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TWEEDEJAARGANG NUMMER 3 JUNI 1970 

A. A. ARKENBOUT 

De Raadkamer 

Het Hof van de Heren van Voorne 

te Brielle in de jaren 1373-1564 (II) 

In de domeinrekening over het jaar 1600 komt onder de erfrenten op huizen 

en erven te Brielle de volgende post voor: 

'Van Arent Anthonisz int Harthoofft vuyt zijn huys ende erffve steande aen 

de noortzijde van de Langestraet genaempt die Raetcamer, aen de noortzijde 

de huysinge van de weduwe van joncheer Diederick van der Laen en deselve 

Arent Anthonisz mit een huys aen de zuytzijde elcx aldernaest XX schel

lingen' 65
. 

Deze raadkamer vinden wij voor het eerst in de herstelrekeningen van het 

hof genoemd in de jaren 1453-54, in de tijd dat Frank van Borselen Heer van 

Voorne is. Uit de rekeningen van herstellingen tijdens zijn leven aan het hof 

verricht, krijgen wij al een inzicht, hoe deze raadkamer er uit zag. Het ge

bouw heeft twee deuren, voorzien van een luifel, die met sluitbomen afgeslo

ten kunnen warden o5a_ Er is tenminste een verdieping, want de timmerman 

werkt aan (val)vensters beneden en boven in de raadkamer 65b en er is een

trap. Een van de vertrekken, of het gehele gebouw, is door een houten wand, 

waarin twee deuren, in twee delen gescheiden 

'XX/Xsten dach van meye betaelt meester Aernt den tymmerman ende hy 

gemaect heeft te Brielle in Claes Oerts soens huysinge te weten in mijns 

"" Rek. no. 1505 blz. 2. 00a Rek. no. 5585 en 5586.
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heren raedcamer een nzeu middelschot van benemen opgaende ten balcken 

toe, mit II nieu doren.' 6sc 

Het huis heeft een eigen keuken. Kamers en keuken zijn voorzien van schoor
stenen. In 1460/61 lezen wij: 'Item betaelt den steenhouwers die an die 

kercke wercken van enen viersteene ende in de raetcamer es an den scoer

steen XIIII groten' 65d_ 

Waarschijnlijk zijn dit arbeiders die aan de St. Catharijnekerk werken. 
De raadkamer is tevens kantoor van de klerk of secretaris, wat blijkt uit de 
kosten aan het huisraad. In 1457 /58 maakt de slotemaker op verzoek van 
Jan de Roode secretaris, beslag aan een koffer om 'mijns heren gelt in te 

doene' en in 1460/61 herstelt hij diens 'rekenbort' 65•, 

Op het dak van de raadkamer is een ooievaarsnest 

'Arent de tymerman van een oude vadersnyste te makene bover der Raet

camer' 65f. 

Tijdens het leven van Margaretha van York als Vrouwe van Voorne maakt 
Jan Aernts de timmerman in het achterhuis 'dair Ingel innewoonde geheyten 

die Raedtcamer' een nieuwe goot en levert men 3 grendelsloten ten behoeve 
van de zolder boven de keuken. Er worden 44 ruiten hersteld. Op dat mo
ment woont Jan Claisz haar concierge daar 66. 

Over deze raadkamer is in de rekeningen echter nog meer te vinden. In die 
over de ja�en 1473/74 staat ze als de kamer van Bornelen genoemd 67_ 

Dat is niet verwonderlijk, want Heer Frank van Borselen laat dit huis tijdens 
zijn leven voor eigen rekening (ver)bouwen als uitbreiding van het reeds be
staande hof. Hij koopt voor dit doel het huis van Claes Ortsz in de Lang
straat. Na diens dood is hij aan de dochter nog een deel van de koopsom 
schuldig. Op 24 januari 1461 betaalt de rentmeester generaal hiervan 2 £ 
16 schellingen 10 groten aan haar man en voogd Huge Claissone 67a. 

In de rekening over de jaren 1468-69 staat bij een rente vermeld, dat deze 
afkomstig is uit het huis 'dat Claes Ortssone dede tymmeren, mijnen heer toe

behorende, geheten de Raetcamer. 67b_ 

Wanneer Heer Frank van Borselen in 1470 komt te overlijden, behoort het 
tot zijn persoonlijke bezittingen en komt zodoende als deel van de erfenis in 
het bezit van zijn enige zuster jonkvrouwe Elienora van Borselen van Zuylen, 
gehuwd met jonkheer Ghisbrecht van Nyenrode. 
Deze laatste verkoopt het als man en voogd van genoemde jonkvrouw aan 
Jan Michielsz voor de somma van 91 ponden van 40 groten. Jan Michielsz 

"'hRek. no. 5580. 
"'0Rek. no. 5580. 
0·'clRek. no. 5584.
"•Rek. no. 5581 en 5584. 
,.,fRek. no. 5587. 
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00 Rek. no. 1404 biz. 29v, 37v, 43v, 
07 Rek. no. 1400 biz. 86v. 
"'a Rek. no. 5584. 
"'bRek. no. 5592. 

Iaat er een turfhuis aan bouwen 'achter op de sloot' en tevens het dak herstel
Ien 68• Hij woonde er waarschijnlijk reeds als klerk van de Heer van Voome. 
In de rekening over 1474/75 staat hij genoemd als clerc van de rentmees
ter oo.
Margaretha van York heeft er echter geen vrede mede, dat hierdoor een deel 
van het hof in particuliere handen is gekomen, te meer daar het geen vrij
staand gedeelte is, want het is: 

'staende an mijnen genadige vrouwe vertreck' 
'welcke husinge men an t hoff niet ontberen en mach noch van den hove niet 

scheyden en mochte, gemerckt dat men uiter groter earner dair mijne voir

screven genadige vrouwe logiert ende es hoir slaepcamer gaet in de selve 

husinge ende es een oratoir of contoir van de principalen huse' 70• 

Het is dus niet te verwonderen, dat ze het geheel van Jan Michielsz terug 
koopt en wel voor het bedrag, dat deze ervoor gegeven heeft, vermeerderd 
met zijn gemaakte onkosten, samen tot een totaal van 142 ponden. 
Door deze koop maakt het wel weer deel uit van het hof, maar het blijft haar 
persoonlijk eigendom, want na haar dood in 1503 wordt het door haar testa
menteurs verkocht aan Roeland Jansz, vrij zonder enige renten. In de reke
ning over het jaar 1506 maakt men echter de aantekening, dat het huis niet 
vrij verkocbt had_ mogen worden, omdat het belast is met een rente van 20 
schellingen per jaar ten behoeve van de heerlijkheid van Voorne. Zo lang het 
in het bezit van de heren en vrouwen van Voorne was, waren belasting
plichtige en ontvanger dezelfde persoon. Nu het weer in particuliere banden 
gekomen is, verschijnt deze post weer als te ontvangen rente in de rekening. 
Roeland J ansz moet dan ook in 1506 de rente over drie jaren betalen en 
staat dus voor 3 pond in de rekening 71• Uit deze rekening blijkt tevens, dat 
het huis de Raadkamer belast is met een rente van 8 schellingen groot Vlaams 
ten behoeve van de regulieren van Syon te Delft, een rente die door de rent
meester na de verkoop niet meer wordt uitgekeerd. 
Ook heer Claes Dircxz, priester, heeft op hetzelfde huis een rente staan van 
2 schellingen groot vlaams ten behoeve van zijn 'cappelrie' op het St. Nico
laas-altaar te Brielle. 
Deze rente komt reeds in 1453-54 voor want in dat jaar schrijft men: 

'Item den 29st. dach in augusto betaelt heer Jacob die Beer van erfrenten die 

hij jairlix heeft in Claes Oertz huys ten Bryel 2 schellingen' na. 

In 1459-60 is er aan toegevoegd, dat Jacob die Beer de rente ontvangt uit 

00 Rek. no. 1404 blz. 45. 
09 Rek. no. 1401 biz. 126v. 
70 Rek. no. 1404 biz. 43, 45. 

71 Rek. no. 1415 biz. 3. 
'1a Rek. no. 5578.



bet buis daar Claes Ortsz placb te wonen en dat net bedrag dient 'tot zijnen 

cappelrije behoeff' nb_ 

De rekening 1461-62 noemt meester Mertin Mertinsz met de vermelding dat 

de capelrie aan hem is overgegeven door Jacop (Jansz) de Beer 710. In 1464-

65 is het heer Pieters Willemssone als procureur van meester Floris Gillesz, 

met de reeds genoemde vermelding dat Claes Ortssone het huis liet maken 

dat nu de Raetcamer beet. 

Ook deze rente wordt door de rentmeester niet meer uitgekeerd 72. Beide be

dragen komen dus voor rekening van Roeland Jansz. 

Uit de rekeningen is bet mogelijk, een lijst van eigenaars van de Raadkamer 

samen te stellen tot in de 17e eeuw: 

v66r 1453 

ca. 1453-1470 

1470- ? 

? -ca. 1479 

ca. 1479-1503 

1503-1506 

1506-1516 

1517-1522 

1523-1540 

1542-1553 

1554-ca. 1596 

ca. 1596-1630 

In 1640 

In 1680 

Claes Ortssone (laat het huis bouwen) 

heer Frank van Borselen 

Elienora van Borselen v Zuylen 

Jan Michielsz 

Margaretha van York 

Roel of J ansz 

Roelof J ansz. weduwe 

onbekend 

Heyndrick Eeuwoutsz 

Mereken Heyndrick, Eeuwoutsz. ook genaam Mary 

Lucas wed. (1542) 

Cornelis Heyndricxs 

Arent Anthonisz int Harthoofd, 

Wollebrantsz te Haarlem, 

Adriaen de Haas. 

