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D E R D E J A A R G A N G N U M M E R 1 F E B R U A R I 1971 

M r . J . G E S E L S C H A P Rumoer over Jan van Dam 

Toen pastoor Walvis bij het opsommen van de leden van de vroedschap was 
toegekomen aan Jan van Dam werd de emotie hem te machtig en uit zijn pen 
schoot de bittere opmerking: '7697 obiit Jan van Dam, nadat hij (als secre
taris van de weeskamer) veel weduwen en weezen door bedrog geruineert 
hadt, en een groote quantiteid geld de weeskamer had ontstolen. Is den 20ste 
Augustus 1691 gestorven, d'Heer bekend op hoedanige manier, waarover on
der de burgers veele speculatien zijn gevallen' l . 
De uitgever heeft spoedig na het verschijnen van het boek het desbetreffende 
blad vervangen door een ander, waaruit de bewuste passage is weggelaten. 
Ofschoon de resolutieboeken daarover zwijgen mag wel verondersteld worden 
dat het stadsbestuur daarin de hand heeft gehad. Exemplaren met het oor
spronkelijke blad zijn zeldzaam tenzij . . . dat achteraf is ingeplakt! Een 
groot aantal uitgeknipte bladen is namelijk aan vernietiging ontsnapt, de rest 
laat zich denken! 
Wie was deze Jan van Dam en wat gaf Walvis aanleiding om hem zo aan de 
vergetelheid, het lot van de meeste achtbare leden van de vroedschap, te ont
rukken? 
Hij was geboortig van Gouda. Zijn geslachtsnaam werd aanvankelijk ook wel 
geschreven 'van Damme'. Een toponymicum? Gijsbert Quirijnsz. van Damme 
huwde als weduwnaar op 5 april 1649 Martijntje Jansdr. Hun zoontje Jan 
werd op 19 januari 1650 in de St. Janskerk gedoopt. Er zou alle reden zijn 
om dit jongetje te identificeren met onze 'held', ware het niet dat de leeftijd 
een bezwaar vormt. 

1 Beschrijving der stad Gouda, deel I , blz. 123. 
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Notaris op 18-jarige leeftijd, en een jaar later getrouwd, dat is weinig geloof
waardig. Er is nog een andere Jan van Damme disponibel, een zoon van Gijs-
bert van Damme en een opgenoemde moeder (Marijke Joosen?), die op 9 sep
tember 1635 werd gedoopt, maar deze kandidaat is wel wat oud. 
Jan van Dam werd op 2 maart 1668 toegelaten tot het notarisambt, en op 1 
april 1669 benoemd tot schout van Gouderak. Op 7 mei 1669 huwde hij de 
dochter van de chirurgijn Pieter Souburgh, Burgje. Uit dit huwelijk werden 
geboren Gijsbert en Johannes (1670), Sanderina (1671), Martijna (1676) en 
Pieter (1678). In december 1671 verhuisde het gezin van Gouderak naar 
Gouda. 
Het herstel van het stadhouderlijk bewind kwam zijn carrière ongemeen ten 
goede. In augustus 1672 werd hij lid van de vroedschap van Gouda, in ok
tober 1673 secretaris van de weeskamer aldaar, in 1678 en nog meermalen 
daarna schepen, en in 1677 griffier van de leenkamer van Holland en West
friesland 2 . Blijkbaar onderhield hij goede relaties met stadhouder Willem III. 
Hoe de zaak aan het rollen is gebracht, door een tekort in de schepenkas, 
waartoe van Dam als president-schepen toegang had, of door de dreigende 
executoriale verkoop van zijn landerijen in de provincie Utrecht is niet duide
lijk. 
In de vergadering van de Magistraat (burgemeesters en schepenen tesamen) 
van 21 december 1690 rapporteerden de weesmeesters, opgeschrikt door de 
afwezigheid van Van Dam, dat enige obligaties vermist werden. Tijdens die
zelfde vergadering viel het besluit om de boedel van Van Dam onder curatele 
te stellen. 
Hier moet ik de draad van het verhaal even loslaten om in het kort het begrip 
'weeskamer' toe te lichten. In de 14de eeuw al hadden de burgemeesters de 
oppervoog dij over de wezen. Deze strekte vooral om hun bezittingen te be
veiligen tegen onbekwame en oneerlijke voogden. Behoudens het geval dat 
een erflater het beheer daarvan aan anderen had opgedragen vond dit van 
stadswege plaats. In 1439 werd een kist gekocht om daarin de 'brieven' 
(eigendomspapieren) van de weeskinderen te bewaren. Uit de stadsrekening 
van 1447 blijkt dat deze kist in de garwkamer (sacristie, kluis), dus in de St. 
Janskerk stond. Na de voltooiing van het nieuwe stadhuis, waardoor meer 
ruimte beschikbaar kwam, werd het mogelijk het voorbeeld van enige andere 
steden in Holland (Delft 1355, Haarlem 1407, Leiden 1450) te volgen en 
het beheer te moderniseren door de stichting van een weeskamer. In 1459 
werd daartoe een vertrek van sloten voorzien, en in 1460 een reglement sa
mengesteld waarvoor de ordonnantie van de weeskamer van Delft model had 
gestaan 3 . De directie van de weeskamer werd gevoerd door weesmeesters, die 

2 Gedrukte resoluties van de Staten van Holland, 1677, f. 15. 
3 Stadsrekeningen 1439 f. 20v, 1447 f. 23v, 1459 ff. 5v, 14, 14v. 
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uit de notabelen werden gekozen. De administratie werd verzorgd door de 
secretaris van de weeskamer. 
Op 27 december kwam de Magistraat weer bijeen. 'Vermidts den heer Johan 
van Dam, Raadt, president schepen en secretaris van de Weescamer dezer 
stad, sich eenigen tijt uit deze stad heeft geabsenteerd, sonder alvoorens ordres 
te hebben gestelt op sijne affaires' werd mr. Pieter Verschuur tot provisioneel 
secretaris van de weeskamer aangesteld. Op hem rustte de moeilijke taak om 
de zaken van de weeskamer te onderzoeken, te redresseren en te reguleren. 
Hij heeft het er goed afgebracht en op 1 oktober 1691 volgde dan ook zijn 
definitieve benoeming. Voorts werd bepaald dat het secretarisambt onverenig
baar was met het lidmaatschap van de vroedschap of met de functie van 
schepen. Kennelijk door de combinatie van die functie's had Van Dam vrij 
spel gehad: de weesmeesters die verplicht waren om de secretaris te controle
ren hadden hem uit hoofde van zijn belangrijke positie teveel ontzien. Alleen 
hierdoor kan verklaard worden dat Van Dam hun vertrouwen in zo'n grote 
mate heeft weten te beschamen. 
Daags na hun benoeming begaven de curatoren zich naar de woning van Van 
Dam om de inboedel te inventariseren. Volgens het kohier van de 100e pen
ning van 1691 was dit het huis aan de Markt nr. 69. De inventaris vermeldt 
een voorhuis, een binnenplaats, een achterhuis met de keuken, een tuin en 
een zaaltje achterin de tuin. In 't salet werden aangetroffen: een vierkante 
notehouten tafel, 12 stoelen met trijp bekleed, een rustbank met matras en 
kussen, een grote spiegel met ebbenhouten lijst, een wapenbord, een losstaan
de ijzeren (haard-)plaat, niet minder dan 25 schilderijen en nog een schilderij 
boven de schoorsteen. De magnifieke bibliotheek bevatte veel boeken over 
chirurgie, afkomstig van zijn schoonvader4. 
Er werd met grote voortvarendheid gehandeld. Verschuur slaagde er opval
lend snel in enige klaarheid in de zaken van de weeskamer te brengen. Dat 
was niet zo eenvoudig want de fraude was al lang geleden begonnen en Van 
Dam had flink in de boeken geknoeid. De burgemeesters konden in de ver
gadering van de vroedschap van 19 februari 1692 een tamelijk nauwkeurig 
rapport over de omvang van de fraude uitbrengen. De vermiste effecten wa
ren door Van Dam aan verschillende personen verpand tot een bedrag van 
ƒ 17.700 en door de burgemeesters inmiddels al gelost. Bovendien had Van 
Dam gelden van de weeskamer en van de wezen, inplaats van deze te beleg
gen, ten eigen bate gebruikt, in totaal ca. ƒ 31.300, exclusief de gederfde ren
ten, welke op ƒ 2.300 werden berekend. Het aandeel van de weeskamer in de 
opbrengst van de executoriale verkoop van Van Dam's bezittingen bedroeg 
ƒ 11.743, onder voorbehoud dat de vordering van de leenkamer van Hol-

