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De (tweede) pokkenepidemie te 
M r . J . J . B E Y E R M A N . . , , - O O O / I O O / I 

Oud-Beijerland, 1883/1884 

In een in afschrift in de boekerij van het Dordtse gemeente-archief berustend 
soort dagboek, dat een bejaard inwoner der oude Merwestad, Pieter Uitten-
bogaard (1801-1899) van 1883 tot 1891 heeft bijgehouden, beschuldigt de 
schrijver de N.H.-predikant te Oud-Beijerland, die hij ds. van der Goot 
noemt - in werkelijkheid heette de 'beschuldigde', zoals wij nog zullen zien, 
dr. G . van Goor - ervan, dat hij de hem toevertrouwde kudde aan haar lot 
zou hebben overgelaten door op een ogenblik, dat zij zijn zorgen het meest 
nodig had, n.1. op het hoogtepunt der in dat dorp van 1883 tot 1884 ge
heerst hebbende pokkenepidemie, zoals de schrijver zich uitdrukt, plotseling 
een op hem uitgebracht beroep naar het 'arme visschersdorp' (sic.) Bun
schoten aan te nemen nadat hij eerst tal van veel voordeliger beroepen (in 
werkelijkheid waren het er twee!) had verworpen. 
De bedoeling van deze bijdrage is niet alleen het ontstaan en het verloop 
der bewuste pokkenepidemie te schetsen, doch tevens, voorzover zulks mo
gelijk is, na te gaan, in hoeverre de door Pieter Uittenbogaard tegen dr. van 
Goor geuite beschuldiging juist is geweest. 

Verloop van de epidemie 

Laat ons beginnen met het ontstaan en het verloop der epidemie in kwestie 
in het kort te schetsen. Het eerste pokkengeval te Oud-Beijerland kwam be
gin april 1883 voor en was een gevolg van het feit, dat een vrouw uit die 
gemeente een huis in het nabijgelegen dorp Nieuw-Beijerland, waarin de 
huisvrouw aan de pokken was overleden, had schoongemaakt. Deze vrouw 
werd weliswaar zelf niet ziek (ik weet haar naam niet en kan dus ook niet 
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nagaan, of zij misschien later door de ziekte is aangetast), maar bracht de 
besmetting over op één harer kinderen. De in Nieuw-Beijerland door de 
pokken aangetaste en aan die ziekte overleden vrouw zou de echtgenote zijn 
geweest van Jan van Vuuren, machinist van het aan de Spuidijk binnen die 
gemeente gelegen stoomgemaal, die in het huis naast het gemaal woonde. 
Blijkens een door mij van het gemeentebestuur van Nieuw-Beijerland ver
kregen inlichting is aldaar inderdaad op 2 februari 1883 overleden Pieternel-
la van der Tas, huisvrouw van Jan van Vuuren. Hoewel de doodsoorzaak in 
de overlijdensakte niet wordt genoemd, weten wij toch, dat zij aan de pokken 
moet zijn overleden. In een berichtje toch, voorkomend in het nummer van 
3 februari 1883 der Dordrechtsche Courant lezen wij, dat aan de Spuidijk te 
Nieuw-Beijerland een vrouw door de pokken was aangetast (dat zij de dag 
tevoren reeds was overleden kon men toen in Dordt nog niet weten) en dat 
besmetting van die vrouw had plaats gehad doordat zij 'kort te voren haar 
familie in Charlois had bezocht, waar de pokken heerschende waren'. Nu 
was de vader van Pieternella van Vuuren-van der Tas, naar ik eveneens van 
het gemeentebestuur van Nieuw-Beijerland heb vernomen, politie-agent te 
Charlois, zodat het wel zeker is, dat de volgens het berichtje van 3 februari 
1883 door de pokken aangetaste vrouw en de op 2 februarie 1883 te Nieuw-
Beijerland overleden vrouw dezelfde persoon zijn geweest en dat deze aan 
de pokken is overleden. 
Tot zover klopt alles 'als een zere vinger'. Weliswaar ligt tussen het sterfgeval 
aan pokken te Nieuw-Beijerland en het schoonmaken van het huis naast het 
stoomgemaal aldaar en het voorkomen van het eerste pokkengeval te Oud-
Beijerland een tijd van ongeveer twee maanden, maar de mogelijkheid van 
besmetting na zo'n betrekkelijk lange tijd is naar ik van mijn huisarts, dokter 
G . A . M . Stenger te Haamstede heb vernomen, bij pokken geenszins uitge
sloten. 
Vast staat dus, dat de pokken te Oud-Beijerland begin april 1883 zijn uitge
broken. In den beginne — ik zal mijn lezeressen en lezers zo min mogelijk 
met het noemen van getallen vervelen, hoewel ik er legio zou kunnen geven -
liet het zich aanzien, dat alles nog met een sisser zou aflopen: IV2 maand 

1 De pokkenepidemie van 1883/1884 te Oud-Beijerland was de tweede binnen twintig 
jaar; van december 1863 tot maart 1865 had er n.1. ook reeds zulk een epidemie ge
heerst. Deze had meer inwoners aangetast dan in 1883/1884, n.1. meer dan 800, maar 
had minder slachtoffers gemaakt dan de tweede epidemie. 

2 De pokken heersten te Charlois reeds tijdens de jaarwisseling 1882/1883, maar in het 
aangrenzende Rotterdam (waarbij Charlois in 1896 zou worden ingelijfd) waren in de 
laatste maanden van 1882 reeds enige honderden gevallen van pokken voorgekomen. 
Ik vermoed, dat de pokken daar zijn aangebracht door een of ander uit een met pok
ken besmette stad afkomstig schip, maar heb daarnaar geen onderzoek ingesteld. De 
'pokkenlijn' (als u begrijpt, wat ik bedoel) liep dus in 1882/1883 van Rotterdam over 
Charlois en Nieuw-Beijerland naar Oud-Beijerland. 
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nadat het eerste pokkengeval zich had voorgedaan waren er in Oud-Beijer
land nog slechts ongeveer dertig dorpelingen door de ziekte aangetast, van 
wie er slechts enkele waren overleden. Einde juni verscheen er zelfs een be
richtje in de Dordrechtsche Courant, dat Oud-Beijerland het ergste nu wel 
achter de rug scheen te hebben. Hier was echter waarschijnlijk de wens de 
vader van de gedachte, want nog geen veertien dagen later, n.1. op 8 juli 
1883, werd officieel vastgesteld, dat de pokken te Oud-Beijerland 'epidemisch 
heerschende' waren. 
De epidemie duurde voort tot in het begin van 1884. Op 6 maart 1884 werd, 
nadat het aantal door de pokken aangetaste personen en het getal der aan 
die ziekte overledenen reeds van december 1883 af voortdurend waren ge
slonken, haar einde officieel vastgesteld. 
De pokken hadden toen van de ruim 5000 dorpelingen er 670 aangetast, ter
wijl het aantal sterfgevallen aan de pokken 206 had bedragen. 
De vraag rijst natuurlijk, hoe het mogelijk was, dat juist in Oud-Beijerland 
de pokken, die in het laatst van 1882 en in 1883 ook in andere gemeenten 
van ons land en meer speciaal in vrij veel gemeenten in Zuid-Holland (o.a. 
Rotterdam) voorkwamen, een zo grote uitbreiding hebben gekregen en zelfs 
tot een officiële epidemie zijn uitgegroeid. 

Oorzaken van de epidemische uitbreiding 

Er zijn hiervoor algemene en bijzondere oorzaken aan te wijzen. Laat ons 
met de algemene oorzaken beginnen. Over het algemeen was de bevolking 
van de Hoekse Waard, in welker noordwesthoek Oud-Beijerland gelegen is, 
zo*n 85 jaar geleden nog weinig ontwikkeld. Velen zagen het nut der vacci
natie niet in en deze was bovendien niet verplicht, zelfs niet, zoals later, in
direct s . 
Velen op het toen nog op geen enkele wijze met het vasteland verbonden 
eiland (de thans verdwenen brug over de Oude Maas bij Barendrecht4 zou 
eerst enkele jaren later geslagen worden) waren bovendien op godsdienstige 
gronden tegen de vaccinatie gekant. Deze mensen zagen in ziekten als chole-

3 Sedert de Leerplichtwet 1901 bestaat er, behoudens de ook hier, zoals h.t.1. niet on
gebruikelijk is, bestaande uitzondering t.b.v. 'gemoedsbezwaarden' - in ons land een 
indirekte inentingsdwang. Hoewel de Leerplichtwet ook - mits door (een) bevoegde 
kracht(en) gegeven - huisonderwijs kent, gaan verreweg de meeste kinderen in Ne
derland na het bereiken van de leerplichtige leeftijd naar een openbare of bijzondere 
lagere school. En op zulk een school worden zij niet toegelaten zonder dat zij in het 
bezit zijn van een 'pokkenbriefje'. 

4 Natuurlijk werd de Hoekse Waard door de ingebruikneming dier brug formeel slechts 
met een ander eiland, n.1. IJsselmonde, verbonden, maar dit eiland was toen reeds 
met bruggen over de rivier (de spoorwegbruggen dateren van 1877, de verkeersbrug-
gen van 1878) met de stad Rotterdam en daarmede met het vasteland van Zuid-Hol
land verbonden. 
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De koepokken of de wonderlijke uitwerkingen van de nieuwe inentingen. 
Spotprent van James Gillray uit 1802. 

