgegeven. 
Goedereede krijgt in 1312 stadsrechten van Geraerd van Voorne, de kerk 
aldaar blijft echter tot 1450 onder die van Ouddorp resorteren. Acquoy be
hoort in het begin van de veertiende eeuw aan Catharina de Durbuy en haar 
zoon Henrick van Voorne, terwijl in 1300 Geraerd van Voorne aan zijn 
tweede broer Nicolaas van Vorscoten de waard van Acquoy in leen geeft. 
De burcht en heerlijkheid aldaar zijn later in het bezit van Henricks dochter 
Catharina, eerst gehuwd met Johan van Heinsberg en later met Johan van 
Valkenburg, de heer van Borne en Sittard 3 4 . 
Het is opmerkelijk dat waar wij Geraerd van Voorne zien optreden, nl. te 
Brielle, Goedereede en waarschijnlijk ook Bommenede, wij aan St. Catharina 
gewijde kapellen of kerken aantreffen, wat ook blijkt te gelden voor zijn 
broer en zijn moeder te Acquoy. 
De andere Voornse kerken kennen St. Catharina niet, zodat hier beslist geen 
sprake is van een Voornse traditie. Het is mogelijk dat deze devotie voor 
St. Catharina afkomstig is van de Zuidnederlandse Catharina de Durbuy, 
3 2 Een uitvoeriger overzicht van de in het bisdom Utrecht aan St. Catharina gewijde 

kerken en kapellen in: H . J. Kok, Proeve van een onderzoek van de patrocinia in het 
middeleeuwse bisdom. Utrecht, blz. 91-113. 

3 3 Leenkamer Holland, inv. no. 431, folio 37 v. 
8 4 De Nederlandsche Leeuw, 1962, kolom 20-23. 
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wier naamheilige zij was. Wij dienen er echter rekening mede te houden dat 
hier ook een belangrijke stimulans gegeven kan zijn door de beide huwelijken 
met van Borsselen in 1297, welke familie wel een St. Catharina traditie heeft. 
Zoals wij gezien hebben was de kerk te Borselen aan haar gewijd, onder 
welke parochie het stamslot ressorteerde, dat in de tweede helft van de der
tiende eeuw de zetel was van de oudste tak van de familie, in de persoon van 
heer Wolfaerds volle neef, heer Florys van Borsselen. Heer Wolfaerds kasteel 
had een St. Catharijnen kapel en ook in het aan hem toebehorende Oude
water blijkt een kapel met dit patrocinium te bezitten. Zijn bastaard broer 
heer Jan Mulart is door zijn huwelijk met Beatrix van Haerlem heer van 
Wissekerke en ook hier blijkt later een St. Catharina kapel te zijn. 
Wij zullen niet ver van de waarheid zijn als wij stellen dat sedert 1297 een 
sterke St. Catharina-devotie in Voorne ontstaat3 3. 
De oudere St. Pieterskerk, waarvan het patronaatsrecht evenals dat van de 
overige kerken in Voorne aan de heren toekwam, blijkt bij het kapittel van 
de St. Catharijnekerk te zijn geïncorporeerd 3 6 . Dat een oudere kerk in Voorne 
bij een jongere stichting wordt geïncorporeerd blijkt ook te Oostvoorne te 
geschieden in 1349 als Machteld, vrouwe van Voorne de dorpskerk incorpo
reert bij het door haar gestichte kapittel van de St. Pancraskapel op het Hof 
aldaar 3 7, een ander voorbeeld is de dorpskerk van Rugge, die in 1403 door 
hertog Aelbrecht van Beieren als heer van Voorne geïncorporeerd wordt in 
het door heer Hughe van Heenvliet te stichten klooster aldaar 3 8 . 
In 1307 stichten twee neven en leenmannen van heer Geraerd van Voorne 
nl. heer Willem van Naeldwijck en heer Nicolaes III van Putten elk een 
kapittel, respectievelijk te Naaldwijk en Geervliet 3 9. Dat heer Geraerd, in 
feite het hoofd van de familie, moeilijk achter kon blijven is duidelijk en 
gezien de onrustige jaren tijdens en na de Vlaamse inval in 1304 zullen wij 
de stichting van het Brielse kapittel zeker niet voor 1306 moeten stellen. 
Mogen wij gezien het voorgaande stellen dat de bouw van een tweede paro
chiekerk en de stichting van het kapittel samenvallen, getracht dient echter te 
worden een reden te vinden, waarom het kapittel niet in de bestaande St. 
Pieterskerk gevestigd werd, waarbij men had kunnen volstaan met het ver
groten van de bestaande kerk. 
Hiervoor is gesteld dat de St. Pieterskerk zeer waarschijnlijk is ontstaan als 
kapel van de van Mairlants op hun hof. 
3 5 In 1293 sticht heer Henric van Cats, pastoor van Westbaarland, een gasthuis te 

