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TWEEDEJAARGANG NUMMER 2 APRIL 1970 

Mr. J. GESELSCHAP Messen uit Gouda 

'Het mesmaken werd hier voor dezen sterker als elders in Holland gedaan, 
men telde dertig bazen an dat handwerk en elf slijpmolens,' schreef Walvis in 
1713 1• Inderdaad was het aantal messenmakers te Gouda in de 1 7 de eeuw 
bijzonder groot. De ledenlijst van het gilde van St. Elooy van 1616 bevat 38 
namen van messenmakers, de lijst van 1666, toen °deze nering al achteruit-

1 

I.Walvis, Beschrijving der stad Gouda, Gouda 1713, deel I biz. 37.
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ging, nog 32 namen en bovendien 9 heftenmakers 2
• Oudere opgaven zijn er 

niet, maar de frequentie waarmede messenmakers in de stukken, met name 
de eigenboeken, vermeld worden geeft toch wel een indruk van de omvang 
van deze bedrijfstak in ·verschillende perioden. 
De Lange van Wijngaarden beweert dat reeds v66r het midden van de 14de 
eeuw hier veel mes sen werden gemaakt 3• De bron van zijn wetenschap· noemt 
hij niet. De eerste rnij bekende vermelding van een messenmaker dateert van 
1408, en ook daarna, tot het midden van de 16de eeuw, wordt dit beroep 
sporadisch vermeld. Daarentegen worden in de eigenboeken van 1561-1580 
minstens 15 verschillende messenmakers genoemd 4• Dat aantal wijst wel op 
een niet onaanzienlijke exportindustrie. Waaraan deze opmerkelijke groei 
van een bedrijfstak welke voorheen nagenoeg uitsluitend voor de plaatselijke 
behoefte zal hebben gewerkt te danken is weet ik niet. 
In en kort na 1580 nam het aantal messensmederijen nog sterk toe. Toen 
vestigden zich hier veel ambachtslieden uit 's Hertogenbosch, die gevlucht 
waren voor de Spanjaarden. Daarbij waren minstens 18 messenmakers4

• Ook 
uit andere plaatsen kwamen zij, maar uit Den Bosch toch verreweg de 
meesten 5

• 

Het kohier van het haardstedengeld van 1604 noemt slechts negen messen
makers, terwijl men er zeker 30 a 40 zou verwachten. Dat is wel verklaarbaar 
want het beroep werd alleen genoteerd als men behalve een haard voor de 
verwarming of keuken nog een oven of smidsvuur in huis had. Waar min
stens drie messenmakers aan een vuur arbeidden was hun aantal een veel
voud van het aantal smidsvuren. 
De in het kohier van 1604 genoemde messensmederijen waren merendeels 
gevestigd in de Lange Groenendaal en de Molenwerf. De veronderstelling dat 
zij geconcentreerd waren in de Messenmakerssteeg aan de Raam is derhalve 
onjuist. 
De messenmakers waren lid van het smidsgilde (St. Elooysgilde). In de gilde
brieven van het oude gilde, dat tijdens de eerste jaren van de opstand had 
opgehouden te bestaan worden zij niet afzonderlijk vermeld; wel in de brief 
van 1614 waarbij het gilde werd hersteld. Zoals dat bij de gilden gebruikelijk 
was moesten zij alvorens tot het gilde te worden toegelaten een proefstuk 
maken: 'de messemaeckers een wis (hos) staels tsamen te wellen alst behoordt 
ende dat te recken ende maecken tot een goedt lemmer nae der eijsch'. 

2 Archief van het Smidsgilde.
3 C. J. de Lange van Wijngaarden, Geschiedenis en beschrijving der stad van der Gou

de deel II Amsterdam en den Haag 1817, blz. 370.
• C�llectie �antekeningen van S. H. van der Kraals, biz. 370-372. Hij was afkomstig

uit Schagen (zie bijlage).
' Den Bosch had in de 16de eeuw een belangrijke exportindustrie van messen van zeer

goede hoedanigheid. Zie N. H. L. van den Heuvel, De ambachtsgilden van 's-Her
togenbosch v66r 1629 (diss. 1946) blz. 376-378.
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1 dere baas had zijn eigen merk, evenals in de pijpenindustrie. Natuurlijk liepe 
populair merk gevaar om nagebootst te worden. In 1621 werd het Benja-een 

in Benjaminsz. in de Lange Willemsteeg verboden om het merk 'de Lelle' 
�n Hendrick J ansz. die woonde 'in de vergulde lelie' aan de Raam te ge
�ruiken; zelfs als hij er een kroon boven plaatste. Wel mocht hij het wapen 
van Frankrijk, zijnde 3 lelien in een schild, slaan. Aryen J ansz. Burgh kreeg 
in 1650 van de burgemeesters toestemming om het merk '' Claverblad' aan 
te nemen 4

• Men mocht geen ander merk slaan dan waarmede men meester 
was geworden of dat men van zijn ouders had geerfd. Aan deze bepaling 
werd niet altijd de hand gehouden: Steven Batting kocht in 1682 het merk 
, 't Ancker' van de erfgenamen van Gijsbert Thijsz. Valkenburg. Een ster 
naast het merk waarborgde de koper dat het mes een goed Gouds produkt 
was, totdat dit merk misbruik werd, zodat de magistraat in 1654 de invoer 
van messen waarop de ster stond moest verbieden. 
In 1640 ontving het gilde een nieuwe gildebrief. De proef voor de messen
makers was gewijzigd: 'de messemakers zullen twee lemmers smeden ende 
die meesterlijk opmaken tot twee goede harterens messen ofte twee plaat
messen maken na den eysch'. Ik veronderstel dat met harterens messen be
doeld worden messen met een heft van hertshoorn. Bovendien was de gilde
brief uitgebreid met enige artikelen waarin het merkenrecht zoals dit sedert 
1614 was gegroeid werd vastgelegd en aangevuld. Het merken werd verplicht 
gesteld en de uitvoer van rauwe (onafgewerkte) lemmetten verboden. 
Inmiddels ondervonden de messenmakers zeer veel concurrentie van de goed
kope Solinger messen. Daarom deden zij in 1657 aan de messenmakers van 
Schagen het voorstel om gezamenlijk de Staten van Holland en West-Fries
land te verzoeken prijsbederf tegen te gaan door de import van Solinger 
messen door middel van invoerrechten te belemmeren, onder voorgeven dat 
die van Solingen geen accijns voor hun grondstoffen behoefden te geven. De 
messenmakersbazen van Schagen waren toen 33 in getal, waaruit blijkt dat 
de messenindustrie in dit West-Friese stadje voor die van Gouda niet onder
deed. Deze bespraken de zaak met hun burgemeesters die beloofden het ver
zoek op de aanstaande vergadering van de Staten in te dienen (zie bijlage). 
In de gedrukte resolutien van de Staten van Holland is geen verslag van des
betreffende beraadslagingen gevonden. Het verzoek heeft wel enig effect ge
had want op 1 augustus 1661 werd een plakaat tegen het verkopen van 
messen uit Solingen en andere vreemde plaatsen, welke gemerkt waren met 
de merken welke de inheemse messenmakers op hun messen zetten, uitge
vaardigd 6. Van beschermende invoerrechten was evenwel geen sprake en 
zonder deze was de concurrentie met het importprodukt op den duur niet vol 
te houden. Want behalve dat de Solingers de grondstoffen bij de hand en 

0 Groot Placaatboek deel II, k. 2663.
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daardoor goedkoper hadden, hadden zij nog-·het voordeel van lagere arbeids

lonen en vermoedelijk ook van een betere bedrijfsorganisatie dan het gilde

wezen, dat de bedrijven klein hield. 

Na 1666 nam de bedrijvigheid snel af. Een ledenlijst van omstreeks 1680 

vermeldt 15 messenmakers en 6 heftenmakers, omstreeks 1716 zijn er 5 

messenmakers maar geen heftenmakers (de laatste verliet in 1708 het gilde). 

De laatste messenmaker, Willebrordus Batting, overleed in 1752. 

De messenindustrie van Schagen hield iets langer stand, daar vond men nag 
in 1750 enige messenmakers 1. 

Pikante bijzonderheid: Gouda onderhoudt sinds 1952 in het kader van de 

Europese gedachte vriendschappelijke betrekkingen met Solingen! 

7 Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden, deel VIII, Amsterdam 1750, biz. 
441. 
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fleer gilde knecht.

