
HOLLAND 
REGIONAAL-HISTORISCH TIJDSCHRIFT 

TWEEDE JAARGANG 

NUMMER 1 

FEBRUARI 1970 



INHOUD 

biz. 

N. Plomp, Het einde van een middeleeuwse toestand
te Woerden . 1 

Ir. A. Havinga, Een transactie van de regering der Ba
taafse Republiek met een firma in het vijandige 
Engeland . 6 

Drs. H. A. Diederiks, De Huigendijk . 11 

Boekennieuws 20 

Archiefnieuws 22 

Archaeologie 25 
Mededelingen 27 
Verenigingsnieuws . 28 

REDACflE 

DRS. J. Fox, DRS. P. A. HENDERIKX, DRS. M. L. J. C. 

NOORDAM-CROES, N. PLOMP, MR. J. H. ROMBACH, A. G. 

VAN DER STEUR, G. J. VERBURG. 

VASTE MEDEWERKERS 

DRS. J. G. KRUISHEER (bronnenpublikatieS), DRS. R. REN

TENAAR (bibliografie), DRS. H. SARFATIJ (archaeologie). 

Redactiesecretaris, drs. P. A. Henderikx, p/a Algemeen Rijksarchief, 
Bleijenburg 7, Den Haag. 

Redactiesecretaris, mevrouw drs. M. L. J. C. Noordam-Croes, S. M. 
Hugo van Gijnweg 301, Dordrecht, telefoon (01850)-37781. 

Kopij (getypt) en te bespreken boeken en tijdschrif ten te zenden 
aan de redactiesecretaris. 

Ten behoeve van de rubriek bibliografie van Holland verzoeken 
wij de lezers publikaties op het gebied van de geschiedenis van 
Holland, die door de wijze van uitgave gemakkelijk aan de aan
dacht ontsnappen te melden aan drs. R. Rentenaar, Bureau voor 
Naamkunde en Nederzettingsgeschiedenis, Keizersgracht 569-571, 
Amsterdam-C, telefoon (020)-234698. 

Ten behoeve van de agenda worden berichten omtrent historische 
activiteiten, tentoonstellingen e.d. in beide provincies gaarne inge
wacht door G. J. Verburg, Guido Gezellelaan 77, Delft, telefoon 
(01730)-32755. \�1:.:lf8 · .., 

�):. '''"11), 
� uj(\ 

HOLLAND REGIONAAL-HISTORISCH TIJDSCHRIFT 

Tweemaandelij kse uitgave van de H istorische V ereniging voor Zuid-H olland 

onder de zinspreuk 'Vigilate Deo Confidentes' en de Stichting Contactcen

trum voor regionale en plaatselijke geschiedbeoefening in Noord- en Zuid

Holland. 

TWEEDEJAARGANG NUMMER 1 • FEBRUARI 1970

N.PLOMP Het einde van een 

Middeleeuwse toestand te Woerden 

De Woerdense gemeenteraad heeft in 1968 een aantal belangrijke 'parkeer

besluiten' genomen. 

Het sta�t als een oeroude paal boven water, dat parkeerruimte voor een 

winkelcentrum van het allergrootste belang is. Kijk maar eens naar de nieuwe 

winkelcentra, zoals die overal verrijzen. Ruime parkeermogelijkheden vormen 

mede de grote aantrekkingskracht voor het publiek. 

In oude stadskernen kan men doorgaans niet, of zeer moeilijk, zoveel weg

breken, dat er ruim voldoende parkeermogelijkheden ontstaan. Het komt er 

dus op aan de bestaande ruimte zo goed mogelijk te benutten. 

Dat is dan nu in Woerden gebeurd. Er komen parkeerplaatsen langs de 

Haven, de Nieuwe Markt en het Kerkplein bij de Hervormde Petruskerk. Dit 

laatste dank zij de medewerking van het kerkbestuur. De historische afslui

ting van het Kerkplein met paaltjes, zoals die in de loop der eeuwen is ont
staan en (te lang) gehandhaafd, wordt in dit artikel beschreven. 

Woerden en Oudmunster 

In de middeleeuwen hadden de bisschoppen zowel de kerkelijke als de we
reldlijke heerschappij over het Sticht van Utrecht. Ook het Land van Woer
den behoorde aanvankelijk tot hun gebied. In het Land van Woerden werd
de hogere rechtspraak uitgeoefend door de heren, later baljuwen van Woer
den. De lagere rechtspraak werd uitgeoefend door schouten, aanvankelijk
bijgestaan door enkele 'buren' (willekeurige inwoners), later door 'schepenen'
(uit de inwoners gekozen door de heer).
Het Land van Woerden was onderverdeeld in een aantal schoutambten, ook
'dagelijkse gerechten' genoemd.

· · 
·:·
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De meeste schouten waren verantwoording schuldig aan de landsheer of diens

vertegenwoordiger. In de twaalfde en dertiende eeuw was, zoals gezegd, de

bisschop de landsheer, vertegenwoordigd door de Van Woerden, die aanvan

kelijk 'schout' werden genoemd, doch later in macht stegen tot 'heer'. Na de

val van Herman van Woerden werd de graaf van Holland hier landsheer, die

als vertegenwoordiger een 'baljuw van Woerden' benoemde.

Enkele gerechten werden echter afzonderlijk in leen gegeven. Zij vielen buiten

de zeggenschap van de baljuw. In de veertiende eeuw bijvoorbeeld, hielden

de Van Honthorst's Kromwijk en Bulwijk van de graaf in leen.

Niet alleen wereldlijke personen kregen gerechten in leen, doch ook geeste-

lijke personen en instellingen. 
Zo bijvoorbeeld het kapittel van Oudmunster, dat het bestuur vormde van

de Utrechtse Oudmunsterkerk. Reeds in de dertiende eeuw had de proost van

Oudmunster het opzicht over de kerk van Woerden. Hij benoemde de pastoor

en oefende het toezicht uit. 
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De 'immuniteit'

J-Iet was in de middeleeuwen gebruikelijk dat de kerk rond het gebouw een

terrein in eigendom had. Dit terrein vormde dan tevens een eigen gerecht.
Dat betekent dat plaatselijke autoriteiten op dit terrein geen enkele ·zeggen

schap hadden, het vormde een 'immuniteit'. De grenzen van die immuniteit
werden duidelijk aangegeven: bet terrein werd ommuurd of 'afgepaald'. Dit
laatste is te Woerden gebeurd en de palen staan er nog.

Heer Ruysschengerecht

Ben deel van de Woerdense immuniteit werd in gebruik geno�en als kerkhof.
Er bleef echter een gedeelte over, dat daarom voor bebouwing in aanmerking 
kwam. Het ligt voor de hand dat in een agrarische gemeenschap als het der
tiende eeuwse Woerden op dit terrein hofsteden verrezen.
De kerk hield exploitatie en toezicht over deze hofsteden niet aan zich. De 
hofsteden met het gerecht werden in leen gegeven aan een vertrouwd dienst
man van Oudmunster: heer Ghisebrecht Rusche van Linscoten. Deze, kort
weg Heer Ruysch genoemd, hield zo tussen 1310 en 1355 de meeste bezittin
gen van Oudmunster tussen Oudewater en W oerden in Ieen. Van de burg
graaf van Montfoort hield hij bovendien het gerecht 's-Gravensloot in achter
leen 1• \ 

I� 's-Gravenslo?t werd ;1Ieer Ruysch tussen 1353 en 1362 opgevolgd door
z1Jn zoon Henne van Lmscoten. Deze droeg het in 1362 over aan Wouter 
Symonsz van Teylingen, die bet na zijn overlijden zou aanvaarden 2. Hoewel 
er geen stukken van bewaard zijn gebleven, schijnt Henrie ook Heer Ruys
schenge�echt aan Wouter van Teylingen te hebben overgedragen. Deze werd
er tenmmste na Heer Ruysch door Oudmunster mee beleend. 

1372: W oerden wordt stad 

In_ de jar�� rond 1370 zag de graaf van Holland zich genoodzaakt zijn mili
taire pos1t1e aan de oostgrens te verstevigen. Zijn maarschalk Willem van 
Naaldwijk, leidde dit project. 

' 

Woerden, dat op dit moment nog een plattelandsdorp met niet meer dan en
kele poorten was, werd onder zijn leiding omgeven met wallen, muren en 
grachten. Zo ontstond een vesting, die in 1372 stadsrechten kreeg van de 
graaf. Het merkwaardige feit deed zich nu echter voor dat binnen de stads
muren straten, huizen en mensen waren waarover het stadsbestuur geen en
kele zeggenschap had. Om aan deze vreemde toestand een einde te maken 
ko�ht de �raaf (Hertog Aelbrecht van Beieren) het gerecht van Dirck van
Hairlem Dtrcx. Hoe deze het had verkregen blijkt niet uit het leenregister van 

: !1ijksarchie� Utrecht, Archief van het kapittel van Oudmunster. 
idem, Arch1ef van de Heren van Montfoort. 

3 



Oudmunster. Denkelijk had hij het van Van Teylingen gekocht. 
Ben oude inventaris van het grafelijk archief vermeldt een - inmiddels ver
loren gegane - 'brieff dairmede Dirck van Hairlem Dircx overgeeft Hartoge
Aelbrecht alsulck recht als hadde binnen Woerden, mit sijn toebehoiren, ge
noempt Heer Ruysschengerechte van Linschoten en bidt den Proost van Oud
munster dat hij datzelve Hartoge Aelbrecht verlijden wilde. In date miijc/
Ixxiiij' (1374) s. 
Uit het Oudmunsterse Ieenregister blijkt echter niet dat Hertog Aelbrecht
met het gerecht is beleend. Wel wordt Wi11em van Naaldwijk als Ieenman
genoemd. Vermoedelijk heeft de hertog het gerecht vrij spoedig aan Van
Naaldwijk afgestaan. 
Mogelijk was dat ter betaling van de rekeningen welke hij had ingediend
wegens de versterking van Woerden tot Stad 4• Hoe het zij, het gerecht kwam
aan de beer Van Naaldwijk en is sindsdien aan zijn geslacht gebleven. 
Na het uitsterven van de Van Naaldwijks in rechte lijn, vererfde het gerecht
in vrouwelijke lijn, totdat in 1612 de hoge heerlijkheid Naaldwijk werd ge
kocht door Prins Maurits, die haar vervolgens ten geschenke gaf aan Prins
Frederik Hendrik. Naaldwijk bleef aan de Oranjes tot 1702, toen het vererf
de aan de koningen van Pruissen. In 1754 kwam het terug aan de Oranjes.
Thans is H.M. Koningin Juliana 'Vrouwe van Naaldwijk'.