4 De inventaris wordt gevonden in R .A. 273. 
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land wegens door Van Dam achtergehouden gelden ten bedrage van ƒ 8.200 
geen preferentie zou genieten boven de weeskamer. Het tekort bedroeg alzo 
nagenoeg ƒ 40.000. Guldens welke zeker twintig maal zwaarder waren dan 
de onze! 
Wie moest de schade dragen? Natuurlijk de oppervoogd, in casu de stad 
Gouda. Deze toch was in laatste instantie aansprakelijk voor het beheer van 
de weesgoederen. De leden van de vroedschap hebben dit ook zo begrepen, 
immers zonder discussie besloten zij 'met eenparigheyt van stemmen de hee-
ren Burgermeesteren te authoriseren met overlech van de heeren weesmeeste-
ren het voorschreven achterwesen (deficit) van de weescamer aan de geintres-
seerdens van tijt tot tijt geeijscht en uijtgekeert moetende worden te voldoen 
ende betaelen uijt de stadsfinantien, met verzoeck dat haer Ed. wel achtbaren 
daerinne willen observeren de meeste menage ten voordeele van de stadt, 
rabatterende ende accorderende over alle posten, soo van capitalen als ver
schenen interessen, die eenichsints discutabel sullen worden gevonden, en 
daer van de weescamer met eenich fundament soude konnen worden gerele-
veert ofte afgehouden' K Kortom, de stad zou de schade vergoeden, maar be
slist niet meer dan wat aantoonbaar was. 
De afwikkeling van een en ander heeft blijkbaar geen bijzondere problemen 
opgeleverd. Vermoedelijk beschikte de weeskamer uit hoofde van niet op
geëiste kapitalen over voldoende middelen om deze geruisloos te doen ver
lopen. Misschien is daarvoor ook geput uit de burgemeesterkas. Dat is niet 
meer na te gaan want de rekeningen van de ontvangsten en uitgaven van de 
beheerder van die kas uit de betreffende periode zijn niet bewaard gebleven. 
De kas van de tresoriers heeft maar éénmaal bij moeten springen om de 
weeskamer aan wat kasgeld te helpen, met het geringe bedrag van ƒ 300,-. 
Uit het hierboven verhaalde blijkt zonneklaar dat de bewering van Walvis 
dat Van Dam veel weduwen en wezen geruïneerd had, onjuist is. Zijn sugges
tie dat Van Dam een onnatuurlijke dood is gestorven - zijn begrafenis werd 
op 25 aug. 1691 door de koster van de St. Janskerk aangetekend - is even
min bewezen. Terecht is (van hogerhand?) aanmerking gemaakt op de be
wuste passage in Walvis' boek; terecht is deze verwijderd. 
De enige weduwe die door zijn misdaad gedupeerd werd was zijn vrouw, 
Burgje. Haar lot en dat van haar kinderen is ons niet bekend; vermoedelijk 
heeft zij Gouda verlaten. 

= Inv. Oud-archief nr. 58, f. 86. 
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Archeologie 

H . S A R F A T I J F R I E Z E N - R O M E I N E N - C A N A N E F A T E N (I) 

Balans van tien jaar oudheidkundig bodemonderzoek 
(1960-1970) in de provincies Noord- en Zuid-Holland 

Ons land is de geschiedenis binnengewandeld aan de hand van de romeinse 
legioenen, die in de plooien van hun wapenrok het schrift meebrachten. Voor 
het eerst werd het mogelijk situaties zoals die in onze zwijgende gewesten aan
getroffen werden, voor anderen vast te leggen. In de eerste plaats natuurlijk 
voor de eigentijdse beschaafde wereld ver in het zuiden, in Rome. Maar ook 
voor ons, na 20 eeuwen, zijn het belangrijke berichten uit een wereld die tot 
dan voor ons stom gebleven was K 
De romeinen schreven en rapporteerden over ons gebied, omdat het gelieerd 
was met het Romeinse Imperium, het geweldige wereldrijk dat zich op zijn 
hoogtepunt uitstrekte van de Euphraat in Mesopotamië tot aan de kusten 
van de Atlantische Oceaan. Ons land nam daarin een bijzondere positie in. 
Het zuidelijk deel was gedurende enige eeuwen een deel van het Imperium 
Romanum; het noordelijk deel lag weliswaar erbuiten maar ondervond veel 
invloed van de grote buurman. De twee delen werden gescheiden door de 
limes, de Rijksgrens langs de zuid-oever van de Rijn. De Oude Rijn, want de 
grens volgde de benedenloop van de oorspronkelijke hoofdtak vanaf Wijk bij 
Duurstede, via Utrecht en Alphen naar de monding in de Noordzee bij Kat
wijk. 
In het gigantische Romeinse Rijk was ons land, als onderdeel van de provin
cie Germania Inferior, slechts een uithoek en het Hollandse gebied, waar het 
ons speciaal om gaat, zelfs de uiterste hoek. Door het belang van de grens 
droeg de romeinse invloed in ons gebied voornamelijk een militair karakter: 
het Rijk moest tegen vijandelijke invallen van buiten beschermd worden en de 
belangrijke handelsverbindingen, die binnen het Rijk dicht langs de grens 
west met oost en noord met zuid verbonden, moesten veilig gesteld worden. 
Deze situatie, voor de helft buitenland en voor een groot deel militair district, 
heeft veroorzaakt dat de romeinse geschreven bronnen over ons land toch 
weer niet te rijkelijk gevloeid hebben. A l vroeg is de archeologie te hulp ge
roepen om ook gegevens ter plaatse te verzamelen. Het archeologisch onder
zoek in deze romeinse provincie is reeds enige eeuwen oud en heeft veel aan
vullende, vaak ook geheel nieuwe gegevens verschaft over de romeinse aan
wezigheid in onze lage landen 2 . 

1 Men vindt ze verzameld in Byvanck 1931-1947. 
[N.B.: De volledige litteratuur opgave zal achter de laatste bijdrage verschijnen.] 

2 Zie Byvanck 1943 en Bogaers 1959. 
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Zoals in elke wetenschap is er ook in de beoefening van de provinciaalro-
meinse archeologie een ontwikkeling te bespeuren. Gedurende lange tijd heeft 
het onderzoek zich geconcentreerd op de romeinse resten. Het spreekt van
zelf dat in een van oorsprong militair gebied, naast het burgerleven (bijv. de 
nederzettingen te Voorburg en bij Nijmegen, de villa's in Zuid-Limburg, de 
overblijfselen van de militaire bedrijvigheid werden onderzocht. Zo zijn thans 
de meeste van de legerkampen langs de limes in meer of mindere mate ar
cheologisch onderzocht. 
Men kan echter ook een geheel ander standpunt innemen en de vraag stellen 
in welk gebied, tussen welke mensen deze zuidelijke invallers terechtkwamen 
en welke invloed de bezetters op de autochtone bevolking hebben gehad. 
Want het is zeker niet zo dat de romeinen hier een lege en onbewoonde land
streek vonden, waar zij naar hartelust hun terra sigillata scherven in de bodem 
konden stoppen. Wanneer men zich echter een beeld wil vormen van de tra
ditionele, inheemse, niet-romeinse bevolking vóór en in de romeinse tijd, 
wordt het nog veel moeilijker dan bij de zuiver romeinse zaken. De geschre
ven berichten over de romeinen in onze streken zijn spaarzaam en onvolledig, 
bruikbare berichten over de autochtone bevolking zijn er bijna niet. Voor ge
gevens op dit terrein is men grotendeels aangewezen op de archeologie, die 
zich in de voorbije decenniën veel meer dan vroeger bewogen heeft in juist 
dit grensvlak tussen pre- en protohistorie. 
De nadruk van onze bijdrage zal dan ook liggen op het thema van een tra
ditionele inheemse wereld, waarop de romeinse bezetting als een vreemd, in
grijpend, maar toch voorbijgaand verschijnsel heeft ingewerkt. Daarbij willen 
wij uit de vele nieuwe gegevens een keuze doen. Een keuze die in de eerste 
plaats is beperkt, doordat de te noemen opgravingen bijna alle hebben plaats 
gevonden na 1960. Er zijn enige bij van romeins-militaire aard, meer zijn er 
die de leefpatronen van de inheemse plattelands-bevolking tot onderwerp had
den. Een volledig overzicht van de provinciaal-romeinse archeologie van wes
telijk Nederland wordt dit niet; wel een beredeneerde kroniek over tien jaar 
graven naar romeinse en inheemse zaken in het gebied der twee hollandse 
provincies 3 . 
Trouwens, deze laatste geografische beperking zou het onmogelijk maken 
een verantwoord overzicht samen te stellen. Het gebied Holland is een zuiver 
middeleeuwse schepping, dat op geen enkele wijze verband houdt met zijn 
romeinse voorgeschiedenis. Niettemin biedt deze onhistorische uitsnede in
teressante voordelen. Door de positie van half Romeinse Rijk, half Vrij Ger-
manië vinden we er naast elkaar belangrijke facetten van de toenmalige maat
schappij. Als sferen rond het geromaniseerde Gallië in het zuiden vinden we 
over de zuidhollandse eilanden, de waarden en het zand-klei-veengebied een 
intensief bewoond platteland als overgangsfase naar een door militairen be
heerste strook aan weerszijden van de Rijn. En daarbuiten, als de stratosfeer, 

3 Een derde beperking is ons uitgangspunt alteen van gepubliceerde gegevens gebruik 
te maken; aangezien veel materiaal nog in bewerking is, moeten wij vaak volstaan met 
zeer summiere, voorlopige publicaties. 
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Afb. 1. De kuststreek van westelijk en noordelijk Nederland tenen het begin van de 
romeinse tijd. Naar Pons-Jelgersma-Wiggers en de Jong. Evolution of the Netherlands 
coastal area during the Holocene. In: Verhandelingen v.h. Kon. Ned. geol. en mijn-

bouwk. genootschap; Geol. serie dl 21-2, 1963, 197-208, Enclosure 8. 

het ijle bestaan in de aanloop tot een onoverheerst buitenland. 