Brielle ter ere van de maagd Maria en St. Catharina. Dit is de oudste stichting te 
Voorne, waar St. Catharina als (mede) patrones optreedt. Deze stichting vindt dus 
plaats tijdens het regentschap van Catharina de Durbuy (van Alkemade, deel I, blz. 
72). 

3 0 Rekenkamer van de Domeinen, inv. no. 655 bis. 
3 7 Rekenkamer van de Domeinen, inv. no. 7 folio 7. 
3 8 Archief Brielle, cartularium van het regulierenklooster te Rugge, blz. 21. 
3 9 Koninklijke Bibliotheek, m.s. no. 73E38, folio 23. 
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Inderdaad wordt het St. Pieterskerkhof in het einde van de veertiende eeuw 
in het zuiden en het westen begrensd door domeingronden van de heren van 
Voorne, waarop o.a. hun hof gelegen is. Ten noorden ervan lag de doma
niale watermolen met haar spuikolk en het begijnhof, van dit laatste is om
trent de stichting niets bekend, maar reeds in 1331 is er sprake van Kateline, 
begijn te Maerlant 4 0 ; het is heel goed mogelijk dat de heren van Voorne een 
aandeel in de stichting ervan gehad hebben, zodat het terrein van het begijn
hof dus ook deel van het domeinterrein heeft uitgemaakt. 
De St. Pieterskerk lag dus geheel op domeingrond, wat waarschijnlijk een 
minder gewenste toestand was in het steeds meer in aanzien toenemende 
Brielle van rond 1300. Dit zal waarschijnlijk de reden zijn dat men omstreeks 
1306 de voorkeur gaf aan de bouw van een nieuwe, meer centraal gelegen 
parochiekerk boven het uitbreiden van de bestaande. Voor de heer van 
Voorne heeft dit tevens het voordeel gehad, dat de bouwkosten voor het 
grootste deel door de poorters gedragen zullen zijn, terwijl de kosten van een 
nieuw koor aan de St. Pieterskerk ten behoeve van het kapittel voor zijn 
eigen rekening geweest zouden zijn. De grond voor de nieuwe kerk en kerk
hof is waarschijnlijk wel door hem beschikbaar gesteld, het is nl. opmerkelijk 
dat de erven van de huizen gelegen tussen kerkhof en Langestraat tot het 
domeinbezit behoren. 
Samenvattende willen wij dus het volgende stellen: Brielle ontstaat in het 
tweede kwart van de dertiende eeuw op de terreinen van de agrarische hof te 
Maerlant. Als oudste kerk doet de St. Pieterskapel van deze hof dienst, kort 
na 1300 krijgt de plaats stedelijke voorrechten en wordt, gelijktijdig met de 
stichting van een kapittel door de heer van Voorne, een tweede parochiekerk 
gebouwd 4 1 . 
Deze hypothese steunt tot nu toe op het vrij schaarse archiefmateriaal en de 
bodemvondsten bij de St. Catharijnekerk. Om de juistheid van deze hypothese 
te controleren zou bodemonderzoek ter plaatse van de in het begin van de 
negentiende eeuw gesloopte St. Pieterskerk nodig zijn en ter plaatse van het 
voormalige hof van de heren van Voorne. 

