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J-J O L L A^N D REGIONAAL-HISTORISCH TIJDSCHRIFT 

Tweemaandelijkse uitgave van de Historische Vereniging voor Zuid-Holland 
onder de zinspreuk 'Vigilate Deo Conjidentes' en de Stichting Contactcen
trum voor regionale en plaatselijke geschiedbeoefening in Noord- en Zuid-
Holland. 

D E R D E J A A R G A N G N U M M E R 3 JUNI 1971 

F . c . J . K E T E L A A R Clerc (secretaris) en pensionaris 
van de stad Dordrecht 

In 1953 leverde F. W. N . Hugenholtz onder de titel 'Clerc (secretaris) en 
pensionaris van de stad Leiden' een bijdrage tot de kennis van de stedelijke 
ambtenaren in de late middeleeuwen L Hij wees erop dat dit onderwerp in ons 
land nauwelijks is bestudeerd, dit in tegenstelling tot Duitsland waar nogal 
wat literatuur over stadssecretarissen en hun werkzaamheden bestaat2. De 
Hollandse stadssecretaris is echter onze belangstelling waard: niet alleen is de 
vorming der archieven waaruit wij thans putten door de stadssecretaris be
paald, maar ook zijn stadssecretarissen vaak opgetreden als drijvende krach
ten in het politieke en maatschappelijke leven in stad en staten 3 . Het valt 
daarom te betreuren dat Hugenholtz' opwekking om de door hem voor Lei
den beschreven ontwikkeling ook elders na te gaan, nog niet is opgevolgd. 

Bij een onderzoek naar het ontstaan en de ontwikkeling van de registers van 
eigendomsoverdracht van onroerend goed in Dordrecht voelde ik het gemis 
aan gegevens over de Dordtse secretarissen en de hun ondergeschikte ambte
naren die voor het aanleggen en bijhouden van deze registers hebben zorg
gedragen. Weliswaar heeft de 17e-eeuwse genealoog en amateur-historicus 

1 F. W. N . Hugenholtz, Clerc (secretaris) en pensionaris van de stad Leiden. Bijdrage 
tot de kennis van de stedelijke ambtenaren in de late middeleeuwen, Tijdschrift voor 
geschiedenis 66 (1953) 220-234. 

- Zie de door Hugenholtz blz. 220 aangehaalde literatuur. Inmiddels verscheen: G . Bur
ger, Die südwestdeutschen Stadtschreiher im Mittelalter (Böblingen 1960) [Beitrage 
zur schwabischen Geschichte, Heft 1-5]. 

8 Men denke bv. aan een Jan van Hout, Leiden's onvolprezen secretaris, wiens orde
nende hand men in het gehele archief vóór het begin van de 17e eeuw aantreft. Over 
de organisatie van de Leidse secretarie onder Jan van Hout in de negentiger jaren van 
de 16e eeuw hoop ik t.z.t. te publiceren. 
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Matthijs Balen een lijst van secretarissen gepubliceerd 4 , maar deze lijst bleek 
- althans voor de 13e-16e eeuw - volstrekt onvoldoende. 
In het hierna volgende overzicht zijn tussen haakjes geplaatst de door Balen 
genoemde namen waarvoor ik in het aangegeven jaar geen bevestiging vond; 
voor het overige zijn de gegevens door mij verzameld. In grote lijnen volgde 
ik daarbij de methode van Hugenholtz, die vooral de stadsrekeningen ge
bruikte. Behalve deze bron raadpleegde ik ook losse charters en inciden
teel de klep- en actenboeken 5 . Wat ik - met het oog op een beperkt doel! -
bijeenbracht, wordt hierbij medegedeeld als aansporing voor anderen om in 
Dordrecht en elders de stadssecretaris meer aandacht te geven. 

Clerc 

In de oudste bewaardgebleven stadsrekeningen van Dordrecht, die over 1284-
1285, komt men herhaalde malen een Jan of Janne de clerc tegen6. De clerc 7 

is een van de stadsdienaren: hij ontvangt kleding van stadswege, met Kerstmis 
ook kousen en schoenen. Jan maakt veel reizen: verscheidene keren naar 
Zeeland, ook naar de graaf van Vlaanderen, naar Den Haag, Den Bosch 
enz. 7 a . Naast deze clerc komt nog een zekere Andries in de rekening 1284-

4 M . Balen, Beschryvinge der stad Dordrecht . . . 1 (Dordrecht 1676) 357-358. [H. J. 
Schouten], Register op de geslachtsnamen voorkomende in de 'Beschryvinge der stad 
Dordrecht' van Matthys Balen (1677) ('s-Gravenhage 1909). 

3 Zorgvuldiger onderzoek van de losse charters en de noodzakelijke vergelijking van de 
handen die in de charters en in de klep- en actenboeken, stadsrekeningen enz. voor
komen, is eerst goed mogelijk wanneer een ambitieus plan van de Dordrechtse ge
meentearchivaris zal zijn uitgevoerd. Het is de bedoeling dat de in verschillende fond
sen berustende charters worden verzameld, gerestaureerd en, na gefotografeerd te zijn, 
in een aantal charterkasten worden geborgen. Deze foto's zullen de basis kunnen vor
men voor veelomvattend diplomatisch onderzoek, waarmede onze schaarse kennis van 
de Hollandse schepenoorkonden kan worden aangevuld, terwijl bovendien een meer 
diepgaande bestudering van de stedelijke secretarie in Dordrecht mogelijk wordt. 

6 Ch. M . Dozy, De oudste stadsrekeningen van Dordrecht 1284-1424 ('s Gravenhage 
1891 [Werken Historisch genootschap, Nieuwe serie 2] zie de index. 

7 Evenals Hugenholtz (blz. 220 noot 1) spreek ik over clerc wanneer de latere secretaris 
wordt behandeld. De term klerk wordt gereserveerd voor een aan de clerc onderge
schikt administratief ambtenaar. 

'aZie ook de oorkonde van 1284 juni 24, waarbij Michiel Bacheleer van Rupelmonde, 
poorter in Antwerpen, verklaart ontvangen te hebben van Janne, de clerc van Dord-
drecht, 300 pond die Florens, graaf van Holland, hem schuldig was en waarvoor 
schepenen en raad van Dordrecht zich borg gesteld hadden: oorspr. in Gemeente
archief Dordrecht (hierna: G A Dordrecht), stedelijk archief 1200-1572 (hierna: sted. 
arch. tot 1572), inv. (J. L . van Dalen, Inventaris van het archief der gemeente Dor
drecht I. De grafelijke tijd 1200-1572 (Dordrecht 1909) met regestenlijst (Dordrecht 
1912)) nr. 2202, reg. 33; uitgegeven door J. L . van Dalen, Oorkonden en regesten be
treffende de stad Dordrecht en hare naaste omgeving tijdens het grafelijke huis van 
Holland 1006-1299, Bijdragen en mededeelingen van het Historisch Genootschap 33 
(1912) 115-278 nr. 73. 

54 



1285 voor: deze wordt betaald voor het uitschrijven van de handvesten 7 b , 

Post in de rekeningrol der uitgaven over 1284-1285. 
GA Dordrecht, sted. arch. tot 1572 inv. nr. 420; gedrukt bij Dozy (zie noot 6). 

Foto Gemeentearchief Dordrecht. 

het schrijven van een brief en voor zegelwas (zoals in 1285-1286 ook Tiele-
manne den Vriese voor zegelwas wordt betaald). Uit niets valt op te maken 
of Andries een aan de clerc ondergeschikte is. 

In de rekening over 1312 verschijnt een Didderic (door Dozy in zijn uitgave 
van de rekening eenmaal abusievelijk Vidderic genoemd) de clerc. 
Na 1312 vond ik, afgezien van een vermelding door Balen van een clerc 
I. Theod[erici] in 1355, eerst in 1374 weer een clerc, een zekere Wilh. Vla -
minc, die in dit jaar, voorts in 1378 en 1380 een schepenbrief tekent8. 

Op 21 juü 1383 treedt, zo vermeldt het klepboek 9, Willem Kauwe in dienst 
als der stede clerc. Aan deze aantekening in het klepboek is later toegevoegd 
dat in 1387 te Beloken Pasen (2 juni) Jacob Neve Michielszoen ta der stede 
clerc gestorven is; op 4 maart van dat jaar was hr. Huyghe Jan Floriszoen 
reeds tot clerc benoemd. Van deze laatste is de handtekening bewaardgeble-
ven op een charter uit 1388 «». Willem Kauwe tekent in 1397, 1399 en 1400 
als Willem Cau schepenbrieven « . Is de mr. Willem die in een rekening over 
1400 voorkomt i 2 dezelfde? 

'bDit zouden de zes grafelijke oorkonden van 1284 september 14 geweest kunnen zijn. 
Zie J. L . van Dalen, Oorkonden (a.w. noot 7a) ad nr. 84. De door Kruisheer herken
de destinatarishand o zou dan met deze Andries geïdentificeerd kunnen worden: J. G . 
Kruisheer, De oorkonden en de kanselarij van de graven van Holland tot 1299 ('s-Gra-
venhage-Haarlem 1971) [Hollandse studiën 2] I, 35; II, reg. nrs. 667, 679, 681-685, 
foto's nrs. 38, 39 en 40. 

8 G A Dordrecht, archief Heilige Geest- en Pesthuis ter Nieuwerkerk (hierna: GPh N K ) , 
inv (ms door J. C. Overvoorde, 1898) nr. 62\ reg. 2; archief Heilige Sacraments 
Gasthuis (hierna: HS Gh), inv. (ms. door J. C. Overvoorde, 1899) nrs. 403, 404. 
De brieven houdende verklaring van het verbieden in het jaargeding en het leggen 
van de vredeban worden meestal onder of op de plica (omgevouwen onderrand van 
het charter) door de clerc getekend. Eerst in de 16e eeuw gebeurt dit ook met de 
transportakten. Nader onderzoek van dit gebruik is gewenst. Zie ook H . J. Ernst, ms. 
regesten (1967) Heilige Geest- en Pesthuis ter Grooterkerk (hierna: GPh G K ) , in G A 
Dordrecht. 