a. Het landschap 

Eertijds sterker dan heden was bewoning gebonden door de mogelijkheden 
die het landschap bood. Voordat wij ons met de eigenlijke bewoning bezig 
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gaan houden, moeten wij eerst een indruk hebben van het landschap bij het 
begin van de jaartelling, Geologische en bodemkundige onderzoekingen heb
ben aangetoond, dat Holland er toen heel anders uitzag dan tegenwoordig 4 . 
Toen zoals nu was ons land ruwweg te verdelen in twee gebieden: in het oos
ten de hoge zand- en leemgronden, in het westen de laaggelegen delta van de 
rivieren Rijn, Maas en Schelde. De delta bestaat uit klei- en veengronden, 
van de zee afgeschermd door een duinengordel langs de kust. De beide hol-
landse provincies beslaan een belangrijk deel van deze delta; alleen het zuide
lijk deel, met de monding van de Schelde, valt buiten onze beschouwing. In 
tegenstelling tot de hoge gronden in het oosten, is het westelijke deltagebied 
voortdurend van vorm en aanzien veranderd: door aanvreting van de zee zijn 
grote stukken van het land verdwenen, aan de kust hebben stuiflagen van 
zand en in het binnenland hebben sliblagen van klei het land overdekt; rivier
lopen hebben zich gewijzigd; veengrond is ontwaterd, tot turf vergraven, of 
door het water weggeslagen en dus geheel verdwenen. Ieder die zich met ar
cheologische verschijnselen in het westelijke kustgebied bezighoudt, moet zich 
daarom deze landschapsbewegingen voor ogen houden. Voordat men de stu
die begint moet men de 'flash back' maken naar de omgeving waarin men de 
archeologische acteurs wil laten optreden. 
De kust, zoals wij die kennen, met zijn hoge, alleen met helm en struiken be
groeide duinen (de Jonge Duinen), bestond nog niet. De kustlijn lag in het al
gemeen meer westelijk waar nu zee is. Er was wel een door zand gevormde 
kustbescherming, maar deze bestond uit een aantal lage zandige ruggen, 
evenwijdig verlopend met de kust: de Oude Duinen. Zij waren begroeid met 
gras en een licht, zich ontwikkelend bos; de dalvormige stroken ertussen wa
ren gevuld met klei en/of veen. Resten van dit landschap vindt men nog in 
de Keukenhof bij Lisse en op Groenendaal bij Haarlem, zij het nu begroeid 
met het tijdens de vroege-middeleeuwen tot ontwikkeling gekomen eiken- en 
beukenbos. De vorming van deze Oude Duinen was voltooid aan het begin 
van de romeinse tijd 5 . 
Het binnenland, dat door de Oude Duinen beschermd werd, was overwegend 
een veengebied. In de kerngebieden bevonden zich eilanden van hoogveen, 
dat voor zijn groei uitsluitend aangewezen was op regenwater. De hoogveen
eilanden hadden een kussenvormig gewelfd aanzien, hielden als in een spons 
veel van het regenwater vast en waren in het algemeen onbegaanbaar. Aan de 
randen bevond zich laagveen; dit werd door het grondwater gevoed, dat via 
rivieren en kreken aan en af werd gevoerd. Door de mogelijkheden van afwa
tering kon het laagveen bij gunstige omstandigheden zo droog worden dat het 
begaanbaar werd. Het veengebied als geheel werd doorsneden door rivieren, 
die bij hun uitmonding aan de kust de Oude Duinen-gordel onderbraken. De 

4 Zie Pons - Wiggers 1959, 1960; van Wallenburg 1966; speciaal voor het duingebied 
Jelgersma e.a. 1970. 

5 Jelgersma e.a. 1970, 94-95. Naar uit recente onderzoekingen is gebleken zijn deze 
Oude Duinen te beschouwen als de opvolgers van de eronder gelegen zandige strand-
wallen. Hoewel Oude Duinen en strandwallen in grote lijnen samenvallen, zijn de 
twee systemen niet identiek. 
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riviermonden waren zowel uit- als ingang, d.w.z. met het uitstromende rivier
water werd materiaal aangevoerd dat als kleiboorden op de rivieroevers werd 
afgezet, maar ook kon het zeewater via de mondingen binnendringen en door 
de getijdekreken het achtergelegen laagveen met klei overdekken 6 . 
In de romeinse tijd kende ons hollandse gebied drie aanwijsbare riviermon
den: een noordelijke tak van de Rijn, die via de Vecht en het Oer-IJ naar het 
noorden liep en bij Egmond uitmondde 7; de hoofdstroom ging via de Oude 
Rijn naar de monding bij Katwijk; in het zuiden was er tussen Monster en 
Oostvcorne de brede monding van de Maas, door de romeinen Helinium 
genoemd. 
Bewoonbare plaatsen in de romeinse tijd vinden we in de Oude Duinen, op 
de kleiboorden langs de rivieren en op de getijde-afzettingen in het binnen
land. De getijdekreken konden tweeërlei gevolg hebben: of ze raakten door 
zandaanvoer verstopt en werden op den duur tot verhoogde banen (kreek
ruggen), of ze bleven open en zorgden voor een goede ontwatering van het 
aangrenzende laagveen. In het laatste geval maakten ze ook de laagveenge-
bieden geschikt voor bewoning. Het centrale hoogveengebied bleef echter on
bewoonbaar. Tot aan het menselijk ingrijpen met ontginningswerken en dijk-
aanleg in de middeleeuwen zijn deze voorwaarden bepalend geweest voor de 
bewoonbaarheid van het land. 
Nu moet men zich dit ook weer niet voorstellen als een statisch geheel; er 
konden natuurlijke verstoringen optreden, die de bewoning op de geschikte 
plaatsen toch kon doen verdwijnen: in de Oude Duinen waren dit verstuivin
gen, op de achtergelegen klei- en laagveengebieden overstromingen. Beide 
verschijnselen hangen ten nauwste samen met fasen van verhoogde activiteit 
van de zee, men noemt ze ook wel transgressie-fasen. De 'rustige' fasen er
tussen worden naar analogie regressie-fasen genoemd. Uit vele onderzoekin
gen blijkt steeds meer, dat de periode, die wij de romeinse tijd noemen, juist 
samenvalt met een dergelijke regressie-fase. Een gevolg hiervan is, dat we op 
de voor bewoning geschikte plaatsen: Oude Duinen, klei- en laagveengebie
den, sporen van bewoning vinden vanaf de le eeuw voor Chr. tot omstreeks 
het midden van de 3 e eeuw na Chr. Het begin valt samen met het einde van 
de voor-romeinse transgressie-fase en het einde met het inzetten van de laat-
romeinse transgressie-fase. Dit verschijnsel is niet tot het hollandse kustge
bied beperkt; het is ook geconstateerd in de complementaire delen van onze 
kust, in het noordelijke terpengebied van Friesland en Groningen 8 , en het 
zuidelijk deel van de delta in Zeeland 9 , waar de omstandigheden niet wezen
lijk verschilden. 

0 Zagwijn 1971; Braam e.a. 1970, 9-10. 
7 Zagwijn 1971, 14 en 17. 
8 Van Es 1968, 52. 
3 Trimpe Burger 1960-61, 200-203. 
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b. Inheemse bewoning in vóór- en vroeg-romeinse tijd 
(le eeuw voor Chr.-Ie eeuw na Chr.) 

Toen de romeinen in ons gebied kwamen, was dit bewoond. Nu is daarmee 
al heel veel gezegd. Want de vragen wie hier dan wel woonden en hoe hun 
woonplaatsen er uitzagen, moeten vooralsnog bij gebrek aan voldoende ge
gevens grotendeels onbeantwoord gelaten worden. Wat het eerste betreft 
heeft men enig houvast aan romeinse optekeningen van namen van inheemse 
stammen, die zij in deze streken aantroffen; aangezien de romeinen er echter 
geen belang bij hadden in hun beschrijvingen de respectievelijke grondgebie
den nauwkeurig af te palen, liggen de begrenzingen van die woongebieden 
nog geenszins vast. Wij willen hier op dit probleem niet nader ingaan; ver
derop, bij de behandeling van de inheemse bewoning uit een wat latere tijd, 
komen wij erop terug. 
Als de schriftelijke bronnen ons in de steek laten, wenden wij ons tot de ar
cheologische. Maar ook op dit gebied is de oogst niet overweldigend; de 
gegevens zijn nog te fragmentair om sluitende gevolgtrekkingen te kunnen 
maken. Eigenlijk zijn we, wat deze periode betreft, nog in het stadium van 
onderzoek, dat men met het verzamelen van de gegevens aanduidt. De twee 
bronnen waarmee de archeologische wetenschap aan het werk gaat zijn de 
mobiele vondsten (voorwerpen, scherven, e.d.) en de immobiele vondsten 
(grondlagen, grondsporen, huisplattegronden). Van deze twee valt van de 
laatste groep nog niets met zekerheid te zeggen, althans niet in ons hollandse 
gebied. In het schemerland van de mobiele vondsten is er meer licht. Op ver
schillende plaatsen zijn namelijk aardewerk-complexen gevonden die in de 
tijd kort voor de komst van de romeinen thuishoren. Binnen deze, soms wat 
ongedifferentieerde groep van inheems, grof, zachtgebakken aardewerk zijn 
twee soorten die er door hun kenmerkende versiering uitspringen. Dit zijn 
het streepband-aardewerk en het aardewerk met kamversiering; beide komen 
voort uit de aardewerk-traditie van de voorafgaande periode, de voor-romein-
se Ijzertijd. Aangezien hun herkomst totaal verschillend is, loont het de 
moeite de verspreidingsgebieden van de twee groepen na te gaan, omdat daar
in een vorm van wederzijdse culturele beïnvloeding wordt weerspiegeld. 
Het streepband-aardewerk kent verschillende typen van potten, die als ver
sieringselement gemeen hebben een band met een, twee, soms drie groeflijnen 
op de overgang van de hals naar de schouder. In ons land is deze ceramiek 
typerend voor het noordelijke terpengebied; het kent over het geheel genomen 
een verspreidingsgebied vanaf de mond van de Elbe langs de kust van de 
Noordzee tot aan . . . ja, tot waar? In de afgelopen tien jaar zijn verschillende 
kleine complexen van aardewerk ontdekt, waaronder streepband, in 's-Gra-
venhage en omgeving. Daarmee vormt het gebied rond 's-Gravenhage de 
uiterste zuidelijke vindplaats voor deze soort van aardewerk, die een typische 
representant is van een noordelijke kustcultuur 1 0 . 