4 0 Charter abdij van Leeuwenhorst d.d. 30-5-1331. 
4 1 Dat in 1301 de bailiffs van Great Yarmouth zich richten tot de heer van Voorne als 

'domino Merlandie' en tot schepenen van Merlandia, moet geweten worden aan het 
feit dat de persoon waarom het hier gaat, Doedijn Bancaert van Merland, van Maer
lant afkomstig is, waarvan men weet dat het onder de heer van Voorne valt en waar
van men aanneemt dat dit een gerecht van schepenen heeft, vandaar de tweemaal on
juiste adressering. Doedijn heeft een broer te Reimerswaal, lacob Bancaert, wiens 
nakomelingen, daar Doedijn kinderloos overlijdt, in Doedijns nalatenschap worden 
genoemd. Doedijns weduwe, ver Zoete van Mairlant, wordt in de hiervoor vermelde 
akte van 30 mei 1331 als overleden vermeld. 

* De uitgave van dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met de afdeling 
oudheidkundig onderzoek van de dienst gemeentewerken Rotterdam. 
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Drs. A . M . V A N D E R W O U D E W i e W Ü helpefl ? 
P R O J E C T A N A L F A B E T I S M E 

Het onderzoek naar de omvang en de verspreiding van het analfabetisme in 
het verleden begint de laatste jaren meer en meer onder de aandacht van de 
historici te komen en heeft reeds tot enige interessante publikaties 1 aan
leiding gegeven. De redenen voor deze belangstelling zullen wij wel in de 
eerste plaats moeten zoeken in de toenemende aandacht, die de sociale ge
schiedenis als zodanig krijgt. Daarnaast is de belangstelling naar de geschie
denis van het onderwijs en de volksontwikkeling in het bijzonder aan het 
groeien. De 'history of education' is speciaal in de Verenigde Staten in trek. 
Naast allerlei andere redenen voor belangstelling in deze, is het vooral de 
relatie, die vermoedt wordt tussen de investeringen in het onderwijs en de 
groei van het nationale produkt, die de interesse voor alles wat met onderwijs 
en ontwikkeling samenhangt, stimuleert. 
Sinds enige tijd ben ik bezig met het verzamelen van gegevens over het an
alfabetisme in Nederland in de 19e eeuw. Nu is het verkrijgen van inlichtin
gen over de omvang van het analfabetisme en de sociale samenstelling van de 
groep der analfabeten bij definitie een welhaast onmogelijke zaak, omdat 
analfabeten zelf nagenoeg geen spoor in het archiefmateriaal achterlaten. 
Toch zijn er wel enkele aanwijzingen. Zo is van de gevangenisbevolking het 
analfabetisme bekend. Maar deze groep heeft een zo uitzonderlijke samen
stelling, dat aan de hand van deze inlichtingen nagenoeg niets over het an
alfabetisme in Nederland te achterhalen valt. Van grotere waarde zijn reeds 
de gegevens over het analfabetisme onder de lotelingen en de recruten voor 
het leger in de vorige eeuw. Toch rijzen ook hierbij heel wat problemen. Eén 
ervan is natuurlijk het geheel ontbreken van het vrouwelijk analfabetisme. 
Een ander probleem betreft de groepering van de cijfers. Deze zijn nl. naar 
provincie of militair district geformeerd en vertellen ons dus niets over de 
dikwijls bijzonder grote verschillen tussen de stad en haar omliggende dorpen 
en tussen de dorpen onderling. Het betreft ook vrij kleine aantallen, zodat het 
de vraag is in hoeverre deze representatief zijn. 
Mijn onderzoek richt zich daarom vooral op een andere bron: de huwelijks-
registers van de burgerlijke stand. Ook deze bron is wel niet zonder complica-