(Origineel in Atlas van Stolk - Rotterdam) 



ra en pokken (andere besmettelijke ziekten waren sedert lang niet meer in 
ons land voorgekomen) slechts de straffende hand Gods wegens de zonden 
der mensheid; men mocht dergelijke plagen door gebed en boetedoening 
trachten af te wenden, doch niet door een medische ingreep als de vaccinatie. 
Deze werd als ongeoorloofd, ja als zondig beschouwd. Ook toen de epidemie 
eenmaal in het dorp heerste, verzetten tal van inwoners zich op godsdienstige 
gronden met hand en tand tegen de door de overheid op het gebied der ge
zondheidszorg getroffen maatregelen. Het kwam voor, dat aan personen, die 
een huis, waarin één of meer personen aan de pokken waren overleden, 
kwamen ontsmetten, de toegang tot de woning werd geweigerd en dat men 
zich die 'met den sterken arm' moest verschaffen. 
Enkele malen bleek het onmogelijk onder de dorpelingen personen te vinden, 
die zich met het ontsmettingswerk wilden belasten en moest men ontsmetters 
uit Rotterdam laten aanrukken. Ook werd soms vergoeding5 voor in beslag 
genomen en vernietigd huisraad en beddegoed geweigerd. Toen het op het 
hoogtepunt der epidemie nodig bleek aan pokken overleden personen ook op 
zondagen ter aarde te bestellen, weigerden de gewone dragers aan deze 'ont
heiliging van den dag des Heeren' mede te werken. 
De gemeentearchitect Fop Smit en de apotheker Martinus Kok moesten 
toen, bijgestaan door de beide dorpsveldwachters Wunnink (die ook vele 
sterfgevallen aan pokken ten raadhuize aangaf) en Van der Linden en de 
nachtwacht, als dragers fungeren. 
De pokkenepidemie te Oud-Beijerland trok alom in den lande de aandacht; 
er verschenen waarschuwingen in de pers om het dorp te mijden. Het was 
uiteraard onmogelijk de plaats geheel te isoleren, maar men is toch geneigd 
zich de ogen uit te wrijven, als men in een berichtje in de N .R .C . uit die da
gen leest, dat voddenkooplieden uit omringende gemeenten ongehinderd lor
ren te Oud-Beijerland konden opkopen en die naar hun pakhuizen vervoe
ren. De veemarkt werd afgelast en in juli verleende de Minister van Oorlog 
vrijstelling van opkomst voor herhalingsoefeningen aan de miliciens (sedert 
1922 spreken wij van 'dienstplichtigen') uit Oud-Beijerland en Rotterdam. 
Dat er onder de inwoners op het punt van vaccinatie geen eenstemmigheid 
heerste, wordt bewezen door de kwestie van het al- dan niet (re)vaccineren 
van de in het diaconie-weeshuis opgenomen wezen. Begin oktober verwier
pen de regenten dier instelling een voorstel van één hunner de wezen te doen 
(re)vaccineren met drie tegen twee stemmen. 
Prompt daarop werd een der wezen door de pokken aangetast en bezweek 
enige dagen later daaraan. 
Daarop werden alle andere wezen op één na alsnog ingeënt, maar de in-

5 De aan die onteigening, ten laste van het Rijk komende kosten bedroegen ruim 
ƒ 10.000, een voor die tijd niet onaanzienlijk bedrag. 
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enting geschiedde enigszins bij verrassing. Het Burgerlijk Armbestuur, ten 
welks laste alle wezen op één na kwamen, besloot n.1. nadat het zojuist ge
noemde sterfgeval zich had voorgedaan, zich niet langer aan het besluit der 
regenten de wezen niet te doen (re)vaccineren te onderwerpen en de te hun
nen laste komende wezen alsnog aan die kunstbewerking te onderwerpen. 
Slechts één wees (de ten laste der diaconie komende) werd niet ingeënt! De 
'tegen' gestemd hebbende regenten hoorden eerst van de zaak, toen de (her)-
inenting reeds had plaats gehad en konden moeilijk anders doen dan zich bij 
dit 'fait accompli' neerleggen. 
A l kon men de inwoners dus in voor- en tegenstanders der inenting verdelen, 
een zeker saamhorigheid bleef toch in het dorp bestaan. Uit een berichtje in 
het nummer der Dord. Cour. van 2 augustus 1883 blijkt, dat in tegenstelling 
tot wat in andere jaren geschiedde, de hoogste inschrijver bij de verpachting 
van appelen de 2Vz % (ƒ 30!) van het inschrijfbedrag bestemde voor behoef
tige gezinnen, waarin pokken waren voorgekomen en wel met instemming 
van de overige inschrijvers, aan wie dit bedrag anders ten goede zou zijn ge
komen. 
De 'Commissie tot ondersteuning van behoeftigen' schonk ƒ 200 voor het
zelfde doel, terwijl een in augustus gehouden huis-aan-huis-collecte het voor 
die tijd kolossale bedrag van ƒ 422.21 Vz opleverde. Er kwam ook steun van 
elders, zoals een bedrag van ƒ 80 uit Grand-Rapids in Michigan, waar vele 
inwoners van Nederlandse afkomst waren, terwijl uit het 'arme visschers-
dorp op Bunschoten' een bedrag van ƒ 78.04!^ werd overgemaakt. 
Toch ligt in het bovenstaande geen afdoende verklaring voor het feit, dat de 
pokken in Oud-Beijerland zoveel mensen aantastten en velen ten grave 
sleepten, terwijl in de andere dorpen in de Hoekse Waard slechts betrekkelijk 
weinig pokkengevallen voorkwamen en het aantal slachtoffers gering bleef. 
De bovengeschetste vooroordelen toch bestonden evengoed in die andere 
dorpen, terwijl bovendien tal van pokkengevallen in die dorpen terug te voe
ren waren op besmetting uit Oud-Beijerland. 
Er moeten dus een of meer specifieke, alleen voor het dorp Oud-Beijerland 
geldende oorzaken zijn aan te wijzen voor de grote uitbreiding, die de pok
ken daar hebben gekregen en voor de vele slachtoffers. En zulke oorzaken 
zijn er ook. 

De rol van de arts en de dominee 

Laat ons beginnen met de medicus, een der beide 'medici loe i ' 6 , dr. Jan 
Peelen, wiens curriculum vitae u als bijlage I hierbij aantreft. 

6 In het laatst van 1882 waren de beide plaatselijke geneesheren dr. Peelen en de niet 
gepromoveerde dokter Hoogwerf, waarschijnlijk een chirurgijn. Tijdens de pokken
epidemie was deze laatste, die zijn praktijk aan dr. Hers had overgedaan, ook nog, 
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Deze gaf in de laatste maanden van zijn verblijf te Oud-Beijerland 7 enkele 
malen vaccinatiebewijzen af aan personen, die hij in het geheel niet had in
geënt, maar nog veel vaker kwam het voor, dat hij personen weliswaar vac
cineerde, maar verzuimde zich te vergewissen van het opkomen der koe
pokken. En doordat hij blijkbaar meestal ondeugdelijk serum bezigde, kwam 
het later, toen de pokken eenmaal te Oud-Beijerland heersten, aan het licht, 
dat de door hem z.g. gevaecineerden in het geheel niet tegen de pokken ge
ïmmuniseerd waren, terwijl zij van dr. Peelen toch een 'bewijs van verrichte 
vaccinatie' (een zogenaamd 'pokkenbriefje') hadden gekregen. Het beste be
wijs, dat hij zich nooit of vrijwel nooit van het al dan niet opkomen der pok
ken bij de door hem ge(re)vaccineerde personen op de hoogte had gesteld, 
werd geleverd, toen enige tijd na het begin der epidemie vanwege het Staats
toezicht op de Volksgezondheid werd overgegaan tot het zoveel mogelijk 
achterhalen van de door hem gedurende de laatste maanden van zijn prak
tijkuitoefening te Oud-Beijerland afgegeven pokkenbriefjes. Men slaagde er 
in 306 van deze briefjes op te sporen, waarbij bleek, dat in niet minder dan 
304 daarvan het aantal opgekomen pokken met drie werd aangegeven, wat 
natuurlijk met alle waarschijnlijkheidsrekening spot 8 . 
Vele dorpelingen, die zich dus - naar later bleek ten onrechte - als geïmmu
niseerd beschouwden, kregen later de pokken toch. Daarmede schenen zij, 
die hetzij op godsdienstige, hetzij op andere gronden tegen de vaccinatie wa
ren gelijk te krijgen: men kon zich even goed niet laten vaccineren, want die 
vaccinatie hielp toch niet! 9 

waarschijnlijk als een soort mentor van laatstgenoemde, te Oud-Beijerland werkzaam. 
De andere medicus loei tijdens de epidemie was dr. K . Lodder, de opvolger van dr. 
Peelen. 

7 In het laatst van 1882 kwamen er, zoals wij reeds hebben gezien, te Rotterdam al vrij 
veel gevallen van pokken voor en vele voor besmetting beduchte inwoners van Oud-
Beijerland, dat op allerlei gebied op Rotterdam georiënteerd was, lieten zich dus in 
die tijd inenten tegen de pokken. 

8 Voor hen, die door het bovenstaande nog niet voldoende mochten zijn overtuigd van 
de weinige door dr. Peelen aan de vaccinatie bestede zorg, diene nog het volgende. 
Tijdens de epidemie constateerden dr. Hers en dr. Lodder, dat tal van vroeger door 
dr. Peelen '(herjingeënte' personen, kinderen zowel als volwasenen, geen vaccinatie-
littekens vertoonden, ten tweede, dat zich bij diezelfde personen, na inenting, door 
een van hen beiden, wèl normale koepokken ontwikkelden, verder, dat van deze per
sonen niemand de pokken kreeg, ook niet bij direkte blootstelling aan besmetting en 
ten slotte, dat zulks wèl het geval was bij personen, die alleen door dr. Peelen waren 
'ingeënt'. 