De messemaeckers tot Schagen hebben over eeniige dage gesprocken een 

rnessemaeckers baes van der Gou die haer verhaelde dat de messemaeckers 

atdaer waijnich te doen hadden, meenende uijt oirsaecke van het incomen 

van al de Solinger messe die macbticb veele in getal comen in Hollant ende 

goet coop werden gegeven daer bij verhalende dat die van der Gou waren 

geresolvert om aen die messemaeckers van Scbagen te versoecken om ge

samentlick requeste te presenteren dat op het incomen van de Solinger messe 

sodanijge exsijsen ofte ordere mocbte werden gestelt dat de messe in Hollant 

mocbte blijve bij baer prijs doordien die van Solingen geen exsijs van haer 

materijalen sijn gevende. Daer op sijn de messemaeckers baese van Schagen 

die wel drie en dartich in t getal sijn bij den antler gewest ende sijne ge

resolveert met die van der Gou requeste te presenteren aen de Ed. Groot 

Mo. Heeren de staeten van Hollant wegens bet incomen van de Solinger 

messe, waer op al eenijghe bij de Burgemeesters van Schagen sijn gewest om 

haer attestentje mede te hebben die welcke saijde dat sij op den eersten 

dacbvaert van de Staeten van Hollant in den Haeg mosten sijn ende namen 

aen alsdan de gedeputerde van der Gou die alsdan op de dachvaert sijn bet 

selve te comunijceren ende om alsoo gesamentlick op ans aller name requeste 

aen de Staete van de lande te presenteren. Gelieft dit aen de messemaeckers 

van der Gou bekent te maecken opdat sij haer aenclachte voor die tijt aen 

de beeren Burgemeesters van der Gou mogen doen op dat ans voornemen 

werck mochte bij der handt genomen werden. Ons hierop verlaetende hier 

mede den almogende in sijn genaede bevolen ende van alle messemaeckers 

van Schagen gegroet blijve U E dinstwilijge vrienden. Is dese bij mij voor 

alle messemaeckers van Scbagen geteijckent 

benderick cornelis. 

Schagen desen 23 Junij anno 1657. 

Aen den wijse voorsienijge ende seer discr. etc. Aerjaen Jansz. Burger messe

maecker van Scbagen op de Raeme daer de Claver uijt hanct om voort te 

bestellen aen de Gildeknecht van der Gou. 

' Inventaris Gilden, no. 91. 
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Den Briel; karton voor de kaar/ van Jacob van Deventer ± 1560 (detail). 
Den Haag, Alg. Rijksarchief. Coll. v. Deve11ter inventaris no. JO, no. 14. 
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A A. ARKENBOUT
Het Hof van de Heren van Voorne 

te Brielle in de jaren 1373-1564 (I) 

Wanneer Machteld, Vrouwe van Voorne, omstreeks februari 1372 1 sterft, 

Jaat zij op Voorne bebalve de burcbt te Oostvoorne nog een kasteel op West

voorne en een hof te Brielle na. De in bet Algemeen Rijksarchief te 's-Gra

venhage aanwezige domeinrekeningen bevatten omtrent dit bof een elk jaar 

terugkerende onderhoudsrekening, die steeds achter de posten betreffende de 

burcht te Oostvoorne wordt opgenomen. 

Reeds de eerste rekening, lopende van 16 maart 1373 tot 15 maart 1374, be

vat een herstelpost tot een bedrag van 16 lb. 5 scbellingen 3 denier hollands, 

terwijl de volgende (van 16 maart 1375 tot 15 maart 1376) een bedrag van 

32 lb. 18 schellingen 4 denier hollands aangeeft 2• Het betreft bier dus niet 

een nieuw huis, maar de tijdens het leven van Machteld gebruikte 'harborghe'. 

Bij bestudering van de rekeningen over de jaren 1373-1398 en de jaren 1437-

1564 blijkt, dat bet bier steeds hetzelfde gebouwencomplex betreft, zodat 

hierdoor een juiste begrenzing van bet terrein mogelijk is. 

In het zuidwesten grensde het aan de Langestraat, want in 1375/76 leverde 

men een slot aan de 'poertdoere tegen die langestrate' 3• Aan de zuidoost kant 

liep de grens langs de Kaatsbaan (vroeger St. Antonisstraat), waar tevens ter 

hoogte van de Moriaanstraat (vroeger St. Nicolaesstraat) een tweede poort te 

vinden was. In 1389 /90 levcerde men een slot met ijzeren grendel aan 'die 

suderse poorte tieghens sinter nyclaensstrate' 4
• De noordgrens vormde bet 

'Maerlantse kerckhof', waar ook de derde poort te vinden was. In 1384 

werden er verscbillende reparaties verricht aan bet poorthuis aan het Maer

lantse kerchof 5. De westgrens tussen Langstraat en Maarlandse Kerkhof 

blijkt in de periode van Frank van Borselen, dus na 1437, het Raas te zijn. 

1 Rek. (= rekeningen van de rentmeesters van de domeinen) no. 1358 bladz. 51 en 61v. 
Twee aantekeningen in deze rekening maken het mogelijk, om de datum van over
lijden van Vrouwe Machteld van Voome ongeveer te bepalen. 
Op bladz. 61 v schrijft men 'Item ghegeven zedert dat min vrouwe van Vorne eers/e 
jaerghetyde dede tot dat Pierman Derics sane oflivich werrd van LXXXVII weken die 

daer luschen waeren in e/ker weke le zangwine Il schellingen Ill denier maect le sa
men IX lb XV schellingen IX denier'. 

Pieterman Derics is de rentmeester van Voorne en de datum van zijn overlijden vin
den wij op biz. 51, want daar schrijft men, dat dat was op 'sinte martins dach in de 
winter' van bet jaar 1374, dat is op 11 november. Rekenen wij dan 87 weken en 1 
jaar terug, dan kunnen wij de eerste mis stellen op begin maart '72. 

2 Rek. no. 1358 en no·. 1359. 
' Rek. no. 1359. 
' Rek. no. 1366. 
' Rek. no. 1362. 
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In 1459 komt deze naam voor bet eerst in de rekeningen voor, wanneer men 
werkt 'an mijnsheren hof ten Brielle ant Raes an de muer'. In 1510 spreekt 
men van 't straete van t raes' 6• Men krijgt ecbter de indruk, dat in de 14e en 
in de aanvang van de 15e eeuw bet bof zicb tot aan bet Torenstraatje uit
strekte 7• Dat er in totaal 3 poorten waren, blijkt uit de rekening over de ja
ren 1391/1392, wanneer de slotenmaker '3 slate verstelde van den 3 poerten 
ende 5 slotelen daer toe ghemaect' 8• De bovengenoemde begrenzingen zijn 
tot 1564 in de diverse rekeningen terug te vinden en omsluiten een terrein 
graot genoeg voor een aanzienlijk gebouwencomplex met voor en acbter
plaats enz. Op de kaart van Jacob van Deventer (ca. 1560) sa is bet als zo
danig terug te vinden, in bet bijzonder op bet carton voor deze kaart, waar 
bet bof als een groot gebouw is weergegeven, in vergelijking met de aan
duidingen van kerken, kloosters en bet stadbuis 9• Rond bet gebeel liepen 
een aantal sloten, waaraan men in de vroege rekeningen nog de naam gracbt 
geeft: 1373 'gegeven van der gracht te breen ten Brielle die omtrent t hof 
loept JO schellingen' 10. Hieruit volgt tevens, dat voor elke poort een bouten 
brug ligt, waaraan telkens berstellingen voorkomen. Een keer is er sprake van 
de 'valbrigghe' 11

. 

Wat beeft er binnen deze gracbten en poorten aan gebouwen gestaan? Wij 
zullen om een duidelijk beeld te krijgen, bet hof in twee perioden bescbrijven, 
nl. le zoals dit in de oudste rekeningen voorkomt, dus van 1373-1398 en 
2e volgens de rekeningen van 1437-1565. Uit de gegevens blijkt, dat er na 
1398 veel veranderd en bijgebouwd is, maar ook, dat de oude kem van de 
jaren 1373-1398 steeds is terug te vinden, waardoor een duidelijkere om
schrijving van de ligging der gebouwen ten opzichte van elkaar mogelijk 
wordt. 

1373-1398 

Het voornaamste gebouw is de grate zaal. Dit gebouw zal in de lengterichting 
ongeveer oost-west gestaan bebben, want in 1387 /88 dekt men de noord
kant met leien 12

. In 1388/89 breekt men de tegels van de vloer op en boogt 
de zaal met aarde, waarna een planken vloer op balken gemaakt wordt 1s.