Tot 1565 staat als belending steeds opgegeven 'aldernaest s conincx hof', 

maar als Jan van Duvenvoorde. in 1564 het hof koopt, wordt de belending 

'aldernnest de huysinghe van den rentmeester Jan van Duvenvoorde'. 

Uit de rekening over 1600 blijkt, dat het hof door erfenis in handen is ge

komen van jonkheer Diederick van der Laen, die als aangenomen zoon van 

heer Jan van Duvenvoorden <liens erfgenaam is 73• De raadkamer staat dus 

nu tussen het voormalige hof aan de noordzijde en een huis van Arent An

tonisz int Harthooft aan de zuidzijde. Bij bestudering van het cohier van de 

l0e penning van 1545 74, het brandemmergeld van 1523 75 en de lijsten van 

71b Rek. no. 5583. 
ncRek. no. 5585. 
" Rek. no. 1414 biz. 97v_ 
" Huisarchief Lamaison v.d. Berg no. 123 d.d. 18 nov. 1582. 
" C. Hoek in Ons Voorgeslacht 11 (1956), 12 (1957), 13 (1958) en 14 (1959). 
75 H. de Jager 'De Middeleeuwsche Keuren', biz. 95, 96.
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De bakkerij Ribbe v66r de verbouwing in 1926. Het rec/Ilse gedeelte (woonhuis) is no. 

830 van her kadastrale minuutp/an, ca. 1830 en waarschijn/ijk de he/ft van de gevel/engte 

van de vroegere Raadkamer. 

Foto C. Ribbe, Brielle. 

de lO0e en 50e penning over de jaren 1575 en 1580 76, blijkt de raadkamer 

te liggen op het plaats volgens bet Kadastrale minuutplan (omstreeks 1830) 

genummerd 830 en 829. Het erf genummerd 828 is volgens een kaart in het 

Brielse gemeente-archief in 1851 water, dat verder als een sloot achter de 

erven van de Langstraat naar de Kaatsbaan loopt en vandaar langs de Kaats

baan naar het Maarlandse Kerkhof 77. Dit is het restant van de oude hof

gracht. De erven no. 827 en 826, waarvan de laatste langs het Raas ligt, vor

men de toegang tot het hof. De heer Meischke komt in zijn artikel 'De oude 

huizen van Den Briel' tot dezelfde conclusie 78. Het erf, genummerd 830, 

vormt nu het noordelijkste deel van de bakkerij v.h. C. Ribbe, Langestraat 

24-26, nl. het woonhuis. Op een foto in 1926 70 v66r de verbouwing ge-

•
0 Brielle Gemeente Archief 9Dl. 

" Mededeling gemeentearchivaris J. Klok, Brielle. 
78 Bulletin v.d. Kon. Ned. Oudheidkundige Bond 1965, no. 2 biz. 40, 44. 
'" Fata en acten betreffende deze bakkerij werden mij welwillend ter beschikking ge

steld door de heer C. Ribbe te Brielle. 
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nomen, is duidelijk de breedte van <lit pand te zien. Dit is echter slechts de 
helft van de gevellengte van de vroegere Raadkamer. Op het Kadastrale rni
nuutplan van ca. 1830 zijn nog aanwijzingen te vinden, <lat het hiernaast Ii _ 
gende pand oorspronkelijk met no. 830 een geheel vormde. 

g 

De Wijngaard 

In de rekening over het jaar 1571 lezen wij onder de erfrenten de volgende 
post: 

'Van Lene rt Jan Woutersz. van een boomgaert liggende aent Maerlantsche 
Kerckhoff genaempt den wijngaert commende vuyt in de langestraete welcke 
boemgaert hier overtyts gemaect heeft heer Frans van zekere ledige erven 
als blijckt bij voorgaende rekeningen XXXVIII schellingen' so. 

De naam wijngaert vinden wij voor het eerst vermeld in 1377 /78 wanneer 
Piet_er van den Rine er herstellingen verricht. Regelmatig komen e; in de re
kemngen onkosten aan de wijngaard te Brielle voor. 

'Item ghegeven van den wijngaert te snoeyen ende op te binden 
V schellingen IV denier' 

'van den wijngaerd te doen snijdene snoeyene ende binden ende heeft gecost 
van latten teenen arbeyde ende anders XXIII schellingen VI denier' s1. 

Hoe men zich de wijngaard moet voorstellen, blijkt uit de post: 

'Item noch bij den voorscreven Cornelis gecoft tegens Otte die decker zeker 
hout daer korbelen ende ribben onder den wijngaert afgemaect zijn, daer 
voeren betaelt IX schellingen VIII denier' s2. 

Hij heeft blijkbaar de vorm van een prieel, een raam van Jatwerk op palen 83 

een constructie die bij zware storm dan ook telkens omwaait. 

'Claes den Hofman van dat hij de stellinge ofte raem van der wijngaert die 
om7:1e gevallen was weder opgerecht heeft ende verlapt, daer over hij on
ledtch es geweest vijf dagen f acit tot vier scellingen sdaechs 

20 schellingen' 84. 

D�t me� het niet altijd eens is, wie de kosten van de reparaties zal betalen, 
bhJkt mt de kanttekening in 1470/71, waar staat dat de kosten voor reke-

80 
Rek. no. 1474 biz. 2•. 

"' Rek. no. 1365 en 1397 biz, 98. 
82 Rek. no. 1418 biz. 76v. 
83 Vergelijk de wijngaard voor de herberg op het schilderij Boerenkermis van Jan Steen 
84 Rek. no. 1459 biz. 136". 
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Een wijngaard, schilderij door Jan Steen. 

ning van 'mijne Beere' zijn, maar de gebruikte latten betaald maeten warden 
door degenen, die het profijt van de wijngaard hebben 85. 

De ledige erven, waarmede bovengenoemde heer Frans Jans de wijngaard 
vergroot, warden uitvoerig genaemd in de rekening over het jaar 1533: 

'Van heer Frans Jansz. erve liggende int slop van t Maerlantse kerkckhof ge
naemt den wijngaert t voirnoemde kerchof noirtwarts aldernaest V schellin
gen. Item van twee ander erven liggende in de Langestraete an de noirtzijde 
die Pieter V olchertsz. gehabandoneert hadde ende bij den zelven heer Frans 
an den wijngaert gevoucht zijn IX schellingen. Item van Pier de Smits erve 
liggende neff ens de zelve erf kens ende die den zelven heer Frans oick beheynt 
!weft binnen den zelven wijngaert IX schellingen. Ende van de helft van Jan
Bruyselairs erve oist of t maerlantsche toirenstraetken ende west of scele
nee!, dat insgelycx met den selven wijngaert beheynt es XV schellingen. Comt
t saemen ter somme van XXXVIII schellingen.

D'ander helft van Jan Bruyselairs erve oist of t Maerlantse toerenstraetken 
ende west of sceln nee! XI schellingen' 86• 

Raadplegen wij de reeds eerder genoemde lijst van brandemmers van 1523, 
dan vinden wij heer Frans J ansz erve als het 2e huis voorbij het Raas (nu 

85 Rek. no. 1397 biz. 98 
80 Rek. no. 1440 biz. 2v. 
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Langstraat no. 40), Scheel Neel bezit bet 8e en 9e huis, 'terwijl Pieter Volcke
ricxs drie kamers volgen als 13, 14 en 15. 
J a_� Bruyselaers erve, waarvan dus de belft bij de wijngaard werd gevoegd
bltJkt bet grootste te zijn en bijna de belft van het gehele complex te omvat� 
ten. Volgens de rekening van 1508 is dit ontstaan uit 'beyde de tymmermans
erve leggende ande noirtzijde van de Langerstrate oest af t merlantsche kerck
hoff en de west af heer Cornelis Lorts ende behoort tot Jan Bruesseller de 

�ever XXX schellingen' 87• In 1506 waren Gerit Woutersz kinderen nog 
e1genaar. 
Uit het bovenstaande blijkt, dat het gedeelte Langstraat N.Z. tussen Raas en 
Torenstraatje grond is, dat tot het hof behoorde en waarschijnlijk voor 14 70 
de wijngaard en een gedeelte van de timmerwerf omvatte. Na 70 is het ge
heel in particuliere handen, maar belast met een erfrente ten behoeve van 
de heerlijkbeid Voorne. 

De Kaatsbaan 

Zoals reeds eerder gemeld, lag er een ingang van bet hof aan de straat, die 
men vroeger de St. Antoniusstraat noemde en nu de Kaatsbaan. Deze naam 
geeft al een aanwijzing, waar dit onderdeel van bet hof in de 15e eeuw ge
Iegen moet hebben, want een kaatsbaan maakte van ouds een deel uit van 
het bof. Wanneer heer Hugo van Heenvliet in 1380 als baljuw van Voorne 
zijn rekening opmaakt, komen daarin de speelschulden voor van zowel de 
graaf als de gravin. Want terwijl Aalbrecbt tijdens zijn verblijf te Brielle met 
kaatsen verliest, krijgt de gravin slechte kaarten: 

'Item ghegeven minen heer in sijn selfs hant des sonnendaghes voer sinte Jans 
dach te middenzamer, doe hi kaetste jeghens heer Willem van Amen 4 oude 
sci/den ende enen nobel die maken in hollants 

7 £ 13 schellingen 4 denier' 88_ 

'Item ghegeven miere vrouwen in haer selfs hant des sonnendaghes na a/re 
heylighen dach op haer earner daer si quaerte 2 ghulden die maken 3 hol
lantsch 41 schellingen 4 denier' 89. 