9 De in Oud-Beijerland heersende pokkenepidemie was het voornaamste agendapunt 
van de op 28 december 1883, waarschijnlijk te 's-Gravenhage, gehouden vergadering 
van de 'Geneeskundige Raad voor Zuid-Holland'. In het verslag van het in die ver
gadering verhandelde in het oudejaarsnummer 1883 der Dordr. Cour. vond ik de vol
gende, op de praktijk of liever de praktijken van dr. Peelen betrekking hebbende pas
sage aan: 
'Het te Oud-Beijerland algemeen bekende verhaal, dat dr. J. P(eelen, B.), die tot (het 
einde van? B.) het vorig jaar daar de geneeskundige praktijk uitoefende, op onverant-
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En zo komen wij als het ware vanzelf tot de tweede persoon, die naast dr. 
Peelen voor een aanmerkelijk deel voor de grote uitbreiding der pokken te 
Oud-Beijerland en voor het grote aantal slachtoffers verantwoordelijk moet 
worden gesteld, n.1. de 'pastor loei' dr. Gerrit van Goor, wiens levensloop 
verteld wordt in de hierbij gaande bijlage II. 
Hij was, zoals u daarin zult kunnen lezen, in 1879 voor de tweede maal 
predikant te Oud-Beijerland geworden en had zich reeds van het ogenblik 
af, dat de eerste pokkengevallen zich te Rotterdam voordeden, als een ver
woed tegenstander der vaccinatie doen kennen. Vooral onder de weinig ont
wikkelde, fanatiek-orthodoxe lagere standen en met name onder de toen in 
de Hoekse Waard nog talrijke landarbeiders maakt hij propaganda voor zijn 
denkbeelden en bewoog velen, die zichzelf en/of hun kinderen anders mis
schien wel zouden hebben laten inenten, er toe deze voorzorgsmaatregel na 
te laten. Of hij daarbij zo ver ging als zijn ambtsgenoot ds. van der Steen te 
Barendrecht, die van de kansel af tegen de vaccinatie ijverde, weet ik niet, 
maar uitgesloten acht ik zulks niet. 
Ongelukkigerwijze was de tweede predikantsplaats te Oud-Beijerland gedu
rende de gehele tweede ambtsperiode van dr. van Goor vacant, zodat hij zijn 
denkbeelden ongestraft kon verkondigen zonder bang te behoeven zijn, dat 
zijn collega op het gebied der vaccinatie misschien andere denkbeelden hul
digde en zo een tegenwicht tegen hem zou vormen. Dat zulks niet onmoge
lijk zou zijn geweest wordt door het volgende zo niet bewezen, dan toch wel 
waarschijnlijk gemaakt. 
Ongeveer zes weken na het vertrek van dr. van Goor naar Bunschoten werd 
te Oud-Beijerland een nieuwe predikant bevestigt. De bevestiging zou plaats 
hebben, terwijl de epidemie nog woedde, n.1. op 2 december 1883. De te be
vestigen predikant, ds. C. L . D. van Coeverden Adriani uit Oude- en Nieuwe 
Wetering had een studievriend van hem, ds. van der Weijde te Oosterend (in 
Friesland) verzocht hem te bevestigen. Toen hij echter bemerkte, dat de pok
ken te Oud-Beijerland nog niet geweken waren, stelde hij die vriend eigener 
beweging van die bevestiging vrij, omdat hij niet wilde, dat deze en zijn gezin 
nodeloos aan de kans op besmetting met de pokken zouden worden bloot
gesteld; de bevestiging geschiedde toen door ds. van Dis te Westmaas als 

woordelijke wijze handelde in zake vaccinatie en de vaccinatiebewijzen, liet niet na 
ook in deze vergadering de aandacht te trekken en indruk te maken. Het denkbeeld 
van een der leden ter zake van deze verkeerde handelingen eene strafvervolging uit te 
lokken, vond, nog daargelaten de moeilijkheid van de bewijsvoering voor den regler, 
nu de feiten zo lang leden plaats vonden (bedoeld wordt: hadden plaats gevonden. B.) 
geen bijval. 
De vergadering bleek meer te deelen in de zienswijze, dat de bekendheid, aan zijne 
handelingen gegeven, als de grootste straf voor den delinquent kon worden beschouwd, 
grooter dan eene veroordeeling tot geldboete, welk brandmerk, naar men hoopte, an
dere minder nauwgezette medici zou weerhouden van het navolgen zijner gestymati-
seerde handelingen'. 
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consulent. Deze dominee van Coeverden Adriani huldigde op godsdienstig 
gebied dezelfde denkbeelden als dr. van Goor, wat blijkt uit het feit, dat zij, 
de een te Oud-Beijerland, de ander te Bunschoten, resp. op 26 juni 1887 en 
op 23 februari 1887 'in doleantie zijn gegaan'. Dat zij het op gebied van de 
godsdienst eens waren impliceerde echter blijkbaar niet, dat zij beiden nu 
ook tegenstanders der vaccinatie waren, want wie zoals dr. v. C. A . aan be
smetting door pokken gelooft, is waarschijnlijk ook wel een voorstander der 
vaccinatie of tenminste geen tegenstander ervan. 

De beschuldiging van de dominee door P. Uittenbogaard 

Rest ons ten slotte nog na te gaan, of Pieter Uittenbogaard gelijk heeft ge
had met zijn beschuldiging, dat dr. van Goor de hem toevertrouwde kudde 
zou hebben verlaten door, na eerst verscheidene, 'veel voordeliger beroepen' 
niet te hebben aangenomen dat plotseling wèl te doen met een door de arme 
gemeente Bunschoten op hem uitgebracht beroep. 
Dank zij door mij uit Oud-Beijerland, Bunschoten en Ermelo 1 0 verkregen 
inlichtingen is het mij mogelijk deze beschuldiging, tenminste grotendeels van 
de hand te wijzen. Het is eenvoudig zo geweest, dat het de Hervormde ge
meente in het 'arme visschersdorp op Bunschoten' — om met Pieter Uitten
bogaard te spreken - aan dr. van Goor een aanmerkelijk hoger tractement 
bood dan de gemeenten Oud-Beijerland en Ermelo. Dat het beroep uit Bun
schoten dr. van Goor bereikte op vrijwel hetzelfde ogenblik, dat de pokken 
te Oud-Beijerland officieel epidemisch werden verklaard, is zuiver toeval. 
Misschien, dat het laatste feit mede van invloed is geweest op het door dr. 
van Goor genomen besluit het beroep naar Bunschoten aan te nemen, maar 
zekerheid hieromtrent bestaat niet. Wel schijnt men, naar de huidige Her
vormde predikant te Bunschoten, ds. J. Arendsen, mij in een telefoongesprek 
mededeelde, in Oud-Beijerland aan dr. van Goor niet onduidelijk te kennen 
hebben gegeven, dat men het niet zo erg zou vinden als hij heenging. Men 
begon daar waarschijnlijk meer en meer te beseffen welke, in letterlijke zin-
funeste rol hij had gespeeld door de vaccinatie zo heftig te bestrijden en dat 
het, behalve aan dr. Peelen, voor een groot deel aan hem te wijten was, dat 
zovele inwoners een dikwijls voortijdig levenseinde hadden gevonden. Daar 
kwam nog bij, dat in het dorp algemeen werd verteld, dat dr. van Goor, de 
anti-vaccinatie-dominee, zich tóch tegen de pokken had laten inenten. 
Op een donkere avond toch (helaas kennen wij de juiste datum van het ge
beurde niet, maar het moet in de zomer van 1883 zijn geschied) lieten een 
aantal notoire tegenstanders der vaccinatie uit Oud-Beijerland zich te Nieuw-

1 0 Te Stellendam, waar dr. van Goor ook was beroepen (welk beroep hij niet had aan
genomen) is het gehele kerkelijk archief bij de watersnood van 1953 verloren gegaan 
en kon men mij dus niet inlichten. 

10 



Beijerland over het Spui zetten en vertrokken vandaar, waarschijnlijk wel 
met één of meer rijtuigen, naar Spijkenisse om zich aldaar door de plaatse
lijke geneesheer 1 1 tegen de pokken te laten inenten; waarschijnlijk kozen zij 
deze plaats en niet het dichter bij het veer gelegen Hekelingen uit, omdat 
Spijkenisse niet zoveel contact met Nieuw- en met Oud-Beijerland had en 
hun escapade dus meer kans liep in de plaats hunner inwoning onbekend te 
blijven. 
Onder deze personen bevond zich ook dr. van Goor. Niettegenstaande het 
gezelschap op de terugweg het stilzwijgen van de Nieuw-Beijerlandse veerman 
door het geven van een hoge fooi bad trachten te kopen, werd het gebeurde 
op de een of andere wijze toch te Oud-Beijerland bekend en deed aan de 
toch al slinkende populariteit van dr. van Goor geen goed; het waarschijn
lijkste lijkt mij, dat de Nieuw-Beijerlandse Charon toch zijn mond met heeft 
kunnen houden en 'uit de school heeft geklapt'. E n toen dat eenmaal ge
schied was, zal het nieuws wel als een lopend vuurtje van Nieuw- naar Oud-
Beijerland zijn gevlogen en daar 'the topic of the day' zijn geworden. Indien 
het bovenstaande op waarheid berust - hoewel de bron niet wordt genoemd, 
neem ik aan, dat zulks het geval is - komt de figuur van dr. van Goor wel in 
zonderling, wij kunnen gerust zeggen ongunstig daglicht te staan; woorden 
schieten te kort om iemand te brandmerken die nadat hij door zijn ijveren 
tegen de vaccinatie vele zijner gemeenteleden in haast letterlijke zin in het 
graf had gebracht zich ten slotte zelf toch laat vaccineren. 
Hoe groot zijn invloed vooral op de minder ontwikkelden zijner gemeente is 
geweest blijkt wel uit het feit, dat tal van dorpelingen zich, toen bekend werd 
dat hij Oud-Beijerland ging verlaten en na zijn vertrek naar Bunschoten zich, 
juist als hij gedaan had, toch nog lieten inenten. Zo vervoegde zich op een 
avond een dorpsbewoner bij een der plaatselijke medici te Oud-Beijerland 
met het verzoek hem stante pede in te enten, evenwel onder de uitdrukkelijke 
voorwaarde, dat zijn vrouw dat niet te weten mocht komen. De bewuste me
dicus legde de gevraagde belofte af en entte de vrager in. Hoe verbaasd stond 
hij echter te kijken, toen kort daarop ook de echtgenote van de man zich tot 
hem wendde met het verzoek haar in te enten, doch ook onder de voor
waarde, dat haar man onkundig moest blijven van de door haar ondernomen 
stap. Ik vermoed, dat de dokter in kwestie haar toen maar verteld heeft, dat 
zulks niet meer nodig was, daar haar man zich reeds had laten vaccineren. 
Ook tal van dienstboden en landarbeiders - zo'n tachtig jaar geleden in de 