1 Voorbeelden daarvan zijn: R. K . Webb, Working class readers in early victorian Eng-
land, English historical review, 1950, blz. 333-351. M . Fleury et P. Valmary, Les 
progrès de 1'instruction élémentaire de Louis X I V a Napoléon III, Population, 1957, 
blz. 71-92. S. Hart, Enige statistische gegevens inzake analfabetisme te Amsterdam in 
de 17e en 18e eeuw, Amstelodamum, 1968, blz. 3-6. L . Stone, Literacy and education 
in England 1640-1900, Past and present, 1969, blz. 69-139. C. M . Cipolla, Literacy 
and development in the West, Pelican A 1027, 1969. 
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ties, maar zij heeft het grote voordeel op massale schaal gegevens te leveren, 
wanneer wij het 'analfabetisme' tenminste definiëren als 'het onvermogen de 
eigen naam te schrijven'. 
Het zou ondoenlijk zijn alle huwelijksakten in Nederland van de 19e eeuw 
door te nemen op het al dan niet ondertekenen door bruidegom en bruid. 
Daarom is een steekproef getrokken die erop mikt ongeveer een op iedere 
drie gemeenten in iedere provincie in het onderzoek te betrekken. Het ver
zamelen en dan eerste sortering van de gegevens uit de provincies Gelderland 
en Utrecht zijn klaar. De provincie Zuid-Holland nadert nu snel de voltooiing. 
Bij deze laatste provincie doet zich echter een ernstige complicatie voor. Het 
is om die reden dat deze regels geschreven worden. 
Naar het Algemeen Rijksarchief in Den Haag zijn de registers van de burger
lijke stand overgebracht voor de jaren 1811-1882. Het onderzoek van de 
provincie Zuid-Holland zal die periode bestrijken. Helaas doet zich echter een 
ernstige moeilijkheid voor, die de volledigheid en daarmee de waarde van dit 
onderzoek aantast. Op het Algemeen Rijksarchief worden nl. niet alle regis
ters tot 1882 bewaard. Van de gemeenten in het arrondissement 's-Graven-
hage zijn de registers slechts tot en met 1842 aanwezig. Dit heeft een heel 
duidelijke oorzaak. De registers van de jaren 1843-1882 zijn eerst na de 
oorlog van de Griffies naar het Algemeen Rijksarchief overgebracht. Het 
archief van de Griffie van de arrondissementsrechtbank 's-Gravenhage was 
echter door de oorlogshandelingen zodanig beschadigd dat de registers van 
de burgerlijke stand, die daar berustten, verloren zijn gegaan. Dit betekent, 
dat het niet mogelijk is de gegevens over het analfabetisme in de onderstaande 
voor mijn onderzoek geselecteerde gemeenten na 1842 centraal in Den Haag 
te verzamelen: 

Leiderdorp Noordwij k 
Rijswijk Lisse 
Zoetermeer Leimuiden en Kalslagen 
Naaldwijk Wassenaar 
Woubrugge en Hoogmade Koudekerk 
Voorburg Alphen a.d. Rijn 
Zoeterwoude Nieuwkoop en Achttienhoven 
Hazerswoude Wateringen 

Deze gegevens bestaan echter wel, want de dubbelen van de registers berusten 
op de gemeentehuizen. Het is evenwel ondoenlijk en financieel niet te ver
antwoorden al deze gemeenten te gaan bezoeken om daar ter plaatse de 
cijfers te completeren. Voor diegenen echter, die de tijd en de zin hebben om 
het telwerk te verrichten en in of dichtbij één van deze gemeenten wonen, 
ligt dit geheel anders. Wanneer zo iemand een duidelijk voorbeeld en de 
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juiste aanwijzingen voor dit werk krijgt, kan hij in betrekkelijk korte tijd de 
ontbrekende gegevens over de periode 1843-1882 invullen. Afhankelijk van 
het inwonertal van de gemeenten is het werk op minimaal 5 tot maximaal 20 
arbeidsuren te schatten. De volgende gegevens moet per jaar verzameld 
worden: 

1. aantal huwelijken (achter in het register vermeld); 
2. aantal bruidegoms dat geen handtekennig onder de akte plaatst; 
3. aantal bruiden dat geen handtekening onder de akte plaatst; 
4. aantal gevallen waarin de bruidegom niet, maar de bruid wel een handte

kening plaatst; 
5. het beroep van de bruidegom, die niet tekent; 
6. het beroep van de niet-tekenende bruidegom, die met een wei-tekenende 

bruid huwt. 