9 G A Dordrecht, sted. arch, tot 1572 inv. nr. 4, fol. 1. 
"aDeze tekent een schepenbrief 1378 april 28, G A Dordrecht, GPh N K inv. nr. 62\ 

reg. 4. 
1 0 G A Dordrecht, GPh G K inv. (ms. door J. C. Overvoorde, 1895) nr. 151. 
1 1 G A Dordrecht, HS G h inv. nr. 320, 315; GPh G K inv. nr. 153-154. 
1 3 Dozy (a.w. noot 6) blz. 112. 

55 



Schepenbrief houdende overdracht van een stuk land, 1414 juni 1; doorstoken met sche
penbrief houdende bevestiging in het jaargeding, 1414 juni 7, getekend door de clerc 

Jacop Tolner. 
GA Dordrecht, HS Gh inv. nr. 303, reg. 14 en 15. 

Foto Gemeentearchief Dordrecht. 
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Wanneer in 1401 schout, burgemeesters, schepenen, raad, oud-raad, achten, 
dekens en gemene neringen van Dordrecht tot het vervaardigen van een nieuw 
keurboek besluiten 1 3 , wordt dit 'bi hande onser ghezworen clercken' geschre
ven. Helaas is dit keurboek verloren gegaan « , zodat we niet kunnen nagaan 
of het door Willem Cau of door een ander geschreven is. 

Uit 1410 en 1415 dateren schepenbrieven15 welke zijn getekend door 
Io[hannes] Haesbfeen], die overigens door Balen reeds in 1401 wordt ge
noemd. In de stadsrekeningen over 1413 1 6 komt een mr. Jan Haesbeyn voor; 
deze maakt in verband met de stedelijke handvesten in 1419 een reis naar 
Woudrichem 1 7 ; clerc wordt hij echter niet genoemd. In 1447 wijzen schepe
nen een vonnis in een geschil tussen Hillegonde, weduwe van mr. Jan Haes-
been en de erfgenamen van mr. Haesbeen 1 7 a . 

De stadsrekening over 1429 1 8 vermeldt twee clercken 'van der stede', die be
halve een wedde en geld voor hun 'voederie' ook kleding (elk acht ellen Ypers 
blauw) van stadswege ontvangen. Deze twee clercken werken ook voor de 
tresorie: zij schrijven o.m. de stadsrekeningen in tweevoud. 
Wie waren deze twee? Waarschijnlijk Aelbrecht Gherardi die in 1428 en in 
1438 een schepenbrief tekent 1 9 en Jop (Jacop) Tolner die op charters uit 
1414 en 1439 voorkomt 2 0 (hij wordt door Balen reeds in 1409 vermeld). 
Overigens wordt in de rekening over 1429 even verder, onder de stadsdiena
ren die evenals de twee clercken van der stede kleding van stadswege ontvan
gen, een Jan de clerc genoemd; hij behoort dus niet tot de twee clercken van 
der stede. 

In 1436 wordt aan der stede clerc mr. Jan van Zutphen wegens de 'vele ende 
menigherhande diensten, lastigen reysen ende bootscappen, tot menighen 
tiden . . . van der stede wegen trouwelike gedaen' een jaargeld toegekend. Jan 

1 3 G A Dordrecht, sted. arch. tot 1572 inv. nr. 193; gedrukt bij J. A . Fruin, De oudste 
rechten der stad Dordrecht en van het baljuwschap van Zuid-Holland 1 ('s Graven-
hage 1882) [Werken der Vereeniging tot uitgave der bronnen van het oude vader-
landsche recht I, 4] 1-2. 

1 4 Fruin (a.w. noot 13) 1 blz. XII . 
1 5 G A Dordrecht, GPh G K inv. nr. 157; HS Gh inv. nr. 304, 318. 
1 0 Excerpt in ms. aantekeningen van Balen in gemeentebibliotheek Dordrecht; gedrukt 

bij J. L . van Dalen, Nieuwe fragmenten van Dordtsche rekeningen, Bijdragen en 
mededeelingen van het Historisch genootschap 24 (1903) 220. 

1 7 Dozy (a.w. noot 6) blz. 115. 
1 7 a G A Dordrecht, sted. arch. tot 1572 inv. nr. 14, fol. 225; Fruin (a.w. noot 13) 2 blz. 

97-98. 
1 8 G A Dordrecht, sted. arch. tot 1572 inv. nr. 433, fol. 56, 57, 71v., 76. 
1 0 G A Dordrecht, GPh G K inv. nr. 158; HS G h inv. nr. 407. 
2 0 G A Dordrecht, HS G h inv. nr. 302, 303, 405. 
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van Zutphen is dan echter al 'oudt, traech en ojgaende'20a. Vóór die tijd ben 
ik hem echter nog niet in de bronnen tegengekomen. 

Ook in 1445 2 1 zijn er twee clercken van der stede: mr. Claes Scoenhout en 
mr. Claes But, die van stadswege wedde, kleren en turf krijgen. Ook zij wer
ken mede ten dienste van de tresorie. 
In 1446 heeft Dordrecht drie clercken: naast mr. Scoenhout en mr. But ook 
mr. Jan van Slinghelant 2 2. Deze komt ook in de daaropvolgende rekening 
(1450) voor, terwijl hij in 1459 een schepenbrief ondertekent2 3. 
Uit 1461, 1464 en 1470 dateren schepenbrieven 2 4 ondertekend door Jo[han-
nes] Albferti], die in 1457 door Balen wordt vermeld. 

Clerc en pensionaris 

Opvallend is datmr. Claes Scoenhout bijna voortdurend op reis is, vaak al
leen, soms in gezelschap van een of meer schepenen 2 5 . Driemaal gaat hij in 
1445 naar Bommel, een keer naar de president (van het hof van Holland) in 
Den Haag, ook eens ter dagvaart naar de hertog van Gelre, enz. In 1446 
wordt het reizen nog frequenter26: de stad is gewikkeld in een proces met 
Heynrick Steenwech dat zich vooral in Vlaanderen afspeelt. Als mr. Claes in 
verband met deze zaak reizen maakt, blijft hij langer weg dan de schepen die 
met hem meegaat. Zo naar Brugge met Reyner die Jongh Willemssoen, die 
17 dagen wegblijft, terwijl mr. Scoenhout 27 dagen absent is. Een andere keer 
naar Vlaanderen met twee schepenen die een maand weg zijn, terwijl mr. 
Claes 43 dagen uit Dordrecht weg is. In 1450 reist Scoenhout in verband met 
een proces voor de hoge vierschaar naar Den Haag 2 7 . 

Mr . Van Slinghelant noch mr. But worden onder de reizenden vermeld; de 
laatste worden betalingen gedaan voor het schrijven van een derde exemplaar 
van de stadsrekening over 1445, van een nieuw rekenboek en van de rekening 
over de loting in 1446, van het rekenboek en het poorterboek en andere za-

M a G A Dordrecht, sted. arch. tot 1572 inv. nr. 14, fol. 155v.; Fruin (a.w. noot 13) 2 blz. 
76-77. 

2 1 G A Dordrecht, sted. arch. tot 1572 inv. nr. 434, fol. 58, 59. 
2 2 G A Dordrecht, sted. arch. tot 1572 inv. nr. 435, fol. 64v., 65v. Van Slinghelant zal 

na het overlijden van Haesbeen (vóór 1447 februari 20, zie hierboven) benoemd zijn. 
2 3 Afschrift in G A Dordrecht, archief Vereenigd Arme Wees- en Nieuw Armhuis inv. 

(ms. door J. C. Overvoorde, 1900) nr. 1, fol. 26. 
2 1 G A Dordrecht, HS G h inv. nr. 367 II; GPh G K inv. nr. 162; afschrift in archief Ver

eenigd Arme Wees- en Nieuw Armhuis inv. nr. 1, fol. 246v. 
2 8 G A Dordrecht, sted. arch. tot 1572 inv. nr. 434, fol. 49v., 50. 
2 0 G A Dordrecht, sted. arch. tot 1572 inv. nr. 435, fol. 54, 54v., 55, 55v. 
2 7 G A Dordrecht, sted. arch. tot 1572 inv. nr. 436, fol. 54v. 
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ken voor de tresoriers in 1450 2 8 . In 1446 wordt voor mr. Claes But een ta
fel verwast (een wastafeltje vernieuwd) en op de zaal in het stadhuis gebracht 
en worden voor mr. Jan van Slinghelant, de derde clerc, twee nieuwe schrijf
tafels op de zaal gebracht 2 9. Over administratieve werkzaamheden van mr. 
Claes Scoenhout vernemen wij in de rekeningen echter niets. 

Het lijkt niet gewaagd om in mr. Claes Scoenhout de eerste pensionaris, de 
juridische adviseur, van de stad Dordrecht te zien. In 1445, 1446 en 1450 
heet deze functionaris nog clerc. Dat hij ook wel als zodanig optrad bewijzen 
charters uit 1446, 1455 en 1458, getekend door Claes Scoenhout3 0. In 
1450 overigens wordt Scoenhout maar voor een half jaar betaald 3 1 , om 
welke reden is mij niet duidelijk. 