1 1 In het aan de beide Oud-Beijerlandse pokkenepidemieën gewijde hoofdstuk van het 
werk 'Uit vervlogen dagen' van de hand van de heer K . Siderius wordt de bewuste 
medicus Pipping genoemd. Hij heette, naar ik uit Spijkenisse heb vernomen, in feite 
Hendrik Jan Peppink en heeft van 18 juni 1846 tot 14 augustus 1908, dus gedurende 
meer dan 60 jaren de medische praktijk te Spijkenisse uitgeoefend. Hij was op 1 juli 
1821 te Onderdendam (Groningen) geboren en is op 14 augustus 1908, 87 jaar oud, 
te Spijkenisse overleden. 
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gehele Hoekse Waard en dus ook in Oud-Beijerland nog vrij talrijk - lieten 
zich na het vertrek van dr. van Goor of na zijn espacape naar Spijkenisse ook 
inenten, doch vaak onder de uitdrukkelijke voorwaarde, dat hun werkgevers 
er niet achter mochten komen. En met deze enigszins wrange 'notes gaies' 
eindig ik mijn verhaal over de tweede Oud-Beijerlandse pokkenepidemie. 

Bijlage I 

Curriculum vitae van dr. Gerrit van Goor (1848-1902) 

Geboren te Ootmarsum in 1848 als enig kind uit het huwelijk van een 
schoolonderwijzer 1 met een Duitse vrouw uit Nordhom (in het vm. graaf
schap Bentheim). Vroeg wees geworden. Student in de theologie, eerst te 
Leiden, daarna te Utrecht. Promoveerde in 1872 te Utrecht tot doctor in de 
godgeleerdheid op een proefschrift 'De strijd over den ketterdoop'. Vervol
gens achtereenvolgens N.H.-predikant te Andel (1872-1874), Oud-Beijer
land (1874-1878), Rotterdam (1878-1879) opnieuw te Oud-Beijerland 
(1879-1883 en te Bunschoten (1883-1887). In laatstgenoemde plaats is hij 
in 1887 'in doleantie gegaan'. Vervolgens Geref. predikant aldaar tot zijn 
overlijden in 1904. Hij is tweemaal gehuwd geweest, eerst met Rinetta Wou-
tera Nijland uit Nijkerk, die 10 jaar ouder was dan hij en vervolgens, na haar 
overlijden te Andel, met haar jongere zuster, Martina, die even oud was als 
hij. Beide huwelijken zijn kinderloos gebleven. 

Bijlage II 

Curriculum vitae van dr. Jan Peelen (1808-1848) 

In 1808 geboren te Otterlo (bij Ede) als zoon van een landeigenaar. Student 
in de medicijnen te Utrecht 1829-1834. Gepromoveerd tot medicinae doctor 
te Utrecht in 1834 op een in het Latijn geschreven proefschrift. Was van 
1834 tot 1835 dokter in Waardenburg, daarna, tot 1882, te Oud-Beijerland. 
Vestigde zich daarna te Arnhem om een otium cum dignitate 2 te genieten. 
Overleden te Arnhem in 1888. In 1834 aldaar gehuwd met Anna Cath. van 
Ommeren, die hem twee jaren heeft overleeft: zij overleed te Arnhem in 
1890. Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen geboren, van wie één te Waarden
burg en vier te Oud-Beijerland. 

1 Dit thans ongebruikelijk woord werd halverwege de 19e eeuw betrekkelijk veel ge
bruikt, omdat er behalve school- ook huisonderwijzers waren. Ook dit laatste woord 
wordt nu bijna nooit meer gebezigd, omdat vrijwel alle lager onderwijs in scholen 
wordt gegeven. 

3 Gezien wat er in mijn bijdrage over hem uit de doeken is gedaan zou men in dit ge
val misschien beter van een otium sine dignitate kunnen spreken. 
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C . H O E K Het graven van de Poldervaart 

Bijdrage tot de geschiedenis van Rotterdam 
van vóór het einde van de veertiende eeuw. 

In het gebied tussen Vlaardingen en Capelle aan den IJssel zijn, na het tot 
stand komen van de achtereenvolgende bedijkingen in het einde van de 
twaalfde en in de dertiende eeuw, een drietal kanalen gegraven n.1. de Pol
dervaart, de Rotterdamsevaart of Schie en de Nieuwe Vaart of Delfshavense 
Schie. 
Over de aanleg van de oudste van de drie, de Poldervaart, het volgende: 
Allereerst een enkele opmerking over de aard van de in het einde van de 
dertiende eeuw vermelde landscheidingen op de grenzen van Overschie, Ber-
kel en Schiebroek. 
Bij de ontginningen van het veenlandschap is een der eerste werkzaamheden 
het normaliseren en verbeteren van de natuurlijke afwatering. Dit geschiedt 
door het graven van greppels en sloten loodrecht op reeds bestaande beek
jes of kreken, welke zo nodig eventueel verbreed of uitgediept worden. Om 
te voorkomen dat van het aangrenzende nog onontgonnen gebied water via 
de sloten in deze kreken vloeit en deze vrij primitieve waterafvoeren over
belast, blijft rond de ontginning een strook grond van een zekere breedte lig
gen, waarin geen dwarswateringen voorkomen en waar lage plekken of na
tuurlijke waterlopen aanwezig zijn, worden deze opgehoogd. 
Is de wateroverlast te groot, dan is het aanbrengen van een, enkele decime
ters hoge, kade voldoende en daar ontwatering inklink veroorzaakt, waar
door het ontgonnen gebied lager komt te liggen dan de 'wildernis', zijn deze 
kaden vrijwel regel geworden. Wordt het aangrenzende gebied ontgonnen en 
watert dit op een andere kreek af, dan handhaaft men de landscheidingen. 
De kaden rond het Hof van Delft gaan waarschijnlijk op dergelijke land
scheidingen of zijdwinden terug en niet op zeewaterkeringen. 
Ten oosten van de Schie vinden wij allereerst een landscheiding ter plaatse 
van de tegenwoordige Achterdijk, het is de landscheiding, die de oostgrens 
aangeeft van de ontginningen Schieveen en Zestienhoven. Deze wordt met 
name genoemd op 25 september 1302 als begrenzing van een complex van 
circa 100 morgen land, gelegen juist ten noorden van de Doenkade De 
landscheiding blijkt tot het land te behoren, dat zich 8 voet eroverheen uit
strekt. 
Ook uit andere acten uit het begin van de veertiende eeuw betreffende land, 
zowel meer noordelijk als ten zuiden van genoemd perceel gelegen, blijkt de 

1 Rijksarchief Zeeland, bibliotheek van handschriften, leenregister Hodenpijl, folio l v . 
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(Foto Roovers - Overgenomen uit 'De Opheffing van de Poldervaart', Schiedam 1969) 
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ligging van de landscheiding. Tussen Schieveen en Zestienhoven ligt ter 
plaatse van de tegenwoordige Doenkade een zijdwinde, vermeld in 1283, 
hetgeen er op wijst, dat wij hier te doen hebben met twee afzonderlijke ont
ginningsconcessies. 
De derde landscheiding is de Roderijsekade, voor het eerst vermeld in 1282, 
wanneer gezegd wordt, dat het ambacht Berkel-Roderijs gelegen is tussen de 
landscheiding en de Striclede. Deze landscheiding is dan nog niet, zoals later, 
de scheiding tussen Schieland en Delfland, maar die tussen twee ontginningen 
n.1. Berkel, dat naar het noorden afwatert op de Lede, en Schiebroek, dat 
naar het zuiden afwatert op de Broekse Vliet. De afwatering van Berkel is 
later verbeterd door de aanleg van de Zwet tussen twee kaden door het ge
bied van Schieveen. 
De Broeksevliet is het laatste restant van de hoofdbedding van de kreek de 
Schie, de verlande kreek is door grondboringen vastgesteld en volgt vanaf 
het dorp Overschie de Rotterdamse Rijweg - Kleiweg en zet zich voort als 
watertje tussen Ringdijk en Bergseplas, evenwijdig aan de Limietweg, tot aan 
het begin van de Wildersekade. 
Bij de aanleg van de Rotterdamse Schie (1430-1347) wordt deze afwatering 
op de Schie langs genoemde route afgesneden ter plaatse van het Rotterdams 
gerecht en wij zien dan ook de ingelanden van de drie ambachten, waaruit 
Schiebroek dan bestaat, samen met die van de Berchpolre en het westelijk 
deel van Blommersdijk, met Rotterdam een overeenkomst aangegaan om in 
het vervolg via de Rotterdamse Schie en de Spoye te Rotterdam uit te wate
ren. Omstreeks 1281 houdt de graaf zich intensief bezig met de onderhouds
regeling van de zeedijk tussen Schiedam en Kralingen, waarbij de ingelanden 
van de zeven ambachten hem van advies dienen. Deze zeven ambachten, een 
van de kernen waaruit het latere hoogheemraadschap Delfland zich zal ont
wikkelen, zijn volgens de studie van Winsemius: Maasland, Vlaardingen, 
Schipluiden, Kethel, Vrijenban, Hof van Delft en Pijnacker 2. 
In 1289 wordt een achtste ambacht hieraan toegevoegd, n.1. Berkel-Roderijs, 
dat losgemaakt wordt uit de te Overschie gevestigde hoge vierschaar van 
Schieland en tevens van het onderhoud van een deel van de dijk tussen 
Schiedam en Kralingen wordt ontslagen. Na 1289 mogen wij dan ook een 
waterschap de acht ambachten verwachten, maar helaas ontbreekt tot 1319 
ons iedere aanduiding van het waterschap met een naam en sedert dit laatste 
jaar wordt het aangeduid als Delfland. 
Nog tweemaal duikt de naam 'Zeven ambachten' op, n.1. op 29 maart 1323 
en 3 maart 1339 3 . Beide malen betreft het de verheffing van een van de 
graaf gehouden leen n.1. de Doenkade te Overschie, of zoals deze hier ge-