Hierop komen opnieuw tegels. Voor de vernieuwde en verboogde schouw 
staat een lange tafel en er zijn houten banken aanwezig 14

• Er wordt een 
nieuw venster gemaakt, waarscbijnlijk een dakvenster, want bet is met leien 
gedekt. De glasoppervlakte is 48 voeten 15_ 

0 
Rek. no. 1419. 

7 Zie het gedeelte betreffende de wijngaard. 
8 Rek. no. 1368. 
sazie Holland le jg., biz. 192. 
0 Zie afb. pag. 34. 
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10 Rek. no. 1358.
11 Rek. no. 1360. 
12 Rek. no. 1364. 
13 Rek. no. 1365. 
1-l Rek. no. 1364. 
1
• Rek. no. 1365.

;\an de zuidkant staat een pentrie 16 of bakkerij, die in 1388/89 door Heer

f{ugo van Heenvliet vernieuwd wordt. Deze pentrie is met - lood en leien ge

dekt en heeft ramen met een oppervlakte van 23 voeten.

;\an de grote zaal grenst de nieuwe kamer 17• In 1388/89 legt men een nieu
we goot tussen de zaal en deze kamer. Verder is er sprake van de grote ka
mer, waartegen een waerderobe ligt. In 1391 /92 scbrijft men: 

'In den hof ten briel an die zuutzide van der groten earner ende van der 
waerderopen dat out ende weec was also dat die rentemeester op dede graven 
om die voet te verlegghen ende die ziden een stuc of breken ende dede daer 

onder een cleyn kelnaer maken ende 1 cleyn kamer daer boven, daer toe was 

5500 steens cost elc dusent twintich scellingen facit VlbXsc' 1s.

Afdoende is deze berstelling niet, want vijf jaar later staat er: 

'Item ghegeven meester Arnt die tymmerman van dat hi int hof ten briele 

wrochte ende beziden uter grater earner een nuwe waerderibbe makede' rn. 

De waerderobe of provisiekamer ligt dus aan de zuidkant tegen de grote ka

mer en beeft een kelde,r en een verdieping. Nieuwe kamer en grate kamer 
vormen waarscbijnlijk een gebouw. 
De keuken grenst aan een van de kamers en bestaat uit een graot vertrek met 
een voorraadzolder. Ze beeft een tegelvloer, er staan stoelen en in 1387 /88 
maakt men er een beukenbouten vleescbbank. Er staan turfmanden, in de 
schouw bangt de bogele of ketelbaak en men gebruikt er de blaasbalg, terwijl 
er tevens een aantal kooien te vinden zijn, waarin men boenders boudt 20. Op 
de keuken is een bijskraan geplaatst om de voorraden binnen te brengen. De 
kraan is gedekt met zeildoek, dat met pek ingesmeerd is. 

'item ghegeven van x el/en zelydoecs daer den craen mede overtoghen is die 

over de koken staet 10 schellingen 
Item ghegeven van IX lb pees daer hi mede 

ghepect is 5 schellingen 4 denier 21
. 

Bij de keuken zullen waarscbijnlijk bet turfbuis en bet bakhuis staan, gebouw
tjes waarvan de namen voor zicbzelf spreken en die niet al te stevig waren, 
want in 1377 /78 worden ze opnieuw opgetrakken, omdat ze ingestort wa
ren 22

. 

Uit een der kamers komt men met een deur in de kapel. In 1387 /88 wordt 
deze voor een groat deel vernieuwd 23, waarbij men een nieuwe scbouw aan
brengt. Voor de 5 raeden = 76 m2 dak warden 4000 leien gebruikt. 

10 Rek. no. 1365. 
17 Rek. no. 1365. 
1
' Rek. no. 1368. 

" Rek. no. 1374. 

20 Rek. no. 1364. 
21 Rek. no. 1363. 
"' Rek. no. 1360. 
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In de spinde, waarboven een kamer ligt 24 zal men de voorraden bewaard 

hebben. Ook dit gedeelte heeft een eigen dak. 

Kamers wel genoemd, maar zonder opgave van ligging zijn: een gastkamer 25, 

een harnaskamer 26, een clerckamer 27 en een ridderkamer 28• Boven deze 

laatstgenoemde kamer ligt de taelgerye of snijde_rswerkplaats. 'Ghegeven 

meester Symon mit sinen knecht van Illdaghe werkens van dat hi een tael

gery maecte boven op die riddercamer' 29. Er is een kamer, waar de knechten 

slapen 30 en een huisje, waar 'die uurclocke in hangt' 31. 

Bijgebouwen wo-rden er ook genoemd, nl. een valchuis 32, een koehuis 33, 

een stal, die waarschijnlijk dicht bij een der poorten staat en we! aan de oost

kant. 

Aan het Maarlandse kerkhof ligt de houtloods, want een gedeelte van de hout

opslag voor al het werk aan hof, burcht, molens, enz. is op dit gedeelte van 

het hof te vinden 34 'een loedse daer men t hout voer den reghen in pleecht te

berghen'. 

In 1390 graaft men een nieuwe wel op de voor- of achterplaats en gebruikt 

daarvoor 2 wijntonnen. 

'Item ghegeven 2 delvers die een nyewe welle dolven in der plaetsen bi der 

mure'. 

'Item ghegeven Lem Heynes van eenre wijntonne ende van eenre ander wijn

tonne bi Salomon die in die welle staen te samen XLVIII schellingen' 35• 

1437-1565 

In de periode 1437-1469, tijdens het leven van Frank van Borselen als Heer 

van Voorne, komen er in alle rekeningen bedragen voor betreffende de her

stellingen aan de burcht te Oostvoorne en het hof te Brielle. Met enkele uit

zonderingen geven deze posten we! een overzicht van de soorten huizen en ka

mers, die er dan op het hof te vinden zijn, maar ze bevatten weinig bijzonder

heden betreffende de Jigging der gebouwen ten opzichte van elkaar. Alleen 

van de toren zegt men in 1456/57 dat er vier nieuwe sleutels gemaakt wor

den 'an die dore daer men op ten wendelsteen gaat te mijns heren earner 

weerdt' 35a_ 

Genoemd warden: de grote zaal, mijns heren kamer, de rentmeesterskamer, 

de hoefmeesterskamer, de bottelrie, de keuken, de taelgerije, het lardier, 

Aerstenkamer, mijns heren kamer van Bergen, Jan de bastaerts van Cralin

gen kamer, mijns heren kamer van Wassenaar. 

23 Rek. no. 1363. 

,., Rek. no. 1362. 
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Den Briel; gedeelte tusse11 Langestraat, Kaatsbaan en Mciar/. kerkllof ,iaar het kadastrale 
minuutp/an (omstreeks 1830). De liuizen aan de 11oordzijde Langestraat zijn genummerd 

vo/ge11s deze kaart, hiemaast de vermoedelijke liggi11g van het hof te Brielle. 
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Er zijn oude en nieuwe stallen, waar ook het ,auifhuis staat. Stallen en duif
huis hebben in deze tijd waarschijnlijk wanden van leem en zijn met riet ge
dekt. Op het hofterrein staan enkele hooibergen en in de nabijheid van een 
der poorten staat het 'slachthuis', waar het vee werd geslacht. Daarin vinden 
wij de tafel, waar men de varkens op schoonmaakt en de eikenhouten bank, 
waar men de schapen op snijdt. 
Over de raadkamer komen vele gegevens te voorschijn, die in het hoofdstuk 
betreffende dit huis zijn opgenomen. 
Opmerkelijk is de aantekening over het valkhuis in de jaren 1464/65. Die 
luidt: 

'Item uit bevele van mijnen heer gemaict een nieu huys ten Briele achter in 
de plaetse daer voirtijts de vrouwe van V oirne inne plach te liggen ende heet 
nu t valckhuys ende t waschuys ende heeft gecost mit houtwerck, yserwerck, 
tegelen, latten, bacsteen, calcx, zant enz. gelijc t boucxken dairt van punte te 
punte inne gescreven satet inhout en men hier overlevert 24 lb 16 

sc. 3g. 8 miten' 35b. 

'seker glasen van nieus te maken aent nieu valckhuys'. 

Met de Vrouwe van Vorne zal men hier Machteld van Voorne bedoelen, die 
door haar 23-jarige regering over Voorne, op deze tijd nog niet vergeten zal 
zijn. Jacoba van Beyeren, die slechts drie jaar Vrauwe van Voorne geweest 
is en zelden in Voorne kwam, zou men de titel 'Gravin van Holland' gegeven 
hebben. 
Dit valkhuis is waarschijnlijk het oude of een deel van het oude herenhuis, 
dat na de bouw van een nieuw deze bestemming kreeg. Dit verklaart dan 
ook, dat men in 1388/89 spreekt van de nieuwe kamer (zie de beschrijving 
over de periode 1373-1398). 