Ook na 14 70 vinden wij bet kaatsspel in de onderhoudsrekeningen terug. Als 
Margar�tba van York in 14 77 Vrouwe van Voorne wordt, Iaat zij uitgebreide 
berstellmgen aan bet hof te Brielle doen gedurende de jaren 1477-83. Daar
onder komt de volgende post voor: 

'Bij bevele van mijnen genadige vrouwe voirscreven gemaect een nyeu caet
spel want ouwe caetspel al vergaen was. Dat selve caetspel gestylt, geplanct, 

" Rek. no. 1417 blz. 3v_ 

" Rek. no. 3751. 
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°' Rck. no. 3751. 

geregelt ende gespannen uuten garnisoene drie barckoenen vijf micldelhouten.

Noch verbesicht an t selve caetspel boven mijnen genadigen vrouwen houte

ende gehaelt tot Coppyn Daems XXII sparren' enz. 'gedect een loodse an t

caetspel' 
'noch geleyt een strychout van een oude roede onder die leuffen daer men op

plach te caetsen, want se tsamen gesoncken was ende ter neder vallen wil-

de' 9o. 
De loods van het kaatsspel is met dakpannen gedekt.

Aan deze kant van het hof kunnen wij ook de stallen vinden. Dat deze niet

ver van de poort staan, vindt zijn bevestiging in de rekening over 1388/89,

waar men spreekt over een wc staande aan de oostkant van het hof tussen

de poort en de stal 91. 

In 1477/83 leest men: 

'Bij bevele van lngel gemaect in den stal crebben voir XX paerden, daeran

verbesicht van mijnen genadige vrouwen houte L dachouts XX planden die

de stede geleent heeft en daer of die crebben gemaect zijn. Item verbesicht

XXXIIII harden boven optie tille omme voeder op te leggene caste t stuck

2½ g. facit 7 schellingen I groat' 92. 

In zijn 'wandelingen door Brielle' schrijft dr. Hofker over het buis no. 10 op

Wellerondom, dat bet een oude zaadhandel is, 'die reeds in de 17e eeuw be

stand en met de huizen langs de kaatsbaan een complex vormt, daar in een

dier huizen, een groot wit gebouw, nog de resten van een oude 'rosmolen'

zicbtbaar zijn, een groat rond rad door een paard in beweging gebracht,

waardoor molenstenen graan konden fijnmalen voor de bereiding van bier'. 

Door een aantekening in de rekening over het jaar 1505 blijkt het nu moge

lijk, de juiste plaats van de eerder genoemde stallen te bepalen, waarbij te

vens bet 'witte huis' in de kaatsbaan als uit het begin van de 16e eeuw geda-

teerd kon worden. 

'Van den nyeuwer rosmolen de welcke wijlen mijne genodige vrouwe donagie

hadde doen setten binnen der stede van den Brielle in de huysinge dat mijns

heeren van Oostervants stal plach te wesen ende men plach te verpachten

mette Piermansche moelen ende es over lange jaeren afgebroken geweest.

Alst blyct bii de leste Rekenyng Claes van Essche' 93. 

Het timmerhuis e.a. 

Achter de gebouwen van het hof, grenzende aan het Maarlandse kerkhof,

ligt de timmermanswerkplaats met de opslagruimte voor de materialen die

00 Rek. no. 1404 biz. 31, 35v_ 

•
1 Rek. no. 1365. 

"' Rek. no. 1404 biz. 31. 
0

" Rek. no. 1414 biz. 49v. 
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voor herstellingen van de domeinen van Voorne noclig zijn. Zoals uit het 

hoofdstuk over de wijngaard blijkt, strekte dit terrein zich in vroeger tijd ook 

in de rich ting van het torenstraatje uit. In de rekeningen na 14 70 blijft het
beperkt tot het gebied bij de achterpoort. De houtloods die men in 1389 

bouwde om het hout tegen de regen te beschermen, is waarschijnlijk hetzelfde 
gebouw, dat men in 1477/83 het grote houthuys noemt 94. Na 1500 spreekt
men van het huis van de timmerman aan het Maarlandse Kerkhof. Dat dit 
tevens werk- en opslagplaats is, blijkt in 1527, wanneer men er een nieuw 
dak op maakt. 

'op de huysinge daer den Mr. temmerman inne woent ende daer hij dagelicx 

in werct' 95_ 

Voor een vloer gebruikt men 1000 plavuizen. Met een trap komt men vanuit 

de werkplaats op de zolders, waarvan de grootste zolder, die boven de keuken 

ligt, client voor opslag van ramen, steen, enz. In de werkplaats staan zaag

banken. Het woonhuis heeft een portaal en een privaat aan de kant van het 

Maarlandse kerkhof. Wanneer men in 1559 het dak aan die kant vernieuwt, 

omdat de pannen van ouderdom verschilferen en poreus worden, blijkt het 
een oppervlakte te hebben van 13 roeden = ca. 198 m2

• In dat jaar breekt 

men ook 'het privaet huysken' af, 'dat zeer dangereux ende sorgelic stont voir 

den passeerende man aen t maerlantse kerckhof overmits dattet al vergaen 

was' 96. De gracht of sloot zal daar dus niet breed geweest zijn.

De hoeveelheid opgeslagen bouwmaterialen schijnt op sommige Brielenaren, 

vooral 's nachts, aantrekkingskracht gehad te hebben, want diefstal komt 

blijkbaar meermalen voor. Om dit te voorkomen, maakt men in 1548 een 

soort erker, een 'hancpoyken' met een bedstede boven de deur 'om dair te 

slapen ten eynde dat t garnisoen te bat bewaert zoude wesen' 97• De belang

stelling voor het materiaal blijft ook in latere jaren bestaan, want in 1560 

maakt Jan Willemsz. de smit 8 nieuwe yzers met een gewicht van 51 pond 

aan de vensters van het timmerhuis (traliewerk?) 'zo er eene bij nachte inne 

hadde willen breecken' 98. 

De naam scuttekamer duikt voor het eerst op in 14 70 /71 99. Uit de herstel

lingen aan het dak en de muren in 1474/75 kan men opmaken, dat het een 

afzonderlijk gebouw is, voorzien van kantelen, terwijl tevens blijkt dat het aan 

het Maarlandse kerkhof grenst 100. Waarschijnlijk is het de verblijfplaats van

de wacht. 

" Rek. no. 1404 biz. 35v_ 
00 Rek. no. 1462 biz. 111. 

0
' Rek. no. 1436 biz. 71 v. 

0
' Rek. no. 1452 biz. 110v, garnisoen = opslag bouwmaterialen; te bat = beter. 

0
• Rek. no. 1463 biz. l0Sv.

" Rek. no. 1397 biz. 9Sv_
100 Rek. no. 1401 biz. 126. 
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y00r de opslag van de wijn heeft men een klein huisje, dat bij het turfhuis 

staat. Voor drinkwater is er de wel in het achterhof en de regenbak. 

flet zal een ieder duidelijk zijn, dat de bewoning van het hof een vochtige en 

ongezonde geschiedenis geweest is. Water, dat tot de vloeren komt, rottende 

balken, vensters, deuren en daken. Het vocht tast alles aan. Dat was in 1384 

reeds het geval: 

'Item ghegeven van I nywe betteecke toten meesten bedde in t hof om dattet

oude betteeck verrot was Vlll £' 101• 

Tot 1481 is de binnenplaats in de winter volkomen onbegaanbaar, 'wants 

altijts des winters onder water stont'. In dat jaar besluit men het geheel 1 ½ 

voet = ca. 50 cm op te hagen. Op een ondergrond van 246 karren gruis en 

puin stort men 319 karren aarde, waarbij men een hoeveelheid zand voegt. 

Er warden 40 karren gruis van het kerkhof aangevoerd. Op deze binnen

plaats legt men nu goten aan en wel een van het valkhuis tot de keuken, een 

van de put tot de zaal en er is een straatje voor de rentmeesterskamer en het 

cruythof 102• 

Poorten, muren en grachten 

Zoals uit het voorgaande blijkt, waren de gebouwen en terreinen van het hof 

omgeven door grachten of sloten. Muren, waarin drie poorten, sloten het van 

de stad af. De voorpoort moet aan de Langestraat gelegen hebben, want de 

poort aan het Maarlandse kerkhof noemt men steeds de grote achterpoort. 

Ben tweede poort, in de St. Antoniusstraat (nu Kaatsbaan) tegenover de St. 

Nicolaasstraat (nu Moriaanstraat) gelegen, is eveneens een achter- of zijpoort 

geweest, want van de. muur langs het hof in de St. Antoniusstraat zegt men, 

dat ze achter het hof ligt. Bij verkoop van het hof in 1564 noemt men het 

'synne majesteits huysinghe geleghen binnen synder stede van den Brielle in 

de Langestraete', terwijl de gevelsteen, die de nieuwe eigenaar in de poort 

laat aanbrengen, nu nog in de Langestraat te vinden is en wel in de gevel van 

het hoekhuis bij het Raas. Wanneer er dus in de rekeningen sprake is van de 

voorpoort, dan heeft dit betrekking op de poort gelegen tussen de reeds eer

der genoemde Raadkamer en het Raas. 

Voor de poort is een 'baelge' (een borstwering) met een bank, want in 1556 

betaalt men Gysbrecht J ansz. de Mr. timmerman, omdat hij van hout: 

'voir de poirte gemaect lieeft een nyeuwe baelge met een stoup met een 

bancke' 103• 

101 Rek. no. 1362. 
102 Rek. no. 1404 biz. 35. 

103 Rek. no. 1459 biz. 136. 
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Een dergelijke 'balie' treffen wij ook aan voor de poort van het 's Graven
steen te Gent, waar ze diende voor het op afstand houden van het publiek, 
wanneer de leenmannen van bet Gerechtshof der Kastelenij van Gent daar 
rechtspraken of vonnissen ten uitvoer bra ch ten 104• 

Over een brug heeft men toegang tot de poort, waarvan de deur, voorzien 
van een klopper, toegang geeft tot de voorplaats. Het portiershuisje komt in 
verschillende rekeningen voor, wanneer men er herstellingen aan verricht. 
Het is met pannen gedekt. In 1542 is bet noodzakelijk geworden om 'van dat

poorthuys in de voirplaetse t dack af te nemen', de timmerman zet er een 
nieuwe kap op 105. 