De achterleenmannen 

Oudmunster heeft de heren Van Naaldwijk beleend met Heer Ruyschenge
recht tot 1614. Nadat Frederik Hendrik door een vertegenwoordiger de leen
eed had Iaten doen, is het leen sindsdien niet meer 'verheven'. 
Zoals Oudmunster de heren Van Naaldwijk beleende, zo gaven deze het op
hun beurt in achterleen aan inwoners van Woerden. Van zo'n belening werd
een akte opgemaakt op perkament, waaraan het zegel van de heer Van
Naaldwijk werd gehangen ter bekrachtiging. Van deze charters, zoals ze ge
noemd worden, zijn er enkele in het gemeentearchief terecht gekomen toen
de stad eigenaar werd van enkele percelen aan het kerkhof (1825) 5• 

Alleen Ieenakten werden ook ingeschreven in 'leenregisters' die tot de admi
nistratie van de heer Van Naaldwijk behoorden °. 
We kunnen daaruit niet alleen de juiste ligging van het gerecht opmaken,
maar oak wie de verschillende percelen in de loop der eeuwen in Ieen hebben
gehad. De achterleenmannen traden praktisch op als eigenaar. Slechts als het
leen van eigenaar verwisselde moest de nieuwe achterleenman het leen ver-

3 Algemeen Rijksarchief 's-Gravenhage, 3e afd., Inventaris Charters Suys, folio 15. 
• idem, 3e afd., Diverse rekeningen, nr. 883.
• Gemeentearchief Woerden, Transporten en plechten.
0 Alg. Rijksarchief van de Nassause Domeinraad.

4 

ff dat wil zeggen de eed van trouw ('hulde') doen aan de leenheer, enhe en, 
d' bepaald bedrag ('bet heergewaa ) betalen. 

;:11 

alles heeft slechts betrekking op de verhouding van de achterleenmannen
0�

t 

Van Naaldwijk als grondheer. Er is namelijk geen spoor van gevonden
�at de leenheer oak invloed heeft gehad op de rechtspraak. Waarschijnlijk
heeft hertog Aelbrecht voordat hij hofsteden en gerecht overdroeg aan Willem
van Naaldwijk, de rechtspraak in handen gelegd van de schout van Woerden.
Uit de registers van transporten van eigendommen blijkt dat althans de vrij
willige rechtspraak ook in Heer Ruyschengerecht door schout en schepenen
van Woerden werd uitgeoefend 7• 

Deze situatie is er waarschijnlijk oorzaak va_n dat het leenverband nogal eens
'vergeten' werd. Herhaaldelijk verzuimden nieuwe eigenaars hun leenroerige
goederen te verheffen, hoewel de leenroerigheid wel steeds in de koopakten
werd vermeld. Van sommige percelen werd zelfs na verloop van tijd nooit
meer hulde gedaan. 

\ 

De omvang van het gerecht 
Uit het leenregisters Van Naaldwijk blijkt, dat tot Heer Ruyschengerecht behoorde wat op bovenstaand schetskaartje is gearceerd. Duidelijk zichtbaar isdat het gerecht een wat vreemde vorm heeft. Men zou een gaver complexhebben wanneer ook het weeshuis en het blok tussen de kerk en de Rijn ertoe hadden behoord. Dat kan aanvankelijk zo geweest zijn. Uit de kerkrekeningen, bewaard vanaf 1595, blijkt echter dat toen de kerk in ieder gevalgeen rechten meer had op deze huizen.

1 idem, Rechterlijke archieven van Woerden. 
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Een transactie van de regering der 
1r.A.HAv1NGA Bataafse Republiek met een firma in 

het vijandige Engeland 

Mededeling, gedaan tijdens de Gewone Vergadering der Leden van het Ba

taafsch Genootschap der Proefondervindelijke Wijsbegeerte te Rotterdam 

van 3 november 1969. 

De mededeling betreft een door stoom gedreven pomp-installatie voor de 
vlootbasis Hellevoetsluis, welke installatie anno 1801 aan de Bataafse Repu
bliek werd geleverd door de firma Boulton & Watt, machine-fabrikanten te 
Birmingham. Met het stichten van deze stoom-machinerie heeft het Bataafsch 
Genootschap geen bemoeienis gehad, <loch het lag wel in de lijn van het 
Genootschap. Ben mededeling dienaangaande tijdens een van zijn Vergade- · 
ringen lijkt daarom alleszins op haar plaats. Hier komt bij, <lat Jan Daniel 
Huichelbos van Liender, destijds behorende tot het Directorium van het Ge
nootschap, zich voor de transactie met de bovengerioemde firma veel moeite 
heeft getroost. Met de komst, in 1795, van de Bataafse Republiek was de 
heer van Liender een groot man geworden in het Iandsbestuur. In het bij
zonder trad hij naar voren, wanneer aangelegenheden van waterstaat aan de 
orde waren. 

De havenplaats Hellevoetsluis was ontstaan aan de monding ener wetering, 
waardoorheen het overtollige water van een gedeelte van het eiland Voorne 
op het Haringvliet kon worden geloosd. Reeds in de 17de eeuw was Helle
voetsluis van strategische betekenis. De belangrijkste vaarweg van Rotterdam 
naar zee was oorspronkelijk de Maas. Strategisch werd deze stroom beheerst 
door de vesting Brielle, zijnde de hoofdstad van een militaire stelling, die 
vrijwel geheel Voorne omvatte. In de 18de eeuw verzandde de Maas zozeer, 
dat de Oost-Indievaarders en de grote oorlogsschepen tegen het einde van de 
eeuw niet meer het Brielse Gat konden passeren. Langzamerhand werd het 
Haringvliet de grote scheepvaartweg van Rotterdam, waarmede de betekenis 
van Hellevoetsluis aanzienlijk toenam. 
Tijdens de staatkundige omwenteling van 1795 werd het bevel over de stel
ling Brielle gevoerd door Jan Blanken Janszoon, een artillerie-officier, die 
juist toen naam begon te maken als ingenieur. Voor twee memories van zijn 
hand over de rivier het Haringvliet en de rede van Hellevoetsluis was hem in 
1792 de gouden ere-penning van het Bataafsch Genootschap toegekend en 
zij werden opgenomen in de Verhandelingen van het Genootschap. In 1796 
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waren door Jan Blanken plannen uitgewerkt om van Hellevoetsluis een eer

sterangs vlootbasis te maken. De plannen werden in 1798 gepubliceerd in de
verhandelingen van het Bataafsch Genootschap, tezamen met een opstel van
Pieter Glavimans, hoofdconstructeur van de marine, over de voordelen van
een dok, waarin de grote oorlogsbodems voor revisie en reparatie geheel en
al konden worden drooggezet. Tot de plannen van Jan Blanken behoorde
inderdaad bet stichten van een droogdok aan de einde van het haven van 
Hellevoetsluis. Deze haven zou door zeesluizen van het Haringvliet worden 
gescheiden, zodat de schepen in de haven een rustige ligplaats konden vinden. 
Reeds in 1798 besloot de landelijke regering te 's-Gravenhage, de plannen 
van Jan Blanken te laten uitvoeren. Met de uitvoering belastte zij een com
missie tot executie, waarin de hiervoor genoemde heren Glavimans en 
Huichelbos van Liender zitting kregen. Tot leden der commissie werden 
verder benoemd de waterbouwkundigen Christian Brunings en F. W. Conrad 
en de genie-officier C. R. Th. Kraijenhoff. Als voorzitter der commissie fun
geerde Christian Brun in gs; directeur van de sluis- en dokwerken werd Jan 
Blanken. 
Van de talrijke tech�ische vraagstukken, die de commissie onder het oog 
moest zien, dient hier naar voren te worden gebracht: het droogpompen van 
?e fun�erin?sputten. Mank��cht en dier�racht kwamen bij <lit grote werk niet
m aanmer�mg. De p�aatsehJke omstand1gheden leenden zich zeer goed voor 
de toepassmg van zu1gerpompen, gedreven door een getijmolen. Het schijnt, 
dat tot de plannen van Jan Blanken aanvankelijk het stichten van zulk een 
molen behoorde. In zijn publicatie van 1798 vermeldt hij echter tevens de 
mogelijkheid, van_ e�n stoommac_hine gebruik te maken. Reeds zeer spoedig
besloot de comm1ss1e tot executie, een stoommachine volgens het nieuwste 
ontwerp van James Watt uit Engeland te betrekken. Na de voltooiing van de 
werken kon de machine dienst blijven doen voor het leegpompen van het 
droogdok. 
In dit verband _dient te worden opgemerkt, dat Jan Blanken blijk heeft ge
g�ven van onm1skenbaar technisch genie. Tijdens zijn verblijf te Brielle ont
"".�kk_elde hij zich t�t een eersterangs waterbouwkundige. Gaarne ook begaf 
h1J zich. op het geb1ed der werktuigbouwkunde. Bij zijn overpeinzingen over
d� te stichten stoom-pompinstallatie stond het hem helder voor ogen, <lat de 
d_i_epte, waaruit het water moest worden opgebracht, zeer veranderlijk zou 
ZIJn. Het leek hem dus wenselijk, een tamelijk groot aantal zuigerpompen 
t�e te pa_ssen, zodanig <lat men de werkzame zuigeroppervlakte binnen wijde
g enzen m de hand zou hebben en steeds zou kunnen aanpassen aan de op
voerhoogte en aan de drijfkracht van de stoommachine. Zijn desbetreffende 
nota, ged�te�rd 21 maart 1799, kwam in bespreking tijdens de vergadering 
�er commissie tot executie van 26 juni. Het bleek, <lat de !eden nogal zwaar 
tdden aan het ontwerp der machinerie, hetgeen de wenselijkheid naar voren 
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deputatie af te vaardigen naar James Watt te Birmingham, ten-bracht, een . . d zaak met hem te bespreken. Staande de vergadenng werd daartoee1nde e ' 
besloten. d . . d b" d I d J"k bet zover was, stuitte e comm1ss1e op weerstan en 1,1 e an e LJ eToen_ g Deze was niet bereid, onmiddellijk haar goedkeuring te hechten aanregenn . . . . . 
bet besluit, de machinene Ult Engela�d te_ laten ko!11en. De �-omm1ss1e kreeg