2 J. P. Winsemius, De Zeven Ambachten en het Hoogheemraadschap van Delfland, 
1962. 

3 Leenkamer Holland, inv. no. 1, folio 35 en inv. no. 5, folio 61v. 
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noemd wordt: 'die helft vander zijdwinde tusschen Delf ende der Scie, 
legghende int ambocht van der Scie' respectievelijk 'die helfte vander zide-
winde tusschen Delf enter Schie ligghende int ambocht van Schije', naar wij 
mogen stellen letterlijk dezelfde omschrijving, Op de zijdwinde rust een 
servituut dat als volgt is omschreven: 
'ende waer dat zake, dat die vanden zeven ambochten deser halver zijdwinde 
van doen hebben toe eenre waterkeringhe, so willen wi dat sise orbaren 
daertoe' respectievelijk: 'ende waer dat zake, dat die vanden Zevenamboch-
ten deser halver Zidewinde te doen hadden tot eenre waterkeringhe so willen 
swi dat sese orbaren dar toe'. Ook van dit servituut mogen wij zeggen dat het 
in beide acten gelijk wordt omschreven. De hele acte laat zich als volgt lezen: 
de leenman heeft de eigendom van de grond van het perceel, de zeven am
bachten hebben het recht het perceel als waterkering aan te wijzen en toe
zicht uit te oefenen dat het land als zodanig kan functioneren, dat wil zeggen, 
geen dwarssloten in het perceel en dat te lage plaatsen eventueel opgehoogd 
kunnen worden. De functie van waterkering impliceert dus niet zonder meer 
de aanleg van een dijklichaam op het perceel. 
Allereers rijst nu de vraag: hoe oud is dit servituut? 
Kenden wij alleen de acte van 1339 dan hadden wij kunnen concluderen dat 
het servituut uit dit jaar dateert, maar het blijkt, dat dit slechts een herhaling 
van de acte van 1323 bevat. Dolk heeft er even op gezinspeeld, dat de mo
gelijkheid bestaat, dat die van 1323 de herhaling vormt van een oudere, daar 
de uitdrukking de zeven ambachten sedert 1289 toch feitelijk onjuist is en 
in 1319 de naam Delfland reeds in gebruik is. (Geschiedenis van het hoog
heemraadschap Delfland, blz, 12). Inderdaad moet er een oudere acte ge
weest zijn, want in 1323 geeft de graaf dit leen niet voor het eerst uit, maar 
wordt het reeds in leen gehouden door Willem van Adegheest, die het aan 
een ander overdraagt. Er moet dus tenminste een oudere brief geweest zijn, 
waarbij Willem van Adegheest ermee wordt beleend. Dat het servituut in 
1323 ingesteld is, lijkt ook niet waarschijnlijk daar dit dan wel met een gro
ter omhaal van woorden zou zijn gepaard gegaan, daar het toch ergens de 
rechten van de leenman bekort, iets wat in het feodale stelsel zelfs voor de 
graaf zonder meer niet mogelijk is. 
Is de lijst van leenmannen van de graaf, aangelegd vóór november 1282, 
komt de zijdwinde niet voor, maar wij vinden een ouder charter, thans niet 
meer aanwezig, genoemd in de zestiende eeuwse inventaris van de leenkamer 
van Holland, aangelegd door de griffier Suys. Op folio 110 van dit register 
komt voor: 
'Opdracht van negen margen lants inde Ketel mitsgaders die zijtwinde tus
schen Delf ende Schije ten rechten leene anno M II c L X X X I I ' . De zijd
winde is dus in 1282 of vóór Pasen 1283 voor het eerst in leen uitgegeven 
(als wij het regest vergelijken met soortgelijke, waarvan elders de volledige 
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tekst is bewaard, dan blijkt het woord opdracht te slaan op de eerste leen-
verheffing). Wij zijn nu in een periode vóór 1289 als het begrip 'zeven am
bachten' een bestaande toestand aanduidt en mogen, zolang het tegendeel 
niet blijkt, aannemen dat het servituut dateert uit 1282 (83). 
Op 24 november 1463 verkoopt Jan Zay Dirc Adamsz aan het St. Ursulen 
klooster te Schiedam de helft van negen morgen land gelegen bij de overslag 
buiten Delft, belend ten noorden: de kade die Delfland en Schieland scheidt 
ten westen: de Schie 4 . 
Het land ligt ten oosten van de Schie en op deze plaats is reeds vóór 1414 
slechts één kade die beide waterschappen scheidt (Dolk, blz. 457, 458) n.1. 
de Doenkade. Deze kade heeft dus een overslag = overtoom gekend, welke 
alleen in de Schie gelegen kan hebben, dus is er een dam geweest dwars door 
dit water. Op een tweede manier valt de plaats van deze dam te bewijzen. 
Een aantekening van omstreeks 1390 meldt, dat Dirc Saey van de graaf te 
Kethel in leen houdt 9 morgen land 'andie westzide van den overslaghe' en 
nog 10 morgen aldaar. Op 29 september 1455 vinden wij een ander verlij 
van dit leen, nu omschreven als 10 morgen bij de oude overslag aan de 
Schieweg in Kethel en nog eens 9 morgen aan de westzijde van genoemde 
overslag aan de noordzijde van de watermolen, die nu op de Schie staat. De 
Schieweg is het pad, dat aan de westkant langs de Schie loopt en aan dit 
pad ligt recht tegenover de Doenkade de oost-abtsmolen. Het lijkt waar
schijnlijk, dat de 9 morgen land in 1282 (83) gelijk met de zijdwinde in leen 
uitgegeven dezelfde zijn als de 9 morgen hierboven genoemd. 
De genoemde dam die reeds in 1455 tot het verleden behoorde kan slechts 
behoord hebben tot een stelsel kunstwerken, waarvan ook de Poldervaart 
deel uitmaakt! 
Wat is uit waterstaatkundig oogpunt gezien de reden tot het graven van dit 
kilometers lange kanaal dwars door de landerijen van tientallen particulieren? 
Winsemius schrijft: 'Er is geen stoutmoedige fantasie nodig om aan te nemen, 
dat dit kanaal gegraven moet zijn omdat de Schie 'het niet meer deed'. De 
Schie moet om de een of andere reden in de vervulling van haar plicht ten 
aanzien van de afwatering te kort zijn geschoten!' Waarna hij betoogt, dat 
'het graven van de Poldervaart diende ter verbetering van de verstopte of 
althans ernstig belemmerde afwatering'. 
N u blijkt dat de Schie de gehele veertiende eeuw als scheepvaartweg van de 
Maas naar het hart van Holland heeft dienstgedaan en waar schepen kunnen 
passeren, kan het water dit ook. 
Bovendien moeten de kosten van het uitdiepen van een bestaand water toch 
veel geringer zijn dan de aanleg van een nieuw kanaal, waarvoor al de grond 
moet worden aangekocht. Ook het eventueel bouwen van nieuwe sluizen te 