Van de zuidpoort in de St. Antoniusstraat, waarscbijnlijk identiek met de in 
sommige rekeningen genoemde Brielsepoort, is weinig bekend. 
Tussen deze poort en de bovengenoemde voorpoort ligt een gracbt met een 
muur, acbter langs de buizen en erven die tegenwoordig de noordzijde van 
de Langestraat vormen vanaf de Kaatsbaan tot het Raas. Ongeveer bij de 
voorpoort, misschien op de plaats van de latere Raadkamer, heeft bier in de 
jaren 1375-1392 een huis en erf gelegen, o-ver de gracht, genaamd Coren

copers erf, een naam die verklaarbaar is, wanneer men weet, dat in <lit ge
deelte van de Langestraat in de 14e eeuw de Korenmarkt gehouden werd. 

'Item ghegeven Symon Vos die zaghere van XVI stic outs houts te snidden 

dat men besichde an myns heren statboem gheleghen an die zuutzide van den 

hove om myns heren erve mede te breden streckende van der porte langhes 

an die zuutzide tot after Corencopers toe XXlll/ schellingen' 106 

voer t slot dat is an die poorte bi corencopers XVl/I groten' 101 

'V,n ( 5 000) steens daer men die muur van corencopers al omme toter graft 

toe mede hoechde' 10s. 

In 1391/92 geeft de stad voor een oppervlakte van 4 roeden = 61,2 m2 

straatstenen bij Corencopers, terwijl men de goot opende onder de straat bij 
Corencopers (misschien de plaats waar het water onder de Langstraat door 
naar bet Brielse kerkhof stroomde). Ook opende men 'den ganc uter gracht

tot an die poert'. Om dit te doen gebruikt men 'eene stenghe daer men die

gate mede opende' 109. 

Uit het voorgaande kunnen wij vaststellen, dat er in 1388/89 een stuk do
meingrond lag aan de noordzijde van de Langestraat over de gracht, tussen 

10' Gids van 's Gravensteen te Gent, biz. 11, 12. 
105 Rek. no. 1448 biz. 73. 
100 Rek. no. 1365. 
10' Rek. no. 1366, dit moet de voorpoort zijn, want op dezelfde bladzijde spreekt men 

ook van een slot aan de Maarlandse poort en een slot aan de poort in de St. Anto
niusstraat. 

10' Rek. no. 1366. 
'"' Rek. no. 136. 
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Corencopers en de St. Antoniu straat in. Volgens de rekening van dat jaar is

dit een ledig erf, dat de Heer van Voorne nu laat bebouwen.

'Uutghegeven van een [edich erve te hoghen dat mijnheer legghende heeft an

die zuutzide van den hove ende van l/1 nyewe husen daer op te setten ende t

timmeren' 110. 

Uitvoerig geeft men de kosten op die hiervoor warden gemaakt. Het zijn

houten huizen geweest, ongeveer even groat en gezien de bedragen van een

beboorlijke afmeting. 

'Item ghegeven Claes den Dromer den timmerman in een verdient van dat hi

een huys maecte op dit ledich erve Xll lb. . .

Item ghegeven meester Willem die timmerman in een verdint van dat In die

twee ander huse maecte op dit ledich erve XXX/l lb' 110• 

ze zijn met pannen gedekt. Totaal oppervlakte van de daken XVIII roeden.

'Item ghegeven van XXm (20 000 teghelen) ghebesicht an dese husen cost

elc m. XXVI schellingen facit XXVI lb' 110• 

Er komt geen steen aan te pas. Wel aan de nieuwe muur die men dan langs

de gracht maakt achter deze huizen, nl. XVIIIm (18000) stuks.

'Item ghegeven van enen statboem van der muer westwaerts also lange als

die huse gaen. In een verdient Ill! lb' 110. 

Met de modder uit de gracht is het erf opgeboogd. Waarschijnlijk betreft het

bier de eerste bebouwing van de hoek Kaatsbaan-Langestraat.

De volgende rekening geeft ons tevens de eerste gebruikers

'Dit syn mijns heren Ill huuskins die staen over den graft bi den hove te
.
n 

Briel. Item, dat een huus hadde mijn lieve heer heve gheleent Noortkyn die

boghemaker. Item dat ander huuskyn hadde Jan van Poelgheest; heve ghe

leent een jaer lane Willem Boudinss die lantmetere. Item dat derde huus

Heyn van Cats om Vil/ lb. den groten voer Vlll d' 111, 

Van de muur Jangs de St. Antoniusstraat stort in 1453/54 een groat deel i�.

De kosten van bet herstel neemt de stad voor zijn rekening en als zodamg

komen ze in de stadsrekening van die jaren voor onder bet hoofd: 'Cost van

de nyeuwen muer achter mijns heren hof'.

Uit verscbillende aanwijzingen blijkt, dat de muur op het terrein van bet bof

Iigt aan de binnenkant van de gracbt. De reeds eerder genoemde gracbt

(sloot), die onder be.t herenbuis doorloopt en langs de toren e� grote za�l

ligt, komt onder deze muur door op de gracht langs de St. Antoruusstraat mt.

110 Rek. no. 1365. 
111 Rek. no. 1366. 

112 Brielle stadsrek. 1453-54 biz. 35v,
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'ende ghegeven van die goetsteen daer t water doer die rttuer duer loopt Xl[[f 
groten'. 

De st�d verhaalt de kosten van het werk echter op de eigenaars van de hui
z�n, ��e �an het hof grenzen. Dit zullen waarschijnlijk dezelfde huizen zi'n 

die WlJ h1erboven beschreven hebben. 
J '

'Ende also met vonnesse gewijst wort dat de voirscreven borchmeisteren 1 
recht v�rderen z�ud�n op die buyren die gezeten en geerft zijn an die achter
strate die men h1et smt Antonisstrate omme hemluden en van elken zijn dee! 
betaelt te wesen van alselken oncosten ende arbeyt als men gedaen hadde die 
nyewe muyr te maken op mijns heren gracht an de voirscreven strate' enz. 

Deze _kostenverdel�?g vind�n wij honderd jaar later nog steeds gehandhaafd,
want m 1558 schnJft men m de domeinrekeningen: 

'alzoe bij ordonnantie van de stede van de Brielle in de maent van Junia 1558 
geordonneert was dat men alle de sloten ende waterlopen van der stede vuyt 
delven zoude ende zuveren, soe heeft men de sloten loopende rontsomme t 
hof mede vuyt gedolven daer of t delfgelt betaelt es bij de buyrluyden wo
nende tegens de selve slooten, maer desen rentmeester heeft naer oude ge-

Gevelsteen in de Langestraat met de wapens Duvenvoorde-Kerckwerve. 

woonte d' aerde daer vuyt comende moeten wech doen voeren' enz. '2 £ 14

schellingen' 113. 

Vanaf de eerste rekening in 1373 is er sprake van een poorthuis aan het 
Maarlandse kerkhof. Dikwijls spreekt men van de grote poort. Het is dan 
ook de toegang, waardoor de wagens met voorraden en bouwmaterialen het 
hof binnenkomen. Behalve het timmerhuis ligt er langs het Maarlandsche 

kerkhof ook een muur, volgens de rekening over 1516 114 3,26 meter hoog. 
Verschillende keren moet men deze muur herstellen, omdat ze uit het lood 
zakt en voor een deel in de sloot stort o.a. in 1475/76. In 1529 wanneer de 

stad klaagt, dat de waterloop gestremd is en dat de voorbijgangers gevaar !o
pen, wanneer de rest om wu vallen, besluit men de nieuwe muur 1.30 meter 
lager te maken en door middel van 4 steunberen aan de binnenkant te ver
stevigen. De lengte van dit gedeelte is ca. 31 meter 115• Op deze muur sluit 
aan de binnenkant een lagere muur aan rond de tuin en het cruythof. Het 
cruythof waar speceryen gekweekt worden o.a. thym 116. 

De straat voor de poort is al in 1370 bestraat. Het onderhoud is echter voor 
rekening van het hof. Dit maakt het waarschijnlijk dat ook de grond buiten 
het hof op het Maarlandse kerkhof domeingrond is. Andere straten in Briel le 

warden volgens de stadsrekeningen door de stad onderhouden. Opmerkelijk 
is, dat er behalve de grote poorten ook een klein poortje is, dat toegang geeft 
tot het kerkhof. 

In 1564 verkoopt de koning als Heer van Voome het hof aan de hoogst bie
dende, in dit geval Jan van Duvenvoorde, voor 610 ponden van 40 groten 

vlaams (zie Bijlage I). Door deze verkoop verdwijnt het hof uit de domein
rekeningen. Toch kunnen wij de opeenvolgende eigenaren terugvinden, door
dat ze genoemd blijven als belenders van de Raadkamer. 
Jan van Duvenvoorde is de eerste eigenaar. Hij laat in de voorpoort in de 
Langestraat een gevelsteen aanbrengen met de wapens van hem en van zijn 
vrouw, Jenne van Kerckwerve; !inks het wapen van Duvenvoorde: drie was
senaars 2-1, rechts het wapen Kerckwerve, een dwarsbalk beneden vergezeld 
van een zeehoren. Uit bet opschrift 'anno 15 65 in augusto is die were ge
maect' mag men aannemen, dat hij aan deze poort heeft laten bouwen of ver
bouwen. Na hem komt het in handen van joncheer Diederick van der Laen. 
In 1600 is het <liens weduwe en na haar <liens zoon joncheer Paulus van der 
Laen. 