Een voorbeeld van zo'n telstaat wordt hierbij afgedrukt. 

. « U h r ^ l i Nee of J E ) 
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|S3~I ü5" ^ II 2. u t C o C r , Uu.<U»«u.wjcr I ; ^LÜAVS^ l**«<JU'I 
iStfa. V ̂ . t> l i ) <Ue*vsU«.n«AUr ii ( u>ocr ' l l ' - ,oL«»^Lo>«*-J 
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Gemeente Neede. Voorbeeld uit een gedeelte van een telstaat. 
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Het doel van deze regels ligt vervat in het verzoek, dat ik richt tot degenen, 
die bereid zijn om eventueel één of meerdere van deze gemeenten op de door 
mij aan te geven wijze over de jaren 1843-1882 te tellen. Men zou mij en 
naar ik hoop het regionaal- en lokaal-historisch onderzoek in de provincie 
Zuid-Holland een grote dienst bewijzen door van zijn principiële bereidheid 
tot medewerking kennis te geven aan: 

Drs. A. M. van der Woude, Afdeling Agrarische Geschiedenis van de Land
bouwhogeschool, Salverdaplein 11, Wageningen. 

Men gelieve daarbij op te geven welke gemeente(n) men op het oog heeft en 
voor welke datum men dit werk denkt te kunnen uitvoeren. Ik zal mij daarna 
met deze respondenten verstaan en mij met de plaatselijke gemeentesecreta
rissen in verbinding stellen om te pogen hun medewerking voor dit project te 
verkrijgen. 

Mededel ingen 

E R A S M U S ' G E B O O R T E I A A R van 1 januari 1970 zal zij het redactie
secretariaat overnemen van drs. P. A . 
Henderikx. Het nieuwe redactieadres zal 
dan zijn: S. M . Hugo van Gijnweg 301, 
Dordrecht, telefoon (01850)-37781. 

De Rembrandt- en Erasmusherdenking 
in de vorm van belangrijke tentoonstel
lingen te Amsterdam en Rotterdam en 
niet minder belangrijke publicaties gaan 
het kader van de regionale geschiedenis 
van Holland verre te buiten. Echter zij 
de aandacht gevestigd op een boek van 
dr. A . C. F . Koch, 'The year of Eras
mus' birth and other contributions to the 
chronology of his life', dat op het punt 
van verschijnen staat. De auteur stelt 
Erasmus' geboorte in 1467. Men staat 
hier voor het merkwaardige feit, dat ge
gevens uit het gemeentearchief van De
venter het geboortejaar van de grote 
man, die te Rotterdam plaats vond, hel
pen fixeren. 

H O L L A N D S E STUDIËN 

Als deel I van de Hollandse Studiën zal 
in het voorjaar van 1970 een boek over 
de economisch-sociale geschiedenis van 
Moordrecht van de hand van drs. J. H . 
G . de Graaf het licht zien. Hopelijk zal 
nog voor het einde van het jaar een 
tweede deel in de serie verschijnen. Hier
over zijn momenteel onderhandelingen 
gaande. 

C I R C U L A I R E S 

R E D A C T I E S E C R E T A R I A A T 
De circulaires van de Historische Ver
eniging voor Zuid-Holland zullen voort
aan in dit blad worden ingesloten. 

In de gecombineerde bestuursvergadering 
van de twee uitgevende verenigingen is 
tot redactielid benoemd mevrouw drs. 
M . L . J. C. Noordam-Croes. Met ingang 

Om tijdig op de hoogte te zijn van ver
gaderingen en excursies verdient het dus 
aanbeveling het blad steeds direct te ope
nen. 
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Publicaties van G. J . Lugard 
gemeentearchivaris van 
Schoonhoven 

Afkortingen: 
S.C. = Schoonhovense Courant 
V .R .O.A. = Verslagen omtrent 's Rijks 
oude archieven 