Secretaris en pensionaris 

Helaas zijn de stadsrekeningen tussen 1450 en 1485 niet bewaardgebleven. 
We kunnen uit deze bron dus niet nagaan wanneer de aanduiding pensionaris 
in zwang komt. Wel is de term secretaris vermeld in een interessante aante
kening in der stede register in 1459 3 1 a . Het gerecht en de achten zeggen aan 
Jacop Symonsz. toe dat zijn zoon, als deze magister is geworden, zal 'comen 
in der stede bi den secretarisen sitten, ende gaen in der camere'. Totdat het 
gerecht hem waardig zal keuren de stad te dienen, zal Jacopszoon geen wed
de ontvangen. 'Ende daerop is Jacop voirsz. vorder geloef ft ende toegeseit, 
dat men hierenbinnen nyemant anders tot enen secretaris ontfangen noch aen-
nemen en sall, voirdat sijn soen ierst geproefft sall sijn'. Op losse charters 
noch in de stadsrekeningen na 1485 komt de zoon van Jacop Symonsz. ech
ter als secretaris voor. 

In de stadsrekeningen komen de termen secretarius en pensionarius eerst in 
1485 voor. In dat jaar wordt naast de twee secretarissen mr. Willem van Be-
veren en mr. Jan (die) Brouwer, een pensionaris mr. Pouwels van Ammer-
soeyen vermeld 3 2 . De taak van mr. Pouwels is het dienen van de stad 'in alle 
hair zaken ende processen voer den Groten Hove, voer 't Hof van Hollant 
ende tot anderen plecken'33. 
Behalve een pensionaris heeft Dordrecht ook nog, zowel in Mechelen als in 
's-Gravenhage, een advocaat en een procureur in dienst, die resp. voor de 

2 8 G A Dordrecht, sted. arch. tot 1572 inv. nr. 434, fol. 78; nr. 435, fol. 86v., 53; nr. 
436, fol. 90v. 

2 9 G A Dordrecht, sted. arch. tot 1572 inv. nr. 435, fol. 89v., 87v., 88. 
3 0 G A Dordrecht, GPh G K inv. nr. 157, 161; HS G h inv. nr. 252. 
3 1 G A Dordrecht, sted. arch. tot 1572 inv. nr. 436, fol. 63. 
3 1 a G A Dordrecht, sted. arch. tot 1572 inv. nr. 14, fol. 280v.; Fruin (a.w. noot 13) 2 blz. 

142. 
3 2 G A Dordrecht, sted. arch. tot 1572 inv. nr. 437, fol. 78, 148v., lOOv. 
3 3 G A Dordrecht, sted. arch. tot 1572 inv. nr. 439, blz. 267. 
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Foto Gemeentearchief Dordrecht. 

Notarismerk van 
mr. Jacob de Vries (1527). 

GA Dordrecht, GPh GK inv. nr. 
171. 

Grote Raad en voor het Hof van Holland de stadszaken behartigen 3 4 . In to
taal dus vijf juristen, de stadssecretarissen niet meegerekend; niet zo verwon
derlijk als men in de stadsrekeningen leest in hoeveel processen (vooral om de 
stapel) de stad Dordrecht gewikkeld is! 
De stadsrekening over 1496 telt enkele posten 3 5 waaruit blijkt dat, hoewel 
Dordrecht een pensionaris rijk is, deze toch ook door een der secretarissen 
wordt bijgestaan. Mr . Willem van Beveren reist naar Den Haag ter dagvaart 
en naar Mechelen naar mr. Pouwels 'om sonderlinge zecke der stede angaen-
de'. Juist déze posten die blijk geven van niet strikt administratieve werkzaam
heden van de secretaris, zijn in de rekening onderstreept! 

3 1 De Dordtse stadsrekeningen geven vele bijzonderheden over de processuele activitei
ten in Mechelen en Den Haag. Eén curieuze post zij hier vermeld: 
'Noch betaelt by die cedul van der camer by m. Jan Wynsz. den X X e n mey anno 
vyff XI I Phs. guldens 't stuc X X V st, betaelt enighe der stede vrienden om te doir-
sien die oude registeren van 't Parlament daerin men soude mogen vinden enige 
scriftueren, acten off munimenten die gedient hebben off mogen dienen in enige pro-
cess den stapell angaende . . .' 
(GA Dordrecht, sted. arch. tot 1572 inv. nr. 442, fol. 141). Met 'der stede vrienden' 
worden bepaalde raadsheren in de Grote Raad bedoeld: zie inv. nr. 442, fol. 147v., 
148; nr. 443, fol. 125v. 

3 5 G A Dordrecht, sted. arch. tot 1572 inv. nr. 439, blz. 155, 159, 161. 
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Opvallend is dat wanneer na 1485 de rekeningen over 'de clercken' spreken, 
hieronder in bijna alle gevallen de pensionaris (na 1501 zijn er twee pensio
narissen) èn de secretarissen begrepen worden. 

De voorlopige conclusie is dat in Dordrecht de functie van pensionaris is ont
staan als specialisatie binnen het ambt van de clercken. De rechtsgeleerde 
raadsman die op velerlei plaatsen de stadszaken behartigde, werd pensionaris 
genoemd, terwijl de functionarissen belast met de administratie in bestuurlijk 
en rechterlijk opzicht voortaan als secretarissen worden aangeduid. In Leiden 
is dit anders: daar bestond de functie van pensionaris al voordat van enige 
band met het ambt van clerc sprake was 3 6 . 

Klerken 

Overeenkomst met Leiden is wel op een ander punt te constateren. Hugen
holtz nam op grond van het vóórkomen van verschillende handen in de 
schepenbrieven voorlopig aan, dat in Leiden vele schrijvers buiten de stede
lijke administratie gezocht moeten worden 3 7 . In Dordrecht is dit zeker zo. 
We zagen al in de 14e eeuw naast Jan de clerc een zekere Andries inciden
teel schrijfwerk verrichten. In 1445 en 1446 wordt de zoon van mr. Scoen
hout, Claes Scoenhout mr. Claessoen, voor het schrijven van de cedullen der 
morgenspraken (bijeenkomsten van de gilden) en voor ander werk betaald 3 8. 
In 1446 wordt mr. Jan van Slinghelant, een der stadsclercken, bij het schrij
ven van bepaalde acten geholpen door een Jan Mertijnssoen, die ook - tesa-
men met de genoemde Claes Claessoen en heer Willem Cock - twaalf stede
renteboeken voor de tresorie schrijft 3 9. Uitzendkrachten of thuiswerkers? We 
weten het niet. Wel wordt in 1485 bv. de zegelwas niet alleen op de zaal in 
het stadhuis geleverd, maar ook 'totten clercken huys'40: dat wijst erop dat de 
clercken en waarschijnlijk ook de hun ondergeschikte klerken voor een deel 
hun werk thuis verrichtten. In 1488 wordt de poorters die panden willen laten 
schatten bevolen zich ten huize van de secretaris mr. Pieter Keyser te laten 
opschrijven 4 1 . Een schrijfkamer 'van der zalen', dus aan of bij de zaal in het 
stadhuis, wordt voor het eerst in de rekening over 1450 genoemd 4 2 . 

8 6 Hugenholtz (a.w. noot 1) blz. 234. 
3 7 Hugenholtz (a.w. noot 1) blz. 222. Overigens kunnen, anders dan in Leiden, in Dor

drecht verscheidene secretarishanden geïndentificeerd worden. Zie ook nooit 5. 
3 8 G A Dordrecht, sted. arch. tot 1572 inv. nr. 434, fol. 77v., 79, 80, 80v.; nr. 435, fol. 

85v., 86v., 87, 87v. 
3 0 G A Dordrecht, sted. arch. tot 1572 inv. nr. 435, fol. 78, 87v. 
4 0 G A Dordrecht, sted. arch. tot 1572 inv. nr. 437, fol. 145. Ook in 1506: inv. nr. 442, 

fol. 144. 
4 1 G A Dordrecht, sted. arch. tot 1572 inv. nr. 8, 1487 (1488) februari 23. 
4 2 G A Dordrecht, sted. arch. tot 1572 inv. nr. 436, fol. 32. 
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Het is natuurlijk ook mogelijk dat de genoemde hulpkrachten klerk ter secre
tarie (of juister: klerk van de secretaris - er bestond waarschijnlijk slechts een 
persoonlijke dienstverhouding met de secretaris, niet met de stad) waren. Van 
een klerk van de secretaris vernemen we pas iets in 1485 4 3 . In 1490 en vol
gende jaren wordt 'na ouder gewoenten' de knecht van mr. Willem van Be-
veren betaald 'om dat hy hem haesten soude dese rekeninge te scriven' 44. 
Het onderzoek waarop in noot 5 werd gedoeld, zal wellicht meer licht op de 
klerken van de clercken kunnen laten schijnen. 

Aandacht verdient ook het geestelijk element binnen de stedelijke ambtenarij. 
Heer Huyghe Jan Florisz. (1386-1391) en de in 1446 genoemde heer Willem 
Cock zijn waarschijnlijk clerici. De in 1512 als secretaris voorkomende mr. 
Jacob de Vries 4 5 is tevens pauselijk en keizerlijk notaris en 'clericus Trajec-
tensis'; bewaard gebleven is een voor hem verleden testament van 7 maart 
1527 met een fraai notarismerk 4 6 . Ook Willeboert Uuytenbroeck, Dordts se
cretaris van ca. 1548-ca. 1564 was notarius publicus 4 7 . Het is niet onwaar
schijnlijk dat verscheidene clercken in de 14e en 15e eeuw eveneens notaris 
zijn geweest. Vast staat dat andersom ook verscheidene notarissen ten be
hoeve van de stad incidenteel schrijfwerk hebben verricht: zo in 1490 heer 
Cornelis Backer (die in 1501 en 1506 notarius wordt genoemd) 4 8 en in 1521 
mr. Pieter Bueren, notaris 4 9 . 