113 Rek. no. 1461 biz. 126. 
114 Rek. no. 1425 biz. 81 v. 

"' Rek. no. 1438 blz. 69v. 
110 

Rek. no. 1404 biz. 38v. 
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Bijlage 117 

'Ander ontfranck extra ordenares van de vercoopinghe van den Mats. huy
singhe ende erve geleghen binnen der stede van den Brielle. 

Alsoe mijnheeren van der s Mats des Konincx bij haire moegende missive 
den president ende luyden van den Rekeninghe in Holland belast ende ge
ordonneert hebben omme te vercoopen synne Mats. huysinghe geleghen bin
nen synder stede van den Brielle in de Langestraete. Ende dat te doene bij 
de vercoopinghe van zijnne Mats thienden binnen den lande van Voorne van 
den jaere a0 1564. Ende volgende den zelven last ende schrijven van mynne 
voorscr. heeren van der finantie soe ist voorscreven huys ende erve mits
gaeders des tymmermans buys van achteren tot vooren naer voorgaende 
kerckgebooden eerst ende all looven gedaen ten gewoenlycke plaetse aldair 
behoort. Ter presentie van Jacob Snoukairt auditeur van der selve caemer 

van de rekeninghe als <lair thoe bij de zelve heeren gecommitteert vercocht 
den 22 dach van Junia a0 1564 bij den hoochsten boode den meest <lair 
omme biedende ende verhoegende op conditie ende voorwaerde dat de coo
per vant voorn. huys ende erve gereet zall betaelen binnen zes weeken nair 
den vercoopdach, d eene helft ende dat hem alsdan t zelve buys geruymt sall 
werden ende binnen zes maenden <lair nair d ander helft. Ende up expresse 
last ende bevel dat men mit de penn(ingen) commen van de voorschr. ver
coopinge vant voorschr. buys ende erve zall deschargeren ende ontlasten de 
domeynen van Voorne alsoe verre de zelve penn. strecken moeghen. Welcke 
voorschr. huys ende erve op de conditie boven verclaert gecocht heeft als 
rneest dairomme biedende ende verhoeche Johan van Duvenvoorde voor de 
somme van zeshondertthien ponden van veertich grooten vlaems t pant. Bene 
all breeder blyckende bij des Co Mats genaede oepene besegelde brieven ge
geven in syne stadt van Bruessele de septembris 1564. Ende ge
vissieert op ten rugge bij den hoofden tresorier generaal ende gecomrnitteerde 
van des Ma. den 14e November 1564. Ende geregistreert in de caemer van 
de rekeninghe in den Haeghe naestlesten decembris a0 voorscr. Aldus maicht 
desen rentmeester alhier vollen ontfang van de vercoopinghe van t zelve huys 
ende erve deselve somme van 610 lb.' 

117 Rek. no. 1467. 
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Drs. R. RENTENAAR Regionaal-historische bibliografie 

van Holland over 1969 

Bij een optimale zelfwerkzaamheid zouden de lezers van 'Holland' deze ru
briek zelf samengesteld hebben. Helaas hebben slechts weinigen de kleine 
lettertjes aan de binnenzijde van bet omslag van dit tijdschrift gelezen. Dege
nen die wel op de daar geplaatste oproep gereageerd hebben, wil ik hierbij 
hartelijk danken voor hun medewerking. 
Deze bibliografie is zowel naar inhoud als naar vorm een probeersel. Dat er 
vraag naar een dergelijk overzicht is, staat voor mij vast. Het probleem is 
echter, dat de wensen van de gebruikers niet zonder meer duidelijk zijn. Zoals 
wel meer in deze maatschappij moeten de behoeften eerst geformuleerd war
den voor men ze in concreto voelt. Ik hoop dan oak, <lat zoveel mogelijk le
zers mij hun oordeel over deze bibliografie. willen laten weten, zodat ik daar 

bij het samenstellen van het overzicht over 1970 vanuit zal kunnen gaan. 
Wat de inhoud betreft is deze bibliografie niet allesomvattend. In de eerste 
plaats ontbreken alle publikaties over Alkmaar, Amsterdam, Den Haag,

Haar/em en Rotterdam. Overzichten van wat er over deze plaatsen versche
nen is vindt men in het Alkmaars Jaarboekje, iedere twee maanden in het 
tijdschrift Ons Amsterdam, in het Jaarboek Die Haghe, in bet Jaarboek

Haerlem en in het Rotterdams Jaarboekje. Verder heb ik oak geen archief
inventarissen opgenomen. Daarvan verschijnt in 'Holland' een apart over
zicht. Evenmin zult u krantenartikelen aantreffen. De onvindbaarheid daar
van is meestal zo groot, <lat het niet de moeite loont ze in een bibliografie op 
te nemen. 

Tenslotte nag dit: 'Holland' is een regionaal-historisch tijdschrift. Daarom 
heb ik er naar gestreefd deze bibliografie zoveel mogelijk geografisch te be
perken. Alles wat mij te veel riekt naar het nationale is er buiten gelaten. 
Ook de ordening is geografisch. Eerst krijgt men een aantal algemene pubh
katies. Vervolgens komt Noord-Holland aan de beurt. Boeken en artikelen 
over de provincie als geheel komen voorop. Daama volgen enkele grotere 
geografische eenheden binnen de provincie. De rest van de publikaties is alfa
betisch per plaats geordend. 
Voor Zuid-Holland geldt dezelfde volgorde. 
Het chronologisch kader van deze bibliografie heb ik beperkt door alleen die 
publikaties op te nemen, die op 1969 gedateerd zijn. Alles wat te laat ver
schijnt kan volgend jaar wel in een supplement. 
Sommige lezers zullen verder wat schrikachtig reageren op de door mij toe-
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gepaste spelling van een aantal aardrijkskundige namen."Dat moeten ze niet 

doen. In tegenstelling tot wat men veelal denkt bestaat er namelijk nog steeds 

geen alomvattende officiele spelling van onze geografische namen. Art. 1, 6e 
lid van de Wet van 14 februari 1947, Stbl. H 52, houdende voorschriften 
met betrekking tot de schrijfwijze van de Nederlandse taal, zegt daarover: 
'De schrijfwijze van Nederlandsche aardrijkskundige namen zal nader warden 
geregeld bij algemeenen maatregel van bestuur.' Deze AMvB wordt nu al 

jarenlang voorbereid door een commissie uit de Nederlands-Belgische Woor

denlijstcommissie. Hoewel deze commissie nog geen officieel rapport aan de 

Minister uitgebracht heeft, is het wel duidelijk, dat de door haar aan te be

velen spelling overeen zal komen met de opvattingen die over deze materie 

in de naamkundige en geografische wetenschappen heersen. Om nu de lezers 

van 'Holland' al vast wat te laten wennen aan de te verwachten voorkeurs

spellingen van een aantal plaatsnamen, heb ik de namen die daarvoor in aan

merking kwamen maar in een moderner jasje gestoken. Denkt u echter niet, 

dat hier heimelijk een aanslag op de gemeentelijke autonomie beraamd wordt. 

Gemeenten en waterschappen behouden natuurlijk het recht hun naam te 

schrijven zoals ze dat gewoon zijn. 

Het gaat er alleen maar om, dat er een gestandaardiseerde spelling van onze 

aardrijkskundige namen komt, die van overheidswege voor nationaal en in

ternationaal gebruik geadviseerd kan worden. 

Voor het overige verneem ik graag wat men in deze bibliografie gemist heeft. 

Dat kan dan eventueel in een aanvulling in een volgend nummer. 
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Korte Berichten 

TOPOGRAFIE IN EEN LAAT 
ZEVENTIENDE EEUWSE GIDS 
YOO¥.. HOLLAND 

Het boekje 'Les de/ices de la Hollande
en deux parties', nitgegeven in 1967 te 
Amsterdam telt bijna 600 bladzijden en 
behandelt daarin onderwerpen als zeden 
en gewoonten, regeringswijze, vervoer, 
belastingen, godsdiensten, adel, rechter
Jijke macht, zeevaart, de tochten naar 
Nova Zembla en andere zeereizen en 
een korte geschiedenis van Holland tot 
het jaar 1696. 
Daarnaast bevat het bijzonderheden over 
een aantal Hollandse plaatsen die hier 
en daar de indruk geven dat de, onbe
kende, auteur zelf deze plaatsen bezocht 
heeft en zijn eigen indrukken geeft. Over 

de volgende plaatsen bevat het boekje, 
op de er achter tnssen haakjes vermelde 
bladzijde, bijzonderheden: 
Leiden (41), Rijnsburg (64), Noordwijk 
(65), Valkenburg (66), Katwijk (66), 
Wassenaar (66), Warmond (67), Ooegst
geest (67), Zoeterwoude (67), Leiderdorp 
(68), Koudekerk (68), Amsterdam (71), 
Haarlem (90), Delft (94), Voorburg (95), 
Dordrecht (97), Gouda (100), Rotterdam 
(101), Delfshaven (102), Schiedam (103), 
Brielle (103), 's-Gravenhage (104), Woer
den (108), Schoonhoven (109), Gorin
chem (110), Heusden (111), Naarden 
(114), Weesp (116), Muiden (116), Haar
lemmermeer (117), Alkmaar (122), Me
demblik (123), Enkhuizen (125), Hoorn 
(126), Edam (127), Purmerend (128), 
TerscheJling (129). 