Met het oog op de volgorde van de te beschrijven gebouwen zullen wij het 
hof door de zuidpoort in de St. Antoniusstraat ( = Kaatsbaan) binnengaan 
(muren en poorten zullen aan het slot van dit artikel ter sprake komen). 
Voor ons ligt dan de grate zaal met ernaast aan de kant van het Maarlandse 
Kerkhof de voorzaal en de bottelrie of schenkkamer. De voorzaal, voor het 
eerst genoemd in 1515, is gedekt met pannen en heeft een zolder. De muren 
zijn gewit. In 1549 breekt men de oude kap af en maakt er een nieuw dak 
op 36

. Dat deze voorzaal tegen de grate zaal en naast de botte-lrie ligt, blijkt 
uit de post van de 'scaelgedecker' ( = leidekker) van dat jaar. 

'Betaelt Willem Janszaon scaelgedecker van dat hij t scaelgedack van de 
groote zale voorzien heeft eensdeels an d een zijde de scaelgen opgenomen 

"bRek. no. 5588. 
36 Rek. no. 1453 biz. 111, 111v, 112. 
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en weder verdect, twee oude gooten tusschen tegeldack van de nyeuwe cappe

ende de zale ende de bottelrie opgenomen ende weder nyeuv loot daer inne

geleyt' 37
, 

De afmeting van de voorzaal is onbekend. Waarschijnlijk is ze pas na 1483 
gebouwd. 

De grate zaal: Van ouds komen er van dit vertrek herstellingen in de reke
ningen voor, meestal over ruiten en deuren. De vloer is gedekt met plavuizen, 
de muren zijn gewit. In 1471/72 maakt men er een nieuwe haard, omdat de 
oude 'seer nat ende vochtich was' 38• Hiervoor gebruikt men 25 plavuizen. 
Boven de zaal ligt de grate kamer, waarvan de wanden met hout beschoten 
zijn 39• Men slaapt er in bedsteden 40• 

'Lenert de W ael screnwercker, van dat hij t bescot op de groote camere, daer 

aff de regels verrot waeren, dezelve ende regels vuytgenomen en andere regels 
daer inne geleyt ende wagescot weder anne vastgemaect ende oock t bescietsel 
over eenige be( d)steden vast gemaect'. 

Boven de grate zaal ligt behalve de grate kamer ook het 'contoir' (kantoor), 
waarvan het dak, dat dus een deel van het dak van de grate zaal is, gedekt is 
met leien. W anneer er herstellingen aan het dak plaatsvinden, noemt men 
dan ook steeds zaal en contoir samen 41

. 

'Betaelt Michie[ de scaelgedecker van dat hij t dack van de zaele met t dack 
over t contoer overal versien ende met scaelgen gestopt heeft'. 

Het contoir heeft een schouw met naast de schoorsteen twee planken om iets 
op te zetten 42• Het ligt achter tegen 'mijns genadigen vrouwen' kamer aan, 
want in 1550 spreekt men van de muur tussen het grote huis en het contoir 
die gescheurd is 43

. Op deze plaats ligt ook de toren. In 1516 verricht men 
reparaties aan het fundament 'van torneken neffens t contoer t welck geheel 
verwaeter was ende dat van nieux vermaect ten sace dat den zelven toerne 
vaster staen zoude ende min wijcken van den huyse' 44. Deze toren komt ver
derap ter sprake. Het bovengenoemde contoer is waarschijnlijk de vroegere 
kapel. 
V anuit de zaal komt men met een deur op de achterplaats 45

• 

'" Rek. no. 1453 biz. 112. 
38 Rek. no. 1398. 
"" Rek. no. 1424 biz. 88. 
'

0 Rek. no. 1453 biz. 113, 113v_ 
n Rek. no. 1445 biz. 82v, no. 1447 biz. 82v, no. 1455 biz. 115. 
" Rek. no. 1404 biz. 38. 
" Rek. no. 1454. 
'' Rek. no. 1425 biz. 81, 81v. 
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Grenzende aan de grote zaal ligt de bottelrie of schenkkamer. In 1473/74 
maakt men zowel in de bottelrie als in de zaal een portaal 'voor die wint om
datse woenbaer wesen souden' 46. In de bottelrie is een schoorsteen en er zijn 
planken ('boorden') om de voorraden op te zetten. Men bergt er bijvoorbeeld 
het zilveren vaatwerk in op. Het gebouwtje heeft een kelder en een zolder en 
is gedekt met leien. 
Langs de grote zaal loopt een sloot, waarop een wc uitkomt 47. 

De ligging van grote zaal, voorzaal en bottelrie ten opzichte van elkaar blijkt 
ook uit de rekening over het jaar 1557: 

'Alzoe in den groten sturm dier was den XI in jannuario LVII stilo curio 
ho/land, eenen groten scoersteen van drie pijpen omme gestort es, die in den 
val t scaelgedac zeer gebroken heef ende de plancken van dac deur gevallen 
heeft ende vandaer gevallen op tegeldac van de voirsaele ende vandaer op t 
scaelgedac van de bottelrie' 48. 

Tegen de achtermuur van de grote zaal en daarmede waarschijnlijk een 
rechte hoek makende, ligt een gebouw, dat onder verschillende benamingen 
in de rekeningen voorkomt. Uit de tijd van Heer Frank van Borselen stamt 
de naam 'slaapkamer van Oostervant'. Tijdens diens regering en van 14 70 
tot 1477 gebruikt men ook de naam 'herenkamer'. Daarna is het 'mire ge
nadige vrouwe kamer'. In 1477 /83 spreekt men over 'nederste mijne gena
dige vrouwe kamer', zodat ook de naam neerkamer voor een deel van dit ge
bouw van toepassing zal zijn. Ook de benaming 'grate liuis' in 1550 zal op 
dit gebouw betrekking hebben. 
De neerkamer is ca. 15½ meter lang en bijna 8 meter breed 49. In 1472/73 
blijkt de vloer geheel verrot te zijn,.omdat 'de camer gelijc den water stont'. 
Daarom brengt men een nieuwe vloer aan, nadat het vertrek met aarde is op
gehoogd. Ook is 'den heerdt van de earner geresen ende dien geleyt mit 
nyeuwen plevusen'. 
In deze kamer bevindt zich de voornaamste bedstede, waarachter een gang. 
Hier maakt men een nieuw beschot, omdat 'de oude ganck verrot was'. In 
1477 /83 maakt men aan mijne genadige vrouwe bedstede 'een coetse mit 
een bodem alst behoort' 50, terwijl ook op de eerste verdieping een nieuwe 
bedstede wordt getimmerd. In deze kamer boven de neerkamer legt men in 
diezelfde jaren een vloer van plavuizen en gebruikt hiervoor 1250 stuks. 
Onder een gedeelte van het huis blijkt een laag gewelf te zijn, dat men vol
gens deze rekening vol stort met aarde en zand, omdat het altijd vol water 
staat. Op het geheel legt men een tegelvloer 51

. Het gebouw is met tegelen 

'° Rek. no. 1400 biz. 136. 
" Rek. no. 1424 biz. 78v_ 
48 Rek. no. 1460 blz. 120. 
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(pannen) gedekt. In 1515 breekt men een gedeelte af en verricht grote her
ste!lingen tot een bedrag van 21 lb 5 schellingen 52• 

pwars over het terrein van het hof loopt een sloot o.a. langs de grote zaal en 
onder 'het grate huis' of 'mijns gen. vrouwen kamer' door, als verbinding 
tussen het Raes en de gracht bij de poort in de Kaatsbaan. Dit blijkt o.a. uit 
de vergoeding die de rentmeester in 1453 aan de stad geeft 'te hulpe dat men

vorscreven water in de stede crijgen mochte en sonderlinge onder mijns heren 

huys' 528• Van dit huis komt er een we op uit en wanneer in 1526 een dee! van 
dit toilet. instort, klaagt de stedelijke regering, dat men dit zal la ten herstellen, 
zodat de metselaar 't fondement van de privaeten staende op t waeter an t
groote huys in t viercant vuytgenoemen heeft ende daer ondere een nyeuw 
fondement ende een nyeuw booge daer der stat waeter onder t zelve huys 
deur loopt gemaect heeft, mits dat den waeterloop geheel verstopt ende cruyne 
inne gevallen was ende in der stat daerbij groat gebreck waeters was' 53. Wan
neer men dan tevens weet, dat het stadsbestuur in 1459 /60 een man betaalt 
om 'de krengen uit mijns heren gracht te doene ende die te bedelven' 54