Historische publicaties 
1. Bijdrage tot de geschiedenis van den 
handel in Barbarije in de 18de eeuw. 
(Gegevens uit het Schoonhovens archief.) 
Econ. Hist. Jaarboek dl. 9, 1923, blz. 
231-244. 
2. Stadhouder Willem II te Schoonho
ven I en II. S.C. 30-4-1926 en 7-5-1926. 
3. Het verheerlijkt Schoonhoven. S.C. 
7-10-1926. 
4. 1627- 22 februari -1927. Bij de 300-
jarige sterfdag van Olivier van Noort. 
5. C. 21-2-1927. 
5. Een feestdag in de Middeleeuwen. 
5. C. 7-3-1927. 
6. De tentoonstelling op 16 juli a.s. op 
het stadhuis. S.C. 13-7-1927. 
7. Het feest in en om den Hofvijver, 
anno 1584. (Gegevens uit het Schoon
hovens archief.) Het Vaderland 29-4-
1927. Avondblad C. 
8. Fragment Jacob v. Maerlant's Spie-
ghel Historiael, gevonden te Schoonho
ven. Tijdschrift v. Ned. Taal en Letter
kunde, dl. 46, afl. 3, 1927, blz. 187. 
9. Het Schoonhovensche stadhuis I en 
II. S.C. 8-7-1929 en 10-7-1929. 
10. Holland, Zeeland en de verheffing 
van de Prins in 1666. Naar aanleiding 
van een Schoonhovens archiefstuk. Bij
dragen voor Vad. Gesch. en Oudheidk., 
reeks V I , dl. IX , afl. 1-2, 1929, blz. 121-
128. 
11. Het Slot te Schoonhoven I en II 
S.C. 19-8-1930 en 5-9-1930. 
12. Schoonhoven 700 jaar? S.C. 9-1-
1931. 
13. Sprokkels uit het verleden I (aan
besteding Heerengestoelte in de Grote 
Kerk). S.C. 23-1-1931. 