4 Archief van het St. Ursula klooster te Schiedam, inv. no. 33. 
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Schiedam kan nauwelijks duurder geweest zijn dan de vijf sluizen in de Pol
dervaart. 
De ware reden zal de opheffing geweest zijn van de boezemgemeenschap tus
sen de voorlopers van het latere Delfland respectievelijk van Schieland. 
Ontginning betekent inklink van de bodem; deze zal in het gebied van Over
schie ca . overwegend bestaande uit veen, groter geweest zijn dan in het op 
een kleidek liggende gebied van het Hof van Delft, zodat het eerste water
last zal hebben ondervonden van het zuidwaarts afvloeiende water van het 
tweede. 
De toestand in Schieland is omstreeks 1280 niet erg rooskleurig, herhaalde 
dijkdoorbraken nopen de graaf in 1281 tot ingrijpen; voegen wij hierbij nog 
de wateroverlast vanuit het noorden, dan ligt het voor de hand, dat ook aan 
deze zijde belangrijke maatregelen nodig zijn. 
Dus een waterkering naar het noorden tegen het binnenwater; dit is bereikt 
door ten westen van de Schie de dijk van de polder Nieuwland vanaf Schie
dam noordwaarts te benutten en hierop aansluitend het stukje van de Oude 
Dijk tot 's-Gravenhuize, waar deze eindigt bij de oude dam in de Schie, van 
hieraf wordt een kade langs de Schie aangelegd tot tegenover de Doenkade 
(deze is nog in het terrein terug te vinden en komt op de kaart van Krukius 
voor als 'Oude Kade'). V ia een dam met overslag sluit deze aan op de be
staande zijdwinde tussen Schieveen en Zestienhoven, zich voortzettend langs 
de landscheiding tussen Schiebroek en Berkel-Roderijs tot in het veen achter 
Bleiswijk. Hierdoor worden Berkel-Roderijs en Schieveen buiten de boezem 
gebracht van het waterschap, waarin zij dijkonderhoud hebben, wat voor het 
eerste ambacht reden is om in 1289 administratief over te gaan tot de Zeven 
Ambachten, waarbij het ontslagen wordt van zijn dijkplichten aan de Maas
dijk. Voor Schieveen ca . zou dit ook voor de hand liggen, maar dit vormt 
met zijn oppervlakte van 900 morgen een onderdeel van het politieke am
bacht Overschie, groot ongeveer 2000 morgen en daar in de dertiende eeuw 
politieke en waterstaatszaken in dit soort ambachten nog niet volledig zijn 
gescheiden, heeft men van een waterstaatkundige splitsing afgezien. 
Voor de Zeven Ambachten betekende de blokkering van de waterafvoer bij 
de Doenkade het graven van een nieuw kanaal vanuit de Schie, ten noorden 
van dit punt naar de Maas. 
Als voordeel voor de zeven ambachten staat hiertegenover dat men de water
regeling nu geheel in eigen hand heeft, wat vooral in droge perioden van be
lang is. De gesloten kade tussen beide heemraadschappen is tevens een be
veiliging tegen wateroverlast vanuit het zuiden bij dijkdoorbraak in Schie
land en wij zien dan ook, dat 'Delfland' de vrije hand krijgt bij het versterken 
van de zijdwinde in Overschie. Er blijft de vraag of naast waterstaatsbelangen 
ook andere factoren een rol hebben gespeeld bij het tot stand komen van de 
Poldervaart omstreeks 1280. 
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Winsemius acht het niet uitgesloten dat bij de aanleg van de Poldervaart , i n 
1331 aangeduid als Nieuwe Vaar t , ook scheepvaartbelangen een ro l hebben 
gespeeld, al blijkt uit de rentmeestersrekeningen van de grafelijkheid niet, dat 
dit in de veertiende eeuw het geval is geweest. D i t zou dus wel mogelijk zijn 
in de eerste jaren van het bestaan van de vaart, in de laatste twintig jaren van 
de dertiende eeuw, uit welke periode geen rekeningen bewaard zi jn. 
Graa f F lo r i s V heeft vanaf zi jn vierde jaar, sedert de dood van zijn oom 
F lo r i s de V o o g d i n 1258, tot zijn dood in 1296, naast z ich gehad zijn oudere 
en heerszuchtige neven, de zoons van zijn tante A l e y d en van Jan v a n A v e s 
nes. H u n moeder, zuster van zijn vader graaf W i l l e m II , beschikt over grote 
bezittingen in H o l l a n d , die zij tijdens de minderjarigheid van F lor i s V nog 
uitbreidt. Hieronder bevindt z ich het gebied van Schiedam, met het kasteel 
het huis te R iv ie re , welk domein z i ch tot Overschie uitstrekt en vo lkomen de 
hoofdwaterweg naar het hart van het graafschap beheerst. Twee van de zoons 
van A l e y d , n.1. F lo r i s en Bouchard bli jken van 1277 tot 1281 i n openlijke 
onmin met de graaf te verkeren, waarover op 3 augustus 1281 drie voor
name edelen uitspraak doen 5 . V a n de elf punten van geschil, blijkt het vijfde 
Schiedam te betreffen. 

' V o o r t die weke marckt te Schiedamme, die sal wesen der vrijdaeghes voort-
waermeer'. W a t er precies aan de hand geweest is, is ons niet helemaal duide
lijk, maar zeker is, dat Schiedam economisch door de graaf is benadeeld, ook 
wat de tolvrijheid der poorters betreft, wat blijkt uit een twee dagen later uit
gegeven brief door de graaf. Het lijkt niet onmogelijk dat graaf F lo r i s ge
tracht heeft de scheepvaart naar Delft v.v. buiten Schiedam o m te leiden 
door de Poldervaart , dit zou tenminste de naam vaart verklaren. D e dam bij 
de Doenkade vormde een extra obstakel in de Schiedamse vaarroute en de 
geschiedenis van de Rotterdamse Schie bewijst dat dammen i n vaarroutes 
ook nog i n de veertiende eeuw als economisch wapen worden gebruikt. 
In 1299 wordt Jan van Avesnes, na de dood van de zoon van F lo r i s V , 
graaf van H o l l a n d . D i t betekent zeker een bevoorrechte positie van Schie
dam, wat mogelijk als gevolg zal hebben gehad, dat de vaarroute door de 
Poldervaart niet meer gebruikt wordt en ook de dam in Schie weer ver
dwijnt, opgeofferd aan scheepvaartbelangen. 
E e n lange lijdensweg wat betreft de boezemgemeenschap Delfland-Schieland 
zal hiervan het gevolg zijn. 
Tijdens de aanwezigheid van de dam benutten de Zeven Ambach ten hoofd
zakelijk het deel van de Schie, dat oorspronkeli jk Del f heet en Schieland dat 
deel, dat van ouds Schie heeft geheten, voor hun respectievelijke afwatering. 
Moge l i jk heeft dit het naamgebruik Delf land (sedert 1319) en Schieland 
(sedert 1301) in de hand gewerkt. 
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Tenslotte de datering van Dolk voor de Poldervaart n.1. kort vóór 23 april 
1331, daar dan in een acte het water aangeduid wordt als Nieuwe Vaart. 
Allereerst de acte zelf, het betreft een grafelijk leen, n.1. 8 morgen land in 
Kethel, dat de leenman Vrederic Jansz ten vrij eigen krijgt om het te ver
kopen. Het land strekt vanuit de Hargh tot in de Nieuwe Vaart en wordt in 
het zuiden belend door de weduwe van Jan heren Dircxz. en haar kinderen. 
Uit genoemde weduwe stamt het geslacht van Spierinckshoeck en de lande
rijen, die de familie in de Hargpolder bezit, liggen in de zuidwesthoek dicht 
bij het latere kasteel. Het leen van 8 morgen land komt voor in de reeds 
meerdere malen genoemde lijst van 1282, waar een zekere Vrederic het blijkt 
te houden, ongetwijfeld de grootvader van Vrederic Jansz. 
Het is nu opmerkelijk, waar hier de landen door de Poldervaart heen zijn 
verkaveld, deze vaart de grens is midden in een perceel, welke grens al in 
1282 aanwezig blijkt te zijn. Het heeft er dus alle schijn van dat bij de uitgifte 
van het leen voor of in 1282 de vaart al aanwezig is. 
De toevoeging 'Nieuw' is in topografische namen vaak heel oud, wij kennen 
nu nog in Schieland het dorp Nieuwerkerck, dat inderdaad wel jonger is dan 
Ouderkerck, maar het wordt toch al in 1282 vermeld. Zolang de Rotterdamse 
Schie nog niet gegraven is (1340-47) blijft de Schie de normale vaart en de 
Poldervaart de nieuwe vaart. 
De verdere basis van de datering van Dolk zijn de posten betreffende de 
visserij in de Babberspolder in de rentmeestersrekening van 1317 en het 
renteboek van 1334 van de graaf. In 1317 is deze visserij niet verhuurd 
maar wordt omschreven 'de viskerie in Babartspolre'. In 1334 brengt deze 
18 lb op en wordt omschreven als 'die vischerie Babbespolre metten sluisen'. 
Hieruit concludeert Dolk dat de sluizen tussen 1317 en 1334 tot stand zijn 
gekomen. Maar wat nu te denken van de hierop volgende rekening die be
waard is, n.1. die van 1343. N u brengt de visserij 28 lb op en wordt om
schreven: 'die vischerie in Babbairtspolre' dus nu weer geen sluizen. Dit 
geldt ook voor 1344, waarbij de pachtsom hetzelfde is. Vergelijken wij in de 
drie rekeningen andere met elkaar corresponderende posten, dan blijkt dat 
de verschillende rentmeesters deze vaak verschillend omschrijven. 
Gezien nu het feit, dat in 1334 de visserij met de sluizen 18 lb opbrengt en 
in 1343 en 1344 zonder dat de sluizen speciaal genoemd worden 10 lb meer, 
dan lijkt het niet waarschijnlijk dat de sluizen er buiten vallen en dat uit het 
niet speciaal noemen van de sluizen in 1317 geconcludeerd mag worden, dat 
deze er dan ook niet zijn. De post van deze visserij komt jaar na jaar voor 
en in de rekening lopend van 30 april 1462 tot 30 april 1463 vinden wij: 
'Die visserij van Babbairtspolre ende is nu geheten Polrevairt'. Hieruit blijkt, 
dat de visserij in 1317 die in de Poldervaart is. Dat de graaf deze visrechten 
bezit, maakt het wel zeer plausibel, dat hij de aanleg ervan geheel of groten
deels heeft bekostigd. 
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Ten slotte nog dit: 
Dolk vermeldt dat Vrijenban op 1 mei 1321 sluisonderhoud heeft, waarmee 
hij niet goed raad weet als de Poldervaart niet zou bestaan. Wij mogen nu 
wel dit punt als ondersteuning van de hypothese beschouwen, dat de Polder
vaart omstreeks 1280 is aangelegd. 
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C.HOEK Maerlant en Teylingen 

Een aanvulling 

In het artikel 'Den Briel en Maerlant' in Holland, 1969, is op blz. 193, noot 
23, gesteld dat de in 1310 vermeldde pastoor van Maerlant, heer Niclays, 
zoon van wijlen Clays Scriver, deze cure te danken heeft aan Catharina de 
Durbuy, douarière van Voorne en vrouwe van Teylingen, daar zijn vader 
voor 25 maart 1279 clerc van de heer van Teylingen was. Dit wordt beves
tigd door een stuk in het archief van de abdij van Rijnsburg (inv. no. 519). 
Op 1 mei 1303 testeert Peternelle van den Zande, bagijn te 's-Gravenzande, 
die hierbij gelden beschikbaar stelt voor memoriediensten voor haar drie 
broers heer Derick, heer Dom as en Henrick en legateert aan haar zusters 
Hastiaen en Margriet. Zij is beslist niet de eerste de beste, daar het predicaat 