, dan 
is het duidelijk, dat men zich over de hoeveelheid water meer zorgen maakte, 
dan over de kwaliteit. 
' � t..' 
{'V•' 

In de nabijheid van de grote zaal ligt ook de keuken, waarschijnlijk aan de 
noord-west kant. Omstreekt 1475 Iigt dit gebouwtje nog onbeschut en in dat 
jaar waait er clan ook een muur van om 55. In latere jaren bouwt men hier in 
het verlengde van mijns gen. vrouwen kamer en tegen de keuken, de neerzaal. 
Deze neerzaal komt pas in 1515 voor het eerst in de rekeningen voor, maar 
wordt verder weinig genoemd. Er is een kamer boven de neerzaal. In 1516 
vinden er dakreparaties plaats aan neerzaal en keuken, wanneer men 'be
steedt heeft dezelve nersaele geheel mit den zyde van de kuekene van nieux 
te verdecken' met pannen. Deze rekening maakt de bovengenoemde ligging 
van de neerzaal zeer waarschijnlijk. Van de keuken is meer bekend. In 1516 
verricht men herstellingen aan de kap, waarvan de houtconstructie geheel 
verrot is en het onmogelijk wordt om deze kap '/anger t onderhouden zonder 
groat perickele van dengenen die daer dagelicx verbij ende onder gingen' 56. 

Het gebouwtje eerst bestaande uit keuken met zolder, wordt opnieuw opge
bouwd, nu met een verdieping en een zolder, want er worden twee vloeren 
gelegd en men spreekt van de kamer boven de keuken. Ondanks de ver-

" Rek. no. 1424 biz. 89. 
53 Rek. no. 1435 biz. 97'. 
''

1 Stadsrekening Brielle 1459-60 blz. 33v G.A. Brielle. 
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'"' Rek. no. 1425 blz. 81. 
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nieuwing waait er in de grote storm van 1550 een gat in het dak 57• 

De stove is een afzonderlijk met pannen gedekt gebouwtje, dat bij of tegen 
de keuken ligt. Waarschijnlijk heeft het een verdieping, want men spreekt 
van het privaet boven de stove. De meeste keren zijn er reparaties aan de 
schoorsteen, een onderdeel dat het meeste gebruikt zal zijn, want in 1554 is 
ze evenals die van de keuken 'uitgebrand'. Ook de storm heeft er veel schade 
aangericht, waarschijnlijk omdat deze schoorsteen hoog is, om boven de an
dere gebouwen uit te komen. 
1552 'de scoersteen van de stoeve weder opgemaect lieeft, die mede in den 

zelven sturm afgewayt was' 58. 

1554 'van dat hij de scoersteen van de stoeve die op St. Jacops sturm boven 

een eynde afgeworpen was op gemaect heeft' 59• 

Zoals wij reeds zagen lag op de scheiding tussen grate zaal en mijns genadigen 
vrouwen kamer en wel aan de zuid-oost kant de wendelsteen. Deze toren 
heeft het gehele gebouwencomplex een voornaam aanzien gegeven. Ze is 
waarschijnlijk vierkant geweest, een muur staat tegen mijns genadigen vrou
wen kamer, een andere tegen de grote zaal, want Pieter de metselaar zet in 
1477 /83 een kozijn in de gevel, waardoor men vanuit de wendelsteen op 
deze kamer komt 60 en enige jaren later, in 1529 besteedt men 'een nieuw

kasijn te stellen boven onderdack van de groote saelle ende voirts te stoppen 

de scheuren van de zelve saelle ende den toiren die zeere van een geweken 

waeren'61
• 

Ook het kantoor lag, zoals eerder gemeld, bij deze toren. 
Bij de grote herstellingen in de jaren 14 77 /83, breekt men twee muren van 
de wendelsteen af en bouwt de toren opnieuw op. Het onderste deel, het trap
penhuis, heeft een hoogte van 31 voe.ten = 10, 11 meter. Op dit gedeelte zet 
men een nieuw bellefroit (klokkestoel): 'mit VIJJ stantvincken daer den wen

delsteen mede gebonden es. Noch dair boven geleyt vier cruysbalcken mit 

een tafelment mit een ommegaende plate. Item op t voirscreven werck es ge

maect een cappe XXV voet hoge daer inne gewrocht es een maeckelaer mit 

XVI keepers ende mit een sterre ende die voirschreven cappe es gebonden 

gewrocht ende gedect na den eyssche' enz. 62• 

Stelt men de hoogte van de standvinken op 2 meter, dan krijgt de toren een 
hoogte van ca. 20 meter. In de toren zijn 8 vensters. Het geheel is gekroond 
met een vergulde weerhaan, die vier pond weegt en beschilderd is met mijns 
genadigen vrouwen wapen. Langs de toren is een wc koker gemetseld, die 

•
1 
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waarschijnlijk op de reeds eerder genoemde sloot langs de grote zaal uit

komt 63_ 

Bet is te begrijpen, dat men de voornaamste kamers, zalen en bergruimten

af kon sluiten en regelmatig komt men dan ook in de rekeningen posten te

gen betreffende sloten en sleutels. Om te voorkomen, dat de vrouwe van 

Voorne een zware sleutelbos bij zich moet dragen, lost men dit als volgt op: 

men maakt 'voir mijn genadige vrouwe XJJ dobbelsloten elc slot mit twee

slotelen ende tot allen desen sloten heeft deselve mijne genadige vrouwe eene 

principalen slotel daer zij alle die XJJ sloten mede opdoet' 64. 

Verder maken de rekeningen melding van een panetery ( = bakkerij) in 
1477 /83 en 1519, een rekenkamer (1510), een rentmeesterkamer (1477 /83), 

een bofmeesterkamer (1477 /83), een roekamer (1520-1525), een slaapka
iner van de knechts en een kamer waar de kinderen slapen (1513). Ook dra
gen sommige kamers de namen van personen, die er voor korte of langere 

tijd verblijven, bijv.: de kamer van Bergen (1472-76), de Kamer van Culem
borg (1472/73), Aersten Kamer (1473-1483) en een officaelskamer (1473-
76). Voorraad en opslagkamers zijn bijv. de cruitkamer voor het bewaren 
van specerijen en de harnaskamer, een naam, die voor zichzelf spreekt. Al 
deze kamers zijn niet duidelijk omschreven en kunnen zich zowel boven de 
grote zaal als in het grote huis bevinden of zelfs afzonderlijke gebouwen zijn. 
Uitgaande van het register van de brandemmers uit 1523 stelt ir. R. Meischke 
in zijn artikel 'De oude huizen van den Briel' o4a vast, dat het hof wel het 
voornaamste, maar niet het grootste huis was. In deze lijst werd het voor 5 
emmers aangeslagen terwijl er huizen voorkomen die veel meer emmers heb
ben. Het hof is echter in het bezit van veel meer emmers, zoals blijkt uit de 
rekening over de jaren 1457 /58: 

'Item den Leste dach in junio bij den rentmeester generaal gecocht jegen enen 

man van Leyen 21 lederen emmers die gehangen zijn in den Briel in mijns 

heren huys, costen tsamen 15 schellingen groat' 

en in dat jaar ook: 

'Item den 22st. dach in december gecocht in den Briel jegen enen man van 

Leyden 16 lederen emmers cost en t samen 11 schellingen 6 groten' 64b. 

In 1459 koopt men opnieuw 20 lederen emmers: 
'op elke emmer te makene 2 zuylen, dat men se kennen soude' 64c. 

Ze warden dus met 2 wapenfiguren van het wapen van Borselen gemerkt. 

03 
Rek. no. 1404 biz. 29. 

04 
Rek. no. 1404 biz. 36. 

••a Bulletin v. d. Kon. Ned. Oudheidkundige Bond, 1965, no. 2.
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TOPOGRAFISCHE AFBEELDINGEN UIT VROEGER EEUWEN 

Gezicht op het dorp Nieuwenhoorn op Voorne door V. Klotz, 15 maart 1672. 

Naar de oorspronkelijke tekening in het Kro//er-Mii/ler-museum op de Hoge Veluwe. 

De beoefenaar van de regionale en plaatselijke geschiedenis zal topografische 

afbeeldingen uit vroeger tijd niet mogen verwaarlozen. Onze medewerker drs. 