Secretarissen 

De rij der secretarissen dient nog te worden vervolgd. M r . Willem van Beve-
ren is volgens Balen van 1484 tot zijn dood op 9 of 19 februari 1506 5 0 

secretaris geweest. In 1485 en volgende jaren, tot in 1505, komen we hem 
tegen als 'onwaerdich secretaris' in stadsrekeningen, rekeningen van de hoofd
gelden en morgentalen en de actenboeken 5 1 . Gedurende een aantal jaren had 
hij naast zich mr. Jan (die) Brouwer: deze wordt in 1483 in het actenboek 
en, in 1485, in de stadsrekening genoemd, echter niet als clerc of secretaris: 

4 3 G A Dordrecht, sted. arch. tot 1572 inv. nr. 437, fol. 148v. 
4 4 G A Dordrecht, sted. arch. tot 1572 inv. nr. 438, blz. 443; nr. 439, blz. 272; nr. 440, 

blz. 276 enz. 
a G A Dordrecht, sted. arch. tot 1572 inv. nr. 443, fol. 56v. 
4 6 G A Dordrecht, GPh G K inv. nr. 171. 
4 7 G A Dordrecht, sted. arch. tot 1572 inv. nr. 448, fol. 115v.; nr. 449, fol. 79. 
4 8 G A Dordrecht, sted. arch. tot 1572 inv. nr. 438, blz. 294; nr. 440, blz. 293; nr. 442, 

fol. 146. 
'« G A Dordrecht, sted. arch. tot 1572 inv. nr. 444, blz. 324. 
5 0 Balen blz. 358 (19 februari), blz. 955a (9 februari). 
0 1 G A Dordrecht, sted. arch. tot 1572 inv. nr. 438, blz. 416, 428; nr. 511 slot; nr. 440 

blz. 141; nr. 141, fol. 58; inv. 15, nr. 848; nr. 441, fol. 106v. 
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dat gebeurt pas in de rekening over 1490 5 2 . In dat jaar worden vier secreta
rissen genoemd, echter slechts drie met naam: mr. Willem van Beveren, mr. 
Jan Brouwer Jansz. en mr. Pieter Keyser Govertsz. die doctoer 5 S . Jan Brou
wer sterft in 1496 5 4 . De hand van Keyser komt tot april 1503 in het acten-
boek voor - de laatste jaren erg beverig 5 5 ! Op 3 november 1503 is hij ge
storven 5 6 . 

De rekening over 1496 is in 1497 getekend door Cornehs Jacobi (Jacobs-
z . ) 5 7 , die mr. Willem van Beveren en mr. Pieter Govertsz. Keyser als secre
taris naast zich heeft gehad. De laatste vermelding van Cornelis Jacobi valt 
in 1510, wanneer hij een schepenbrief tekent 5 8. Daarmee ben ik echter al in 
de 16e eeuw gekomen en daarmee over de grens die Hugenholtz zich voor 
Leiden gesteld had. 

G 2 G A Dordrecht, sted. arch. tot 1572 inv. nr. 438, blz. 176, 416, 428. 
1 3 G A Dordrecht, sted. arch. tot 1572 inv. nr. 438, blz. 413. 
5 1 G A Dordrecht, sted. arch. tot 1572 inv. nr. 439, blz. 279. We vinden dit vermeld bij 

de uitbetaling van het zg. bodenbroet van verstorven renthen. Degene die kennisgat 
van het overlijden van iemand op wiens lijf de stad een rente had gevestigd, ontving 
daarvoor (oorspr. een stuk brood, later) een bepaald geldsbedrag, het bodenbrood ge
naamd. 

K G A Dordrecht, sted. arch. tot 1572 inv. nr. 15, nr. 785. 
6 8 G A Dordrecht, sted. arch. tot 1572 inv. nr. 441, fol. 94. Zie noot 54. 
5 7 G A Dordrecht, sted. arch. tot 1572 inv. nr. 439, blz. 312. 
5 8 G A Dordrecht, GPh G K inv. nr. 166. 
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Bijlage: 

C L E R C K E N (SECRETARISSEN) V A N D E S T A D D O R D R E C H T 

Vermeldingen die uitsluitend bij Matthijs Balen voorkomen zijn tussen haakjes geplaatst. 

1284 Jan 
1285 Jan 

1286 Jan 

1312 Didderic 

1355 (I. Theod.) 
1359 (Jacob Neve 
1365 (dez.) 
1374 Wilh. Vlaminc 
1377 (dez.) 
1378 dez. dez. 
1380 dez. 

1383 Willem Kauwe of Cau 

1386 Jacob Neve Michielsz. 
t 1387 juni 2 

1387 Heer Huyghen Jan Florisz. 
1388 dez. 

1390 (dez.) 

1391 (dez.) 

1397 dez. 

1399 dez. 

1400 dez. (t) (Iacop Hamert) 
1401 (mr. Jan Haesbeen) 
1403 (dez.) 
1404 (ontslagen 1404 januari 16) 

1409 (Jacop Tolner) 
1410 dez. 

1413 dez.* 
1414 dez. 

1415 dez. 

1419 dez.* 

1428 Aelbrecht Gherardi 

1436 (dez.) Jan van Zutphen 
1437 (dez.) 
1438 dez. 
1439 dez. (N. Boy) 
1443 (mr. Claes But) 
1444 (mr. Claes Scoenhout) 
1445 dez. dez. 
1446 dez. dez. mr. Jan van Slinghelant 
1447 (dez.) 
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1450 dez. dez. voor V, jaar dez. 

1455 dez. 

1457 (Io. Albert de Egmond) 
1458 dez. 
1459 a e z -

1461 dez. 
1462 (dez.) 
1463 (dez.) 
1464 dez. 

1465 (dez.) 

1470 dez. (I. L L . Blaeuw) 

1473 (I. Heyn) 

1476 (Corn. Backer) 
1 4 7 7 Jo. Govers 
1481 (H. Boys) 
1482 (dez.) 
1483 mr. Jan Brouwer* mr. Pieter Govertsz. Ke.jser 
1 4 8 4 (mr. Willem van Beveren) 
1485 dez.* dez. 

1487 <dez-> 
1488 d e z -
1489 (dez.) 
1490 dez. dez. dez. • „ *1 

(zie blz. 64) 
1493 (M. Brouwer = dez.) dez. 

1496 dez. t vóór 31 maart dez. 
1497 Corn. Jacobi 

1500 dez. 
tot 1510 t 1506 februari 9 ot 19 t 1503 november 3 

mr. Tielman Gherit Monensz. zoon 1510-1537** 
mr. Jacob de Vries Jansz. 1511-1545 
mr. Adriaen Woutersz. 1512-1536 
mr. Willeboert Uuytenbroeck 1540-1564 

Joh. de Naerssen Anthonides 1541-1559 
mr. Willem Scoeck Tielmansz. 1548-1554*** 
mr. Gherit Michaelsz. 1549-1574 
mr. Jacob Halling Pauli 1559-1596 november 25 t 

• In het aangegeven jaar wel in de bronnen vermeld, doch zonder aanduiding van enig ambt. 
« De jaartallen hebben betrekking op de jaren waarin deze personen als secretaris m de bronnen 

voorkomen. 
*** Scoeck komt ook voor als pensionaris in 1549 en in 1558. 
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A . A . A R K E N B O U T De valkerij in Voorne tijdens 
de middeleeuwen 

Het duingebied van Voorne, tegenwoordig een prachtig natuurmonument, 
waar, naast de gebruikelijke konijnen, een grote verscheidenheid van vogels 
voorkomt, vormde in de middeleeuwen het jachtgebied van de heren en 
vrouwen van Voorne. In die tijd werd hier naast de gewone jacht ook de val
kenjacht bedreven, want heer Gerard van Voorne had valkeniers in zijn 
dienst, zoals blijkt uit een acte gedateerd 14 maart 1331, waarbij Wouter de 
valkenaar van hem een lijfrente ontvangt van 30 sc. holl. per jaar L Het blijkt 
tevens uit de aanwezigheid van valkhuizen op de burcht van Oostvoorne 2 en 
het hof te Brielle 3 , terwijl ook het kasteel te Heenvliet zeer waarschijnlijk een 
valkhuis bezat. Daar de domeinrekeningen voor 1373 jammer genoeg ont
breken, zijn er over die tijd geen bijzonderheden bekend, die vinden wij pas 
wanneer hertog Albrecht van Beieren heer over dit gebied is geworden 4 . Als 
graaf van Holland, Zeeland en Henegouwen heeft deze een aantal valkeniers 
aan zijn hof verbonden. Het grafelijke gezin zal bij een verblijf te Oostvoorne 
of Brielle waarschijnlijk wel op de valkenjacht rond Oostvoorne en Rockanje 
geweest zijn, maar uit de rekeningen blijkt dat dit gebied bij uitstek geschikt 
was voor het africhten van deze vogels. 
Reeds in de jaren 1377/78 lezen wij dat Wouter en Willeken, 'mins heeren 
valkeniers' een maand te Brielle en Heenvliet verblijven, voordat ze naar 
Henegouwen trekken 5. Ze zijn er met valken, want men spreekt van 'hoenre 
die die voghele hadden'. In 1379 is Willeken opnieuw in Heenvliet en wel in 
mei en november 6 . Behalve de gewone kosten brengt hij dan een hoet tarwe 
in rekening. 
Vanaf 1418 is de burcht te Oostvoorne enige jaren lang de verblijfplaats van 
's graven valkeniers 7 . Op 29 mei 1418 nemen Hans Kousen en Jan de Groten 
hier met vijf knechten hun intrek. Een jaar later, op 3 maart voegt Jan Sceyf-
ter zich er met twee knechten bij. Ze blijven er tot 17 december 1420. Tijdens 

1 Leenkamer Holland, inventaris No. 90 f. 6. Het archief van de Leenkamer van Hol
land bevindt zich in het Algemeen Rijksarchief te 's-Gravenhage. Dit geldt ook voor 
de rekeningen van de rentmeesters der domeinen, die in de volgende noten worden 
aangehaald. 

2 Rekening No. 1380. 
3 Rekening No. 1362. 
4 N a het overlijden van vrouwe Machteld van Voorne als laatste van het geslacht Voor

ne, komt de heerlijkheid aan hertog Albrecht van Beieren, als graaf van Holland, aan 
welke grafelijkheid ze vervallen was. 