Het zegel van heer Niclays, pastoor van Maerlant, aan een charter van 22 maart 1301 
(Alg. Rijksarchief 's-Gravenhage, archief Abdij Leeuwenhorst). 
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heer bij haar broers niet op geestelijke stand, maar op de ridderlijke status 
duidt, zij blijken namelijk hun verplichting om deel te nemen aan een kruis
tocht afgekocht te hebben. 
De lange rij van overige giften vangt aan te Haerlant; hier krijgt de kerk 10 
schelling, heer Gelijs of de heilige geest 10 schelling en vervolgens bepaalt 
zij dat iedere kerk binnen de heerschappij van Voorne 5 schelling zal ont
vangen. 
Nadat Peternelle overleden is, hebben de executeurs van haar testament dit 
gebruikt bij de afrekening door, zodra een legaat uitgekeerd was, de naam 
van de begunstigde af te schrappen en eventueel erbij te schrijven wie de 
betaling heeft verricht. Verder hebben zij de naam van heer Gelijs uitgera
deerd, hieruit mogen wij concluderen dat heer Gelijs is overleden en in zijn 
plaats de heilige geest de uitkering heeft ontvangen. Deze heer Gelijs kan 
moeilijk iemand anders geweest zijn dan de pastoor van Maerlant. 
Opmerkelijk is dat geen kerk te Brielle wordt genoemd, daar deze, als kapit
telkerk, die van Maerlant in belang overtrof. Wij meenden in genoemd artikel 
de stichting van kerk en kapittel te moeten laten samenvallen omstreeks het 
jaar 1306, waaraan de genoemde acte van 1303 zeker enige steun geeft. 
Deze acte wordt bezegeld door Catharina de Durbuy en haar kapelaan heer 
Niclais, diens zegel is nog aanwezig, zij het een weinig geplet. 
Het is echter hetzelfde zegel als dat van de pastoor van Maerlant, heer N i 
clays, dat aan de verschillende genoemde charters in het archief van de abdij 
Leeuwenhorst hangt, zodat hij in 1303 kapelaan van de vrouwe van Voorne 
is, maar niet alleen, daar haar tweede kapelaan eveneens in het stuk voor
komt, nl. heer Jan, in wie wij zijn broer menen te herkennen. 
A l met al is het verband tussen de klerk van de heer van Teylingen en een 
pastoor van Maerlant wel duidelijker geworden. 

Agenda 

T E N T O O N S T E L L I N G 

'Gezichten op Dordrecht uit de 16e tot tis toegang. Leprooshuis, Vriesestraat 
en met de 20e eeuw'. Geopend 1 maart- 115, Dordrecht. 
17 april, ma. t /m za. van 2-5 uur. Gra-
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Boekennieuws 

D E G E S C H I E D E N S DES de kerkeraad en uit de acta van diaco-
V A D E R L A N D S nie en classis, naast vele gedrukte bron-
E N D E T H E O C R A T I E nen. Voor het probleem van de invloed 

van het reformatorisch Christendom op 
R. B. Evenhuis, Ook dit was Amsterdam. staat, maatschappij en cultuur van onze 
De kerk der Hervorming in de gouden zestiende en zeventiende eeuw is dit be-
eeuw (2e delen). langrijk bronnenmateriaal. 
Amsterdam 1965-1967. 'Dit boek is geschreven voor de gemeen

te aan welke ik mij op 27 april 1947 in 
De zeldzame keren dat de gemiddelde de Nieuwe Kerk verbond met de tekst: 
Nederlander geconfronteerd wordt met 'En het Woord Gods wies' (Hand. 6:7). 
de geschiedenis van onze Opstand, gaan Op de geschiedenis van de Amsterdamse 
misschien zijn gedachten terug naar de gemeente gedurende de 16e en 17e eeuw 
al dan niet zonnige achtermiddag op zou men die tekst kunnen toepassen', 
school, toen meester zo mooi vertelde Aldus de schrijver in zijn voorwoord tot 
van onze in geuzenvendels georganiseer- deel I. Deze uitspraak geeft het bewust 
de voorvaderen, die met Gods woord op gekozen subjectieve standpunt weer, van 
de lippen en Calvijns Institutie in het waaruit hij zijn materiaal beschouwt en 
hart de ene stad na de andere brachten dat in het hele boek doorklinkt, 
aan de zijde van de Prins. Mocht deze In het 'Soli Deo gloria' ziet schrijver de 
gemiddelde Nederlander zich ook na zijn drijvende kracht van de Hervormde ge-
schooltijd, bv. als amateur-historicus, meente. Hiervan probeerde zij staat en 
hebben bezig gehouden met de tachtig- maatschappij te doordringen en zo func-
jarige oorlog, dan weet hij dat dit sa- tioneerde zij hierbinnen, hoe onvolmaakt 
mensmelten van opstand en religie niet en zandig soms ook, als een zuurdesem, 
zo'n vanzelfsprekende zaak is. Wat was De theocratische levensvisie - en dus 
de inspirerende kracht in de hachelijke ook maatschappijvisie! - van het gere-
eerste decennia van de oorlog: het stre- formeerd protestantisme is voor Even
ven naar politieke, bestuurlijke, econo* huis een grote gave der Hervorming, 
mische en dus ook religieuze vrijheid, een gave die nog niets van haar actua-
dan wel het godsdienstig idealisme van liteit heeft verloren, 
de Calvinisten? Diegenen onder de lezers, die het bij dit 
Een definitief antwoord op deze vraag alles toch een beetje benauwd krijgen, 
is erg moeilijk te geven en de discussies willen zich dan wel afvragen, wat Even-
onder vakhistorici bewegen zich dan ook huis precies onder het begrip theocratie 
nogal eens op het niveau van welles- verstaat. Het strenge Calvinisme immers, 
nietes. zoals in Genève in praktijk gebracht, 
In deze benarde situatie grijpt een min- eist van de wereldlijke macht dat zij 
naar der historische waarheid dan maar handhaving en verbreiding van het ene 
weer naar zijn trouwe vrienden: de bron- ware geloof garandeert en de maat-
nen. Ze zijn er, overvloediger dan men schappij organiseert op basis van Gods 
wel eens aanneemt'. geboden zoals die door de Kerk worden 
Zo nam ds. R. B. Evenhuis, Nederlands- verwoord. Was dit wel zo uitgesproken 
Hervormd predikant te Amsterdam, op het ideaal der Nederlandse Hervormden 
zich de geschiedenis te schrijven van de en . . . is dit wel het ideaal van dominee 
Nederlands-Hervormde Gemeente al- Evenhuis? 

daar, vanaf 1578 tot ongeveer 1700. 'De opgave was - en is nog steeds - de 
Twee delen, van 1965 en 1967 zijn ver- harmonie tussen theocratie en tolerantie 
schenen en worden hier besproken, nog te vinden' klinkt het t.a.v. het vraagstuk 
twee delen zullen volgen. Het bronnen- der tolerantie geruststellend in het voor
materiaal bestaat uit de protocollen van woord van deel II. 
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'Voor de christen zal dat moeten bete- een religieus doel te bereiken'. Misschien 
kenen dat de Overheid gebonden is aan was het wel eens andersom? 
Gods woord' klinkt het enigszins onge- Moeilijker wordt het wanneer Evenhuis 
makkelijk op blz. 330 van deel T, n.a.v. de gebeurtenissen tijdens het Bestand 
het probleem der verhouding Kerk- beschrijft. In 1611 wordt de Amster-
Staat. Het is, niet zozeer voor onze ge- damse magistraat gezuiverd in contra-
moedsrust als wel voor het geschiedver- remonstrantse zin - na een dergelijke 
haal, jammer dat niet duidelijk wordt zuivering in de kerkeraad enige jaren 
wat schrijver precies onder theocratie eerder - niet in de laatste plaats op in-
verstaat. Ook de verschillen tussen de stignatie van deze kerkeraad. Niet alleen 
17e-eeuwse en 20e-eeuwse opvattingen begrijpelijk, maar ook te rechtvaardigen, 
dienaangaande binnen de Hervormde zegt Evenhuis en laat daarmee enige van 
Kerk worden, althans voor buitenstaan- zijn weggezuiverde helden van het éér
ders, niet altijd even duidelijk aangege- ste uur zonder leedwezen hun bestaan 
ven. De wat vage hantering van begrip- verder slijten als ambteloos burger. Ze 
pen werkt in de behandeling van het waren dus toch te libertijns? 
materiaal soms verwarrend. Het behoeft geen betoog dat voor Even-
Het eerste hoofdstuk van deel I ver- huis de strijd tussen remonstrant en 
dient een aparte beschouwing omdat het contra-remonstrant bij uitstek een strijd 
de periode behandelt tussen 1500 en is tussen Kerk en Staat. Opmerkelijk is 
1578, waarvoor de schrijver zich be- dat de Kerk in schrijvers betoog, wel 
dient van gedrukte bronnen, met name verre van agressief een theocratisch 
Wagenaar en Brandt. 'Verdient' in de ideaal na te streven, eigenlijk in de ver-
ware zin, want het is boeiend hoe schrij- dediging is. De Staat wil een te grote 
ver door het simpel rangschikken van zeggenschap over de Kerk en gaat bui-
allang bekende feiten, theorieën als zou- ten zijn boekje. Deze visie weet Even
den opstand en reformatie door een klei- huis zeker aannemelijk te maken, wat 
ne minderheid aan een meerderheid zijn betreft de Kerk-versus-Staat-kwestie. 
opgedrongen, althans voor Amsterdam Maar was de strijd remonstrant-contra
overtuigend weet te ondergraven. remonstrant wel bij uitstek een dergelij-
De volgende hoofdstukken van deel I ke zaak? Speelden sociale tegenstellin-
behandelen dan de geschiedenis van de gen, vooral tegenstellingen binnen de 
Hervormde Gemeente vanaf 1578 tot bourgeoisie, geen doorslaggevende rol? 
1650. Hoe functioneert nu hierbij Even- Men heeft Evenhuis natuurlijk verweten 
huis' 'theocratisch' uitgangspunt? Essen- (bv. Enno van Gelder in T v G , 80e en 
tieel is voor de beantwoording van deze 83e jrg.) dat hij te weinig op de hoogte 
vraag uiteraard zijn behandeling van de is van en te weinig rekening houdt met 
Alteratie van 1578 en van de gebeurte- deze meer algemeen-historische proble-
nissen tijdens het Bestand. matiek en van een te eenzijdig stand-
Bij de Alteratie blijkt inderdaad een dui- punt uitgaat. Anderzijds kan men zeg-
delijke samenhang tussen kerkelijke en gen dat de meningen van vakhistorici 
wereldlijke organisatie, de eerste kerke- over deze zaken nog niet berusten op al 
raad der jonge gemeente wordt geïnsti- te sterke fundamenten en dat nog veel 
tueerd op 24 mei, de nieuwe vroed- onderzoek nodig is. Een stukje van dit 
schappen en magistraten worden geko- onderzoek heeft Evenhuis, soms heel 
zen op 26 mei, vele namen komen zowel goed, vanuit eigen visie gedaan, 
op de lijst der ouderlingen als op die der Toch zou men zich kunnen afvragen of 
regenten voor. Toch kan men over deze het geen aanbeveling verdient, als bij een 
mensen zo zijn gedachten hebben. Re- bewerking van zulk belangrijk en om-
formatorisch gezind, protestant zelfs, on- vangrijk materiaal, door een amateur-
getwijfeld - maar strikte Calvinisten? historicus geëntameerd, er van het be-
Evenhuis annexeert ze toch wel als zo- gin af meer samenwerking zou bestaan 
danig. Wanneer in deze woelige dagen tussen amateur en vakhistorici. Schrij-
religieus en politiek handelen dooreen vers materiaal zou, hier en daar vanuit 
lopen wijst schrijver erop hoe vaak zijn een meer professionele vraagstelling be-
helden een politieke daad stelllen 'om licht, zeker nog meer zijn gaan spreken. 