dracht, te zoeken naar een mogehJkhe1d, haar m FranknJk te Jaten ver
��ardigen. In afwachting van de resultaten der bemoeiingen in deze van de
commissie weigerde men in Den Haag, haar gelden voor een reis naar Enge
land beschikbaar te stellen. Het een en ander werd door de commissie onder
het oog gezien in haar vergadering van 7 augustus 1799. Tijdens deze ver
gadering bracht Jan Blanken tekeningen ter tafel van een door hem zelf ont
worpen pompinstallatie, omvattende negen zuigerpompen met vierkante zui
gers, een stoommachine en een zogenaamde schommelba1k met toebehoren,
dienende voor de overbrenging der drijfkracht van de machine naar de pom
pen. Tijdens de volgende vergadering, gehouden op 6 november 1799, bleek
men in briefwisseling te zijn getreden met een machine-fabrikant te Parijs,
die in beginsel wel bereid was, het stoomwerktuig te leveren. Er werd be
sloten, hem naar zijn levertijd te vragen. Op deze vraag werd nimmer ant
woord qntvangen. · 
Kort na \ de eeuwwisseling begaf Jan Blanken zich naar Den Haag, teneinde
te trachten, de weerstanden tegen de besluiten der commissie te overwinnen.
Op 31 maart 1800 kon hij in een vergadering der commissie rapporteren, dat
hij daarin geslaagd was; hem was mondeling een reiskrediet toegezegd, zodat
de deputatie naar Birmingham benoemd kon worden. Zij zou worden ge
vormd door de heren Blanken en Huichelbos van Liender. De mondelinge
toezegging aan Jan Blanken werd door de landelijke regering schriftelijk be
vestigd op 21 april 1800. De heren konden beschikken over f 30 per dag
per persoon, destijds een zeer hoog bedrag. Bij bet vaststellen van bet reis
krediet was evenwel overwogen, dat de reis avontuurlijk en kostbaar zou
zijn. Tussen Engeland en de Bataafse Republiek heerste toestand van oor
log. De deputatie zou met een speciaal gecharterd vaartuig naar Engeland
moeten reizen en aldaar zich toevertrouwen aan een passeur, die hun naar
Birmingham en terug zou moeten begeleiden. 
Op 9 mei 1800 kwam de commissie opnieuw bijeen. Jan Blanken toonde bij
die gelegenheid een model van de door hem ontworpen stoom-pompinstallatie
met negen zuigerpompen. De besprekingen gingen voornamelijk over de voor
genomen reis naar Engeland. Sinds de vergadering van 31 maart was de
oorlogstoestand verscherpt, waardoor de heren Blanken en van Liender nog
al tegen de reis gingen opzien. Zij verzochten, het nog 2 a 2½ maand te
mogen afwachten, hoe de toestand zich ontwikkelen zou. Nadat deze termijn
verstreken was, begaven zij zich op weg, met een bezwaard gemoed. Eerst

9 



gingen zij naar Hamburg, voorzien v� aanbevelingsbrieven van de landelijke regering. Te Hamburg was een gezantschap van de Bataafse Republiekgevestigd en de minister kreeg opdracht, de reizigers behulpzaam te zijn bijhet vinden van scheepgelegenheid naar Engeland en bij bet bemachtigen van
paspoorten. Verder dan Hamburg zijn de heren Blanken en van Liender niet gekomen.
Van verschillende zijden werd de reis bun afgeraden en inderdaad zouden zij
waarschijnlijk de eerste jaren niet weer uit Engeland zijn weg gekomen, ge
steld <lat zij er in geslaagd waren, het te bereiken. Van Hamburg uit schrevenzij op 12 en 19 augustus brieven naar James Watt, waarin zij hem de bij
zondere technische aspecten van de pompinstallatie onder het oog brachtenen hem in kennis stelden met het on twerp van Jan Blanken. Het antwoordliet lan'g op zich wachten; het was gedateerd 30 september 1800 en kwameerst op 25 oktober in de commissie tot executie in bespreking. Het bleek,
<lat Ja�es Watt zich met het ontwerp van Jan Blanken niet verenigen kon.
Zijn voorstel was het plaatsen van drie gietijzeren pompen met ronde zuigers
(middellijn: 21", 30" en 21" Rijnlandse maat), welke zuigers slagen van 6'
zouden 'maken. Hij stond er op, de pompen met de stoommachine te leveren,
<loch hij had er geen bezwaar tegen, <lat de schommelbalk hier te lande werdgemaakt. Ofschoon Jan Blanken zijn eigen denkbeelden niet wilde prijsgeven,
besloot de commissie, het voorstel van James Watt te aanvaarden en zo spoe
dig mogelijk de bestelling bij hem te plaatsen. In het begin van 1801 kwam het tijdstip van levering der machinerie in het
verschiet. Het machine-gebouw werd opgetrokken volgens het ontwerp van
Jan Blaqken. Er was op gerekend, <lat de gehele installatie binnen in het
gebouw opgesteld zou worden, <loch de stoomketel zou buiten komen testaan. Tijdens haar vergadering van 10 februari 1801 hield de commissie
zich bezig met het benoemen van personeel. Er werd onder andere besloten,een smid en brandspuitmaker te Rotterdam, genaamd J. J. Duister, die zich
op aansporen van Directeuren van het Bataafsch Genootschap had bekwaamd in de stoomwerktuigkunde, tot machinist aan te ste1len en te be
lasten met het opbouwen der installatie. Hij mocht te Rotterdam blijven
wonen en zou, wanneer hij te Hellevoetsluis in de weer was, zijn reis- en ver
blijfkosten vergoed krijgen en een dagloon genieten van f 5. 
In juli 1801 arriveerde de eigenlijke stoommachine te Hellevoetsluis, hetgeen
ter kennis van de commissie tot executie werd gebracht in haar vergadering
van 1 augustus. Onmiddellijk was de monteur aan de slag gegaan en reeds
op 10 augustus stond de grote stoomcilinder op zijn plaats. 20 augustus narode commissie het montagewerk in ogenschouw. Het wachten was op de driegegoten ijzeren pompen. Het bleek, dat Jan Blanken had vastgehouden aan
zijn eigen opvatting omtrent het gewenste aantal water-opvoerwerktuigen.
Bij het maken der fundamenten had hij er op gerekend, <lat nevens de drie
10

van James Watt zes houten exemplaren volgens zijn ontwerp gepompen 
I t t zouden worden. 

P aa .5 ni·et bekend wanneer de gietijzeren pompen uit Engeland zijn aange-J-Iet 1s ' .. en <loch begin 1802 had de monteur ZtJn taak volbracht. In de week vank��ot '19 roaart werd de machinerie officieel beproefd. De resultaten werden
�oor de coromissie tot executie onder het oog gezien tijdens haar vergadering
van 5 en 6 april. Men was zeer tevreden en had veel waardering voor J. J.
Duister, die een bijzondere beloning kreeg van 20 ducaten. Tevens werd een
ratificatie van 16 ducaten toegekend aan W. Verschoor, meester timmer

�an bij de sluis- en dokwerken, die zich bijzonder verdienstelijk had ge
maakt bij het opbouwen van de machinerie en waarschijnlijk ook bij het
vervaardigen van de pompen volgens het ontwerp van Jan Blanken. 
De voorgaande bijzonderheden omtrent het siichten van de stoommachine te Hellevoet
sluis zijn ontleend aan de 'Notulen der Commissie tot de Executie van de Sluis- en Dok
werken te Hellevoetsluis', welke notulen gemaakt zijn door C. Apostool, blijkpaar een 
bureel-ambtenaar, wiens rang 'amanuensis' was. Zij berusten in het Algemeen Rijks
archief te 's-Gra.venhage, archief der marine 1795-1813, inventaris nummers 462 en 
463. Allerlei stukken met betrekking tot de stoom-pompinstallatie van 1801, waarbij te
keningen, worden eveneens in het Algemeen Rijksarchief bewaard in de archieven der
inspecteurs van 's Lands Waterstaat, nummers 118 en 371.

\ 

Drs. H. A. DIEDERIKS De Huigendijk 

Enige opmerkingen naar aanleiding van een kaart uit I 5 65 van de landmeter 

Laurens Pietersz. 

Sinds enige jaren wordt er op het Gemeente Archief te Amsterdam onderleiding van prof. mr. J. Th. de Smidt gewerkt aan de analysering en inventarisatie van de dossiers behorende bij het fonds Grote Raad van Mechelen,berustende in het Algemeen Rijks Archief te Brussel, serie beroepen uitHolland. Zes delen, bevattende korte beschrijvingen van de processen eninventarissen van de aanwezige processtukken betreffende 600 dossiers, zijnreeds verschenen, nog een viertal zullen volgen 1
. Behalve over de procesgang

1 I'!-ventaris en Beschrijving van de Processtukken (dossiers) behorende tot de Beroepenui_t_ Holla?d, berustende in het Archief van de Grote Raad van Mechelen, Algemeen!Uiksarch1ef Brussel, DI. I-III door J. C. Andries, DI. IV en V door A. H. Huussenl�-, DI. VI door A. J. M. Kerckhoffs-de Hey, Amsterdam 1964-1969; films van de bewerkte dossiers zijn aanwezig op het Amsterdamse Gemeentearchief.
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geven de dossiers tal van bijzonderheden over het oude recht, . economische
en sociale verhoudingen; fiscale zaken naast waterschapskwest1es en zove�l 
andere komen aan de orde. Ben enkel dossier bevat om de hoge rechters m 
Mechelen de zaak te verduidelijken een kaart, meestal vervaardigd door een 
gerenommeerd, gezworen landmeter 2. Zo bevat _dossier �17 een kaart van 
de Huigendijk, getekend in 1565 door Laurens P1etersz. u_1t Al�_maar. Opge
merkt dient te worden dat de dijk die nu de naam Hmgend1Jk draagt de 

• Vgl. A. H. Huussen jr., De kaart van Leiden en omgeving door Pieter Sluiter (1550)
in: Leids Jaarboekje 1969 p. 91-97.

12 

· . H · endijk is; deze is opgeworpen bij de bedijking van de HeerNie uwe du�p het einde van de twintiger jaren van de zeventiende eeuw. Dehugow;;� endijk, 'onze' Huigendijk, draagt nu de namen Galgendijk en
oude �d

1�-k De kaart van 1565 diende tot nadere toelichting van de zaakSchermer IJ 
ie de kerkmeesters van het Noordhollandse dorp Oterleek hadden aange-d tegen de waarschappen van Geesterambacht, eerst voor het Hof vanspannen ... Holland, later voor de Grote Raad van Mechelen: De �oeihJkhed�n betroffen

de rietlanden gelegen ten noorden van de Hu1gend1Jk; deze z1Jn door de
kenaar op de kaart met gele verf gemarkeerd. 

:uereerst enige opmerking�_n over de �ekenaar. Hij kwam zoals uit de notu
l 11 van de Zijpepolder bbJkt, reeds m 1556 als gezworen landmeter van 
likmaar in dienst van de bedijkers van de Zijpe en bleef er langdurig werk
zaam. Toch treffen we hem daar na de doorbraak van Allerheiligen 1570 
niet meer aan. Het was toen Mr. Adriaen Anthonisz., die daar vermoedelijk 
als Jandmeter de leiding had gekregen. Laurens Pietersz. schijnt gevestigd 
geweest te zijn in Alkmaar, althans daar was hij in 1575 kerkmeester van de 
Grote Kerk; voor deze kerk vervaardigde hij in dat jaar een kaartboek van 
de Oudorper kerkelanden. Zijn werk zocht hij blijkbaar steeds in Noord
Holland, hetgeen o.a. blijkt uit een tweetal kaarten betrekking hebbend op 
de lan�erijen van de St. Jansorde te Haarlem, gelegen bij de Wijkermeer en 
onder Warmenhuizen aan het Teerlingermeer, resp. van 1556 en 1561 s. 
Ook het vroegere eiland Huisduinen heeft hij in kaart gebracht. Deze kaart 
was weliswaar sterk vertekend, maar getuigt toch van eigen waarneming 4. 