Redactie 
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Vraag en Aanbod .. 

Te koop gevraagd door mevr. M. L. J.C. 
Noordam-Croes, S. M. Hugo van Gijn
weg 301, Dordrecht: J. S. Tbeissen, De 

regeering van Karel V in de Noord l'"k N 
e IJ e ederlande?, Amsterdam 1912 (Nederlandsche Hlstoriscbe Bibliotheek, VI). 

Mededelingen 

INGEZONDEN: DE HUIGENDIJK 
EN DE WATERBOUWKUNDE 
Met belangstelling bestudeerde ik in 
'Holland', jrg. 2, afl. 1, het artikel van 
drs. A. J?iederiks, De Huigendijk, over 
rechtsgedmgen met betrekking tot riet
landen nabij Oterleek, welke er toe ge
leid hebben, dat een kaart anno 1565 
der omgeving van het dorp bewaard is 
gebleven. 
Zo�der iet� te willen afdoen aan de ge
sch1edkund1ge betekenis van bet artikel 
meen ik er de aandacht op te moete� 
vestigen, dat het stuk twee zinsneden 
bevat die in tegenspraak zijn met het
geen te lezen is in de gezaghebbende 
hand- en leerboeken over de klassieke 
waterbouwkunde in Nederland. Deze 
zinsneden zijn: 1. op biz. 16 'voor dit 
doe! was o.a. de Jan Boijesovertoom . .. 
gemaakt' en 2. op biz. 18 'bet riet zorgde 
gemengd met aarde voor een versterking 
van het dijklichaam'. 
Ad. 1: in zijn 'Handleiding tot de ken
nis der Waterbouwkunde', het Ieerboek 
van de Koninklijke Militaire Academie 
te Breda, waarvan de eerste druk in 
1845 verscheen, maakt prof. D. J. Storm 
Buysing gewag van overtomen, bij de 
behandeling van de scheepvaartwegen. 
Onder het hoofd 'Hellende vlakken' 
schrijft hij: 

Reeds langen tijd waren in Nederland 
de hellende vlakken bekend en in ge
bruik, onder de naam van over/omen. 
De kanaalvlakken zijn daarbij door dam
men van elkander gescheiden, waarin 
geen openingen bestaan tot doorlating 
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der vaartuigen, maar waarover zij moe
ten warden lieen getrokken. 
Aan den dam wordt, ter plaatse van dell 
overtoom, juist die hoogte gegeven, we/
ke nodig is tot keering van het hoog
ste water; de wederzijdsche g/ooijingen, 
waaraan men een flaauwe helling, b.v. 
van zes tot acht op een geeft, warden 
met p/anken bek/eed, tot ongeveer 0,50 
el beneden den /aagsten waters/and. 
Wanneer de vaartuigen van een kanaal
pand in !'.et vo/gende zullen overgaan,
warden ZlJ door middel van een op den 
overtoom geplaatst windas, tegen het 
he/lend vlak opgetrokken, en de kruin 
bereikt hebbende, aan de andere zijde, 
mede door mrddel van hetzelfde windas, 
langzaam nederge/aten, terwijl geduren
de het optrekken, de beweging gemak
ke/ijker wordt gemaakt, door /osse hou
ten of ijzeren rol/en, op het he/lend vlak 
gelegd. 
Met zulke overtoomen werden :slechts 
geringe hoogten bestegen en ook niet 
dan kleine vaartuigen overgebragt. Zij 
waren echter in veel gevallen zeer dien
stig, vooral voor den toegang tot de /age 
landen, die door mo/ens warden droog
gehouden, en waar de toevoer van het 
schutwater en hetgeen door het /ekken 
der sluizen binnenv/oeit, niet zonder be
zwaar is. 

Uit bet voorafgaande blijkt we! duide
lijk, dat de Jan Boijesovertoom geen 
enkele betekenis kan hebben gehad voor 
de waterlozing. 
Ad 2: nergens in het leerboek van Storm 
Buysing wordt gewag gemaakt van ver-

mengen van voor dijksbouw bestemde 
aarde met riet. Integendeel, herhaalde
Iijk brengt hij naar voren, dat de aarde 
zo zuiver mogelijk moet zijn. Onder het 
opschrift 'Zamenstelling en bewerking 
der dijken' worden onder andere de vol
gende voorschriften geeven: 

Alvorens den aanleg van den dijk te be
ginnen, warden de rigting en het profiel 
naauwkeurig op het terrein uitgebaakt 
en de juiste grensen van het binnen- en 
buitenbeloop met een kielspit aangewe
zen; de breedte van de putten waaruit 
de specie moet voortkomen word/ /angs 
den buitenvoet van den dijk, met inacht
neming van de breedte van den berm 
naauwkeurig uitgezet en het geheele fer
rein dat door den dijk en de putten 
wordt ingenomen, met een verskade om
ringd, om den vloed buiten te houden. 
Binnen de kielspitlen warden de zoden 
afgeroofd, voor zoo veel zulks kan ge
schieden, en in elk geval de grand om
gespit /er diepte van 0,20 a 0,25 el, ruw 
gemaakt e11 gezuiverd van a/le wortels 
van boome,1 en p/anten en verder van 
a/Les wat de goede vereemgmg en za
menhang der specie kan verhinderen. 

Op welke wijze riet werd toegepast bij 
aanleg en onderboud van dijken blijkt 
uit het hoofdstuk 'Rijswerken'. In dit 
hoofdstuk is te lezen: 

De glooijing van den dijk wordt eerst 
met een stroomat gedekt van de ligste 
soort ( . . .  ); daarover legt men een 
spreisel van fijn droog riet, ter dikte van 
0,05 el, in de rigting van de lengte des 
dijks, en ei11de/ijk wordt dit met een 
/aag rijslioul gedekt van 0,13 rl 0,16 el 
dikte, welke da11 met eenige rije11 tuinen 
wordt bevestigd. 
De stroomat en de riet/aag dienen tot 
dekking van den grand, waartoe /rel 
rijshoul 11iet fij,i genoeg is, zoodat men 
bij het gebruik van e11kel rijshout 11iet 
genoeg gewaarborgd is tegen het uit
spoelen van den gro11d 011der /rel beslag 
en /ret wroete11 der krabbe11, die ill de 
klei hun voedsel zoeken. De dekking 
van rijshout over de stroomat en het 
riet is noodig, omdat het rneer weder
stand biedt dan stroo of riet. 

Voordat de grate bedijkingen van de
l 7de eeuw tot stand waren gebracht, zal
de Huigendijk bij tijden zwaar aangeval
len zijn seworden door golfslag; het is 
d�s _alleszins aannemelijk, dat de voor
z1enmgen werden getroffen, die door D.

J. Storm Buysing in het bovengenoemde 
hoofdstuk met de hem kenmerkende
duidelijkheid zijn beschreven. 

ir. A. Havinga 

DE KOHIEREN VAN DE 
PERSONELE QUOTISATIE 
IN HOLLAND VAN 1742 
Een aanvulling en een vraag. 

In bet Contactblad van maart 1968 heb 
ik een overzicht gegeven van de mjj des
tijds bekende kohieren van deze belas
ting met de archieven, waarin zij be
waard warden. In het volgend nummer 
van dat blad verscheen daarop een aan
vulling ten aanzien van het kohier van 
Woerden. 
Sindsdien vernam ik van de heer J. A.

van der VUs te Blaricum, kenner van de 
Texelse geschiedenis bij uitstek, dat het 
Rijksarchief te Utrecht in het bezit zou 
zijn van een dergelijk kohier van Texel 1• 

Nadere beschouwing van dit stuk bracht 
aan bet licht, dat het niet het eigenUjke 
kohier van de personele quotisatie be
treft, maar een stuk, dat is opgesteld ten 
behoeve van de voorbereiding daarvan. 
Daarom is het niet van minder belang. 
Integendeel! Vooraf ecbter iets over die 
voorbereiding. 
In hun 'Regleme11t op ee11e perso11eele 
quotisatie' van 7 maart 1742 bebben de 
Staten van Holland o.m. bepaald, dat de 
door hen aangestelde commissarissen 
zich 'tot het bekoome11 der informatie, 
die sij sullen 11oodig hebben om de taxa
Jie te doe11 met de vereisclrte ke1111is v<m 
saake11.' zullen verzekeren van de hulp 
van personen, die uit hoofde van hun 
funclie in staat geacht konden warden 
waardevolle inlichtingen te verstrekken. 
Wat de steden betreft zijn als zodanig 
o.m. genoemd burgerofficieren, wijk- en 
buurmeesters en impostmeesters; voor 
bet platteland schouten, geregten (d.w.z. 
scbepenen) en secretarissen. Deze per
sonen werden o.m. verplicht zo nodig 
bun boeken en kohieren over te leggen; 
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de kohieren der verponding zijn daarbij 
uitdrukkelijk genoemd. Belastingplichtig 
zouden alleen personen met een jaar
lijks inkomen van f 600,- of hoger zijn. 
Wie dat waren stond uiteraard niet bij 
voorbaat vast. En zo ligt het dus voor 
de hand, dat de commissarissen hun hel
pers gegevens hebben doen verzamelen 
van een grater aanta.l personen dan uit
eindelijk voor een aanslag in aanmer
king zouden kornen. 
Op Texel heeft men dit z6 ruim opge
vat, dat - tenrninste wat de hier be
schouwde stukken betreft - de gehe/e
bevolking in het onderzoek is betrokken. 
De hier bedoelde lijst van 29 septernber 
1742 is opgesteld en ondertekend door 
vijf personen (van tenminste drie van 
hen staat vast, dat zij vraeger of later 
schepen zijn geweest). Men vindt daar
in, huis voor huis (vo,lgens de numme
ring van het verpondingskohier van 
1732), de naam van de hoofdbewoner, 
<liens beraep, de omvang van het gezin 
en c.q. het aantal inwonenden, hetzij 
dienstpersonee! of anderen. Bovendien 
is soms de huurwaarde volgens de ver
pondingskohier vermeld. (Vermoedelijk 
alleen als deze hoog genoeg was om 
mede in acht genomen te warden bij de 
taxatie van het inkomen.) Dit materiaal 
is demografisch van grater belang dan 
de kohieren van de personele quotisatie 
zelf. Jmmers het stelt in staat, niet alleen 
tot berekening van het totale bevolkings
cijfer (zowel van het gehele eiland als 
van de dorpen en gehuchten), maar ook 
van de verdeling daarvan over gezinnen 
van verschillende omvang; bovendien 
van de beroepssamenstelling van de ge
hele bevolking (en niet alleen van de 