R. Rentenaar heeft hier onlangs terecht op gewezen 1. Thans signaleren wij in

dit verband een belangwekkend artikel van mevrouw M. H. Breitbarch-van

der Stok over drie tekenaars uit de tweede helft van de zeventiende en het be

gin van de achttiende eeuw 'Josua de Grave, Valentinus Klotz en Bernardus

Klotz', verschenen in het 'Bulletin van de Kon. Nederl. Oudheidkundige

Bond' jrg. 68, afl. 5 van dee. 1969, blz. 93-115. De afbeeldingen hierin op

genomen, 34 in getal, vormen een lust voor het oog. Naast steden als Maas

tricht en Bergen op Zoom vindt men hier den Haag vertegenwoordigd met

niet minder dan negen tekeningen uit de welgevulde atlas van het Gemeente

archief en merkwaardigerwijze ook het dorp Nieuwerhoorn (afb. 17).

Verrassend mag het heten, dat dit kleine, afgelegen dorp drie eeuwen geleden

de aandacht van een tekenaar als V. Klotz vermocht te trekken en dat deze

het in al zijn landelijke rust en eenvoud op zo bekoorlijke wijze voor het na

geslacht heeft vastgelegd. Reden, waarom wij de lezers van ons blad gaarne

een reproductie tonen 2• Redactie

1 'Plaatjes in soorten' in 'Holland' 2e jrg. 1970, biz. 20-22. 
2 Onze dank gaat uit naar de redactie van bet 'Bulletin van de Kon. Ned. Oudheid

kundige Bond', die bet cliche welwillend ter beschikking stelde. 

46 

Boekennieuws 

JSAAC LE MAIRE

f[. Schoorl. Isaac Le Maire, koopman

ell bedi)ker.

Noordhollandse bijdragen uitgegeven on
der auspicien van de Culturele Raad van 
Noord-Holland II. H. D. Tjeenk Wil
link en Zoon, Haarlem 1969. 8° . 224 
biz., 15 afb. 

Het is meer dan een eeuw geleden, dat 
dr. R. C. Bakhuizen van den Brink, die 
een man van formaat was, zich aange
trokken voelde tot Isaac Le Maire, van 
wie ditzelfde kan worden getuigd, met 
als resultaat een verhandeling, die nog 
altijd vermag te boeien. Isaac Le Maire, 
van Waalse origine, om geloofsredenen 
naar de Noordelijke Nederlanden uitge
weken, groot koopman met wereldom
spannende handelsondernemingen, rivaal 
van de Verenigde Oost-lndische Com
pagnie, heeft sindsdien de aandacht van 
onze historici behouden, vooral van de 
beoefenaren der economische geschiede
nis als bijv. dr. J. G. van Dillen. Thans 
is het Henk Schoorl, die aan de figuur 
van Isaac Le Maire een boek heeft ge
wijd, dat niet alleen een aanvulling biedt 
op 's mans activiteiten, zoals die tot nu 
toe bekend waren, maar tevens op de 
historische geographie van het gebied, 
dat als de 'Kop van Noord-Holland' be
kend staat en door dr. J. Westenberg 
nog kort geleden aan een grondig on
derzoek werd onderworpen. 
Wat is namelijk het geval? De beer 
Schoorl heeft 28 deels eigenhandige 
brieven van Isaac Le Maire aan Pieter 
J ansz. Ruygh, secretaris van Huisduinen, 
uit de jaren 1599-1601 in bet oud-archief 
van de gemeente Den Helder gevonden. 
Deze brieven, die bet grondbezit betref
fen, dat Isaac Le Maire zich ter plaatse 
verwierf benevens zijn bedijkingsplannen, 
zijn aanleiding en uitgangspunt geworden 
voor een uitgebreide studie, die in bet 
onderhavige boek gestalte heeft gekre
gen. 
Het werk heeft een tweeledig karakter. 

De auteur combineert zijn geschiedver
haal namelijk met een bronnenuitgave 
van de genoemde brieven en andere do
cumenten. Dr. J. L. van der Gouw pas
te eenzelfde procede toe in zijn boek 
over Voorschoten, in zijn proefschrift 
over bet land van Putten (Zuid-Holland
se Studien V en XIII). Echter heeft de 
beer Schoorl anders dan de heer Van 
der Gouw bet historische expose en de 
bronnen niet streng van elkaar geschei
den gehouden. Bovendien treft bet ge
mis van een lijst van de vijftien afbeel
dingen, die zijn opgenomen, merendeels 
reproducties van kaarten en kaartfrag
menten. Is de weinig systematische op
zet als het zwakke punt van dit boek te 
beschouwen, aan de eigenlijke inhoud 
wordt hierdoor geen afbreuk gedaan. 
Die getuigt onmiskenbaar van de gede
gen studie, die de auteur van zijn on
derwerp heeft gemaakt. 
Helaas vormen de 28 brieven van Isaac 
Le Maire, die de Jezer in dit boek voor 
ogen krijgt, geen gave reeks. Afgezien 
hiervan, dat de brieven ontbreken, die 
de hoofdpersoon van zijn correspondent, 
de secretaris van Huisduinen, moet heb
ben ontvangen, vertoont een tiental brie
ven min of meer ernstige beschadigin
gen. Drie van deze epistels missen een 
datum; een andere brief zonder geha� 
vend te zijn eveneens. Dat dit de beer 
Schoorl voor problemen heeft gesteld, 
valt licht te begrijpen. Dat hij die heeft 
aangedurfd, verdient respect. Of de eer
ste brief juist geplaatst is in de 'tweede 
helft (van) 1599, waarschijnlijk decem
ber', kan m.i. enige twijfel oproepen. 
Zonder de argumenten van de heer 
Schoorl te kennen, gevoel ik de neiging 
hem een jaar later te stellen. 
Juist bij deze brief maakt de datering 
een niet onbelangrijk verschil. Het gaat 
om de vraag, of Isaac Le Maire zijn be
zit te Huisduinen heeft gekocht met de 
vooropgezette bedoeling bet zo mogelijk 
direct met winst van de hand te doen of 
dat deze vorm van geldbelegging pas 
een jaar later alle aantrekkelijkheid voor 
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hem verloor, nadat zijn eerste scbeep
vaartonderneming op Oost-Indie een 
winst had opgeleverd van 400%. 
In verband met de drie morenkoppen in 
het wapen Le Maire (te zien op afb. 2) 
is - naar ik meen - wel eens het ver
moeden geuit <lat de naam Le Maire een 
verbasterde vorm zou zijn van Le Mau
re, de morenkoppen dus als sprekend 
wapen zouden zijn op te vatten. 
Te roemen valt de fraaie wijze, waarop 
het boek met medewerking van het Dr. 
J. E. Baron de Vos van Steenwijk-Fonds 
werd uitgegeven. 

].Fox 

DELFT 

P. C. Visser, 'Delft, b/adzijden uit zijn
geschiedenis.
Uitgegeven bij N.V. Elmar te Delft, z.j.
(1969). 170 biz. f 12,50.

De geschiedschrijving heeft Delft tot nu 
toe nogal stiefmoederlijk behandeld. Het 
is daarom verheugend <lat er nu een 
boekje is verschenen <lat bijzonder ge
schikt is om de belangsteliing voor de 
Delftse geschiedenis aan te wakkeren. 
Het bestaat uit een verzameling artike
len die P. C. Visser in de loop van de 
jaren 1946-1966 in de 'Delftse Courant' 
publiceerde en die thans door een aan
tal van zijn vrienden zijn gebundeld ter 
gelegenheid van zijn 90e verjaardag. Te 
beginnen met bet Delftse stadsrecht 
(1246) waarover de auteur een zeer ori
ginele visie geeft, bladert men door de 
geschiedenis van bet dagelijks !even in 
een Hollandse stad tot in de 19e eeuw, 
toen Delft in het nieuws kwam met bet 
'laantje van Van der Gaag' (1846). 
Het boekje laat zich uiterst prettig lezen, 
niet alleen door de levendige stijl, maar 
ook door de zeer verzorgde uitgave. 
Kortom: een aanradertje voor alle Delf
tenaren en niet alleen zij. 

I. W. L.A. Caminada

GENEALOGIE 

J. W. des Tombe t en C. W. L. Baron 
van Boetzelaer, Het geslacht van den
Boetzelaer. 
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Assen (Van Gorcum), 1969, 562 biz., 
32 losse tabellen, f 68,50. 