Laurens Pietersz. werd in 1587 te Alkmaar begraven, blijkens deze aan
tekening in het doodboek van de Grote Kerk: 'Mr. Louris Pietersz. land
meeter op den 10 february 4pd.' 5• Het notarieel archief te Alkmaar bevat 
een testamentaire beschikking van Neel IJsbrantsdochter, weduwe van Lau
rens Pietersz., d.d. 12 januari 1588 waarbij deze o.a. een paar slaapdekens, 
een grate tafel en nog 50 gulden vennaakt aan de zoon van haar zuster. 
Kinderen zouden er dus 6f niet geweest zijn 6f reeds voor die datum over
leden zijn. Tot grote rijkdom was de landmeter blijkbaar ook niet gekomen o. 
3 F. C. Wieder, Merkwaardigheden der oude cartographie van Noord-Holland, Leiden

1919 p. 50; A. J. Enschede, Inventaris van het archief der stad Haarlem, Haarlem
1866 III p. 98, 99 nr. 549; P. Scheltema, Inventaris van het Alkmaars Archier 1869
p. 234 nr. 24; Scheltema noemt wel een kaart uit 1565 en een kopie uit de 19e eeuw
van C. J. Hellingwerf; ten onrechte vermeldt hij als tekenaar J. Pieters, dit moet Lau
rens Pietersz. zijn.

' J. Westenberg, Oude kaarten en de geschiedenis van het voormalige eiland Huisdui
nen in: Tijdschr. v. h. Kon. Aardrijksk. Gen., Amsterdam ser. 2 dl. LXXIII 1956,
Leiden p. 223-240; deze kaart is in Rijksarchief Noordholland, Haarlem A (492-629-
042). 

• J. Belonje, Zeven Attestaties van landmeters betreffende de Zijpsche dijken in: De
Navorscher, jrg. 76, Amsterdam 1927 p. 259 e.v.

• Gem. Archief Alkmaar Not. 4 p. 294v, 295.
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Behalve in een enkele archiefinventaris vinden we kaarten van Laurens 
Pietersz. vermeld in een veilingcatalogus van F. Muller d.d. 21 januari 1850: 
een band met door hem in kleuren getekende kaarten, waarin voorkomen 
Velsen, Hello, Egmond, Heemstede, Bergen bij Alkmaar, Noordwijk, Oter
leek, 't Gein en Amstelveen met omliggende bossen, in folio, d.d. 1560 7• 

Wanneer we nu de hierbij afgedrukte kaart van Laurens Pietersz. bekijken 
vinden we aan de rechterkant, in het midden van de kaart, een waarschijnlijk 
eenbeukige kerk met een vrij forse toren, met erbij geschreven 'Oterlick'. 
Oterleek lag op een eiland gelegen tussen Schermer en Waard. Er moet 'in 
Oterleek reeds in het begin van de 12e eeuw een kerk bestaan hebben, ge
tuige een aantekening van omstreeks 1125, in het Liber St. Adalberti, waar
schijnlijk afkomstig van abt Anselmus: 'iste sunt ecclesiae ad collacionem 
cenobii Hecmundensis in Hollandia Kenemaris et Frisia de jure spectan
tes ... Outerleec . . .  ' 8• Het eiland was toen reeds door de Oterleekse dijk 
met het oostelijk deel van West-Friesland en door de Huigendijk met Kenne
merland verbonden. 
De Huigendijk was van groot belang vooral voor Geestmerambacht, dat 
voortdurend vreesde dat het water van de Schermer en de W aard zich zou
den verenigen. Daarnaast echter leverde de Huigendijk voor de waarschap
pen van Geestmerambacht ook problemen op inzake de waterlozing; Geest
merambacht had hiertoe de Waard nodig en deze moest op haar beurt het 
overtollige water kwijt zien te raken; voor dit doel was o.a. de Jan Boijes
overtoom, die linksonder op de kaart van Laurens Pietersz. te zien is, ge
maakt o. Het was ook van belang voor het behoud van de Huigendijk <lat het 
voorland aan de kant van de Schermer behouden bleef. In 1544 lag van het 
land van Oterleek nog eenvierde buiten de Huigendijk aan de zuidzijde, maar 
volgens een verklaring van ingezetenen van Oterleek voor twee commissaris
sen, die in dat jaar op last van de keizer de staat van de dijken in het Noor
derkwartier moesten opnemen, sleten die buitenlanden sterk af 10. Wanneer 
we de kaart van 1565 bekijken dan valt op dat de zuidelijke kant van de 
Huigendijk vrijwel geen aanwassen heeft, maar <lat daarentegen juist aan de 

7 Chr. Kramm, Geschiedenis van de beeldende kunsten in de Nederlanden, Amsterdam 
1857-1864, 6 din. in 3 banden, DI. V. p. 1286; A. J. van der Aa, Biographisch Woor
denboek der Nederlanden, di. 15, Haarlem 1872; de bij Kramm en van der Aa ge
noemde veilingcatalogus van F. Muller heb ik niet terug kunnen vinden. 

8 B. Voets, De verhouding van Egmond tot hare Hollandsche Parochies in: Haarlem
sche Bijdragen, di. 60, Haarlem 1941 p. 236-267 p. 240; 0. Opperman, Fontes Eg
mundenses Utrecht (WHG) p. 76; Fr. van Mieris, Groot Charterboek Ip. 166.

0 H. E. van Gelder, De bedijking van de Heerhugowaard (1624-1631) in: Alkmaarse op
stellen, Alkmaar 1960 p. 92, herdrukt in: B. V.G.O. IVe R. di. 5 (1906) p. 231-274.

1° Catalogus van kaarten enz. betrekking hebbende op de oudere en tegenwoordige ge
steldheid van Hollands' Noorderkwartier aanwezig op de tentoonstelling in bet Sted. 
Museum te Amsterdam gedurende de maand sept. 1917, Leiden 19643: Inleiding door 
A. A. Beekman p. 18 e.v. 
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t in de tegenwoordige poldervaart van de Heerhugowaard veel
noordkan , . 1 d d' . d . . . ewassen Het waren deze net an en 1e m e Jaren zesttg vanland 1s aang · . . 

· de eeuw aanleiding gaven tot tal van processen; m de zeventtendede zest1en . . 
te weten op 4 juni 1655, 1s h1erover een laatste akkoord gesloten 11

. eeuw, · d · d d d"k h d d kwesties betrof het ntet e e1gen om van e IJ en et aangrenzen eIn eze . 
1 d dat via aanwas verkregen was, maar het vruchtgebrmk van dat land.
1:

n 

het Noorderkwartier behoorde oorspronkelijk, voor zover dit nagegaan 
kan worden, de dijk aan de landsheer, dus de graaf of de eigenaars van de
heerlijkheden. Vaak had de graaf het vruchtgebruik geschonken aan een
kerk. z0 werden de kerkmeesters van Grootebroek en Bovenkarspel op 19
november 1593 nog in hun rechten inzake de vruchten en emolumenten van 
de zeedijk door het Hof van Holland bevestigd. Er zijn meer voorbeelden 
waarbij kerken met het grasgewas van de dijken zijn begiftigd, o.a. de kerk 
van Medemblik en die van Wormer, die reeds v66r de vijftiende eeuw het 
grasgewas van de Beemsterdijk mocht m�aien 12. 

Ben ander aspect van de waterstaatszaken was het dijkonderhoud: in 1319 
had Geestmerambacht bij de grote verstoeling (vaststelling van het deel dat 
de ingelanden aan het onderhoud van de dijk moesten bijdragen) de gehele 
dijk van Oterleek westwaarts af tot de poorten van Alkmaar onder zich ge
kregen: dat was de Huigendijk en de Oudorperdijk; in 1326 was Geestmer
ambacht voor een deel outlast van het onderhoud van de Huigendijk en werd 
bepaald dat de Schager- en Niedorperkoggen 400 roeden te meten vanaf de 
Oterleekse dijk moesten onderhouden 13. Hier moeten we waarschijnlijk de 
oorsprong zoeken van de banscheiding tussen Geestmerambacht en de Kog
gen zoals die op de kaart van Laurens Pietersz. staat aangegeven (vanuit het 
midden schuin naar rechts verlopend). Weliswaar was de overheid eigenaar 
van de di_jken, maar terwille van het onderhoud, dat door de naast belang
hebbenden verzorgd moest worden, was deze overheid zeer welwillend; dijks
onderhoud immers was van algemeen landsbelang. Zo werden tal van or
donnanties uitgevaerdigd waarbij aan de dijkgraaf en zijn mannen werd toe
gestaan voor dijksonderhoud zoden uit het land, dat direct aan het te ver
sterken dijksdeel lag, te steken mits men de eigenaar van dat aangrenzende
land hiervoor schadeloos stelde. Waren deze landen echter aanwassen, en dus
krachtens buitendijks regaal eigendom van de overheid, dan hoefde uiteraard
geen schade vergoed te worden 14• Op de kaart van Laurens Pietersz. is ten

11 Oudarcbief van de Polder Heerhugowaard (berustend bij het Hoogheemraadschap 
Hollands Noorderkwartier te Alkmaar) L571. 

12 G. de Vries Azn., Het dijks- en Molenbestuur in Holland's Noorderkwartier, Amster
dam 1876 p. 241-245.

13 G.
_ 
d� Vries Azn., als boven p. 143 en 147; ook in 1338 is dit nog zo; zie Fr. van

Miens, Groot Charterboek II p. 614. 
" H. G. Kronenberg, Rechtsgeschiedenis van den Aanwas Leiden 1911 (diss. Leiden) p. 

57 e.v.; De Groot zegt dat het recht op aanwas een oud recht van de Friezen was en 

17 



noorden van de Huigendijk met gele waterverf een hoeveelheid land aange
geven; dit land, inzet van de processen, moet wel als aanwas gezien warden; 
het eilandje, 'Lamsbosch', mogelijk als opwas. Krachtens het regaal zouden 
dijkgraaf en heemraden van die gebieden gerechtigd geweest zijn namens de 
overheid van deze aanwassen de gewassen, in casu riet, te halen. Deze pro
dukten waren bovendien voor het dijksonderhoud van grate betekenis: het 
riet zorgde gemengd met aarde voor een versterking van het dijklichaam. In 
tal van ordonnanties treft men voorbeelden aan dat de overheid riet be
schermde; zo bepaalde Maximiliaan aani?aande de Westfriese dijk op 1 sep
tember 1495: 'Item dat niemandt gheen riedt uytten vier coggen van 't 
Dyckgraefschap van Medemblik voeren en sal op den boete van ses pondt' 15. 