personen met "een inkomen van f 600,
en hoger). 
Dit is echter nog niet alles. Naast de 
hierboven omschreven lijst (die een sa
menhangend geheel vormt, gebonden tot 
een katern) bevinden zich onder het
zelfde nummer nog vier ongedateerde 
kleinere, katerns, ieder voor een van d� 
dorpen met zijn omgeving. Deze stukken 
vormen geen homogeen geheel; zij ver
schillen min of meer, zowel in uiterlijk 
als qua inhoud. Vergelijking op bepaal
de punten met de lijst van 1742 maakt 
het waarschijnlijk, dat zij van later da
tum zijn. Mogelijk van 1748, toen be
sloten is tot een herziening van de ko
hieren van de personele quotisatie; een 
besluit, dat blijkbaar nooit geheel uitge
voerd is. In sommige opzichten sluiten 
deze lijsten, nog nauwer dan die van 
1742, aan bij het verpondingskohier. Een 
uitzondering vormt echter de lijst voor 
Den Burg en omgeving. Deze bevat de
zelfde gegevens als die van 1742, maar 
bovendien zijn van het aantal gezins
leden de kinderen beneden 10, resp. 4, 
jaar, apart opgegeven en ook volgt 
steeds een beknopte beoordeling van de 
financiele toestand, zoals bijv.: 'geen 
middelen', 'schraal bemiddeld', 'grater 
bemiddeld'. 
Deze en dergelijke hulpmiddelen voor de 
vaststelling van de kohieren der perso
nele quotisatie hebben ongetwijfeld ook 
elders dienst gedaan. Zou daar - be
halve dan van Texel - soms nog iets 
van bewaard gebleven zijn? 

P. W. de Lange 
1 Huijdecoper-archief, onder no. 469. 

Een fotocopie van dit stuk berust in 
het rijksarchief te Haarlem. 

Boekennieuws 

DE KERKEN DER AFSCHEIDING 

Kerkhistorische Kroniek. Eindredactie en 
administratie: H. M. Stoppelenburg, 
Arendstraat 65, 's Heer Arendskerke, 
prijs per jaargang f 3,-. 

Het lijkt nuttig in bet tijdschrift Holland 

aandacht te vestigen op deze zeer een
voudig uitgevoerde <loch goed gedocu
menteerde uitgave die 4 x per jaargang 
verschijnt en waarvan zojuist de 6e jrg. 
afgesloten is. Uit de naam blijkt niet, 
dat het gaat om de geschiedenis van de 
kerken der afscheiding; we vinden er de 
historische detaillering van het bekende 

amboboek van A. van der Meiden: 'De
zwarte kousen kerken, portret van een 
onbeke11de bevolkingsgroep'. Juist voor 
de plaatselijke geschiedenis van kleinere 
plaatsen is bier veel bijeengebracht dat 
niet gemakkelijk te achterhalen is. Ieder 
die gevoel heeft voor de vele nuances 
in onze geestelijke en maatschappelijke 
geschiedenis sinds de tweede helft van 
de vorige eeuw, zal door deze kroniek 
overtuigd warden van de dikwijls mis
kende kleurrijkdom binnen het toonaan
gevende zwart. 
Ter orientatie volgen bier de in de 4e-
6e jrg. behandelde Hollandse onderwer
pen. (Dat ook de b.v. in Zeeland ge
interesseerden er veel van hun gading 
vinden is bijna vanzelfsprekend.) 

IV 1 (1967) 

IV 3 (1968) 

IV 4 (1968) 

V 3 (1969) 

V 4 (1969) 
VI 1 (1969) 

VI 2 (1969) 

VI 3 (1970) 

VI 4 (1970) 

De afscheiding op Goeree 
Overflakkee: honderd jaar 
Gereformeerde Gemeente 
te Dirksland. 
75 jaar Chr. Geref. Ker
ken: vele graeperingen be
handeld, ook in Noord- en 
Zuid-Holland. 
Jan Masereeuw: Opperdoes, 
Oostwoud. 
Overzicbt plaatselijke ge
meenten: Vlaardingen. 
Idem: Rotterdam. 
Uit de kerkhistorie van 
Dordrecht. 
Een lastige predikant: Ds. 
S. M. Flesch: Amsterdam,
Monnickendam, Broek in
Waterland, Dordrecht en
Edam.
Ds. Flesch, dee! II.

De afscheiding te den Hel
der.
Ds. Flesch, dee! III (slot).

De meeste nummers bevatten een illu
stratiepagina met vnl. portretten en kerk
gebouwen. 

J. H. Rombach 

WOERDEN 

Joh. Jansen. Van achier de oude schand
paal. 
Serie Stichls-Hollandse Bijdragen no. 8. 
Woerden, 1969. 

De conservator van bet stadsmuseum 
van Woerden heeft in deze fraai uitge
voerde bundel bij elkaar gebracht de 
vertellingen en de afbeeldingen die hij 
placht (laten we hopen: pleegt) te ge
bruiken bij de vele causerieen die bij 
sinds 1954 over de geschiedenis van zijn 
woonplaats heeft gebouden. Het samen
stellen van de topografische verzame
ling in het stadsmuseum is in belangrij
ke mate het werk van de heer Jansen 
geweest en de lezer kan constateren dat 
bet een mooie representatieve collectie 
i geworden. Aile facetten van plaatse
lijk )even zijn vertegenwoordigd: van de 
aanloop met vond ten uit de Romeinse 
tijd tot de kaasmarkt, van de verwaar
loosde en de nieuwe vesting tot de open 
stad. Daartussen passeren alle belang
rijke gebouwen en de verschillende stra
ten en wijken met hun soms kleurrijke 
stoffering de revue. Het boek sluit met 
een reiinie van velen met de naam van 
Woerden in 1957 (bij de foto wordt 
geen datum vermeld). Zoals de auteur 
in zijn 'aanbieding' ook duidelijk maakt, 
ligt de nadrnk op de afbeeldingen en ge
lukkig kunnen we zeggen, dat deze naar 
keuze en uitvoering zeer geslaagd zijn. 
Ook de bier en daar in de tekst inge
weven oude advertenties doen bet bij
zonder goed. Dat in deze opzet de tekst 
niet meer is dan een praatje bij plaatjes 
(dit laatste bepaald niet denigrerend be
doeld) is geen groat bezwaar. Wei zou 
enige Jiteratuurapgave en bronvermel
ding welkom zijn geweest. De twee bij
lagen, een Jijst van niet meer in gebruik 
zijnde straatnamen (zonder vermelding 
van bun Jigging in bet oude Woerden) 
en een opgave van gevonden Romeinse 
munten, zijn wat in bet luchtledig komen 
te hangen. 
Al met al een geslaagd dee! in een serie 
die op gelukkige wijze laat zien wat een 
enthousiaste regionaal-historische ver
eniging kan bereiken. 

J. H. Rombach 

KATWJJK 

J. P. van Brake! e.a. Vissen voor de 

Kerk. Katwijk vroeger en nu. 
Katwijk aan Zee, 1969, 2e druk, f 9,80 
(excl. verzendkosten). Te bestellen bij 
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C. J. Taat, secretaris 'Oud Katwijk', Zee
weg 107, Katwijk aan Zee (tel. 01718-
2568).

Het boek 'Vissen voor de Kerk' is een 
bijzonder verzorgde uitgave. De tekst is 
boeiend en geeft vanaf een heel ver ver
leden - 20.000 jaar terug - via de be
spreking van een aantal Romeinse vond
sten een degelijk en prettig leesbaar over
zicht in vogelvlucht van de voornaam
ste punten uit Katwijks geschiedenis tot 
en met de na-oorlogse uitgroei. In een 
aantal afzonderlijke hoofdstukken wordt 
aandacht besteed aan het heden en ver
leden van visserij en koopvaardij, van 
de plaats van de kerk in de Katwijkse 
samenleving, van de klederdracht, van 
de belangstelling, die schilders van ouds
her voor het vissersplaatsje aan de dag 
hebben gelegd. De ontwikke!ing tot bad
plaats wordt niet vergeten. In een laatste 
hoofdstuk tenslotte wordt een en ander 
verteld over Katwijk aan de Rijn en de 
verhouding tussen de beide Katwijken. 
Behalve een leerzaam leesboek is 'Vissen 
voor de Kerk' een heerlijk kijkboek, <lat 
er prachtig in slaagt de sfeer zowel van 
bet oude als van het nieuwe Katwijk te 
doen proeven en tegenover elkaar te 
stellen. Dit gebeurt door foto's van men
sen en gebouwen, van straten en wijken, 
van de zee en de boten, door de weer
gave van schilderijen en tekeningen, van 

gedicbten . . . mt is teveel om op tenoemen. 
Het werk wordt besloten, mikkend 0 buitenlandse badgasten, met een kort samenvatting in bet Engels, en het Duits

e 
gevolgd door een aantal grafieken, waar'. in bevolkingsaanwas, groei van de visserij en toename van de woningbouw in kaart zijn gebracht. 
Tot slot enkele opmerkingen. Het boek is geen uitputtende geschiedenis van 
Katwijk. Dan is het altijd makkelijk te 
vragen naar wat onbesproken bleef of 
de keuze van wat wel aan de orde kwam 
aan te vallen. Vandaar <lat een verant
woording van de samenstellers over de 
opzet van bet werk m.i. we! op zijn 
plaats was geweest. Ik mis eveneens een 
al was het maar summiere verwijzing'. 
naar de gebruikte bronnen en naar mo
ge!ijk reeds bestaande litteratuur. 
Ik wil deze korte bespreking niet beslui
ten zonder te hebben gewezen op de ma
nier, waarop <lit boek tot stand is geko
men. Het is nl. het resultaat van gege
vens verzameld door de !eden van het 
lokale historische genootschap 'Oud Kat
wijk'. Ik hoop dan ook <lat de kennis
making met 'Vissen voor de Kerk' voor 
de lezers van HOLLAND, zelf ]eden van 
lokale of regionale historiscbe verenigin
gen, een inspirerende aanmoediging zal 
zijn om iets dergelijks voor eigen dorp, 
stad of streek samen te stellen. 