5 Rekening No. 1360. 
0 Rekening No. 1361. 
7 Rekening No. 1380. 
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Engelbert II, graaf van Nassau (1451-1504), heer van Breda, stadhouder der Neder
landse Gewesten van Filips de Schone; tijdgenoot van de heer Frank van Borselen. 

Rijksmuseum, Amsterdam. 
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hun verblijf komen ze wat betreft loon en onkosten voor rekening van de 
rentmeester van Voorne. Die onkosten zijn gespecificeerd en bevatten een 
aantal interessante gegevens. 
Hans Kousen en Jan de Groten houden samen gemiddeld 10 tot 13 valken 
met tijdelijk 2 tot 3 blaten 8 . Jan Sceyfter brengt slechts 2 valken mee. Ook 
valken die niet aan de graaf behoren worden afgericht. Zo houdt Jan de Gro
ten vier weken lang twee valken van de heer van Gaesbeek. 
Voor het onderhoud wordt elke dag per vogel een vast bedrag uitgetrokken 
als aasgeld n.1. een halve oude vlaamse grote. Telt men loon en onkosten bij 
elkaar, dan komt men tot het respectabele bedrag van ca. 1125 pond. 
Een valk is een kostbare vogel. In 1375 betaalt Willeken de valkenier voor 
een havic 21 lb. 6 sc. en voor een valk taarsel 17 lb. 10 sc.9. Hans Kousen 
koopt in 1418-20 1 0 twee valken voor 47 lb. 12 sc. Wanneer men dit verge
lijkt met de prijs van een paard, 16 lb. 10 sc. 1 1, krijgt men enige indruk van 
de waarde. 
Zowel Hans Kousen als Jan Sceyfter hebben de beschikking over een paard, 
terwijl ze tevens acht honden houden. 
Maanden lang moeten deze valkeniers te paard, vergezeld van hun in het 
rood geklede knechten 1 2 , vogels en honden een vertrouwd beeld in de duinen 
van Voorne zijn geweest. 
Op 8 december 1420 breekt het gezelschap op en trekt over het Brielse veer 
naar 's Gravenhage. 

De valkerij ten tijde van heer Frank van Boselen 

In zijn boek 'De valkerij in de Nederlanden' schrijft dr. A . E . H . Swaen: 1 3 

'De nederlanden zijn eigenlijk altijd meer het gewest van valkenvangers en 
africhters van jachtvogels dan wel van beoefenaars van dit weispel. Het is 
waar, de graven uit de verschillende huizen waren ijverige beoefenaren van 
deze jacht en later gaven de stadhouders zich ook gaarne aan de valkerij 
over, maar behalve in de dagen der Bourgondische graven, nooit op vorste
lijke schaal. Een machtige rijke adel bestond hier niet, behalve hier en daar 
in het oosten en zuiden van ons land en zoo vernemen wij dan ook zeer wei
nig van valkerij op grooten voet'. 

8 Blaat (blauwvoet) komt uit zuid-zuidoost europa - zie De Valkerij in de Nederlanden 
door dr. A . E . H . Swaen - W. J. Thieme, Zutphen 1937. 

8 Rekening No. 1359. Valktaarsel - mannetje (zie noot 8). 
1 0 Rekening No. 1380. 
1 1 Rekening No. 1379. 
1 2 Rekening No. 1380. 'gecoft ende betaelt 16 ellen roods lakens toten knechten caproen 

cousen ende clederen. 
1 3 'De Valkerij in de Nederlanden' blz. 23 (zie noot 8). 
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Deze opvatting is niet geheel juist, want het blijkt dat er ook in het westen 
van het land een adel was die de valkenjacht bedreef, waarvan heer Frank 
van Borselen wel één van de machtigste en rijkste is geweest. Als heer van 
Voorne staat het duingebied van deze eilanden tot zijn beschikking en het is 
dan ook niet te verwonderen dat een groep valkeniers een vast onderdeel van 
zijn hofhouding vormt. Deze groep bestaat reeds van 1436, ten tijde van het 
overlijden van zijn echtgenote, vrouwe Jacoba van Beieren, tot 1472, het jaar 
van zijn dood, uit een meester valkenier, drie tot vier valkeniers en twee 
knechten. 
Het loon van de meester valkenier bedraagt 13 pieters dat van een valkenier 
7 pieters of 6 pieters. Ook de volontair komt voor, want in de rekening over 
1437/38 1 5 leest men: 'Pierken int valchuys die tot geenen wedde en stont 
ende orloj gegeven wert ende gesent mit 3 stuc vogels tot Boudin van Borssel 
om aldaer te bliven. Hem gegeven te verdrincken 2 beyerse gulden 4 sc. 6 d.' 
In de elkaar opvolgende rekeningen van 1455-1470 kan men zien dat bij het 
overlijden van de meester valkenier één van de valkeniers zijn plaats inneemt. 
De valkeniers worden aangevuld met een nieuwe kracht of een van de knech
ten klimt op tot valkenier. Zo zien wij dat Pieter Messen(n)e, de meester val
kenier, na zijn dood wordt opgevolgd door Pieter Domasz, die echter in 1468 
zijn ontslag krijgt, omdat hij Reynken Gardenier heeft gekwetst. De valke
nier Willem Jansz. Pack krijgt nu zijn ambt. 
Vechtpartijen schijnen wel meer voor te komen, maar heer Frank van Bor
selen treedt er streng tegen op. Zo lezen wij in de rekening over 1467/68 van 
Jan Jansz. van Hulst die in 1459 reeds in zijn dienst is: 'Ende overmits dat hij 
gevochten Imdde tot meer reysen so gaf him mijn heer oirlof en him betaelt 
nae dat hij verdient hadde'16. 
Willem Aerntsz. brengt het in 1459 van knecht tot valkenier. Bij het overlij
den van heer Frank staat in de lijst van schulden ten laste van het sterfhuis 
Jan de Groenlendere als meester valkenier genoemd 1 1. 
Elke valkenier ontvangt jaarlijks een bedrag van 2 scilden voor een tabbaert. 

1 4 Codex Diplomaticus Neerlandicus uitgave van het Historisch Genootschap te Utrecht, 
2e serie le afdeling 1852, blz. 166 en volgende. 
'Rekening der testamentoren van wijlen Vrouwe Jacobs van Beyeren' (overleden ok
tober 1436). In deze rekening noemt men Gillis valkenier, Jan Merout valkenier, een 
out dienre, Daem de valkenier een out dienre, Oeltgen valkenier, Woudenberch 
hayckier Claeskijn hayckier. Gillis vinden wij in de rekening van heer Frank terug in 
1437/38. 

1 5 Rekening No. 5576. 
1 8 Rekening No. 5591. 
1 7 Als noot 14, blz. 149. 
1 8 Rekening No. 5577. 
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De belangstelling van heer Frank voor deze jacht blijkt al uit de rekening 
over de jaren 1439/40 1 8 . Dan ontvangt Claes Oirtz. namelijk 4 sc. 4 d. om
dat hij naar Geervliet is geweest 'om mijns joncheeren valkenaers van Gaes-
beke bij mijnen heer te brengen.' Bij hun vertrek ontvangen ze een fooi. Die 
belangstelling moet ook algemeen bekend zijn geweest, want regelmatig ont
vangt hij geschenken in de vorm van valken, havikken en sperwers. De knech
ten die de vogels brengen krijgen steeds een fooi 'lancv eter geld' genaamd, 
naar de leren riem waarmede men de vogel vasthoudt. Zo schenkt de bisschop 
van Keulen in 1438 6 valken en een blaat en in 1440 2 rode valken; de 
jonkheer van Nassouwen in 1439 2 havikken, de jonkheer van Bergen in 
1440 2 havikken en een taarsel, de kastelein van de burcht van Oostvoorne 
een rode valk, de baljuw van Rijnland een valk, de schout van Amsterdam 
een havik, Philips van Wassenaar 3 valken, de heer van Haastrecht in de 
loop der jaren rode valken, blaten en een sperwer, de koster van Dirksland 
een valk. Claes Matthijs en andere kooplieden uit Del f t 1 9 laten in 1459 door 
Claesken die valkenaer ute Haghe een havik brengen 2 0 . 
Zoals men ziet zijn het zowel adel, geestelijkheid als burgers die deze schen
kingen doen. Voor Claes Matthijsz. (mijns heren brouwer) uit Delft was daar 
wel reden voor, want uit een andere rekening blijkt dat hij in dat jaar in ja
nuari bier heeft gezonden 'dat niet drinckelijk en was mits grooter southeyt en 
andere gebreke'. 
In 1439 laat heer Frank door Pierken de valkenaer een havik ophalen bij 
de jonkheer van Nassouwen en de drossaard van Brabant 2 1 . 
De vogels worden echter ook rechtstreeks in het buitenland besteld of in het 
binnenland gekocht. Het blijkt dat deze bestellingen soms gezamenlijk wor
den gedaan. Zo lezen wij dat op 18 november 1456 een valkenier van de 
hertog van Bourgondië bij heer Frank van Borselen verschijnt met het be
richt dat de valken uit Noorwegen, die de heer van Charloys en Adriaan van 
Borselen samen met hem in bestelling hebben, zijn aangekomen, terwijl een 
maand later een partij valken uit 'Oestland' arriveert, waarin zowel heer 
Frank als de heer van Charolais, Adriaan van Borselen en de heer van Anoy 
een aandeel hebben 2 2 . Met twee man reist Pieter Massenner de meester val
kenier dan naar Brussel om aan het verzoek, om de vogels te komen bekijken, 
te voldoen. In 1464 koopt hij van een man drie haycken (havikken) voor 
10 sc. 3 g. die deze uit Noorwegen heeft gebracht en op 28 juli van een 
'havicker' 5 havicken en 2 sperwers voor 22 sc. IIV2 g. In 1466 van Jan van 
Hulst, valkenaar, een geervalk en een slechten valk voor 2 lb. 15 sc. g. 'ende 
hij mijnen heer gebracht hadde uut Noorwegen.' 