In het eerste memoriaalboek door Mr. Arnoult Sasbout, griffier van het Hof 
van Holland over de periode november 1513 tot januari 1525 staat een or
donnantie van Geestmerambacht waarin over het riet werd beapald: 'Item 
dat men geen riedt snijden, noch uyten landen dragen sal v66r oft naer die 
zonne (d.w.z. 's nacbts) op die verbuerte van drie ponden, mair die geene 
die riedt snijden wil, sal tselve te kennen geven den eygenaer oft den dijck
grave binnen drie dage ende binnen denselven dire dagen betalen uptie boe
ten voirsz., ten wair hij des eygenaers gemoede hadde, van welcke boeten 
dal die dijskgrave hebben die twee delen ende die eygenairs een derden
deel' 16• 

Keren we terug naar de rietlanden in kwestie ten noorden van de Huigendijk. 
De overheid was dus eigenaar van de dijk, maar het onderhoud lag in handen 
van de dijkgraaf en waarschappen van Geestmerambacht en de Schager- en 
Niedorperkoggen. Aanwassen aan de dijk zouden dus vrijelijk benut mogen 
warden voor de versterking of onderhoud van de dijk. Bepalingen, ordon
nanties of keuren omtrent de gewassen, die op die gronden zouden groeien, 

de graaf dit recht niet aan zich getrokken had (Tnleiding tot de Hollandsche rechts
geleerdheid II, 9, 20); Beekman en de Vries Azn. beweren het tegenovergestelde; 
Kronenberg stelt dat een algemene regel voor het Noorderkwartier niet gegeven kan 
worden; op pag. 38 drukt hij een ordonnantie d.d. 24 januari 1591 van prins Maurits 
af (zie ook Groot Placcatboek I p. 1252) waarin deze duidelijk het recht van de gra
felijkheid op aanwassen, rietbossen e.d. in de Schermer opeist; De Groot beriep zich 
voor zijn visie waarschijnlijk op een sententie van de Hoge Raad, waarbij op 22 de
cember 1605 een vonnis d.d. 8 juli 1604 van het Hof van Holland bevestigd werd; 
hierbij waren aanwassen en rietbossen buiten de Aagtendijk - de vroegere IJ- en zee
dijk ten noorden van Beverwijk - aan de eigenaren van het land erachter en niet aan 
de grafelijkheid toegewezen (Sententien en Gewezen zaken van de Hoogen en Pro
vincialen Raad in Holland, Zeeland en West-Vriesland, Rotterdam 1662 di. I p. 617-
631). 

'" A. A. Beekman, Het dijks- en waterschapsrecht in Nederland v66r 1795, Den Haag 
1907, 2 din. di II p. 1379 e.v. 

1
• G. de Vries Azn., Een drietal ordonnantien betreffende de Westfrieschen Zeedijk in: 

Versl. en Med. der Ver. tot Uitg. d. Bronnen van het Oude Vad. Recht II, Den Haag 
1892 p. 242. 
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d door de overheid, hier dus dijkgraaf en waarschappen van Geestmer-zou en . 
ambacht, enz. uitgevaard1gd mogen warden. Toen nu echter de waarschappen
van Geestmerambacht op 1� september 1562 een keur uitvaardigden, waarbij
b aald werd dat niemand net ten noorden van de Huigendijk mocht maaien
t::zij voor herstel van d� dijk en met vermelding en betaling van drie groot
aan de eigenaar van het net, kwamen de kerkmeesters van Oterleek hiertegen
in het geweer; zij beweerden voor het Hof van Holland, waar de zaak nadat
voor een commissaris geen vergelijk kon warden getroffen, werd behandeld, 
dat de keur ten onrechte was uitgevaardigd en drie groot veel te weinig was 
voor een snee riet; een snee riet was wel een carolusgulden waard. De kerk
meesters van Oterleek gingen bierbij van bet standpunt uit dat bet vruchtge
bruik sinds mensenheugenis aan hen toekwam van 'seeckere vierentwintig
mergen Rietbosschen gelegen benoorden den Hugendyck'. 
De waarschappen van Geestmerambacht voerden voor het Hof van Holland 
aan dat de kerkmeesters ook de bestuurderen van de Schager- en Niedorper
koggen hadden moeten laten dagvaarden daar het omstreden rietland ook in 
de ban van die waterschappen lag. Verder ontkende zij dat de kerk van 
Oterleek enige eigendoms- of gebruiksrechten had op de rietlanden, die 
slechts als aanwassen te zien waren. Deze leverden riet en zoden noodzake
lijk voor het onderhoud van de Huigendijk. Wei hadden de waarschappen 
van ouds uit vroomheidsoverwegingen, 'pietatis intuitu', datgene wat van het 
riet overbl�ef aa� de ker� van Oterleek gelaten. Het Hof van Holland ge
lastte een mspectle ocula1r; op 9 februari 1568 deed het uitspraak en be
paalde dat de waarschappen terecht hun keur hadden uitgevaardigd. De kerk
meesters van Oterleek gingen van dit vonnis in beroep bij de Grote Raad
van Mechelen. De sententie hiervan is nog niet bekend; wel wordt als dekerkmeesters in 1590 tegen de ingelanden naar een sententie van 23 juni1570 van de Grote Raad verwezen; hierbij was bepaald dat degenen die deHuigendijk onderhielden gerechtigd waren het riet te snijden als zij tweederde van de waarde van het riet aan de kerk van Oterleek afstonden. Uit een kopie van een uittreksel van de ontvangsten over 1575 van de kerkvan Oterleek blijkt dat er inderdaad rietlanden, het 'kerckebosch' genaamd,ter grootte van 26 morgen onder de bezittingen van de kerk vielen 11. Tochschijnt

. de kerk haar rechten inzake de rietlanden niet al te goed hebbenverdedtgd daar we in het oudarchief van de Heerhugowaard een kopie vaneen verzoek d.d. 7 juli 1620 aantroffen waarbij de kerkmeesters er overklagen dat de kerkmuren op instorten staan, en er daarom om teruggave vande opbrengst van de rietlanden werd gevraagd 1s.

17 J. Belonje, Oterlee_k's Kerkegoed omstreeks den Reformatietijd in: Bijdragen voor de
��;\�· van het b1sdom Haarlem di. 46 1929 p. 449; Oudarchief Heerhugowaard

18 als noot 17. 
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Een en ander wordt definitief geregeld als de Heerbugowaard al is droogge

malen; de betwiste rietlanden liggen dan tussen de oude en de nieuwe Hui

gendijk in de enigszins grillig verlopende ringvaart 19
. Bij bet akkoord dat op

4 juni 1655 tussen bet polderbestuur van de Heerbugowaard en de kerk

meesters van Oterleek werden gesloten deden de laatsten van al bun retbten

op de rietlanden afstand tegen een betaling van 400 gulden door de be-

dijkers van de Heerbugowaard. 

Bij een door mij uitgevoerde inspectie oculair medio 1969 bleken de rietlan-

den in de ringvaart nog steeds te bestaan, en gezien de grote stapels afge

sneden riet ook nog steeds gebruikt te worden. Onderzoek naar eigendoms

of gebruiksrecbt biervan viel buiten deze bistoriscbe naspeuring.

10 Volgens gedrukte kaart van 1631 van Anthonis Metius; aanwezig in het Oudarchief
Heerhugowaard L 10. 

Boekennieuws 

PLAATJES IN SOORTEN

J. van Venetien. Hart van Kennemer

/and; Album van /even en werken in

Midde11-Ke1111emerland door de eeuwen

heen. 
Wormerveer 1968. Prijs f 72,25.

Th. Laurentius. Een Kabinet van Rij11-

streek Gezichten; De Rijn van Woerden

tot Katwijk. 

Bussum 1969. Prijs f 39,50.

J. G. M. Boon. Lopik Nu; 22 tekeningen

van Chris Schut voorzien van historische

toe/ichtingen. 

Uitgegeven ter ge!egenheid van het af
scheid van burgemeester L. Schuman op
30 april 1969. 

Het ziet er voorlopig niet naar uit, dat
er spoedig een einde zal komen aan de
stroom van publikaties over lokaal- en
regionaal-historische onderwerpen, die

20 

de Jaatste tijd over ons uitgestort wordt.
Wie de ontwikkelingen op dit gebied
een beetje bij wil houden, dient er dan
ook wel rekening mee te houden, dat
<lit een steeds inspannender bezigheid
dreigt te worden. 
Gelukkig hoeven de luien en mingelet
terden onder ons zich niet helemaal on
gelukkig te voelen. Tegelijk met bet aan
tal 'boeken met letters', zoals mijn Wa
terlooplein-boekhandelaar ze noemt,
neemt de hoeveelheid plaatjesboeken op
het terrein van de plaatselijke of gewes
telijke geschiedenis enorm toe. Enerzijds
zijn het vooral reprodukties van zeven
tiende- en achttiende-eeuwse prenten en
tekeningen, die bijzonder in trek zijn.
Anderzijds wordt ook voor oude an
sichtkaarten de belangstelling steeds gro
ter. 
De populariteit van deze vorm van ge
visualiseerde nostalgie groeit het sterkst
in de Randstad Holland. Dat is ook niet
zo verwonderlijk. Nergens zijn industria
Jisatie en verstede!ijking zo ver voortge-

hreden als in dit dee! van ons _!and.

� ens ook heeft de schoorsteenp1Jpen
erg 

rauwe-woonblokken-cultuur zulke 
en g' 

teske vormen aangenomen als hier. 
gro ·· d t ct· 
Het valt te begnJpen, a m�nsen_, . 1e 