1 0 Stuurman 1969. 
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Afb. 2. Aardewerk met streepband-versiering van rond het begin van de jaartelling, ge
vonden te 's-Gravenhage. 

(foto R.O.B.) 

Daarnaast is er te 's-Gravenhage aardewerk gevonden met kamversiering. Dit 
is een versiering bestaande uit groepen van evenwijdige lijnen, die met een 
kam of een kamvormig voorwerp op de potwand zijn ingekrast. Het aarde
werk met kamversiering heeft nu juist een tegenovergestelde herkomst en 
sluit qua vormgeving aan bij een zuidelijke inheemse aardewerk-traditie, die 
men gewoon is 'De Panne' te noemen (zuid-west België, aan de kust). 's-Gra
venhage vormt voor deze typische vertegenwoordiger van een zuidelijke kust-
cultuur echter niet de noordelijke afsluiting; tot ver in Noord-Holland zijn er 
de afgelopen jaren op verschillende plaatsen scherven van deze aardewerk
soort gevonden, m.n. in Assendelft en Krommenie u . Het tussenliggende ge
bied laat ons dus een interessant menggebied zien van kustculturen met ver
schillende, noordelijke en zuidelijke herkomst. 
Na dit vastgesteld te hebben, moeten we nu echter wel weer wat terugkrabbe
len! De bestudering van deze en andere inheemse cultuurstromingen is nog 
in volle gang en door nog te verwachten vondsten is verandering, of op zijn 
minst aanvulling van het beeld, heel goed mogelijk. Een aantal problemen is 
bij de huidige stand van zaken nog niet op te lossen; met name is dat het ge
val met de chronologie. Voor beide aardewerkgroepen, die enige eeuwen in 
gebruik zijn geweest en daarin niet onveranderd zijn gebleven, is een scherpe 
chronologische ontwikkeling nog niet op te stellen. Dus zijn de vondstcom-
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plexen, die wij net noemden, niet precies te dateren. Wel kunnen we via een 
'omtrekkende beweging' althans de periode beredeneren waarin zij thuisho
ren. Het gezamenlijk voorkomen van beide dateert de combinatie namelijk in 
de periode van de eerste twee eeuwen v. Chr., in ieder geval vóór de komst 
van de romeinen. Het aardewerk met kamversiering vormt een late fase van 
de 'De Panne'-traditie, het streepband-aardewerk heeft zijn oorsprong in de 
le, misschien al 2e eeuw v. Chr. Het eerste vinden wij in een inheemse om
geving van later tijd (2e eeuw n. Chr.) niet meer; het laatste, het streepband-
aardewerk, heeft zich tot in de le misschien ook 2e eeuw n. Chr. verder ont
wikkeld; dan wordt het echter regelmatig gevonden in combinatie met ro
meins import-aardewerk. Het ontbreken van dit laatste in de streepband-kam-
versiering vindplaatsen tenslotte is een belangrijk argument voor een datering 
van deze bewoning in de voor-romeinse tijd van de le eeuw v. Chr. tot in de 
le eeuw n. Chr. 
Men kan zich voorstellen dat deze verschillende soorten van ceramiek ge
bruikt werden in de inheemse nederzettingen, die de romeinen hier bij 
hun komst aantroffen. Hoewel er verschillende aanwijzingen voor derge
lijke nederzettingen zijn, is het tot op heden niet gelukt nederzettingen van 
deze aard volledig te ontgraven. Ook zijn er inheemse nedezettingen bekend 
die misschien al hun oorsprong in deze periode hadden, maar die toch op 
grond van de ceramiekvondsten wat later gedateerd worden. De ceramiek 
die zich wel scherp laat dateren is het romeinse import-aardewerk. Wanneer 
het in een nederzetting optreedt, kunnen we er zeker van zijn dat dit samen
hangt met de romeinse penetratie en bezetting van ons gebied, die aan het 
begin van de le eeuw n. Chr. heeft plaats gevonden. Een typisch voorbeeld 
hiervan vormt de vondst van een, voor ons land zeer vroege romeinse scherf 
- van uit Italië ingevoerde, arretijnse terra sigillata uit de tijd van keizer T i -
berius (14-37) - in een inheemse vindplaats te Assendelft 1 2. 
Veel meer is bekend van de inheemse nederzettingen uit de begintijd van de 
romeinse bezetting, tussen 40 en 70 n. Chr. Veelvuldige verkenningen door 
amateur-archeologen en daaropvolgende uitgebreide onderzoekingen door 
amateur- èn vak-archeologen hebben met name in Kennemerland en de Zaan
streek een geschakeerd bewoningspatroon voor deze periode aangetoond 1 3 . 
De bewoning bleek zich te bevinden op de Oude Duinenrijen van Uitgeest en 
Velsen, juist ten oosten daarvan op de klei-afzettingen vanuit het Oer-IJ, en 
tenslotte nog oostelijker op het aangrenzende laagveen in Krommenie en 
Assendelft 1 4. Zo vormt ook hier de landschappelijke situatie de verklaring 
voor het opvallende verschijnsel van zuidwest-noordoost verlopende, even
wijdige reeksen van vindplaatsen. Hier en daar zijn in de reeksen duidelijk 

a Helderman 1971, 44 vlg. 
12 Trimpe Burger 1964, 100-101; Groenman-van Waateringe e.a. 1966, 179. 
13 Betreffende de activiteiten van de amateur-archeologen zij hier verwezen naar Cal-

koen 1967 voor het Kennemerland en naar het jongste nummer van Westerheem (20, 
1971, afl. 1) voor de Zaanstreek. 

1 4 Braam e.a. 1970, 11-13. 
1 5 Helderman 1971, 58-59. 
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Afb. 3. Plattegrond van een boerderij uit de le eeuw n.Chr., opgegraven te Krommenie. 
I. de vindplaatsen van complete inheemse potten (zie afb. 5), 2. weefgetouwverzwarin

gen, 3. spinklosjes, en 4. romeinse import, 
(tekening I.P.P.) 
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concentraties van woonplaatsen te herkennen; verondersteld wordt, dat dit 
complete nederzettingen zijn geweest. Met name is dat het geval met de meest 
oostelijke reeks in het laagveengebied van Krommenie en Assendelft, waar 
over een lengte van meer dan 12 km tot nu toe 54 vindplaatsen ontdekt zijn, 
die recentelijk onderverdeeld zijn in een noordelijke en een zuidelijke 'woon-
agglomeratie', waartussen een langgerekt 'streekdorp'. Van enkele van deze 
vindplaatsen zijn in het afgelopen decennium delen opgegraven: een in Velsen 
op het Hoogoventerrein, een te Krommenie en twee te Assendelft. Het was 
voor het eerst dat dergelijke woonplaatsen in Holland zijn onderzocht; qua 
structuur vertonen zij onderling veel gelijkenis, in de eerste plaats door de 
vorm van de boerderijen, die gevonden zijn. Deze zijn alle van het drie-
schepige hallenhuis-type, zoals men dat ook tegenwoordig nog in veel neder-
landse boerderijen aantreft. 
In deze drie-schepige boerderijen van rond het begin van de jaartelling be
vinden zich woon- en stalgedeelte onder één dak, soms zonder duidelijke af
scheiding; het middenschip wordt aan weerskanten begrensd door zware 
staanders die de dakconstructie dragen. Het dak loopt echter door over de 
zijschepen en sluit aan op een veel lichtere, minder dragende wandconstructie, 
die gevormd wordt dcor lichte palen verbonden door vlechtwerk dat met leem 
is aangestreken. Het woongedeelte laat zich in de plattegrond vaak herkennen 
door een grotere ruimte tussen de staanders, een haard, en het ontbreken van 
een ingang, De ingangen bevinden zich i.h.a, tegenover elkaar in de lange 
wanden bij de overgang van woon- naar stalgedeelte; dan is er nog een derde 
ingang in de korte zijde van de stal. In de stal dient het middenschip tot loop
pad, de zijschepen tot veestalling, waar de dieren twee aan twee met de kop
pen naar buiten in door vlechtwerk gemarkeerde veeboxen staan. De breedte 
van deze boerderijen is vrij constant 5/6 tot 7 m), de lengte kan echter sterk 
uiteenlopen (van 10 tot meer dan 30 m). Uit tal van onderzoekingen in het 
fries-groningse terpengebied is gebleken, dat dit boerderijtype kenmerkend is 
voor het noordelijke kustgebied, al van prehistorische tijd af 1 6 . 
In de nederzetting te Krommenie is één boerderij volledig opgegraven 1 7 . De 
plattegrond beantwoordt in grote lijnen aan de zojuist gegeven beschrijving 
van de drie-schepige boerderijen. Het gebouw heeft de normale breedte (6 m), 
maar is nogal lang (24 m). Daarbij is in beide einden een haard geconsta
teerd; dit heeft geleid tot twee veronderstellingen: misschien is het huis in 
een tweede fase verlengd, hoewel een dergelijke tweede bouwfase zich uit de 
gevonden houtconstructie niet laat afleiden, of misschien zijn het twee wo
ningen onder één dak geweest met de stal er tussenin. Het hervonden woon-
niveau lag ver beneden N A P (van 1.24 tot 1.58 - H ) , maar men kan zich voor
stellen dat ditzelfde niveau oorspronkelijk hoger lag en geleidelijkaan door 
de inklinking van het veen is gezakt. Dat de bouwgrond in ieder geval niet al 
te stevig was, kan men afleiden uit de ruimte tussen de staanderpalen, die 
abnormaal smal is; de vochtige, venige ondergrond heeft echter tevens ver-