1 0 Claes Matthijsz. is mijns heren brouwer te Delft. Rekening No. 5614. 
2 0 Rekening No. 5583. 
2 1 Rekening No. 5577. 
2 2 Rekening No. 5580. 
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Op hoge leeftijd koopt heer Frank nog steeds vogels. Zo in 1468 een havik 
van Coman Clais voor een gouden kroon, dat is 4 sc. 11 g. In die tijd treft 
hij ook een schikking met Michiel Dasson, een leverancier van vogels, die 
een vordering op hem heeft voor in de loop der jaren bestelde vogels. In de 
rekening schrijft men dat deze Michiel 'him seere beclaghende was van voge
len die hij voirtijts in noorwegen gehaelt ende voor mijnen heere hier ge-
brocht had.' Blijkbaar waren ze niet geaccepteerd en had hij ze met verlies 
moeten verkopen. Om dit weer goed te maken kent men hem een bedrag toe 
van 2 lb 10 sc. 2 3. 

Voor de valken gebruikt men de reeds genoemde lancveter en verder hand
schoenen, huiven, bellen en maliën. De handschoenen en lancveters koopt 
men in het zuiden, onder anderen in 1459 te Brussel een dozijn valkenhand
schoenen en drie dozijn lancveters en in 1468 te Antwerpen 9 valkenaers-
handschoenen. De huiven (kappen van leer om op de koppen van de vogels 
te zetten) worden te Brielle gemaakt door oude Jan van Duffle. In het boek 
van de heer Swaen worden ook de bellen genoemd, die men aan de poten 
van de vogels bevestigde. Volgens een engelse mededeling uit 1486 komen 
die uit Dordrecht. In onze rekening koopt men ze te Bergen op Zoom: 
1457 '7 dach in december in de coude Berger marct. . . gecocht 6 dozijnen 
bellen elke douzijn 12 g. 6 sc. g.'24. 
De malie is een ring die met een smal reepje aan het been van de vogel is be
vestigd. Deze ring, meestal van zilver, draagt de naam of het wapen van de 
eigenaar. Heer Frank van Borselen betrekt ze van zijn zilversmeden Heynric 
en Anthonis van Groesbeke, meestal per dozijn. Het nut van dit eigendoms
bewijs blijkt wanneer er vogels ontsnappen. In de rekeningen treffen wij dan 
ook posten aan als: 'om te zueken een vogel die ongereedt gevlogen was, ver
teert eenen gr.' of 'hebben 4 gesellen gesocht eenen vogel ende ongereet ge
vlogen was ende hebben verteert t zamen 8 gr.'25. Worden ze buiten het ge
bied van de heerlijkheid gevangen, dan loont het om de eigenaar te waar
schuwen. Zo reist Daenken de cock in december 1461 naar Utrecht en be
taalt 'des domproests van Utrecht dieners van eenen valcke die zij opgenomen 
hadden mijnen lieer toebehorende 4 sc. 6 g.'26. Ze worden ook wel van grote 
afstand gebracht, 'oen een man van Haarlem 12 sc. 3 g. die heer Frank zijn 
geervalck terug brengt uit Vriesland' 27'. 

2 3 Rekening No. 5592. 
2 4 Rekening No. 5581. 
2 5 Rekening No. 5615. 
2 0 Rekening No. 5585. 
2 7 Rekening No. 5589. 
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Valkhuizen 

Over valkhuizen bevatten de rekeningen ook bijzonderheden. Behalve die te 
Oostvoorne en Brielle worden deze ook genoemd te St. Maartensdijk en bij 
het huis dat heer Frank te 's Gravenhage bezit. Meestal zullen ze van steen 
zijn geweest met een ruimte, waar de kooien voor de vogels zijn geplaatst: 'de 
muyten daer mijns heren valck in stonden'28. 
In Brielle is het tot 1464 een oud gedeelte van een hofgebouw dat als valkhuis 
dienst doet. In dat jaar bouwt men daar een nieuw valkhuis, waarvan men 
het gebruikte materiaal en de kosten in de rekening opneemt2 9. 'Item uit be-
vele van mijnen heer gemaect een nieu huys ten Briele achter in de plaets daer 
voirtijts de vrouwe van Voirne inne plach te liggen ende heet nu t valckhuys 
ende t wasehuys ende heeft gecost mit houtwerck, yserwerck, tegelen, latten, 
bacsteen, calcx, zant enz. gelijck t boucxken dairt van punte te punte inne 
geschreven staet inhout ende men hier overlevert 24 lb. 16 sc. 3 g. 8 m.' 
De glazenmaker zet glas 'aent nieu valckhuys aen Floris de bastaerts camer 
van Borselen.' Het nieuwe huis staat dus niet afzonderlijk. In de winter kan 
men de gebouwen verwarmen, wat blijkt uit reparaties aan schoorsteen of 
haard. 
Het zijn waarschijnlijk de knechten die er ook slapen 3 0 . 
'(1453) Item den 23e dach in aprill betaelt Lem Aelbrechts een bedde van 
twee ellen coste 12 sc. 6 d. g. 
Item noch een dekene 2 V2 ellen breet coste 2 sc. 4 g. Dit bedde ende deken 
gelevert int valckhuys in den Bryel facit 14 sc. 10 g.' 
Met de dood van heer Frank van Borselen, verdwijnen de valken uit de reke
ningen. 

2 8 Rekening No. 1380. 
a Rekening No. 5588. 
; " Rekening No. 5578. 
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Boekennieuws 

Drs. R. R E N T E N A A R H E T N I E U W E O O R K O N D E N B O E K V A N 
H O L L A N D E N Z E E L A N D * 

Lange tijd heeft men bij ons gemeend, dat een oorkondenboek alleen maar 
een boek met oorkonden hoefde te zijn. De werken van Van Mieris, Van den 
Bergh en de Fremery boden dan ook nauwelijks meer dan dat. Pas bij het 
onvoltooide oorkondenboek van Obreen kon men merken, dat langzamer
hand nieuwe inzichten door begonnen te breken over wat er wel en niet in een 
dergelijk werk zou moeten staan. Het nieuwe Oorkondenboek van Holland 
en Zeeland door A . C. F. Koch stelt echter alles wat er tot nu toe op dit ge
bied in ons land gepresteerd is verre in de schaduw. Hier wordt nu eens ver
toond hoe een oorkondenboek er werkelijk uit moet zien. Niet alleen maar 
een paar honderd achter elkaar afgedrukte teksten, maar een uitgebreid kri
tisch apparaat, dat het mogelijk maakt de oorkonden als historisch dokument 
en als dokument met een historie te zien. Er is dan ook alle reden aanwezig 
om aan deze belangrijke uitgave in 'Holland' enige speciale aandacht te be
steden. 
Oorkonden vormen belangrijke geschreven steunpunten in onze merendeels 
tekstenloze middeleeuwse geschiedenis. Dat heeft men in die tijd zelf ook al 
gezien. Vandaar, dat men de weinige dokumenten, die er bestonden, vaak 
weer opnieuw bekrachtigd heeft. Vandaar ook, dat men zo dikwijls getracht 
heeft valse oorkonden te vervaardigen, die de waarde van een echt bewijs
stuk moesten krijgen. De wetenschap die zich bezig houdt met het ontstaan en 
de geschiedenis van oorkonden, met de vraag of ze echt of vals zijn, noemt 
men de diplomatiek. Wie zich daar wel eens in verdiept heeft, weet, dat in dit 
vak de kleinste details soms van het grootste belang kunnen zijn. Een oor
kondenboek is in de eerste plaats een diplomatisch werk. Daarom zal een be
spreking ervan zich af en toe op een punten-en-komma's-niveau af moeten 
spelen. Ik hoop, dat de lezers van 'Holland' het mij niet kwalijk zullen nemen, 
dat ik daar zo nu en dan ook niet geheel aan kan ontkomen. 
Wie het Oorkondenboek van Koch met zijn voorgangers vergelijkt, zal mer
ken, dat er op sommige punten minder in staat. Dat hangt samen met Koch's 
strenge opvattingen over wat er in een oorkondenboek dient te worden afge
drukt. Daarin horen naar zijn mening alleen maar oorkonden, welk begrip 
hij definieert als 'een geschrift dat met inachtneming van bepaalde vormen is 