· deze monotonie last van 1dent1te1ts-
m ·· t o k  · 

oblemen knJgen, s eun gaan z e en m 
pr d ' .. 
het 'Jandschap _van aarvoor . J�et z1Jn
vriendelijke weilanden en hmsJes met 
tuintjes. In zijn meest idyllische vorm 
vinden wij dit terug op de zonovergoten
topografische prenten en tekeningen, die
ons in zo groten getale uit de zeventien
de en achttiende eeuw overgeleverd zijn.
Technisch van goede kwaliteit en zon
der moei!ijke artistieke toestanden, schij
nen ze een rustpunt te bieden aan de
mensen voor wie de wereld om hen been
soms wat al te snel verandert. Maar is
het schuldbewustzijn of geestenbezwe
ring, die maakt, <lat we ze zo vaak ca
deau krijgen van bedrijven, die nu juist
bet gelaat van Nederland zo. onherroe
pelijk veranderd hebben? 
Bij de prentbriefkaarten uit bet begin 
van onze eeuw Jigt de zaak enigszins an
ders. Zij bieden ons minder gelegenheid 
tot onbekommerd romantiseren van het
verleden. Begrijpelijk; want onder de
mensen die zich, sommigen met het rij
wiel aan de hand, in het midden van de
Dorpsstraat opgesteld hebben, herken
nen we maar al te goed onze groot
ouders, van wie we weten, dat bun !e
ven grotendeels uit werken en armoe lij
den bestond. Toch, zoals ze daar staan
met hun witgesteven jurkjes en hun
k?rtgeknipte koppen, ontkomen zij ook
��et aan onze idealiseringsdriften. De
t1Jd heeft kennelijk zo'n grote afstand
g�schapen tot de vaak ellendige omstan
d1��eden waarin zij Jeefden, dat wij hun 
misere met minder emotie bekijken 
maar hen steeds meer gaan benijden 0rr:
d_� groene ruimte en de frisse lucht waar
ZtJ nog van konden genieten. 
Is dit nu een reden om alle topografischeplaatwer�en verwerpe!ijk te noemen?Zeker met! Er is niets heerlijkers alsplaatjes kijken en daarom wil ik o�kmet genoegen melding maken van eenpaar �oeken die de laatste tijd verschenen ZtJn. 
0111 meteen . 
be . maar met superlat1even te
we�:

n�n: Hart va_� Kennemerland, dat
nitgegeven b1J het 50-jarig bestaan

van . de Hoogovens in 1968, bevat de
mo

_
o1ste reprodukties van gezichten op 

d?ipen en landschappen, die ik ooit ge
zien �eb. Ik had niet vermoed, dat de
t�chmek van het weergeven van acht
hende-eeuwse aquarellen en tekeningen
al zo ver g�_vorderd was. Het mag dan
wat duur ZtJn, als kijkboek is <lit een
werk waar ie steeds weer in gaat blade
ren. 
De afbeeldingen hebben betrekking ophet gebied, dat de gemeenten Velzen Beverwijk �n_ Heemskerk omvat. Yoo;�over er knttek op te Jeveren valt, zouJe kunnen zeggen, dat de buitenplaatsennaar verhouding misschien wat teveel
a�ndacht gekregen hebben. Dit is echter
n�et bet . geval bij de prentbriefkaarten,
die ook m het boek gereproduceerd zijn.
De same-?steller heeft hier een grote
hoeveelh�1d dorpsgezichten bijeenge
bracht, d1� o�� een goede indruk geven
van het mterhJk van Midden-Kennemer
Jand in de jaren 1895-1925. 
Behal�e een stortvloed van plaatjes in 
allerle1 soorten, . bevat dit boek nog
n:eer. Van Venetten heeft zich namelijk
met tevreden gesteld met het schrijven
van k�rte aantek�ningen bij de gerepro
ducee1 de afbeeldmgen. Hij heeft ook
nog getr�cht !n een vijftigtal bladzijden
de gesch1edems van dit dee! van Kenne
merland te schetsen, waarbij hij er voor
al _ naar gestreefd heeft de sociaal-econo-
1111sche aspekten goed tot hun recht te
doen komen. Omdat hij duidelijk op een
heel __ breed publiek mikte, moest de
s�hnJver voortdurend allerlei algemene
h1stonsche begrippen uitleggen, die in

�1
J

·j; verhaal -�oor_�wamen. Onvermijde-
. moe_st htJ, b1J de betrekkelijk ge-

nnge numte die hem ter beschikking
st�n?, de zaken soms wel eens erg sim
phst1sch voorstellen of zich met wat al
gemeenheden uit een lastig probleem
'.·edden. Dat neemt echter niet weg, dat
1� veel bewondering heb voor zijn po
gmg h�t verleden van Kennemerland te
besc�niven op een manier, die ook voor
outsiders begrijpelijk is. 
Te��n deze typografische krachttoer van
!"fe1Jer Pers te Wormerveer moet vrijwel
1eder _ander plaatjeswerk het op het
?genbhk afleggen. Dat is eigenlijk we!
J�mmer voor het andere boek, dat ik
h1er noemen wil. Een Kabinet van Rijn-
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streek Gezichten bevat namelijk aller
aardigste reprodukties van prenten en 
tekeningen uit het gebied tussen Woer
den en Katwijk. De weergave van de 
prenten daarin is over het algemeen 
voortreffelijls-. De tekeningen en aqua
rellen komen echter wat flets over, waar
door ze soms niet altijd even duidelijk 
zijn. Waarschijnlijk is dit mede het ge
volg van het gebruik van een te grove 
papiersoort. 
De samensteller heeft bij de afbeeldin
gen af en toe korte historische aanteke
ningen gemaakt, die mij niet altijd be
trouwbaar lijken. Zo is het bijvoor
beeld niet juist, dat ter plaatse van 
het latere Ter Wadding in de negende 
eeuw al de namen 'Wadding' en 'Wad
dinghem' voorkwamen. Meer lof ver
dient de samensteller voor de keuze van 
de hier gereproduceerde afbeeldingen, 
die beslist evenwichtiger is dan in Hart 
van Kennemerland. Ben ernstige blun
der van de uitgever is tenslotte, dat het 
boek op de omslag een andere titel 
draagt dan op het titelblad. In plaats 
van 'Ben Kabinet van Rijnstreek Ge
zichten' blijkt het dan plotseling 'Ben 
Kabinet van Rijnlandse Gezichten' te he-
ten. 
Ben aardige variant op het plaatjes-met
praatjes-werk is Lopik Nu. Dit is een 
envelop met 22 reprodukties van teke
ningen van karakteristieke punten uit 
Lopik en omgeving. Men heeft deze 
speciaal door de tekenaar Chris Schut 
laten vervaardigen ter gelegenheid van 
het afscheid van de burgemeester. De 
kosten ervan werden gedragen door tal
rijke politieke, culturele en andere maat-

schappelijke organisaties in de gemeenteLopik. 
Achter op iedere afbeelding heeft J. G 
M. Boon een historisch commentaar ge: 
schreven, dat in het kort iets vertelt overhet verleden van het bouwwerk of de buurt, die op de tekening voorkomen. Uiteraard kon hij niet diepgravend op 
allerlei kwesties ingaan. Daarvoor ontbrak hem de ruimte ten enenmale. Des
ondanks weet hij ons nog aardig Wat 
lokaal-historische informatie te bieden. 
Slechts een enkele maal vervalt hij in algemeenheden of wordt hij in zijn be
knoptheid onduidelijk. Niet iedere lezer zal b.v. onmiddellijk doorhebben, waar
om in 1619 allerlei mensen in de Lopi
kerwaard uit hun kerkelijke functies ge
zet werden. 
Bij het bekijken van deze tekeningen heb 
ik mij afgevraagd of hier voor lokaal
historische verenigingen niet een inte
ressant werkterrein ligt. In iedere plaats zijn, misschien ook wel onder de ama
teur-historici, mensen te vinden, die 
graag tekenen en schilderen. Als men hun nu vraagt alle oude of karakteristie
ke plekjes ter plaatse af te beelden en 
tegelijkertijd werkgroepjes vormt, die 
daar zoveel mogelijk historische infor
matie over verzamelen, dan vergroot 
men daardoor de mogelijkheid tot ac
tieve benadering van het verleden. Bo
vendien is de kans groot, dat men door 
deze nieuwe samenwerkingsvorm men
sen weet aan te trekken, die tevoren nog 
nauwelijks weet hadden van hun lokale 
geschiedenis, maar er nu ongemerkt door 
geboeid raken. 

R. Rentenaar

Archiefnieuws 

NEDERLANDSE LOCALE 
GESCHIEDENIS IN ENGELSE 
ARCHIVALIA 
In bet 'Contactblad' van mei 1968 gaf 
ik een overzicht van dr. H. Brugmans' 

22 

'Verslag van een onderzoek in Engeland 
naar archivalia, belangrijk voor de ge
schiedenis van Nederland' (1895). 
Inmiddels heb ik getracht met behulp 
van dit verslag enkele stukken terug_ te 
vinden, waarvan Brugmans vermeldt dat 

. bet public Record Office, ·· berusten m ff' fd ZIJ • bet Foreign O ,ce, a . archief v;� bleek inmidd�ls z?veel ve�·}{ollan<l. "n dat het m1sscl11en not!lgderd te z1J ' , an .. d arover bier een en ander doorkan zyn a, 
te geven. 47 190 d Wat Brugmans op _biz. . . on er
fl 11 d' vermeldt JS thans m hoofd-' o an ' . 1 • k t rug te vinden m de co lectte zaa e 'H' d ' 
'State papers, Foreign . 1eron, er JS een

b · k 'Holland and Flanders (referen-ru ne . 
. s p 83) die in 23 delen de penode ue · · ' b 'k 'HI 1577_1584 omvat. De ru ne' o land' 

(ref. s.P. 84) bevat 590 _delen. De delen 
1_573 omvatten de penode 1584-1780; 
574_589 een supplement over de jaren 
l700-1780, en dee! 5_90 is _een supple
ment met stukken rnt de Jaren 1619-
1665. 

Welke delen u voor een bepaald jaar 
nodig heeft, kunt u temgvinden in de 
'List of State Papers, Foreign', die te 
vinden is in de leeszaal (Round Room, 
kast 2 nr. 99). 
Van de inhoud van de 613 delen uit 
S.P. 83 en 84 is een gedeelte in regest
vorm gepubliceerd in de 'Calendrar of State Papers', die u eveneens in de Round Room vindt (kast 1 en 2). De pe
riode 1509-1547 in de 'Foreign and Domestic Series', de periode 1547-1590 in de 'Foreign Series'. 
De State Papers uit de daarop volgende jaren zijn voor een deel gecatalogiseerd in de 'Catalogue of State Papers, Holland' (Round Room, kast 2 nrs. 109/111). Deze bevatten inhoudsopgaven van de delen over de periode 1590-1659 en addenda uit 1560-1590. Wa�neer u deze catalogi vergelijkt met de mhoudsopgaven door Brugmans (zijnverslag kunt u opvragen uit de bibliotheek van het P.R.O., ru-. H. 17), zult u�ot de ontdekking komen dat de delenm Brugmans' tijd veel meer bevatten dan thans. 

De verzameling is namelijk inmiddelsherordend. De chronologische orde werdverbeterd, en tegelijkertijd werden eengroot aantal stukken die naar de toen�el�ende inzichten niet in de collectiehuishoorden elders geplaatst. Het ge I d vo g 1s dat thans een dee! van deoor Brugmans genoemde stukken nietmeer terug te vinden is. In de State Papers betreffende Engeland heeft men in·-

middels de oude orde hersteld, <loch bij de Foreign Series is dat nog niet gebeurd. Wanneer u in de State Papers 83 en 84stukken mist die door Brugmans werdenvermeld, kunt u het volgende proberen:De pamfletten die in de delen voorkwamen zijn er uitgenomen en in 1916 ingebonden en in de bibliotheek geplaatst (ref. Pamphlets, Holland). U zult er echter niet alle pamfletten in �ind�n; waar de ontbrekende zijn weet 1k met. Wel zijn er enige geschreven stukken met de pamfletten meegebonden, zoals b.v. in deel XVIII (1664-1667) een 'list of Danish ships, 1666'. Van de andere stukken die o-vergebracht we�den, zijn er een aantal, van zeer gevaneerde aard, opgenomen in de collectie 'State Papers Miscellaneous' (S.P.9). Een aantal stukken die uit S.P. 83 en 84 overgebracht werden naar andere verzamelingen, zijn beschreven in 'Mr. Hinds' mastercopy and rough working papers' (ref. O.B.S. 1215). Op de hierin voorkomende lijsten van over te brengen stukken zijn de nieuwe inventarisnummers aangetekend. De kaarten die het P.R.O. rijk is zijn het gemakkelijkst terug te vinden met behulp van een kaartsysteem dat op verzoek wordt getoond. Er is een rubriek Holland. 
-r:enslotte: in de 'Public Waiting Room'v�ndt men een kaartsysteem van stukkendie, hetzij als regest, hetzij in extenso in druk zijn verschenen. Men zoeke on�der het collectienummer, b.v. S.P. 9;S.P. 83 of S.P. 84. In de drukke vakantietijd moet men nogal eens Jang op de stukken wachten (drie tegelijk). Het beste kan men dadelijk bij ontvangst van de stukken nieuwe aanvragen, die dan bij het inleveren van de vorige worden overhandigd. �n v�orziening die navolging verdient 1s dat m een der leeszalen schrijfmachines beschikbaar zijn, zodat men transcripties kan typen. Overigens mag er uitsluitend met potlood worden geschreven. 