De auteur, die in 1921 kort voor bet 
voltooien van zijn manuscript overleed 
was een bekwaam genealoog. Zijn werk 
over een geslacht <lat eeuwenlang een 
rol heeft gespeeld in onze regionale en 
vaderlandse geschiedenis, is dan ook de
gelijk en betrouwbaar en verdiende het 
zeker alsnog te worden uitgegeven. Die 
uitgave, gesteund door V.W.O., is te 
danken aan de beer C. W. L. Baron van 
den Boetzelaer, die de bewerking op zich 
genomen heeft. 
Zowel auteur als bewerker hebben een 
menigte gegevens verzameld, die een 
goed beeld geven van wat blijkens de 
ondertitel werd beoogd: 'de historische 
ontwikkeling van de rechtspositie en de 
staatkundige invloed van een belangrijk 
riddermatig geslacht'. Daarom is bet 
eigenlijk jammer dat het werk eindigt 
met de negentiende generatie, zodat men 
weinig inzicht krijgt in het we! en wee 
van bet geslacht na de ingrijpende ver
anderingen die zich in die tijd (ca. 1775 
tot ca. 1850) voltrokken. Wei woidt bet 
genealogische verband van de volgende 
generaties aangegeven. In een aantal uit
gewerkte parentelen geeft de bewerker 
aan wie er, hetzij in mannelijke, hetzij 
in vrouwelijke liin, uit de achttiende en 
negentiende generatie stammen. 
In de achtste generatie doet bet geslacht 
zijn intrede in de Hollandse geschiede
nis, namelijk met Rutger van den Boet
zelaer, die omstreeks 1430 huwt met El
burg van Langerak. Haar ouders waren 
Jan van Langerak en Elburg van Pola
nen. 
Rutger's vrouw erft van vaderzijde Lan
gerak en half Nieuwpoort, en van moe
derszijde Asperen. Uiteraard is het werk 
een rijke bron voor hen die zich interes
seren voor de geschiedenis van deze 
heerlijkheden, die eeuwenlang in de fa
milie bleven. Onder de overige heerlijk
heden die de Van den Boetzelaers ver
wierven zijn Merwede (1550), Nieuw
veen en Waelsdorp (ca. 1660). Dubbel
dam en Kijfhoek (1740) en Aarlander
veen (1768). 
Ook de ambten die zij bekleedden, zoals 
baljuwschappen, gaven de Van den Boet
zelaers dikwijls plaatselijke bindingen in 

de provincie. Van de vrouwelijke !eden

van het geslacht dient in <lit verband El

burg van den Boetzelaer (ca. 1505-1568)

vermeld te worden, die vanaf 1553 ab

dis te Rijnsburg was.

pe beschrijving van de zeven oudste ge

neraties, die in bet land van Kleef woon

den, is het meest interessant voor ge
nealogen. Met name de bewerker geeft 
hier een groot aantal aanvullingen op 
hetgeen uit vroegere onderzoekingen be
kend was, en komt o.a. op goede gron
den tot de hypothese <lat de Westfaalse 
van Galens in mannelijke Jijn uit de Van 
den Boetzelaers stammen, en met de 
[aatsten een voormoeder uit de Keulse 
van Galens hadden. 
Een bezwaar van de bewerking dat juist 
in deze eerste afdeling bet meest tot 
uiting komt, is de onoverzichtelijkheid. 
Uit pieteit heeft de bewerker de oor
spronkelijke tekst niet of nauwelijks wil
!en aantasten, en zijn aanvullingen in 
kleiner letter daaronder geplaatst. In de
zelfde letter zijn de noten op beider tekst 
gedrukt, zodat het geheel een rommelige 
indruk maakt. De inleiding van de be
werker waarin hij uitvoerig ingaat op 
het verband met de Van Galens en de 
mogelijke afstamming van de voogden 
van Werden, wordt gevolgd door de in
Leiding van de schrijver, die o,.m. wijst 
op tijd- en naamgenoten waarmee geen 
verwantschap aangetoond kon worden. 
Ook daarop geeft de bewerker vele aan
vullingen. Heider werk was echter meer 
tot zijn recht gekomen wanneer de be
werker bet gezamenlijke resultaat tot een 
lopend verhaal had omgewerkt. Dan 
zouden hem wellicht daarin ook een aan
tal punten zijn opgevallen, die, beter on
derzocht, bet gegeven beeld hadden kun-

nen aanvullen. Voor nader onderzoek 
zou in de eerste plaats bet familie-archief 
Des Tombe in aanmerking gekomen zijn. 
De bewerker miste in bet thans gei:nven
tariseerde familie-archief Van den Boet
zelaer een aantal stukken die de schrij
ver destijds wel daarin heeft gevonden. 
Hij veronderstelt dat deze, met andere 
onbekende gegevens, nog sluimeren in 
het ongei'nventariseerde archief Des 
Tombe, dat zich in bet Rijksarchief te 
Utrecht bevindt. Dit materiaal had voor 
deze kostbare uitgave m.i. niet on.ge
bruikt mogen blijven. 
Onvolledig zijn ook de losse kwartier
staten die de bewerker aan het boek 
heeft toegevoegd. Aan bet samenstellen 
van dergelijke staten kleeft nu eenmaal 
het bezwaar dat van de oudere genera
ties slechts de !eden van toonaangeven
de geslachten zonder veel onderzoek te 
vinden zijn. Wanneer men toegeeft aan 
de neiging slechts aan die schijnbaar 
meer interessante kwartieren aandacht 
te schenken, ontstaat een vertekend 
beeld. De talloze naamloze voorouders 
hebben immers ook, zij bet wellicht in 
mindere mate, hun invloed gehad op bet 
nageslacht. Het is dan ook onjuist aan 
kwartierstaten als deze verstrekkende 
conclusies te verbinden. Zeker geldt dat 
bezwaar tegen de theorieen van de be
werker, die o.m. suggereert dat de ge
slachten die van tijd tot tijd 'boven ko
men drijven' dit waarschijnlijk danken 
aan afstamming van oude riddermatige 
geslachten. 
Ondanks de bezwaren echter is bet een 
goed bruikbaar boek dat in een leemte 
voorziet, en daarom zeker zijn weg zal 
vinden. 

N.Plomp

Vraag en Aanbod 

Te koop gevraagd door G. van Wijk, 
Laan van Assumburg 28, Heemskerk: 
J. Belonje, De Zijpe- en Hazepolder,
proefschrift 1933; G. de Vries Azn,

Dijks- en molenbestuur in Hollands 
Noorderkwartier onder de grafelijke re
geering en gedurende de Republiek, Am
sterdam 1879. 
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Archiefnieuws 

Th. J. Poelstra, Een Hollands stadsar
chief. Wegwijzer tot onderzoek. 
(z.p.) 1969, 107 biz., f 7,50. Verkrijg
baar bij de gemeentelijke archiefdienst 
van Rotterdam, Mathenesserlaan 315, 
Rotterdam-3. 

Dit boekje is gegroeid uit lessen oud
schrift voor amateur-historici. Een twin
tigtal 'centrale' archiefstukken uit de 
17e en 18e eeuw - geheel of gedeelte
lijk gefotografeerd weergegeven - voor
ziet de schrijver van commentaar; een 
commentaar dat meestal in drieen uit
eenvalt: transcriptie, toelichting (soms 
parafrasering) en karakterisering. De 
volgorde van behandeling is ongeveer 
die van de frekwentie waarmee de stuk
ken van het Hollandse stadsarchief (Rot
terdam) ter inzage worden gevraagd. 
Na aldus over 'centrale' archiefstukken 
als b.v. een doopakte, een trouwakte, 
een begraafakte, een testament uitleg te 
hebben gegeven besluit de schrijver met 
een eenvoudig, doch goed voorbeeld 
van een archiefonderzoek, in dit geval 
van genealogische aard. Dat onderzoek 
is opgezet volgens het 'sneeuwbaleffect': 
men stuit in akte a op gegevens die naar 
akte b verwijzen enz. 
Het boekje is uitstekend geschikt om te 
dienen als eerste kennismaking met de 
inhoudelijke zijde van een Hollands 
stadsarchief. Veelal toch zal die prille 

Agenda 

3 t/m 9 mei Tentoonstelling 
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'Oud Schoorl', openingstij
den 10.00-12.00; 13.30-17.30 
en 19.00-21.00. 