* Koch, A . C. F., Oorkondeboek van Holland en Zeeland tot 1299. dl. 1, Einde van de 
7e eeuw tot 1222. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1970, X X I I , 634 blz., prijs ƒ 90,-. 
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opgemaakt om te dienen tot getuigenis en bewijs van een rechtshandeling of 
een rechtsfeit'. Daardoor vallen brieven, goederenlijsten, annalen etc. er bui
ten. 
Ook geografisch neemt hij zijn arbeidsterrein minder ruim als zijn voorgan
gers. Gebieden die in 1299 nog niet officieel tot Holland behoren, zijn niet 
opgenomen. Voor oorkondenbetreffende het Gooi, Amstelland, Woerden, Bo
degraven, IJselstein, Polsbroek, Heusden en Altena dient men dan ook de 
oudere Hollandse Oorkondenboeken of het Oorkondenboek van Utrecht ter 
hand te nemen. Hoewel het standpunt van Koch over deze zelfgekozen be
grenzing formeel volkomen juist is, valt het toch te betreuren, dat hij niet wat 
meer territoir opgeëist heeft. De diplomatiek is het enige gebied waar impe
rialistische neigingen toe te juichen zijn. Zeker in dit geval, waar wij dan zijn 
visie op een aantal belangrijke oorkonden hadden kunnen vernemen. Verder 
is het voor mij ook een probleem of de stukken, waarin de Ottonen het vis
recht op het Almere aan de kerk van Utrecht schenken, niet opgenomen had
den moeten worden. Dat hangt echter samen met de vraag of je in 1299 al 
van Hollandse 'territoriale' wateren mag spreken. 
Men dient er ook rekening mee te houden, dat de oorkonden van buiten Hol
land en Zeeland wél opgenomen zijn als de graaf van Holland of een van zijn 
familieleden er als getuige in genoemd worden, maar niet als de getuigen 
slechts Hollandse of Zeeuwse partikulieren zijn. Een dergelijke gezagsgerichte 
beslissing van de bewerker van het Oorkondenboek valt natuurlijk te betreu
ren. Aan de andere kant vrees ik, dat het werk er bij het opnemen van alle 
Hollanders en Zeeuwen zoveel omvangrijker op geworden zou zijn dat het 
nooit afgekomen was, terwijl we op volledigheid zelfs niet hadden mogen ho
pen. 
Om als oorkonde voor opneming in het Oorkondenboek in aanmerking te 
komen, moest een stuk aan 'bepaalde vormen' voldoen. De grenzen lagen 
enerzijds bij het op zich zelf staande, behoorlijk bekrachtigde dokument, an
derzijds, onder bepaalde omstandigheden, bij het schriftelijk getuigenis, dat 
een zekere 'vormelijkheid van redaktie' vertoonde. Er valt natuurlijk te twis
ten over de vraag, wanneer de vormelijkheid zozeer ontbreekt, dat het stuk 
niet meer aan deze definitie van een oorkonde voldoet. Koch is daar niet he
lemaal duidelijk over. Bepaalde Egmondse optekeningen heeft hij bijvoor
beeld niet opgenomen, ook al vertoonden ze een aantal oorkonden-kenmer
ken, zoals invocatie (d.i. de aanroeping van God of de Drie-eenheid) en in-
titulatie (d.i. de aankondiging van de naam van degene die de oorkonde uit
vaardigt). Is de aanwezigheid van een getuigenlijst soms het beslissende cri
terium? 
In het totaal telt dit deel 423 nummers. Hierbij gaat het in de eerste plaats om 
teksten van echte en vervalste oorkonden, die ons overgeleverd zijn. Nieuw is 
echter, dat Koch ook oorkonden opgenomen heeft, waarvan de tekst niet 
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meer voorhanden is, de z.g.n. deperdita. Het lijkt me dat hij de historici daar
mee een belangrijke dienst bewezen heeft. We mogen er immers wel van uit 
gaan, dat veel oorkonden in de loop der eeuwen door allerlei oorzaken ver
loren gegaan zijn. Soms is de vermelding in een jongere oorkonde, dat er een 
ouder stuk aan vooraf gegaan is, het enige spoor wat wij er van vinden. Vaak 
ook kennen we dergelijke oorkonden alleen uit summiere aantekeningen in 
oude archiefinventarissen. Steeds wanneer het bestaan van een, nu verdwe
nen, stuk 'expressis verbis' vermeld werd, heeft Koch er een apart nummer 
voor ingeruimd. Daardoor heeft hij voor ons duidelijk de mogelijkheid ver
groot om bepaalde overheidsbeslissingen over een langere termijn te volgen 
of de herkomst van sommige dokumenten beter te begrijpen. 
Het is met het middeleeuwse oorkondenwezen in Europa merkwaardig ge
steld. De tijd waaruit de oudste oorkonden dateren verschilt van land tot land 
en van streek tot streek. In Italië valt er bijna een continuïteit vanaf de oud
heid aan te wijzen. Voor sommige delen van Skandinavië kan men daaren
tegen zeggen, dat de prehistorie er, wat de afwezigheid van geschreven be
richten betreft, tot 1500 na Chr. voortgeduurd heeft. Ook de hoeveelheden 
waarin die oorkonden ons overgeleverd zijn, verschillen vaak sterk. In Beie
ren telt men 35.000 oorkonden, die van vóór 1200 dateren, terwijl Holland 
en Zeeland tot datzelfde tijdstip bij wijze van spreken over niet meer dan an
derhalve oorkonde en een falsumpje beschikken. 
Die schaarste aan dokumenten maakt het de historicus niet makkelijker. Im
mers, hij heeft nauwelijks de kans om problemen die hij aan de hand van de 
éne oorkonde niet op kan lossen, door middel van de andere tot klaarheid te 
brengen. Hem rest niets anders dan in plaats van tien oorkonden één keer, 
die éne oorkonde tien keer te lezen. Dan moet dat stuk echter wel tot in de 
puntjes uitgegeven zijn. Dat wil in de eerste plaats zeggen, dat er bij de trans
scriptie absoluut geen fouten gemaakt mogen zijn. Heeft men met afschriften 
te doen, dan dienen de tekstverschillen aangegeven te worden. Korrekt over
schrijven was namelijk ook in de middeleeuwen een moeilijk vak. Niet alleen 
namen van plaatsen en personen hadden daarbij veel te lijden, hele zinsdelen 
raakten soms in het ongerede. Wilde de uitgever van een tekst nu toch de 
meest oorspronkelijke versie daarvan reconstrueren dan moest hij vaak kie
zen uit een aantal varianten. In de oudere oorkondenboeken werd deze keuze 
meestal niet aangegeven. Daardoor was de lezer volstrekt afhankelijk van de 
beslissingen die de uitgever ten aanzien van bepaalde namen en passages ge
nomen had. Dit nu is bij het nieuwe Oorkondenboek absoluut niet meer het 
geval. Onderaan de bladzijden heeft Koch aangegeven welke tekstvarianten 
hem ter beschikking stonden. Dat heeft het grote voordeel, dat de lezer nu zelf 
ook uit kan maken hoe hij de tekst van een oorkonde gereconstrueerd wil 
zien. De tijd van het autoritaire oorkondenboek lijkt definitief voorbij te zijn. 
Aan veel oorkonden, zoals ze nu in de archieven liggen, zit een luchtje. Soms 
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zijn ze helemaal vals, soms zijn ze voor een deel vals. Vaak ook zijn ze in 
slechte afschriften overgeleverd. In ieder geval plaatsen ze de uitgever van 
een oorkondenboek voor talloze problemen waar hij een oplossing voor moet 
zien te vinden. De kwestie van de afschriften en de tekstvarianten hebben we 
zojuist behandeld. Hoe staat het echter met de vervalsingen? 
Wie het Oorkondenboek doorbladert zal merken, dat hier en daar oorkonden 
of delen daarvan tussen scherpe haken staan. Daarmee heeft Koch aan willen 
geven, dat die tekstgedeelten door een jongere hand zijn toegevoegd of dat hij 
die passage als onecht aanmerk. Zoals men weet speelt het probleem vals-of-
echt vooral een rol bij de oorkonden die op de abdij van Egmond betrekking 
hebben. De hoeveelheid diplomatisch kruit die daar in de loop der eeuwen op 
verschoten is, mag niet gering genoemd worden. In deze eeuw is het natuur
lijk vooral Oppermann geweest, die zich daarmee bezig gehouden heeft. Nu 
moet men evenwel niet denken, dat zijn mening het laatste woord over allerlei 
Egmondse kwesties is. Integendeel zelfs! Waren veel van zijn opvattingen al 
door Meilink aangevallen (P. A . Meilink, De Egmondsche Geschiedbronnen. 
's-Gravenhage 1939), Koch verwijdert zich nog verder van hem, zowel wat 
de datering der handschriften als wat het probleem der vervalsingen betreft. 
Het opvallende daarbij is, dat hij veel minder spoken ziet als Oppermann. 
Vreemde zinswendingen en ongewone termen zijn voor hem nog niet onmid
dellijk een reden om een oorkonde vals te verklaren. Vergelijken we maar 
eens het oordeel van de twee heren over een aantal door hen beiden afge
drukte stukken. Een oorkonde van 922 wordt door Oppermann (Fontes Eg-
mundenses, blz. 105*) een vervalsing van ± 1172 genoemd, terwijl Koch 
(nr. 28) hem als echt beschouwt. Deze koestert ook geen wantrouwen tegen 
zijn nr. 40, een oorkonde van 969, die volgens Oppermann (id. blz. 106*) 
eveneens omstreeks 1172 vervalst was. Hetzelfde geldt o.a. voor de num
mers 121, 152 en 169 bij Koch, die door deze als echt beschouwd worden, 
maar door Oppermann vervalsingen van ± 1215 genoemd worden. De ar
gumenten van Koch zijn daarbij vaak zeer overtuigend. Ieder die dus nu nog 
alleen op het kompas van Oppermann wenst te varen, doet dat dan ook be
slist voor eigen risico. 
Bij het werken met dit Oorkondenboek zal de lezer merken, dat de uitgever 
een valsheids-begrip hanteert dat enigszins ongewoon aandoet. Vooral bij een 
aantal sjibbolethen uit de vaderlandse diplomatiek, zoals de oorkonde van 
1083, treedt dit duidelijk aan de dag. Het is niet ongebruikelijk een oorkonde 
vals te noemen als hij later is opgesteld dan het tijdstip waarop hij heet te zijn 
uitgevaardigd en buiten medeweten van degene op wiens naam hij gesteld is. 
Zo geredeneerd zouden o.a. de nummers 88, 94, 99 en 102 tussen scherpe 
haken moeten staan. Het merkwaardige is nu, dat dat niet of slechts ten dele 
het geval is. 
Nemen we als voorbeeld nr. 88, de beroemde of beruchte oorkonde van Die-
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derik V voor de abdij van Egmond uit 1083. In een elf (!) bladzijden lange 
kopnoot gaat Koch de hele diplomatische geschiedenis van dit stuk na. Alle 
argumenten die er in de loop der eeuwen voor of tegen uitgebracht zijn, 
neemt hij onder de loupe. Zijn conclusie luidt (blz. 178): 'De onderstaande 
oorkonde is derhalve onecht. Zij is gemaakt tussen september 1125 en om
streeks 1150'. De scherpe haken, die wij nu verwachten, ontbreken evenwel. 
Koch gaat er namelijk van uit, dat er op 26 juli 1083 wel degelijk een oor
konde of een daarmee gelijk te stellen formele notie door Diederik V voor 
Egmond uitgevaardigd is. De tekst daarvan zou door de maker van het on
echte stuk benut zijn. Omdat voor Koch echter alleen 'een oorkonde zonder 
echte 'Vorlage' een falsum is, wil hij dit stuk niet als onecht bestempelen. 
Iets dergelijks treffen we ook aan bij nr. 94. Koch: 'dat deze oorkonde in de 
huidige staat onecht is, lijdt geen twijfel'. We hebben hier te maken met 'een 
tekst die gebaseerd is op een, thans verdwenen, min of meer formele opteke
ning'. Daar hij de oorspronkelijke kern niet goed van de latere toevoegingen 
wist te scheiden, heeft hij van het plaatsen van scherpe haken afgezien. Nr. 
99 biedt ons eigenlijk dezelfde aanblik. Ook dit stuk 'is waarschijnlijk gespon
nen rondom een echte, min of meer formele kern', waarbij het voor Koch 
weer de vraag is of de onechte redaktie ooit de uiterlijke vorm van een oor
konde gehad heeft. 
Weer dus die 'min of meer formele kern', waar het criterium van vals of echt 
aan opgehangen wordt. Dit nu lijkt mij een verkeerd uitgangspunt. We dienen 
een oorkonde te beoordelen zoals die voor ons ligt en niet naar de situatie 
die er mogelijk aan vooraf gegaan is. Als Koch dan ook meent, dat er aan 
deze en andere door hem onecht genoemde oorkonden een echte, 'min of 
meer formele' optekening te grondslag ligt, dan zou hij mijns inziens conse
quenter geweest zijn als hij daaraan een apart nummer gegeven had, zoals hij 
nu ook bij deperdita gedaan heeft. 
Voor zover ik heb kunnen nagaan zijn twee vervalsingen niet meer opgeno
men, die vroeger nog wel in de oorkondenboeken figureerden. In beide ge
vallen betrof het latere geleerdenvervalsingen. Het ene was een stuk, dat bij 
Obreen in zijn Oorkondenboek als nr. 127 afgedrukt stond en een schenking 
van Godfried I van Brabant aan de abdij van Middelburg uit 1122 heette te 
zijn. Bonenfant heeft van deze oorkonde aangetoond, dat hij in de zeventiende 
eeuw door Alexander Butkens vervaardigd is met het doel om een aantal aan
zienlijke geslachten aan middeleeuwse voorvaderen te helpen. 
Daarnaast heb ik het oorkonde-achtige stuk op het oog, dat o.a. bij Van 
Mieris in zijn Charterboek, deel I, blz. 161, afgedrukt staat. Ogenschijnlijk 
gaat het hier om een uitvaardiging van Keizer Otto I V te Valencijn op 23 
juli 1214. In werkelijkheid blijkt het echter een prozabewerking te zijn van 
de rede die Otto voor de slag bij Bouvines gehouden zou hebben en die Wil
lem Brito in zijn gedicht de 'Philippide' opgetekend had. Winckelmann (Sit-
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zungsberichte der K . B . Akademie der Wiss. zu München, Phil.-hist. Abt. 
1876, blz. 661 vlg.) heeft aangetoond, dat men al in de middeleeuwen aan 
deze rede allerlei formele kenmerken gegeven heeft. De lijst met getuigen, 
waaronder graaf Willem I van Holland, de plaats van uitvaardiging en de 
datum zouden er door Goldast in de zeventiende eeuw bij verzonnen zijn. 
Behalve de eigenlijke tekst van de oorkonde biedt Koch bij ieder nummer 
nog een smakelijk voorgerecht in de vorm van een uitgebreide kopnoot. 
Daarin wordt in de eerste plaats de handschriftelijke overlevering behandeld. 
Niet alleen van nog bestaande originelen en afschriften krijgen we een opga
ve van hun huidige verblijfplaats en, voor zover het de originelen betreft, een 
beschrijving van hun uiterlijk en bezegeling. Ook over verdwenen originelen 
en afschriften tracht Koch ons zoveel mogelijk informatie te verschaffen. Hij 
vermeldt ook de dorsale notities (de aantekeningen op de achterzijde van de 
oorkonde) en de opschriften waaronder de stukken in oude registers opgete
kend staan. Verder geeft hij de onderlinge afhankelijkheid van de verschillen
de afschriften aan, waarbij hij in principe alle copieën tot 1800 in zijn onder
zoek betrekt. 
Gezien de nauwgezetheid die van dit Oorkondenboek afstraalt, lijkt het mij 
niet waarschijnlijk, dat Koch veel afschriften over het hoofd gezien zal heb
ben. Slechts bij toeval stuitte ik er op een paar die hem kennelijk ontgaan 
zijn. 