0 Van Es 1968, 60-61. 
7 Groenman-van Waateringe e.a. 1966. 
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Afb. 4. Reconstructie van een dubbele boerderij uit de le eeuw n.Chr., opgegraven te 
Velsen. (NB. op details enigszins anders dan in de tekst beschreven)-

(tekening H. J. Calkoen) 

oorzaakt - tot geluk van de hedendaagse archeoloog - dat de ondereinden 
van al het paalwerk in de grond bewaard zijn gebleven. De boerderij moet be
woond geweest zijn tussen 40 en 70 n. Chr.; deze datering is gebaseerd op 
het gevonden romeinse import-aardewerk. De vele vergelijkbare, naburige 
vindplaatsen laten over het algemeen eenzelfde scherp gedateerde en korte 
bewoningsduur zien. 
Over de twee opgegraven boerderijen te Assendelft zullen wij kort zijn. De 
eerste is alleen uit een voorlopige publicatie bekend 1 8 ; de tweede is eerst in 
1970 opgegraven en moet het daarom voorlopig nog stellen zonder verslag. 
Wij volstaan met de vermelding van het niet onbelangrijke feit dat ook deze 
beide behoren tot het drie-schepige type. 
Van de genoemde inheemse nederzettingskernen is die in Velsen het uitge
breidst onderzocht. Twee boerderijplaatsen uit de romeinse tijd zijn hier in de 
loop der jaren op het Hoogoventerrein opgegraven 1 9 . Elke boerderij kent 

" Halbertsma 1963. 
1 9 Calkoen 1967, 23-29; Jelgersma e.a. 1970, 143-144; Clason 1967, 23. Drs. J. F. van 

Regteren Altena, onder wiens leiding het onderzoek te Velsen is uitgevoerd, was zo 
vriendelijk mij enige aanvullende gegevens te verschaffen. 
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twee of drie fasen; en al is de aanvang van de bewoning wellicht pre-romeins, 
en al loopt zij zeker door tot in de 2e eeuw, ook hier ligt de bloeitijd in de 
tweede helft van de le n. Chr. 2". De constructie van de eerste boerderij sluit 
enerzijds aan bij de normale drie-schepigheid, daarnaast zijn er echter een 
paar bijzonderheden die hem tot een buitenbeentje maken. De totale boerderij 
bestaat uit twee aaneengebouwde delen, een breed en een smal deel; beide 
zijn ca. 20 m lang. Misschien zijn het twee woningen, waarbij het brede deel 
een uitbreiding is van het oudere, smalle gebouw. Buiten tegen de lange zij
den aangebouwd was een rij extra dakdragers, een verschijnsel dat bekend is 
uit de vroege terpentijd; dit verschijnsel in Velsen kan men zien als een voort
leven van een oudere, uit het noorden stammende bouwtraditie. In het/de 
gebouw/en zijn woon- en stalgedeelte niet scherp te onderscheiden, aange
zien in geen van beide ook maar een spoor van een haard is gevonden. Ook 
de positie van de ingang geeft geen aanwijzing; alleen in de korte wand van 
het zuidelijke deel bevond zich een ingang, in de lange wanden waren er geen. 
Waarschijnlijk is het smalle deel het oudste gedeelte; in ieder geval worden 
de sporen ervan aan een zijde doorsneden door de sporen van de tweede 
boerderij. Ook deze was ca. 20 m lang en geeft waarschijnlijk de laatste fase 
van de inheemse bewoning op deze plaats aan. Beide boerderijplaatsen ston
den op omheinde erven. Op ieder erf zijn een of meer waterputten gevonden 
en bovendien op ieder erf een stapel grote inheemse potten zonder bodems, 
die in een kuil geplaatst waren. De betekenis hiervan blijft voorlopig duister. 
Het uiterlijk van de drie nederzettingen komt dus in hoofdzaak met elkaar 
overeen. Ook wat de interne zaken betreft, zoals de middelen van bestaan, is 
er overeenstemming. Agrarisch vertonen de nederzettingen het beeld van ge
mengd bedrijf: in Krommenie was er akkerbouw (graan) en veeteelt (schaap, 
rund en paard). Uit Velsen zijn ook sporen van akkerbouw bekend; bij de 
veeteelt was het rund het belangrijkste, waarna de kleinere herkauwers en het 
varken op een tweede en derde plaats kwamen. Naast de agrarische bezig
heden, die hoofdzaak waren, was er een tikje nijverheid (metaalbereiding: 
ijzer te Krommenie, misschien brons te Assendelft) en als men, op grond van 
alleen maar de romeinse vondsten, het woord handel te groot vindt, dan toch 
commerciële contacten tussen de inheemse bevolking en de machtige nabuur 
in het zuiden. 
Als wij aldus van de autochtone bevolking van een 2000 jaar geleden voor
bij het beeld van de woonvormen, dieper doordringen in het materiële be
staan, dan biedt een zeer bijzondere vondst de gelegenheid misschien iets, 
maar dan ook alleen maar iets van de geestelijke achtergronden te belichten. 
In Krommenie is namelijk tevens een plaats gevonden met houten bouwwer
ken, die schijnen te wijzen naar godsdienstige gebruiken 2 1 . Twee fasen laten 
zich onderscheiden; aanvankelijk waren er twee gebouwtjes die tezamen een 

2 n Dit wordt bevestigd door een C14 getal van de middelfase van de tweede boerderij 
(Jelgersma e.a. 1970, 144). 

2 1 Van Regteren Altena - Halbertsma 1964; Halbertsma 1964; Halbertsma 1965. 
2 2 Helderman 1971, 73-75. 
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rechthoek vormden met de lengte-as noordoost-zuidwest. In tweede instantie 
zijn er in dezelfde richting twee gebouwtjes aan toegevoegd; het geheel werd 
toen omgeven door een palissade van dicht naast elkaar in het veen gedreven 
elzenstammen. De omtuining had de vorm van een trapezium met zijden 
tussen de 12 en 32 m lang. In het summiere verslag van het onderzoek wordt 
gesproken van een sacrale plaats. Deze opvatting is niet zonder bestrijding 
gebleven en onlangs is een voorstel gedaan de veronderstelde inheemse sa
crale plaats eerder te zien als een romeinse wachtpost in samenhang met de, 
nog te noemen, romeinse militaire vestiging te Velsen 2 2 . Hoe dit zij, naast 
de onzekerheid van de betekenis is er de vastheid van de datering; ook hier 
op grond van de romeinse ceramiek een korte gebruiksduur, Claudisch-Nero-
nisch genoemd, dus ook weer tussen 40 en 70 n. Chr. 
De inheemse woonplaatsen, die wij hebben leren kennen, worden alle ge
dateerd in deze korte periode op grond van het romeinse import-aardewerk. 
Dit laat inderdaad een zeer scherpe datering toe; men kan echter de vraag 
opwerpen of de gebruiksduur van het romeinse en het erbij gevonden inheem
se aardewerk elkaar wel dekken. Het is ook mogelijk dat het romeinse aarde
werk slechts een periode vertegenwoordigt in een veel langduriger inheemse 
bewoning. De oplossing van dit probleem zal moeten komen uit een datering 
van het inheemse aardewerk. Een handzame chronologie van dit aardewerk 
bestaat echter niet; de materie is ook wel erg onhandelbaar. Het valt te ho
pen dat de studies waaraan nu gewerkt wordt de oplossing van dit probleem 
dichterbij zullen brengen. Een verticale indeling is dus vooralsnog niet mo
gelijk, een horizontale echter wel: over herkomst en verspreiding van dit 
aardewerk is al wel het nodige bekend. 
Wat direct opvalt is de grote verwantschap tussen het inheemse aardewerk 
dat in Holland gevonden wordt en het gelijktijdige aardewerk in het terpen
gebied. Dit aardewerk 2 3 kent twee hoofdgroepen: het fijne dunwandige en 
het grove dikwandige aardewerk. Tot de eerste groep behoren een aantal mo
dellen, die alle een s-vormig profiel hebben en een relatief korte hals; men 
kent wijdmondige terrine-vormen en engmondige, zowel bolbuikige als slanke 
potten, die zich alle ontwikkeld hebben uit het streepband-aardewerk. De 
tweede groep, de dikwandige grove ceramiek, kent grote emmervormige voor-
raadpotten, vaak met een besmeten (ruw opgebrachte kleitoevoegsels) op de 
benedenwand en met een versiering van vingertop-indrukken tegen de rand; 
verder zijn er verschillende vormen met kartelranden. Zo is het - zeer sum
mier! - in het noorden. 
Van onze drie inheemse woonplaatsen in Holland is het aardewerk uit Krom
menie uitvoerig gepubliceerd 2 4 . In hoofdlijnen sluit het inheemse aardewerk 
aan bij de uit het noorden bekende vormen; er zijn echter kleine verschillen, 
die verband zullen houden met een zekere regionale differentiatie. En hoe
wel het eigenlijke streepband-aardewerk in Krommenie ontbreekt, is er één 
potje, dat volgens de onderzoekers de 'band' met het noorden treffend de-