14. Sprokkels uit het verleden II 
(Schoonhoven schrijft aan admiraal 
Tromp). S.C. 13-3-1931. 
15. Het wassende water, watersnood in 
Krimpener- en Lopikkerwaard I en II. 
S.C. 3-4-1931 en 10-4-1931. 
16. Sprokkels uit het verleden III (een 
weerbarstige leverancier). S.C. 15-5-1931. 
17. Een vredesfeest te Schoonhoven. 
S.C. 2-12-1931. 
18. Schoonhoven beschoten en be
stormd. S.C. 29-1-1932. 
19. Stads- en kerkedienaren (salarissen in 
vroeger tijd). S.C. 13-5-1932. 
20. Een nieuwe burgemeester (burge
meestersbenoemingen in vroeger tijd). 
S.C. 20-5-1932. 
21. Nieuws uit 1832. S.C. 31-8-1932. 
22. Sprokkels uit het verleden IV (Van 
een booze vroedschap en een Utrechts 
canard). S.C. 14-9-1932. 
23. Het Schoonhovensche gemeentewa
pen. S.C. 12-10-1932. 
24. De Krimpenerwaard I en II. S.C. 
21-11-1932 en 25-11-1932. 
25. Het gemeentewapen van Schoonho
ven. Maandblad v.h. Genealogisch He
raldisch Genootschap 'de Ned. Leeuw', 
Jrg. 50, nr. 11, 1932, blz. 1-5. 
26. Het Stadhuis te Schoonhoven. 
Schoonhoven 1932, 12 blz. 
27. Prins Willem I en Schoonhoven. 
S.C. 21-4-1933. 
28. Sprokkels uit het verleden V (de 
Bartholomeuskerk als kruitmagazijn en 
een vroedschap die zich de kaas niet 
van het brood Met eten). S.C. 28-7-1933. 
29. Rondom Nieuwjaar (wintergeneug-
ten voorheen en thans). S.C. 12-1-1934. 
30. Iets over het Kramersgilde te 
Schoonhoven. S.C. 2-3-1934. 
31. 'Van hei 't was in de Mei ' (Folklo
ristische gebruiken uit vroeger dagen). 
S.C. 18-5-1934. 
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32. De tevreden zilversmid. S.C. 18-7-
1934. 
33. Sprokkels uit het verleden V I (een 
wonder machine). S.C. 9-11-1934. 
34. Archief en Folklore (gegevens uit 
het Schoonhoven's archief). In: Eigen 
Volk, algemeen folkloristisch en dialec
tisch maandschrift van Groot Nederland, 
jrg. 6, afl. 11, 1934, blz. 237-248. 
35. Het Nederlandsche handschrift in 
1600, door W. Bogtman (recensie). Ned. 
Archievenblad, jrg. 41 (1933/34), blz. 
230-231. 
36. Het verkeer tusschen Schoonhoven 
en Gouda. S.C. 9-1-1935. 
37. De Groote- of Bartholomeuskerk. 
S.C. 22-2-1935. 
38. Van twee doodvonnissen en een ge
raamte. S.C. 12-4-1935. 
39. De gemeenteraadsverkiezingen (hoe 
het vroeger ging, van vroedschap tot ge
meenteraad). S.C. 28-6-1935. 
40. Schoonhoven. Utrecht, Sticht en 
Stad, 1935. 
41. Archiefzorg in vroeger tijd (inven
tarisatie v.h. Schoonhovens archief). Ned. 
Archievenblad, jrg. 42, (1934/35), blz. 
118-128. 
42. Brandweer in vroeger tijd. S.C. 19-
2-1936. 
43. Sprokkels uit het verleden VII (Hoe 
een Schoonhovenaar v.h. Oudemannen
huis in het Tuchthuis kwam). S.C. 22-
2-1937. 
44. Sprokkels uit het verleden VIII 
(Burgemeestersbeslommeringen van wel
eer en een bode als mode-dictator). S.C. 
28-5-1937. 
44. Sprokkels uit het verleden VIII 
45. Schoonhoven's eerste kaasmarkt 
(Gouda contra Schoonhoven). S.C. 22-
10-1937. 
46. In 4 kwartier door Schoonhovens 
historisch revier. Schoonhoven 1938, 35 
blz., 1949, tweede druk 36 blz. 
47. Oranje en Schoonhoven. S.C. 7-8-
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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 provincie Zuid-Holland te be
vorderen door middel van publikaties en het organiseren van excursies naar voor de ge
schiedenis van dit gebied belangrijke plaatsen, dit in combinatie met lezingen en rondlei
dingen door deskundigen. 
De Stichting Contactcentrum, opgericht in 1967, stelt zich ten doel voorlichting te geven 
aan en contact te leggen tussen de aktieve beoefenaars van de lokale en regionale ge
schiedenis 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 pas
sieve geschiedbeoefenaar, op dezelfde wijze als de Historische Vereniging voor Zuid-
Holland die in Zuid-Holland heeft. 

De leden van beide organisaties ontvangen de gezamenlijk uitgegeven HOLLANDSE 
STUDIËN, waarvan jaarlijks één of meer delen verschijnen. De HOLLANDSE STU
DIËN 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 ontvan
gen wel de reeds verschenen nummers van HOLLAND, voor zover voorradig, niet de 
reeds verschenen HOLLANDSE STUDIËN. 

Zowel de Historische Vereniging voor Zuid-Holland als de Stichting 
Contactcentrum verhogen per 1 januari 1970 hun contributie. 
Historische Vereniging voor Zuid-Holland: gewone leden ƒ 15,- per 
jaar (nu ƒ 10,-), combinatieleden ƒ 12,- p.j. (nu ƒ 8,-), gemeenten, 
waterschappen enz. ƒ 45,- p.j. (nu ƒ 30,-), gemeenten met minder dan 
3000 inwoners ƒ 30,- p.j. (nu ƒ 20,-). 
Stichting Contactcentrum: aangeslotenen ƒ 15,- p.j. (nu ƒ 10,-). 

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'. Combinatieleden van de Historische Vereniging voor Zuid--
Holland betalen de contributie aan de penningmeester van hun plaatselijke 
vereniging. 

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. 



Druk: Drukkerij Amicitia, Bloemendaal 
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