Het Public Record Office ligt aan Chancery Lane. De toegang tot de Jeeszalen is niet vrij. Om een 'Readers Ticket' te krijgen heeft men een introductie nodig van een rijksarchivaris, een hoogleraar 
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of van de ambassade. Eventueel kan 
men voor een keer een 'Temporary Per
mit' krijgen, dat slechts een week geldig 
is. 

N.Plomp 

GEMEENTEARCHIEF MAASSLUIS 
Van tijd tot tijd melden zich bezoekers 
op het gemeentearchief te Maassluis om 
inzage van de klappers op de naar bet 
Algemeen Rijksarchief overgebrachte 
archiefbestanddelen. 
Men beroept zich daarbij op het supple
ment Brouwer, de supplement-beschrij
ving van de doop-, trouw- en begraaf
boeken, registers van overledenen en �e
scheiden behorend tot de gaardersarch1e
ven in Zuid-Holland van voor de invoe
ring van de burgerlijke stand van H. 
Brouwer, uit 1959. . De werkelijkheid is ietwat gecomphceer
der, dan hetgeen Brouwer o.m. op blad-
zijde 113 vermeldt. . Voor het genealogisch onderzoek d1enen 
de volgende klappers: 
I bewaard in de kluis, Govert van 

Wijnkade 30 te Maassluis, te r�ad
plegen na afspraak met de archiva
ris, telefoonnummer (01899)-2811, 
toestel 25: 
1. een klapper op de archieven van

de weeskamer 1614 - (1700) op 
fiches, alfabetisch en patrony
misch, 2 dozen; 

2. een klapper op de notariele ar
chieven op fiches, 3 dozen; 

3. een klapper op de trouwboeken
1609-1811, 3 delen; 

II op bet Algemeen Rijksarchief, Bleij
e11burg 7, 's-Grave11hage, tel. (070)-
180196, berusten: 
4. een klapper op de doopboeken

1651-1811, 3 delen; · 
5. een klapper op de trouwboeken
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1609-1811, die naar de vorm nog niet geheel voltooid en voor hetpubliek toegankelijk is; 

III bij de beer D. van Baalen, archiva. ris tot 1961, Achterstraat 16 te Zoe. 
/en, tel. (03448)-412, is nog aanwe
zig (en in verdere bewerking): 
6. een klapper op begraafgegevensvan 1673-1811 op fiches; 

IV voorls is door bemiddeling van de secretaris-kerkvoogd van de Her
vormde gemeente te Maassluis, de beer T. Mastenbroek, Van der Helst
plein 15 te Maassluis, tel (01899)-2524, te raadplegen: 
7. een klapper op de lidmatenregis

ters van de Nederlands Hervormde Kerk van 1608-(1727), op fi
ches, 4 dozen. 

De registers en klappers worden uiter
aard in bet kerkelijk archief bewaard. 

Ter toelichting diene dat bet weeskamerarchief (1614-1810) zich in de klui� Go
vert van Wijnkade 30 le Maasslms be
vindt. 
Het feit, dat Maassluis deel uit maakt 
van bet archivariaat van de gemeenten 
Maassluis en Naaldwijk - en dat de ar
chivaris dus regelmatig een halve week 
in de andere gemeenle werkzaam is -
houdt in, dat men zich van te voren van 
zijn aanwezigheid op de hoogte moet 
stellen. De accommodatie is goed, maar 
beperkt. Het maken van een afs�raak 
om inzage van klappers of arch1efbe
scheiden ter inzage te krijgen is dus 
noodzakelijk. Bij afwezigheid van de be
heerder wordt geen i11zage verleend. 
Ben voorafgaande telefonische afspraak 
voorkomt dus een vergeefse reis! 
Maassluis, 1 januari 1970 B. Ri11ge/i11g 

Archaeologie 

d papers. A contribution toRotter am ' k / 
. val archaeology. Te sten van e-11�edie 

ehouden tijde11s het symposium 
zr11g

e

,,';1/ddeleeuwse Archeo/ogie in oudevoor 
t�den' te Rotterdam, Scl1iedam bi1111ens 

24 · 1966[) lit van 21 t/m maa,t ell e d · J G N . ven onder re ache van . . . 
Uiigegd

e Rotterdam, 1968. Prijs f 12,50 Renau · II b" I Sief verzendkoslen; le beste en tJ exc u .. d" . C . · Archaeologische Coor matte omm1Ss1e 
p/a Pakhoed, Vasteland 46, Rotterdam. 
De wens om de sedert 1945 in en rond 
Rotterdam op gang_ geko��en bouwac
t' ·ieiten archaeolog1sch btJ te houden, 
1
1
�d

1 
de erloe dat in 1959 gevormd werd e1 . . d . d 'Coordinatie comm1Ss1e van a vies 

i:zake archaeologisch onderzoek bin
nen bet ressort Rotterdam'. De hoofd
taak van de Commissie werd allengs het 
werk le begeleiden van de ter vervulling 
van deze wens aangestelde archaeoloog
historicus C. Hoek. Behalve begeleiden 
heeft de Commissie echter ook andere 
activiteilen ontplooid; zo organiseerde 
zij in 1966 een vier-daags inlernationaal 
symposium voor middeleeuwse archaeo
logie - het eerste bier te lande! Het the
ma was 'Middeleeuwse arcbaeologie in 
oude binnensteden'. Het plan om de 
daar gehouden 17 voordrachlen gebun
deld uit te geven, heeft na twee jaar ge
resulteerd in het hier te bespreken boek. 
Het werd met een artikel vermeerderd 
en verscheen vanwege bet internationale 
karakter onder een Engelse litel. 
Het hoofdthema van bet symposium be
trof dus stadskerna.rcha.eologie, 7 arti
keJen handelen daar ook over. Ook bij 
opgravingen te voorschijn gekomen 
voorwerpen zijn bet onderwerp van een 
aanlal artikelen: 2 handelen over cera
miek, 2 over metaal en 1 over glas. De 
overige a.rtikelen beslaan algemene on
derwerpen, die direct of indirect met 
middeleeuwse a.rchaeologie samenhangen. De lezer, die het tot bier volgehouden heeft, vraagt zicb nu ongetwij-

feld af, wat wel de reden is deze bun
del in 'Holland' te bespreken. Welnu, 
deze reden is tweeledig. Ten eerste zijn 
er twee artikelen, die specifiek Holland
se onderwerpen behandelen. 
C. Hoek verhaalt in een pregnant arti
kel, hoe het 'Oudheidkundig bodemon
derzoek rond de Nieuwe Maas' gesta.lte 
kreeg en wat bij dit onderzoek de ver
schillende thema's zijn: prehislorische 
nederzettingen (voorn. uit de voor-Ro
meinse IJzertijd), Romeinse occupatie, 
middeleeuwse ontginningen, kaslelen en 
stedelijke vestigingen (Vlaardingen, 
Schiedam, Rotterdam). Voor de twee 
laatste categorieen is een inslructief over
zicbt van plattegronden toegevoegd, 
waarop een 24-tal niet-kerkelijke mid
deleeuwse · gebouwen uit het gebied op 
dezelfde schaal zijn samengebracht; het 
varieert van kastelen tot stadspoorten, 
daarna,ist twee gasthuizen, een land
bouwschuur en een vuurtoren. Uit een 
oogpunt van historische demografie is 
bet interessant te lezen over de inten
sieve bewoning van dit gebied, waar 
voortdurend de dreiging van overslro
mingen bestond; opgra.vingen en waar
nemingen hebben aangetoond dat het 
gevaar talloze malen reeel was. De door 
archaeologica. dateerbare grondlagen, 
die afgedekt of gescheiden worden door 
kleidekken, daar door de o·verstromin
gen gedeponeerd, leveren een belangrij
ke bijdrage tot een vorm van historische 
bodemkunde. Daarmee zijn de regionaal 
bepaalde waarnemingen (men zie daar
voor bet uitgebreide litteratuuroverzicht 
aan bet eind van bet artikel) van een 
veel wijdere betekenis geworden. 
Het onderwerp van bet tweede Holland
se artikel sluit aan bij het eigenlijke the
ma van bet symposium: bet stadskern
onderzoek. Het heeft betrekking op Am
sterdam, da.t met Groningen tot voor 
kort bet enige tweeta.l Nederlandse ste
den was, waar bet oudheidkundig bo
demonderzoek systema.lisch verricbt is 
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of nog wordt. Wat de volledige publi
katie van deze belangrijke onderzoekin
gen betreft is Amsterdam zelfs een uni
cum. De hoofdstedelijke delver H. H. 

van Regteren Allena heeft onder de ti
tel 'Town-centre research in Amsterdam' 
een overzicht gegeven van de opgravin
gen sedert 1954. Voortdurende veran
deringen en vergrotingen van de kerk; 
zware ophogingen om het bebouwbare 
stedelijk areaal uit te breiden; funde
ringsresten van, overigens verdwenen, 
houten huizen; hiermee samenhangend 
het probleem van continu'iteit of discon
tinu'iteit in de percelering; bij de opgra
vingen gevonden voorwerpen, die een 
kijkje geven op de betrekkingen, al of 
niet commercieel, met veraf gelegen Jan
den. Het zijn de verschillende elemen
ten, san1enhangend met de ontwikkeling 
van een laat-middeleeuwse stad - het 
allereerste begin van Amsterdam moet 
ergens in de 13de eeuw liggen, maar de 
grote ontwikkeling vond plaats in de 
14de en vooral de 15de eeuw -, die de 
revue passeren. De voordracht, als arti
kel in de Papers zeer mooi ge'illustreerd, 
is een samenvatting in het Engels van 
Van Regteren Altena's eerder versche
nen Nederlandse publikaties. Ten gerie
ve van de ge'interesseerde noem ik de 
belangrijkste: 'Stadsonderzoek in Am
sterdam' (Groningen, 1966), 'Opgravin
gen aan het Damrak te Amsterdam' 
(Jaarverslag Kon. Oudheidkundig Ge
nootschap, 1963/4-1964/5, p. 51-84) en 
'De opgravingen in het Hoge Koor van 
de Oude Kerk' (56e Jaarboek van het 
Genootschap Amstelodamum, 1964, p. 
11-30).
Het Amsterdamse onderzoek past ge
heel in het Europese kader van het on
derzoek van middeleeuwse stadskernen. 
Omdat het ondoenlijk is de in Rotterdam 
besproken steden ieder afzonderlijk uit
voerig te refereren, volsta ik met een 
opsomming van de onderzoekers, hun 
st.eden en de taal waarin werd gespro
ken/ geschreven. 