2 3 Van Es 1968, 63-67. 
2 4 Groenman-van Waateringe e.a. 1966, 124-127. 
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Afb. 5. Inheems aardewerk uit de le eeuw n.Chr., gevonden in de boerderij te Krom
menie. Links een weefgetouwverzwaring en enige spinklosjes. 

(foto I.P.P.) 

monstreert. Door zijn bijzondere vorm, techniek en versiering doet het name
lijk denken aan het proto-friese, geometrisch versierde terpenaardewerk. Ook 
in de berichten van de opgravingen in Assendelft en Velsen wordt gewezen 
op de verwantschap tussen het gevonden aardewerk en het aardewerk uit de 
terpen. We mogen daarom wel concluderen dat dit inheemse aardewerk be
hoort tot de voor het noorden beschreven 'grote vorm-provincie die zich langs 
de kust van de Noordzee uitstrekt vanaf de mond van de Elbe tot minstens 
aan de monding van de R i j n ' 2 5 . 
Zo is het met het gebruiksaardewerk, zo bleek het ook te zijn met de con
structie van de huizen: beide zijn onderdeel van een noordelijke kustcultuur 
waartoe in Holland in ieder geval de nederzettingen te Krommenie, Assen
delft en Velsen behoorden. Daarvan was met behulp van het romeinse aarde
werk tenminste één fase, tussen 40 en 70 n. Chr. te achterhalen. En elders? 
En in andere tijd? Hoe daar en dan de sitautie was, is, nu het onderzoek nog 
in volle gang is, moeilijk te zeggen. E n klemmend is ook de vraag: waarom 
steeds diezelfde situatie van een korte, vroeg-rorneinse, soms abrupt afbre
kende bewoning 2 6 ? Politiek-militaire maatregelen van de kant van de romei
nen, namelijk het creëren van een strook niemandsland juist ten noorden van 
de limes, zijn wel als verklaring naar voren gebracht 2 7; een critische analyse 
van de historische en archeologische bronnen, waarop deze mening berustte, 
moest echter eindigen met een 'gebrek aan bewijis'2 8. 

2 5 Van Es 1968, 63. 
2 0 Men vindt hetzelfde verschijnsel ook op andere vindplaatsen, zoals in Uitgeest (te 

Dorregeest en in de Uitgeester Woudpolder) en in Velzen-Zuid (Driehuis). 
2 7 Brunsting 1966. 
2 8 Bogaers 1969. 
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Een mogelijke verklaring vinden we niet in romeinse maatregelen, maar in de 
ontwikkeling binnen het friese gebied zelf, zoals Van Es deze heeft ge
schetst 2 9 . In Friesland was na het einde van de voor-romeinse transgressie
fase, dus 2e/ le eeuw v. Chr., een periode van expansie ontstaan door enerzijds 
demografische eisen en anderzijds de verbetering van het milieu. De expansie 
ging langs de kust van de Noordzee en bereikte naar het zuiden in ieder geval 
de Rijn ; en wanneer we de verspreiding van het streepband-aardewerk, dat 
als 'gidsfossiel' voor deze expansie kan dienen, erbij betrekken, zelfs tot be
zuiden 's-Gravenhage. Midden in deze periode van gebiedsuitbreiding naar 
het zuiden penetreerde, rond het begin van de jaartelling in hetzelfde gebied, 
een machtige tegenstroom: Rome. Dit sneed een voortzetting van de zuidelijke 
expansie zonder meer af. Dat de botsing van deze krachten niet tot grote, 
gewelddadige tegenstellingen heeft geleid, wordt verklaard uit de mogelijkheid 
die, dankzij de gunstige milieu-omstandigheden, voor de friezen bestond 
tot 'interne' expansie. Bij dit proces van 'woonverdichting' werden nu ook de 
marginale veengebieden binnen het bewoonde areaal getrokken. De friese in
vloed werd, wat het zuiden betreft, naar het kerngebied teruggedrongen. Deze 
ontwikkeling wordt weerspiegeld in de inheemse vondsten die wij noemden. 
De verste stoot van de friese expansie vóór de romeinse tijd werd gevonden 
in het streepband-aardewerk in 's-Gravenhage en omgeving. Nederzettingen 
uit deze periode zijn zo ver zuidelijk — nog - niet gevonden; uit de Zaanstreek 
zijn verschillende van dergelijke, vroege woonplaatsen bekend, maar ze zijn 
nog nauwelijks onderzocht 3 0. Zij gaan vooraf aan de door het romeinse aar
dewerk gekenmerkte le-eeuwse nederzettingen te Krommenie en Assendelft, 
die, met hun ligging; direct op het marginale laagveen, typische vertegenwoor
digers van het proces van 'interne' expansie zijn. Dat ook deze expansie door 
de nabijgelegen romeinse macht al vrij gauw niet getolereerd kon worden, 
is weliswaar een logische ontwikkeling (beveiliging van de kust en bescher
ming van de belangrijke verbindingsweg met Engeland over de Rijn), maar af
doende bewijzen, historische zowel als archeologische, zijn er niet. Voorlopig 
dus een onopgeloste vraag. 

Opvallend blijft het vrijwel geheel afbreken van de bewoning in Assendelft en 
Krommenie en de vermindering van activiteit in Velsen na 70 n. Chr., het 
jaar van de Bataven-opstand. Het is vooral na dat jaar dat zich de situatie 
langs de Oude Rijn stabiliseert; de militaire bedrijvigheid verstart tot het een
tonige garnizoensbestaan. Het oorspronkelijke, door de friezen beïnvloede 
zuidelijke gebied, is in twee delen gekapt: ten zuiden van de grens ontwikkelt 
de inheemse bevolking zich verder en ondergaat de invloed van een zekere 
romanisering. Naar het noorden ziet de romeinse wachtsoldaat over de rivier 
in het Vrije Germanië, niet alleen het land van de vrije germanen, maar ook 
tot ver achter de horizon het land bijna helemaal vrij van germanen. 

2 9 Van Es 1968, 81 vlg. 
3 0 Helderman 1971, 44-51. 
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Boekennieuws 

D O R D R E C H T , M E I 1940 

J. A . van der Vorm, Dordt open stad. 
De meidagen van 1940 in Dordrecht. 
Voorwoord dr. Th. E . Jensma. 
Dordrecht 1970. 104 blz. 

In dit boek geeft Van der Vorm een 
overzicht van de gevechten, die van 10 
tot 14 mei 1940 in Dordrecht plaats
vonden tussen de duitse parachutisten 
en luchtlandingstroepen en de neder-
landse militairen: de snelle inname van 
de bruggen over de Oude Maas, de strijd 
in het Westen (Station en spoorlijnen) 
en Zuiden van de stad en tenslotte bij de 
bruggen, de toegangswegen naar de bin
nenstad, totdat de nederlandse troepen 
zich naar Papendrecht terugtrokken. Zo 
werd de stad gedwongen zich in de 
vroege ochtend van de 14e aan de 
Duitsers over te geven. 
Van der Vorm brengt dit overzicht door 
middel van verslagen van de deelnemen
de duitse en nederlandse militairen en 
van de burgers, die zich op de plaatsen 
van de strijd bevonden; het zijn juist de 
verslagen van deze burgers die vaak 
indruk maken. Duidelijk komt naar vo
ren hoe slecht uitgerust en weinig voor
bereid deze nederlandse troepen waren 
(de zoekgeraakte sleutel van het munitie
magazijn), hoeveel verwarring, misver
stand (schieten op eigen mensen), ge
ruchten (franse hulptroepen zouden al 
in de stad zijn), wantrouwen, angst en 
paniek er zowel bij militairen als bur

gers waren. Men wist immers niet wat 
oorlog is, wat men moet doen en vooral 
wat men moet laten. Vele foto's illu
streren de tekst. 
In een apart hoofdstuk wordt de dood 
van overste J. A . Mussert, commandant 
van de in Dordt gelegerde troepen en 
broer van de leider van de NSB, be
handeld. Mussert werd door velen als 
verrader beschouwd en op 14 mei werd 
hij in Sliedrecht door een nederlandse 
militair neergeschoten. Van der Vorm 
volgt hier in grote lijnen het verslag van 
de bij deze schietpartij aanwezige ma
joor W. den Boer. 
De grote waarde van dit boek ligt voor
al in de opgenomen verslagen. Hier
door is het mogelijk te voelen welke in
druk de strijd op deelnemer en toeschou
wer maakte. Het is jammer dat Van der 
Vorm niet hier en daar door middel 
van een korte noot enige uitleg geeft 
over de in die verslagen genoemde hui
zen, winkels en mensen. Voor de lezer, 
die het Dordrecht van 1940 niet kent, 
zijn sommige situaties niet duidelijk. 
Misschien had deze onduidelijkheid ook 
voorkomen kunnen worden door een 
goede plattegrond; de schetsen op blz. 
10 en 79 zijn daarvoor niet voldoende. 
Een derde opmerking tot slot. In de 
verantwoording wordt niet duidelijk 
wanneer de opgenomen verslagen zijn 
opgesteld: in of kort na mei 1940 of 
pas vele jaren later. Ik hoop het eerste. 