bezoeker in eerste instantie inderdaad te 
maken krijgen met het enkele stuk: zijn 
moeilijkheden en mogelijkheden. Overi
gens: · de soort en de volgorde van de 
stukken zouden b.v. op een rijksarchief, 
waarschijnlijk ook op een gemeentear
chief van een niet-Hollandse stad nogal 
verschillen van die in dit boekje. Op 
dat punt prikkelt Poelstra tot navolging. 
Het ware te hopen dat de schrijver die 
praktische en theoretische kennis zo 
voortreffelijk kombineert ook t.b.v. de 
'gevorderde amateur' - en daaronder 
horen ten deze vrijwel alle studenten en 
wat dies meer zij - zijn gedachten eens 
aan het papier toevertrouwde. Hij kan 
daarbij voortbouwen op zijn hoofdstuk: 
'een archiefonderzoek . .  .' (blz. 99-107) 
en dit uitbouwen tot proeven van ar
chiefonderzoek, ontleend aan konkrete 
voorbeelden van alledag. Dat zou te
meer toe te juichen zijn aangezien �en 
historische vraagstelling, hoe scherp ook 
geformuleerd, in het algemeen archi
vistische vertaling behoeft. Het zou boei
end zijn over enige tijd uit verschillende 
gemeente- en rijksarchieven een aantal 
van die 'proeven' voor zich te hebben. 
Ook een goed schrijver laat steekjes val
len: ze zijn in dit geval zo klein dat alle 
aandacht daaraan besteed muggenzifterij 
moet heten. 

G. J. Mentink

De tentoonstelling is onder
gebracht in de ontruimde 
bedrijfsruimte van A.C.A., 
Damweg 1 b te Schoorl. 

Verenigingsnieuws 

CONTACTDAG 1970: 
HISTORISCHE DEMOGRAFIE 

Op 21 februari 1970 hield de Stichting 
Contactcentrum haar eerste Contactdag, 
gewijd aan de historische demografie in 
Holland. Als plaats was het vrij cen
traal gelegen Haarlem gekozen. Circa 
80 personen namen aan deze dag dee!. 
Bij de opening constateerde drs. A. M. 
van der Woude, die als bestuurslid van 
de Stichting deze dag leidde, dat de deel
nemers nit alle streken van Holland af
komstig waren en dat een groot dee! van 
de in Noord- en Zuid-Holland werkzame 
amateur-historici nu in Haarrlem ver
enigd waren. 
Na een korte schets van de geschiedenis 
van de historische demografie als weten
schap en de constatering van het feit 
dat de historische demografie is voort
gekomen nit de hoek der lokale geschie
denis, gaf hij het woord aan de eerste 
spreker van de dag: drs. W. G. Heeres, 
wetenschappelijk medewerker aan het 
economisch-historisch seminarium van 
de universiteit van Amsterdam. 
Na een inleiding over de geschiedenis 
van Hoorn en West-Friesland in de 14e 
en 15e eeuw sprak de heer Heeres voor
al over een aantal bronnen voor histo
risch demografisch onderzoek in deze 
streek in de late middeleeuwen: een 
schotboek van Hoorn uit ca. 1435; de 
mantalen van een aantal West-Friese 
plaatsen uit ca. 1335 en de opbrengst 
van de vri vronescout uit de 14e eeuw. 
Combinatie van de twee laatste gege
vens, gecontroleerd met de inkomsten in 
de rentmeesters rekeningen van Kenne
merland en West-Friesland wat belreft 
de inkomsten uit 'besterften' (= erfenis
sen) en eveneens gecombineerd met de 
opbrengst van de jaarlijkse tiendveir
pachtingen, zou kunnen wijzen op een 
pestepidemie in de jaren 1349-1350 in 
West-Friesland. Spreker besloot met er
op te wijzen dat er in de middeleeuwse 
rekeningen nog allerlei mogelijkheden 
schuilen voor nader onderzoek. 

Na een korte pauze kwam de tweede 
spreker aan de beurt: drs. D. J. Noor
dam, leraar geschiedenis aan de gemeen-

. telijke Ravo te Dordrecht. De heer 
Noordam deelde de resultaten mede van 
zijn historisch demografisch onderzoek 
te 's-Gravenzande over de jaren 1680-
1795, een studie die is gepubliceerd in 
het in 1968 verschenen 14e dee! van de 
Zuidhollandse Studien. 
Na de lunchpauze sprak eerst drs. R. A. 
D. Renting, gemeente-archivaris van
Rotterdam, over zijn onderzoek naar de
historische demografie van Hillegers
berg. Voor de resultaten van dit bijzon
der interessante onderzoek naar een
'wandelend dorp' moge verwezen wor
den naar de publikatie hiervan in het
Rotterdams Jaarboekje 1957.
De vierde en laatste spreker was drs. G.
J. Mentink, chartermeester aan het Rijks
archief in de provincie Gelderland, die
iets vertelde over de mogelijkheden voor
historisch demografisch onderzoek in de 
19e eeuw. Allereerst werrd de periode
1795-1811 behandeld, een periode waar
in 'alles' werd geteld, maar waarbij men
zich wel moet bezinnen op de betrouw
baarheid der tellingen. Vee! werd name
lijk van vorige tellingen gecopieerd. De
cijfers van de vrij betrouwbare tellingen
van 1795, 1809 en 1810 werden in de
jaren erna nog vaak gebruikt.
Over de periode na 1811 vormen de ge
gevens van Burgerlijke Stand en sedert
1850 ook Bevolkingsregister een belang
rijke bron. Spreker wees er onder meer
op dat in verschillende provincies ach
terin ieder register van de B.S. overzich
ten staan met de cijfers van dat jaar. Hij
besprak voorts het verschil tussen volks
tellingsregisters en de soms al v66r 1850
begonnen bevolkingsregisters en wees op
de veelal apart gehouden bevolkingsre
gisters van gestichtsbevolkingen en an
dere groepen zoals dienstboden etc.
Na een uitvoerige discussie met de aan
wezigen besloot de heer Van der Woude
de dag met op te merken, <lat het peil
van de voordrachten en de discussie niet
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onderdeed voor een door de Historisch 
Demogrnfische Kring georganiseerde bij
eenkomst en dat hij boopte dat deze 
dag voor de amateur-historici een sti-

mularts zou zijn om zich ook met dit
soort historisch onderzoek bezig te hou
den. 

A.G. v.d.S. 

Mededelingen 

Tot de merkwaardige activiteiten van 
het, thans twee eeuwen oude, Bataafsch 
Genootschap der Proefondervindelijke 
Wijsbegeerte te Rotterdam moet worden 
gerekend: de invoering hier te lande van 
de stoomwerktuigkunde. In 1785 vroe
gen de Directeuren van het Genootschap 
octrooi voor Nederland op de vindingen 
van James Watt te Birmingham, als 
voorbereiding tot een commercieel ver
antwoorde import van de stoommachi
nes volgens diens ontwerp. Dit commer
ciele werk is nog lang volgehouden door 
Jan Daniel Huichelbos van Li ender, een 
te Rotterdam gevestigde zakenman, die 
van de oprichting af aan het Genoot
schap verbonden was en in 17 86 tot het 
Directorium toetrad. Nog in 1807 ver
leende hij zijn bemiddeling bij de aan
koop van een te Birmingham vervaar
digde stoommachine door het Hoog
heemraadschap van Rijnland. 
Omtrent bovengenoemde stoommacbine, 
welke aangescbaft werd ten behoeve van 
de destijds nieuwe uitwatering nabij Ka.t
wijk van Rijnland's boezem, is in de 
technische litteratuur van de 19de eeuw 

vrijwel niets te vinden. Het was daarom 
voor het huidige Directorium van het 
Bataafsch Genootschap een aangename 
verrassing toen het van bevriende zijde 
vernam, dat twee beambten van Rijn
land, de archivaris G. 't Hart en de 
technisch-hoofdambtenaar J. H. Rie
mens, aanleiding hadden gevonden tot 
het instellen van een onderzoek naar de 
lotgevallen van de stoommachine nabij 
Katwijk en dat zij de uitkomsten van 
hun studie hadden vastgelegd in een uit
voerig gedocumenteerde verhandeLing. 
Het Directorium acht de verhandel1ng 
van zo veel betekenis voor de kennis 
der geschiedenis van de stoomwerktuig
kunde, dat het besloot, haar voor reke
ning van het Genootschap te laten ver
menigvuldigen en verspreiden. 
De lezers van 'Holland', die er prijs op 
stellen van de verhandeling kennis te 
nemen, worden uitgenodigd, dit schrif
telijk op te geven aan het Secretariaat 
van het Bataafsch Genootschap, Post
bus 597 te Rotterdam, waama toezen
ding zal volgen. 