A. E. Herteig over Bergen-Noorwegeu 
(E), H. Stiesdal over Ribe-Denemarken(E), W. Neugebauer over Lubeck (D) 
J. Pallister over Southampton (E), e�
A. L. J. van de Walle over Antwerpen
(N). 

Ook bij de overige artikelen moet ik 
me, hoe belangrijk sommige ook ziin, beperken tot een opsomming. 
R. Borremans over de produktiecentra 
van middeleeuws aardewerk in het Maasgebied (F), G. C. Dunning met een ma
gistraal overzicht van de bandel in middeleeuws aardewerk rond de Noordzee(E), H. Drescher over middeleeuwse bronzen grapen (dat zijn pot.ten op driepoten) (D), B. W. Spencer over middel
eeuwse pelgrimsinsignes (E), J. A. Bron
gers en H. F. Wijnman hebben, uitgaan
de van 17e eeuwse Nederlandse schilderijen, een chronologie opgesteld van roe
mers, het bekende type drinkglas (E). Van de artikelen met een algemene 
strekking moeten voor Nederland ge
noemd worden: J. C. Visser over het historisch-topografisch onderzoek van 
Nederlandse steden (E) en G. D. van 
der Heide over zijn specialiteit: de 
scheepsarchaeologie (N). 
Zo is deze bundel - en dat is de tweede 
rede11 voor bespreking in dit tijdscbrift . 
met een archaeologische rubriek - meer 
geworden dan een simpele reeks voor
drachten; in zijn kaleidoscopische opzet geeft het een overzicht van de middel
eeuwse archaeologie, zoals deze tegen
woordig in West-Europa beoefend wordt. 
Het initiatief van de Commissie o.l.v. 
haar voorzitter H. J. E. van Beuningen 
is daarom zowel wat Symposion als Pa
pers betreft bijzonder te waarderen. Al
leszins op zijn plaats is tevens een pluim 
op de hoed van de redacteur J. G. N. 
Renaud, niet in het minst voor de fraaie 
vormgeving van de bundel. Dat loch de 
prijs voor dit boek Jaag kon blijven, ook 
daarvoor alle lof. 

H. Sarfatij

Mededelingen 

AARVBRSLAG VAN DE 
�JSTORISCHE VERENIGING VOOR
zum-HOLLAND 

DER DB ZINSPREUK 
�GILATE DEO CONFIDENTES' 
OVER 1969 
Het t,estuur �an d� verenigin� bestond 
· het verslagiaar wt de heren 1hr. T. A. 
t van Eysinga, voorzitter; G. J. Verburg, 
vice-voorzitter; mr. J. A. Borman, secre
taris; drs. D. van der Vlis, penningmees
ter; J. H. van Capellen; mr. J. E. J. Ge
selschap en drs. P. A. Henderikx. In de 
najaarsvergadering werd de heer H. C. 
vermaat tot bestuurslid en voorzitter ge
kozen, in de plaats van jhr. Van Eysin
ga, die volgens het rooster aan de beurt 
van afrreden was. 
In 1969 steeg het aantal leden van 1013 
tot 1036. De slijging met 23 was het re
sultaat van 67 aanmeldingen en 44 af
voeringen. De mutaties voltrokken zich 
alle in de sector 'gewone leden' (eind 
1969: 945). Het aantal buitengewone le
den (gemeenten, waterschappen e.d.) 
bleef 88, bet aantal ereleden 3. 
Eind 1969 waren van de 945 gewone 
leden er 90 Levens lid van 'Oud-Wassenaer', 102 van 'Delfia Batavomm' 10
van de Historische Vereniging Woe;den, 
170 van de Historische Vereniging 
Vlaardingen, 30 van 'Oud-Dordrecht' en 
2 van de Nederlandse Jeugdbond voor 
de bestudering van de geschiedenis. Het 
l?lale aantal bij de vereniging gere
g1streerde gecombineerde lidmaatschap
pen was eind 1969 dus 404 (eind 1968: 
370). De overeenkomst betreffende het 
gecombineerde lidmaatschap met 'Oud
Dordrecht', die in juni tot stand kwam, 
deed 18 nieuwe leden toevloeien· daar
naast lieten 12 personen die al lid van 
onze �ereniging waren zich naar het ge
combmeerde lidmaatschap met 'Oud
Dordrecht' overboeken. 
Overeenkomstig bet eind 1968 door de 
algemene vergadering genomen besluit 

begon op 1 januari 1969 de samenwer
king, op het gebied van de publikaties, 
met de Stichting Contactcentrum voor 
regionale en plaatselijke geschiedbeoefe
ning in Noord- en Zuid-Holland. De 
samenwerking had een goed verloop. 
Een gezamenlijke redactiecommissie 
werd gevormd; voor onze vereniging 
hadden in 1969 zitting de heren G. J. 
Verburg, drs. J. Fox en drs. P. A. Hen
derikx. Het blad 'Holland' verscheen 
stipt op tijd en in het voorgenomen aan
tal nummers (6). Voor de reeks 'Hol
landse Studien' werd als eerste deel een 
boek van drs J. H. G. de Graaf over de 
economisch-sociale geschiedenis van 
Moordrecht in voorbereiding genomen· 
het zal in het voorjaar van 1970 ver� 
schijnen. De besturen van de genoemde 
Stichting en van onze vereniging hielden 
in oktober een gezamenlijke vergadering. 
In de voorjaarsvergadering van de ver
eniging, die op 12 april in Rijnsburg 
werd gehouden, werd het financieel ver
slag over 1968 goedgekeurd. Voorts 
werd besloten tot een contributieverho
ging (de eerste sinds Jange tijd), en we! 
van f 10,- tot f 15,-; buitengewone !e
den van f 20,- tot f 30,- en f 30,- tot 
f 45,-. De poging om door een over
heidssubsidie de contributiefaciliteiten 
voor personen met een gecombineerd 
lidmaatschap te vergroten (thans 20% 
reductie) is niet geslaagd. Na de voor
jaarsvergadering, die dank zij de zeer 
gewaardeerde gastvrijheid van het Rijns
burgse gemeentebestuur in het moderne 
raadhuis kon worden gehouden, volg
den de aanwezigen geboeid het belang
wekkende expose van prof dr. W. Glas
bergen over de geschiedenis van de 
Rijnsburger abdij. Voor velen was het 
een verrassing te vernemen, dat de ver
eniging op enige meters van het (tweede, 
maar nog voorlopige) graf van graaf 
Floris de Vijfde had vergaderd. 
De zomerexcursie, ditmaal naar Enk-
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huizen, vond. plaats op 14 juni. Onder" 
de vele historische bezienswaardigheden 
die werden bezocht vormde het Zuider
zeemuseum naar veler oordeel bet hoog
tepunt. 
In de najaarsvergadering, op 29 novem
ber in Woerden, was behalve de boven
vermelde voorzittersbenoeming ook de 
verkiezing van de Kascommissie aan de 
orde. Gekozen werden de heren F. Bol
derheij en A. M. Verbeek te VJaardin
gen. De vereniging had die dag twee 
hooggeschatte gastheren: het Woerden
se gemeentebestuur en de Historische 
Vereniging Woerden. Onder de prettige 
en zeer deskundige leiding van de heer 
Jansen werd het Woerdens museum in 
het gerestaureerde oude stadhuis be
zocht; de heer Jansen voerde de aan
wezigen 's middags voorts aan de hand 
van dia's de historie van zijn stad in. 
De vereniging was met genoegen getuige 
van het uitreiken van de eerste exem
plaren �an het boek van de heet Jansen, 
'Van achter de oude schandpaal', aan 
het gemeentebestuur, en had de eer ook 

zelf een exemplaar te mogen ontvang Eerder was met hartelijke woorden e11.een boekgeschenk afscheid gen omen v � onze aftredende voorzitter, de heer v a, 
Eysinga. � 
De heer Verburg leidde van 18-21 se tember een excursie naar het graafsch II,
Jette in Belgie, vanwaar alle deelnem� 
enthousiast terugkeerden. ts 
Met bijzondere waardering zij verme111, dat ons lid de beer dr. J. Moser opnieu, bereid was, als accountant de financie� administratie te controleren en de iaar. stukken te beoordelen. 

B11. 

Op zaterdag 21 februari 1970 houdt dt Stichting Contactcentrum in een der za.

len van cafe-restaurant Gebr. Brink. mann, Grote Markt te Haarlem - aan, vang 10 uur - voor !eden en belangste� 
lenden een Contactdag, gewijd aan dt historische demografie. Nadere inlichtin, gen: H. M. van den Heuvel, Boshuizer. 
laan 11, Leiden. 

Verenigingsnieuws 

Cursus Arci1iefgebruik 
De Slichting Contactcentrum oragniseert 
in het voorjaar 1970 wederom een werk
cursus op het terrein van de lokale en 
regionale geschiedbeoefening in Noord
en Zuid-Holland. 
De heer Th. J. Poelstra, chef van de 
studiezaal van de Gemeentelijke Archief
dienst van Rotterdam en auteur van het. 
onlangs verschenen boek 'Een Hollands 
Stadsarchief; wegwijzer tot onderzoek', 
Rotterdam 1969, zal een werkcursus 
houden over: Archiefgebruik voor ama
teurhistorici op het terrei11 der lokale en 
regio11ale geschiede11is. 
De cursus zal bestaan uit een vijftal 
avonden, ieder van twee uur, en gehou
den word.en in het gebouw van de Ge-

meentelijke Archiefdienst, Mathenesser, 
laan 315a, te Rotterdam. De heer Poe!, 
stra zal iets vertellen over archivalia ea 
de ingangen daarop in plaatselijke ar
chieven. De cursus is vooral afgestemd 
op beginnende amateur-historici die eeD 
prille kennis op het terrein van het ar· 
chiefonderzoek willen verdiepen. 
De data waarop de cursus gehouden zal 
worden zijn: 5 rnaart, 19 rnaart, 2 apriL 
16 april en 23 april, steeds op donder· 
dagavond en van 20.00 tot 22.00 uur. 
De kosten voor deze cursus bedrageo 
f 20,- per persoon, te voldoen op de 
eerste cursusavond. 
Aanmelding kan geschieden door inzen· 
ding van een briefkaart aan het secre
tariaat van de Stichting. 
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