27 



Het voorgaande geldt globaal ook voor als gezegd, niet geheel duidelijk, 
het tweede deel, waarin schrijver zijn Uit de documenten die ze ons heeft na-
stof naar onderwerpen rangschikt: woord gelaten blijkt wel hoezeer ze zich in de 
en dienst, de discipline, de dissenters, praktijk heeft moeten aanpassen en be-
calvinismè en cultuur, de zending, de perken in het bestel der Republiek, dat 
dienaren. Schrijver verschaft veel ma- was gebaseerd op wat wel de eerste 
teriaal en weet heel plezierig te vertel- bourgeois-revolutie is genoemd, 
len. Het hoofdstuk over de discipline Dit bestel was pluralistisch, het kon zich 
laat je beseffen wat een schitterend ma- niet permitteren één belijdenis absoluut 
teriaal voor de sociale geschiedenis de te laten prevaleren, 
kerkeraadsprotoeollen eigenlijk zijn. Politieke bestuurslichamen lieten zich 
Evenhuis overtuiging van de bijzondere leiden door politieke en economische 
religieuze en morele roeping van zijn motieven. Waaruit blijkt dit beter dan 
Calvinisten uit zich, soms hinderlijk, uit de bladzijden over de economische 
wanneer hij de kolonisatiepolitiek van discipline der gemeente waarin de schrij-
bv. een J. P. Coen bijna uitsluitend toe- ver zijns ondanks het feitelijk falen van 
schrijft aan zendingsmotieven, soms bij- de kerkelijk economische richtlijnen laat 
na roerend wanneer hij de gemeente in zien tegenover opkomende grootkapita-
het hoofdstuk over de dissenters stren- listische tendenzen? 
ger kapittelt over haar intolerantie dan Dit bestel was in wezen geseculariseerd, 
een neutraal onderzoeker geneigd zou De plaats van het Calvinisme hierin als 
zijn te doen. drijvende kracht bij vormgeving en uit-
Speciaal na lezing van het tweede deel bouw ervan blijft ook met dit boek pro-
blijft de gedachte hangen hoezeer Even- blematisch. 

huis materiaal, a.h.w. uit zichzelf en Het ideaal der theocratie, voorzover dit 
soms ondanks de presentatie van de betekent de suprematie van morele waar
schrijver, bewust maakt van de relatieve den, en ik geloof dat Evenhuis het ook 
onmacht van de Kerk. In hoeverre de wel zo interpreteert, is er niet minder 
Amsterdamse gemeente bewust een theo- belangwekkend om. 
cratie in streng-Calvinistische zin als 
ideologie koesterde, maakt schrijver, zo- A.J. Tjaden 

Mededelingen 

R E C T I F I C A T I E caliseerde. De heer Fasel wees mij er 
echter op dat ook bij Kampen een Oirt 

De heer W. A . Fasel, gemeentearchiva- bestond namelijk in het buiten de stads-
ris van Alkmaar, vroeger werkzaam muren gelegen gehucht Brunnepe. Bij 
aan het gemeentearchief van Kampen, nader inzien lijkt in de context van mijn 
was zo vriendelijk mij te wijzen op een verhaal localisering in de buurt van 
mogelijke fout in mijn artikel over het Kampen logischer zodat ik mijn mening 
paalgeld (Holland 1970 afl. 4/5, blz. op grond van deze nieuw verworven 
137). Er is daar sprake van het lossen kennis gaarne herzie, 
van schepen bij de 'Oirt' welk toponiem 
ik aan de mond van het IJ (IJ-oord) lo- P- A. Henderikx 
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H O L L A N D wordt toegezonden aan de leden van de Historische Vereniging 
voor Zuid-Holland en aan de aangeslotenen bij de Stichting Contactcentrum. 

De Historische Vereniging voor Zuid-Holland, opgericht in 1947, stelt zich ten doel de 
kennis van haar leden betreffende de geschiedenis van de provincie Zuid-Holland te be
vorderen door middel van publikaties en het organiseren van excursies naar voor de ge
schiedenis van dit gebied belangrijke plaatsen, dit in combinatie met lezingen en rond
leidingen door deskundigen. 
De Stichting Contactcentrum, opgericht in 1967, stelt zich ten doel voorlichting te geven 
aan en contact te leggen tussen de aktieve beoefenaars van de lokale en regionale ge
schiedenis in Noord- en Zuid-Holland. Behalve door middel van dit blad tracht zij dit 
doel te bereiken door het organiseren van werkcursussen en een jaarlijkse Contactdag. 
Voor Noord-Holland heeft zij daarnaast een voorlichtende taak ten behoeve van de pas
sieve geschiedbeoefenaar, op dezelfde wijze als de Historische Vereniging voor Zuid-
Holland die in Zuid-Holland heeft. 

De leden van beide organisaties ontvangen de gezamenlijk uitgegeven HOLLANDSE 
STUDIËN, waarvan jaarlijks één of meer delen verschijnen. De HOLLANDSE STU
DIËN worden toegezonden aan hen die op het moment van verschijnen lid zijn van één 
van beide organisaties. Degenen die in de loop van een kalenderjaar lid worden ontvan
gen wel de reeds verschenen nummers van HOLLAND, voor zover voorradig, niet de 
reeds verschenen HOLLANDSE STUDIËN. 

Historische Vereniging voor Zuid-Holland: gewone leden ƒ 15,- per jaar, 
combinatieleden ƒ 12,- per jaar, gemeenten, waterschappen enz. ƒ 45,- per 
jaar, gemeenten met minder dan 3000 inwoners ƒ 30,- per jaar. 
Stichting Contactcentrum: aangeslotenen ƒ 15,- per jaar. 

Contributiebetalingen: Voor de Historische Vereniging voor Zuid-Holland: 
postgiro 339121 t.n.v. de penningmeester van de Historische Vereniging voor 
Zuid-Holland, Oostvoorne. Voor de Stichting Contactcentrum: postgiro 9013 
t.n.v. Algemene Bank Nederland, Breestraat, Leiden, met vermelding 'Con
tactcentrum', rekeningnummer 56 66 32 748. Combinatieleden van de His
torische Vereniging voor Zuid-Holland betalen de contributie aan de pen
ningmeester van hun plaatselijke vereniging. 

Ledenadministratie: De penningmeester van de Historische Vereniging voor 
Zuid-Holland: I. Kuyper, Kamperfoelielaan 15, Oostvoorne. De penning
meester van de Stichting Contactcentrum: H . M . van den Heuvel, Boshuizer-
laan 11, Leiden. 

Inlichtingen: De redactiesecretaris van 'Holland' en de 'Hollandse Studiën': 
Mevrouw drs. M . L . J. C. Noordam-Croes, Jan Vethkade 50, Dordrecht, te
lefoon (01850)-37781. 

Losse nummers van H O L L A N D , voor leden ƒ 1,50, voor niet-leden ƒ 2,50, 
dubbelnummer, resp. ƒ 3,- en ƒ 4 - , zijn verkrijgbaar door storting op post
giro 424780 ten name van Uitgeverij J. H . Gottmer te Haarlem, onder ver
melding van de gewenste aflevering. 



Druk: Drukkerij Amicitia, Bloemendaal 
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