M. L. J.C. Noordam-Croes

Verenigingsnieuws 

JAARVERSLAG VAN DE 
STICHTING CONTACTCENTRUM 
OVER 1969 
Het jaar 1969 was voor de Stichting 
Contactcentrum een jaar van adem
pauze na bet zeer drukke jaar 1968, bet 
jaar waarin de Sticbting eigenlijk voor 
het eerst naar buiten optrad (de stich
tingsakte werd op 11 december 1968 
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gepasseerd) en waarin reeds direct on
derbandeld werd met de Zuid-Hollandse 
Historiscbe Vereniging. Het resultaat 
van deze onderbandelingen is geweest, 
dat de publikaties van beide organisa
ties met ingang van 1 januari 1969 sa
mengevoegd zijn. 
Bestuur: Het bestuur vergaderde op 8 
september en werd uitgebreid met drs. 

P. A. Henderikx. Sedert die datum was 
de bestuurssamenstelling als volgt: A. G. 
van der Steur, voorzitter, mr. J. H. Rom
bach, secretaris, H. M. van den Heuvel, 
penningmeester, de heren drs. P. A. 
Henderikx, C. Hoek, drs. J. G. Kruis
heer, drs. K. G. Lenstra, N. Plomp en 
drs. A. M. van der Woude, )eden. Mr. 
P. C. E. Sprangers bleef als adviserend 
bestuurslid optreden. 
Op 23 oktober vond een vergadering 
plaats van de beide besturen van de 
Zuid-Hollandse Histori che Vereniging 
en de Stichting Contactcentrum. 
'Holland': Sinds januari 1969 verschijnt 
Holland als tweemaandelijks orgaan van 
beide organisaties. De redactie wordt 
gevormd door de gecombineerde redac
ties van hel voormalige tijdschrift Zuid
Holland en het eveneens voormalige 
Contactblad. Drs. H. Sarfatij, dr . R. 
Rentenaar en drs. J. G. Kruishee,· wer
den bereid gevonden al vaste medewer
kers bijdragen le leveren. Op 23 okto
ber is mevrouw drs. M. L. J. C. Noor
dam-Croes door beide be turen tot re
dactiesecretaris en lid van de redactie 
benoemd. 
Holla11dse Studien: Op 21 april be chik
ten Provinciale Staten van Noord-Hol
land gunstig op een verzoek om subsi
die, waardoor het mogelijk werd om in 
de toekomst ook Noordhollandse bijdra
gen in de reeks Hollandse Studien op te 
nemen. Het eer le dee! in de serie kon 
nog niet in 1969 aan de lcden worden 
toegezonden; dit zal in de eerste helft 
van 1970 geschieden. 

A pparaat voor de gesc/1iede11is wm Hol

land: Ten dienste van actieve beoefena
ren van de Hollandse geschiedenis be-
loot de Stichting tot uitgave van een 

reeks hulpmiddelen zoals bibliografieen, 
methodische artikelen, herdrukken van 
weinig bekende of slecht toegankelijke 
publikaties etc., onder de titel Apparaat 
voor de geschiedenis van Holland. In

1969 verscheen het eerste deeltje, een 
bibliografie van het dorp Sassenheim 
door mej. A. M. Verdegaal. De deeltjes 
in deze serie zullen tegen een zo laag 
mogelijke prijs voor aangeslotenen bij 
het Contactcentrum en voor andere be-

langstellenden verkrijgbaar zijn. De rc
dactie worclt gevormd door het bestuur
van _de Stichting, ·in overleg met de redact1.e van het tiiclschrift Holland en deHollandse Studien. 
C11rs11sse11: In de eerste maanden van 
1969 hield drs. B. N. Leverland een 
cursus in het lezen van oud schrift, die 
door ca. 25 personen werd gevolgd. 

Brief cwn Gedeputeerde Staten van 
Noordhol/and: Vee! aandacht i besteed 
aan de voorbereiding van een brief aan 
het college van Gedeputeerde Staten van 
Noordholland. In deze op 29 december 
verzonden brief brengt het Contactcen
trum een aantal wensen en suggesties 
naar voren met betrekking tot de toe
komstige historie-beoefening in de pro
vincie. Aan verschillende in tanties zijn 
afschriften van de brief toegezonden. 
Het is verheugend, dat deze brief mede 
namen het Histori ch Genootschap Oud 
West-Friesland gezonden kon worden. 
In een bespreking lussen enkele bestuurs
leden van Oud We I-Friesland en het 
Contactcentrum werd een goede relatie 
tu en beide organisaties gelegd. 
In de brief wordt 0.111. gepleit voor het 
benoemen van een provinciaal inspec
teur voor de gemeente- en waterschaps
archieven in Noordholland, voor het be
vorderen van het tot stand komen van 
streekarchieven in deze provincie, voor 
het benoemen van een consulent voor 
historische musea en oudheidkamers, 
voor een betere huisvesting voor het 
rijksarchief in Noordholland, en voor 
het bepalen van een beleid voor de or
ganisatie van het Jokaal en regionaal 
historisch onderzoek in de toekomst. 
Met betrekking tot dit laatste werd een 
voorstel gedaan tot oprichting van een 
regionaal-historisch bureau voor Noord
en Zuid-Holland, welk bureau o.m. tot 
taak zou moeten hebben: 
I. het verrichten van regionaal-histo

risch re earchwerk;
2. coordinatie van regionaal-hi torisch

onderzoek door vakhistorici en ama
teurs, in samenwerking met de ar
chieven, de provinciaal archeoloog,
de museumconsulent en de histo
rische verenigingen in de regio;

3. het coachen van amateurs door hen
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in te schakelen bij bepaalde projec
ten van onderzoek en door hen 
voorlichting te geven, individueel of 
in groepsverband; 

4. het samenstellen van/en of bijhou
den van regionale en lokale histo
rische bibliografieen;

5. samenstelling van archiefgidsen, per
plaats of regio, c.q. stimulering van
de betrokken archieven tot het uit
geven van zodanige gidsen;

6. het verzorgen van regionale bron
nennitgaven;

7. het vormen en/of bijhouden van een 
regionaal-historische bibliotheek;

8. het toegankelijk maken door herdruk
van belangrijke <loch moeilijk ver
krijgbare publikaties;

9. het adviseren van historische instel-
lingen en verenigingen.

Over dit alles hebben de bestuurs!eden 
zich in het verslagjaar uitvoerig beraden. 
Nadere stappen voor de verwezenlijking 
van deze plannen zullen in de komende 
jaren moeten volgen. 

Adviezen: In 1969 werden adviezen uit-

gebracht aan de 'commissie ter voorbe
reiding van een centrale organisatie voor 
de bestudering en documentatie van de 
geschiedenis van het Gooi en omstre
ken' en aan de burgemeester van Zoe
terwoude in verband met de oprichting 
van de Stichting Oud Zoeterwoude. 

Financien: In het verslagjaar werd be
sloten, in navolging van de Zuid-Hol
landse Historische Vereniging, de con
tributie met f 5,- tb verhogen tot f 15,-, 
met ingang van 1970. 

Propaganda: Er werd een propaganda
folder gedrukt en reeds gedeeltelijk ver
spreid. 

Ledenta/: Het getal aangeslotenen be
woog zich in opgaande lijn en is op 31 
december 1969 gekomen tot 398. Door 
de omstreeks de jaarwisseling 1969 /70 
begonnen gerichte wervingsactie zal <lit 
aantal zeker nog toenemen. 

Alkmaar, mei 1970 J. H. Rombach 
secretaris 

NASCHRIFT: REGIONAAL-HISTORISCHE BIBLIOGRAFIE 
VAN ZUID-HOLLAND OVER 1969 

Onze medewerker drs. R. Rentenaar heeft in zijn bibliografie voor een moderne spel
ling van p!aatsnamen gekozen. Voor de lezers van 'HOLLAND' lijkt het ons interes
sant kennis te nemen van de opvattingen, die hierover bij de Kon. Ned. Akademie van 
Wetenschappen heersen. Aan de andere kant erkennen wij gaarne, <lat gemeenten, wa
terschappen en polders hun namen plegen te voeren in de officiele spelling, zoals die 
nu geldt. Hun goed recht is dit niet alleen, maar !evens hun plicht en het spreekt van
zelf, dat deze officiele spelling stand rnoet houden tot zij door een andere is vervangen. 

J. Fox en G. J. Verburg, redacteuren
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