G. van Herwijnen 

Mededelingen 

T A N D E L I J K O N D E R Z O E K 

Het Sociaal-wetenschappelijk Informatie-
en documentatiecentrum van de Ko
ninklijke Akademie van Wetenschappen 
is bezig een overzicht samen te stellen 
van alle regionale en lokale historische 
en archeologische verenigingen in ons 
land. Plaatselijke oudheidkamers, mu

sea en de verenigingen die uitsluitend 
een historisch object beheren vallen bui
ten deze opzet. In februari 1971 zullen 
vele verenigingen reeds een vragenlijst 
hebben ontvangen. Het zal echter op 
prijs gesteld worden wanneer de vereni
gingen die nog niet zijn aangeschreven 
en die toch in aanmerking komen om 
mee te spelen in het landelijke onder-
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zoek, zich willen aanmelden bij drs. P. 
Schneiders van het hierboven genoemde 
informatiecentrum, Keizersgracht 569-
571, Amsterdam. 
De verzamelde gegevens zullen t.z.t. ge
publiceerd worden in een overzicht, 
waardoor de werkzaamheden van de ver
enigingen in ruime kring onder de aan
dacht komen en tevens het onderlinge 
contact bevorderd wordt. 

E E N N I E U W E 'DIE HAGHE-PRIJS ' 

Van harte hoopt het bestuur, dat vóór 
1 januari 1972 voor de 'Die Haghe-prijs' 
weer een aantal artikelen zullen worden 
ingezonden. Pas beginnende amateurs 
mogen in dit verband nog worden ge
wezen op de werkcursussen, studiedagen 
en het tijdschrift Holland van de Histo
rische Vereniging voor Zuid-Holland en 
de 'Stichting Contactcentrum voor regio
nale en plaatselijke geschiedbeoefening 
in Noord- en Zuid-Holland' en op de 
studiedagen en werkcursussen van laatst
genoemde Stichting. Deze zijn speciaal 
voor hen bestemd. Secretaris van de 
Stichting is mr. J. H . Rombach, Kenne-
merpark 14, Alkmaar. Ook de 'Hand
leiding voor de beoefening van lokale en 
regionale geschiedenis' van prof. dr. W. 
Jappe Alberts en A . G. van der Steur 
(Fibulareeks 32, Bussum 1968) geeft 
waardevolle aanwijzingen voor hen, die 
van aktieve beoefening van de geschie
denis een hobby willen maken. 
Reglement voor de 'Die Haghe-prijs' 

I. 
Ter bevordering van de kennis van de 
geschiedenis van 's-Gravenhage en om
streken wordt door de Geschiedkundige 
Vereniging 'Die Haghe' een 'Die Haghe-
prijs' uitgeloofd ten bedrage van ƒ1000, -
(duizend gulden). 

2. 
Deze prijs wordt uitgeloofd voor een 
oorspronkelijke en nog niet uitgegeven 
studie - bij voorkeur op basis van bron
nen-onderzoek - betreffende de geschie
denis van 's-Gravenhage. De omvang 

van deze studie zal tenminste vijfduizend 
woorden bedragen. 

3. 
De inzendingen zullen worden beoor
deeld door een jury, bestaande uit: 
Dr. J. L . van der Gouw, voorzitter 
Drs. H . M . Mensonides, lid 
C. H . de Boer, secretaris 
Indien zich vacatures in de jury voor
doen, zal daarin door het bestuur van 
'Die Haghe' worden voorzien. 

4. 
De prijs zal eenmaal per twee jaar wor
den uitgeloofd. Voor de tweede maal 
zal dit geschieden in 1972. De inzending 
der stukken dient te geschieden vóór 1 
januari 1972 bij de secretaris van de 
jury, Theresiastraat 354, te 's-Graven
hage. 

5. 
De studies dienen in drievoud, met de 
schrijfmachine vervaardigd, te worden 
ingezonden. 

6. 
De inzendingen moeten anoniem zijn en 
van een motto voorzien. In een bijge
voegde gesloten enveloppe met ditzelfde 
motto dienen zich naam en adres van 
de inzender te bevinden. 

7. 
Inzending van een studie houdt in, dat 
de schrijver akkoord gaat met de even
tuele publicatie ervan in het jaarboek 
van 'Die Haghe'. 

8. 
De jury brengt over haar bevindingen 
rapport uit aan het bestuur van 'Die 
Haghe' dat de prijs toekent overeenkom
stig het advies van de jury. Als geen 
van de inzendingen voor de prijs in aan
merking komt, vindt geen toekenning 
plaats. 

9. 
Bestuur en jury zijn over de beoordeling 
van de ingezonden studies en het toe
kennen van de prijs geen verantwoording 
schuldig; correspondentie daarover zal 
niet worden gevoerd. 
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O P R I C H T I N G G E N O O T S C H A P 
' O U D - Z A N D V O O R T ' 

Op 11 december 1970 werd, onder grote 
belangstelling, het Genootschap 'Oud-
Zandvoort' opgericht. 
Doel van de vereniging is o.m. de be
vordering van de belangstelling voor en 
de bestudering van de geschiedenis van 
Zandvoort. Op het programma staan 
tentoonstellingen (men heeft in de afge
lopen zomer en in voorafgaande jaren 
reeds druk bezochte historische tentoon
stellingen georganiseerd), de totstandko
ming van een oudheidskamer (waarbij 
de wethouder van Culturele Zaken van 
Zandvoort financiële steun toezegde), 
inventarisatie van restanten uit het ver
leden (het gemeentelijk bezit is reeds ge
ïnventariseerd) en onderzoek van de ge
schiedenis van de gemeente. Men wil in 
navolging van de zustervereniging 'Oud-
Katwijk', deze doelstellingen trachten te 
bereiken door middel van werkgroepen 
uit de vereniging. Voorzitter van het 
voorlopig bestuur is ir. C. J. Wagenaar, 
secretaris P. Brune (secretariaat: ge
meentesecretarie, afd. Burgerzaken, 
Schoolstraat 6, Zandvoort), penning
meester T. R. Althuisius, terwijl ook Th. 
B. M . Hilbers, directeur V . V . V . Zand
voort en J. A . Steen, voorzitter Folklore 
Vereniging 'De Wurf', deel uitmaken 
van het bestuur. 

Op de, zeer geslaagde, oprichtingsavond 
sprak de nieuwe voorzitter over 'De 
leefbaarheid van een plaatselijke ge
meenschap', waarbij hij aan de hand van 
dia's van stads- en dorpsgezichten uit 
Zandvoort en uit vele buitenlandse ste
den en dorpen enkele suggesties; deed 
voor een grotere leefbaarheid van het 
dorp Zandvoort. Het Amsterdamse Film
museum had een aan het begin van deze 
eeuw opgenomen filmpje ter beschik
king gesteld 'Een heertje zonder panta
lon in Zandvoort'; de avond werd mu
zikaal omlijst door het uit zes Zand-
voortse dames bestaande Feelbea-sextet 
o.l.v. mevrouw F. Nierop-Petiet en be
sloten met het staande zingen van het 
Zandvoortse volkslied. 

In het, goed verzorgde, programma
boekje van deze oprichtingsavond wordt 
nog vermeld dat er een viertal grotere 
publikaties over Zandvoorts historie be
staan. Tj. W. R. de Haan en R. C. Hek-
ker (Red.), Oud-Zandvoort, Wassenaar 
1960 (uitverkocht); W. M . B. Bosman, 
Zandvoort 1945-1965, Zandvoort 1965 
(niet meer algemeen verkrijgbaar); Tj. 
W. R. de Haan (Red.), Gort met stroop, 
's-Gravenhage 1968 en Zandvoort in 
oude prenten, 's-Gravenhage 1968, wel
ke beide laatste werken in de boekhan
del verkrijgbaar zijn. 

A.G. v.d. S. 

O P R I C H T I N G 
H I S T O R I S C H - G E N E A L O G I S C H E 
W E R K G R O E P IJ E N M E E R 

De afdeling Kennemerland van de Ne
derlandse Genealogische Vereniging be
reidt de oprichting voor van een werk
groep, die zich speciaal zal bezig houden 
met de historische studie van het gebied 
zoals dat vanouds lag tussen Het IJ, de 
Haarlemmermeer en de steden Haarlem 
en Amsterdam, alsmede van de uit deze 
streek afkomstige geslachten. 
Hiertoe zal o.m. een verzameling van 
genealogische gegevens worden aange
legd. Verder ligt het in de bedoeling on
derzoek te verrichten in archieven en 
bibliotheken. Archiefbronnen die daar
voor in aanmerking komen zullen wor
den bewerkt en mogelijk t.z.t. gepubli
ceerd. Ook is gedacht aan het maken 
van een streek-bibliografie. 
Naast het speurwerk in de archieven zal 
ook aandacht worden besteed aan het 
zgn. 'veldwerk'; gesprekken met bewo
ners over oude toestanden en het foto
graferen van landschappen, oude huizen 
en boerderijen. 
Degenen die op één of andere wijze hun 
medewerking willen verlenen, kunnen 
zich aanmelden bij het secretariaat van 
deze afdeling, P. C. Hooftstraat 44 te 
Haarlem. 
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Verenigingsnieuws 

C O N T A C T D A G 1971 

Op zaterdag 8 mei 1971 organiseert de 
Stichting Contactcentrum haar tweede 
Contactdag. Deze zal gehouden worden 
in het Leidse gemeente-archief, Boisot-
kade 2a, Leiden. 
Het onderwerp voor deze dag is Enkele 
aspecten van archiefonderzoek door 
amateurs in het Leidse gemeente-archief. 
Een zestal onderzoekers, die zelf geen 
vak-historici zijn, zullen in het kort iets 
vertellen over hun onderzoek in de Leid
se archieven en verzamelingen, het ma
teriaal dat zij daarbij gebruiken en de 
resultaten die zij daarbij (hopen) te be
reiken. N a iedere inleiding zal er gele
genheid zijn tot het stellen van vragen 
en tot gedachtenwisseling over onder
zoekmethode en materiaal. Tevens zal 
er deze dag een rondleiding gehouden 
worden door het nieuwe Leidse archief
gebouw en de depots. 

Het programma voor deze dag luidt als 
volgt: 

10.15 uur Aankomst der deelnemers in 
de tentoonstellingszaal van het 
gemeente-archief (nieuwe in
gang); koffie. 

10.40 uur Kort openingswoord. 
10.45 uur Welkomstwoord door mr. W. 

Downer, gemeente-archivaris 
van Leiden. 

11.00 uur De samenstelling van de ge
schiedkundige atlas van Lei
den, door ir. H . A . van Oerle; 
discussie. 

11.30 uur Het onderzoek naar de histo
rie van de huizen aan het Ra
penburg, door mevrouw C. O. 
C. Portheine-Caudri; discussie. 

12.00 uur Rondwandeling door het ar
chief en de depóts, onder lei
ding van mr. W. Downer en 
drs. B. N . Leverland. 

13.00 uur Lunchpauze; gelegenheid tot 
individueel lunchen in de stad. 

14.00 uur Het onderzoek naar de Leid
se zilversmeden, door J. C. 
van Ruiten; discussie. 

14.30 uur De weeshuisarchieven als bron 
voor historisch onderzoek, 
door C. W. Delforterie; dis
cussie. 

15.00 uur Het onderzoek naar de Leid
se muziekgeschiedenis, door 
J. A . F. Doove; discussie. 

15.30 uur Het huisarchief der heeren 
van Warmond als bron voor 
historisch onderzoek, door A . 
G. van der Steur; discussie. 

16.00 uur Sluiting. 

De leden van de Stichting Contactcen
trum zijn hiervoor per afzonderlijke cir
culaire uitgenodigd. Andere belangstel
lenden zijn welkom. 

J A A R V E R S L A G V A N D E 
STICHTING C O N T A C T C E N T R U M 
O V E R 1970 

Het jaar 1970 was voor het Contact
centrum een druk jaar, niet in het minst 
door de moeilijkheden die rezen over de 
samenwerking met de Zuid-Hollandse 
Historische Vereniging. Deze moeilijk
heden resulteerden op 10 december zelfs 
in de officiële opzegging door laatstge
noemde vereniging van het samenwer
kingscontract per 1 januari 1972. Wij 
vertrouwen echter in de loop van 1971 
nader hierover te kunnen beraadslagen 
met het dan opgetreden nieuwe bestuur 
van de Zuid-Hollandse Historische Ver
eniging. 
Bestuur: Het bestuur vergaderde op 22 
oktober en 11 november, de laatste maal 
samen met het bestuur van de Zuid-Hol
landse Vereniging. Ons bestuur bleef on
veranderd en bestond dus gedurende het 
gehele jaar 1970 uit: A . G . van der 
Steur, voorzitter; mr. J. H . Rombach, 
secretaris; H . M . van den Heuvel, pen
ningmeester; drs. P. A . Henderikx, C. 
Hoek, dr. J. G . Kruisheer, drs. K . G . 
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Lenstra, N . Plomp en drs. A . M . van 
der Woude, leden. Mr . P. C. E . Spran-
gers bleef als adviserend bestuurslid op
treden. 
'Holland': In 1970 verschenen wederom 
zes nummers met een totaal aantal pa
gina's van 188. De redactie namens het 
Contactcentrum bleef ongewijzigd. Me
vrouw drs. M . L . J. C. Noordam-Croes 
bleef bereid het redactiesecretariaat te 
voeren. Het speciale nummer was gewijd 
aan de Grote Raad van Mechelen. 
Hollandse Studiën: In mei 1970 ver
scheen het eerste deel in de reeks Hol
landse Studiën: 'Moordrecht in touw' 
van de hand van drs. J. H . G . de Graaf. 
Het tweede deel, drs. J. G . Kruisheer's 
dissertatie 'De oorkonden en de kanse
larij van de graven van Holland tot 
1299' is in maart 1971 verschenen. Er 
zijn diverse manuscripten voor de vol
gende delen in vergevorderde staat van 
voorbereiding. Dat Provinciale Staten 
van Noordholland ook in 1970 bereid 
waren ons te subsidiëren met ƒ 7500-
stemt tot dankbaarheid en maakte uitga
ve van deze Studiën mogelijk. 
Apparaat voor de Geschiedenis van Hol
land: Als tweede deeltje in deze reeks 
uitgaven van onze stichting verscheen 
in 1970 een herdruk van J. C. Naber's 
regionaal-historisch en historisch-demo-
grafisch belangrijke artikel 'Een terug
blik'. Volgende deeltjes zijn ook hier in 
voorbereiding. 

Cursussen: Onder leiding van de heer 
Th. J. Poelstra van het Rotterdamse ge
meentearchief hebben 20 personen deel
genomen aan een cursus 'archiefgebruik 
voor amateurhistorici op het terrein van 
de lokale en regionale geschiedenis'. De 
gemeentearchivaris van Rotterdam ver
leende hiervoor gastvrijheid en bood de 
deelnemers een diavertoning aan. 
Contactdag: Op 21 februari 1970 werd 
te Haarlem in het inmiddels historisch 
geworden restaurant Brinkmann een con
tactdag gehouden waar 5 inleiders spra
ken over verschillende facetten van his-
torisch-demografisch onderzoek. De 
ruim 60 deelnemers toonden zich zeer 
voldaan over deze mogelijkheid tot ge-
dachtenwisseling tussen amateurs onder
ling en tussen amateurs en vakhistorici. 
Een verslag van deze dag verscheen in 
Holland 2e jrg. nr. 2. 

Brief aan Gedeputeerde Staten van 
Noordholland: Van dit college ontvin
gen wij een uitvoerig antwoord op de 
brief van 29 december 1969 (zie jaar
verslag 1969 in Holland 2e jrg. nr. 3). 
Gevolg gevend aan een suggestie in dit 
antwoord hadden enkele bestuursleden 
een gesprek met de nieuw opgetreden 
directeur van de Culturele Raad Noord
holland. Over de ook in onze brief be
pleite aanstelling van een provinciaal 
museumconsulent is daarna door de Cul
turele Raad een positief advies uitge
bracht. In een in oprichting zijnde en 
onder auspiciën van de Culturele Raad 
fungerende werkgroep historiebeoefening 
zal ook onze Stichting vertegenwoordigd 
zijn. 
Propaganda en ledental: De propaganda-
folder werd door bemiddeling van plaat
selijke en regionale historische vereni
gingen en anderen verspreid. Het getal 
der aangeslotenen bij de Stichting Con
tactcentrum blijft toenemen en bedroeg 
op 31 december 1970 439. 
Diversen: De voorzitter en de secretaris 
waren op 22 mei te Naarden aanwezig 
bij de officiële oprichting van de Stich
ting Tussen Vecht en Eem. Op 12 fe
bruari werd de Stichting Oud Zoeter-
woude opgericht, waarover in 1969 ad
vies was uitgebracht. De voorzitter was 
op 11 december aanwezig bij de op
richting van het Genootschap Oud-Zand-
voort. De stichting verleende medewer
king aan het Centrum voor sociaal-we
tenschappelijke documentatie en litera
tuurinformatie van de Sociaal-weten
schappelijke Raad bij het verkrijgen van 
adressen van historische verenigingen in 
Noord- en Zuid-Holland. Genoemd cen
trum zal via een enquête gegevens ver
zamelen over alle historische verenigin
gen in Nederland en deze gegevens in 
druk verspreiden. Ons bestuurslid N . 
Plomp bereidde een enquête voor naar 
de verblijfplaatsen van handschriften van 
Van Alkemade, van der Schelling, van 
Buchel en Booth. 

Alkmaar, maart 1971. 

J. H. Rombach 
secretaris. 
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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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