Koch nr. 100 (1118): 'afschrift naar Van Mieris', Verslagen omtrent 's Rijks 
Oude Archieven. 1915, dl. 2, blz. 151, regest 1. 
Koch nr. 151 (1162): 'het Latynsche afschrift vandien Brief door goede gun
ste van den Heer Frans van Mieris, vlytigen onderzoeker en schranderen ken
ner der Nederlandsche oudheden', [Martinus van Nevelt]: Handvesten, Oc-
troyen, Privilegiën en Regten, aan de stede Vlaardingen . . . vergunt of be
vestigt, 's Graaven-haage, 1772 en Utrecht, 1775, blz. 373 vlg. Uit het onge
pagineerde voorbericht, dat alleen in de Haagse druk van dit werk te vinden 
is, blijkt, dat dit boek al in 1742 grotendeels persklaar was. Vandaar ook, dat 
de samensteller ervan nog niet van het in 1753 uitgegeven eerste deel van het 
Charterboek van Van Mieris gebruik heeft kunnen maken,maar bij de mees
ter zelf om een afschrift heeft aangeklopt. 
Koch nr. 159 (1165): 'MS. op perkament van de Kerk van Utrecht, gecolla
tioneerd naar 't Ms. van Boekenberg', Voorlopig Register van Charters . . . 
Stad en Lande betreffende. Groningen, 1789, blz. 7. 
Koch nr. 230 (1198): zeventiende-eeuws afschrift, A . P. van Schilfgaarde, 
Het Archief der Heren en Graven van Culemborg. 's-Gravenhage, 1949, inv. 
nr. 3018, vgl. regest nr. 1. 
Koch nr. 412 (1221): afschrift 'in een goed geconserveerd register uit het 
laatst der vorige eeuw', in 1888 aanwezig op het stadhuis te Tolen, A . Hoile-
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stelle en P. Laban, Inventaris van het Oud-Archief der stad Tholen. Tholen, 
1888, blz. 3, nr. 1. 

Na de handschriftelijke overlevering volgt bij ieder nummer een overzicht van 
de gedrukte facsimile's, de drukken van de oorkondentekst, de gepubliceerde 
vertalingen uit het Latijn en de gepubliceerde regesten. Ik krijg de indruk, dat 
Koch wat deze rubriek betreft een wat minder gelukkige zoekneus gehad 
heeft. Wandelend langs de boekenkasten van het Bureau voor Naamkunde en 
Nederzettingsgeschiedenis kwam ik tenminste nogal het een en ander tegen 
wat hij niet opgemerkt had. Voor zover het gedrukte facsimile's betreft is dat 
natuurlijk jammer, omdat deze de lezer nu juist in staat stellen de paleogra-
fische vaardigheid van de bewerker van het Oorkondenboek te controleren. 
Een afbeelding van het handschrift B , fol. 110 van Koch nr. 125 (1147-1148) 
vindt men in het Feestprogramma ter gelegenheid van de viering van het 900-
jarig bestaan van Heemskerk van 31 augustus tot en met 8 september 1963, 
blz. 5. Een fragment van Koch nr. 137 (1156) staat afgebeeld in C. Mol : Uit 
de geschiedenis van Wormer. Wormerveer, z.j., t.o. blz. 32. Koch nr. 423 
(1222) tenslotte is in facsimile afgedrukt in W. de Mooij, Uit Voorhouts ver
leden. Voorhout, 1964, blz. 13. 
E r ontbreken nogal wat opgaven van drukken. Nu is dat helemaal geen 
ramp. Waar er soms één niet vermeld wordt, staan er vijftien anderen wel. 
Er zijn ook mensen, die zich afvragen of de opgave van al die drukken nu wel 
zo nodig is. Het lijkt mij wel. Immers, oorkonden zijn bedoeld om er iets mee 
te bewijzen. In eerste instantie gaat het er om te bewijzen, dat een belening, 
een schenking of een andere rechtshandeling voltrokken is. Later gaat men 
ze gebruiken om te bewijzen, dat bepaalde historische ontwikkelingen en ge
beurtenissen plaats gevonden hebben. Om sneller en meer profijt te kunnen 
krij gen van de informatie die in de oorkonden vervat zit, drukt men ze af in 
oorkondenboeken, regestenlij sten etc. In de loop der eeuwen worden oorkon
den van juridisch bewijsmiddel historisch bewijsmiddel. Dit is ook de manier 
waarop wij ze nu gebruiken. We weten echter allemaal, dat ieder volgende 
generatie in dezelfde oorkonde steeds weer iets anders leest dan de voorgaan
de. Daarom moeten we ook steeds weer terug naar de bronnen, willen we ons 
onderzoek zo vrij en onbevangen mogelijk verrichten. Helemaal vrij zijn we 
daarbij natuurlijk nooit. We hebben altijd te maken met de studies en opvat
tingen van onze voorgangers. Voor zover het middeleeuwse problemen be
treft is het dan heel belangrijk te weten, welk instrumentarium zij gebruikt 
hebben of gebruikt kunnen hebben. Daarom is een overzicht van alle oudere 
oorkondendrukken ook noodzakelijk. We weten dan uiteraard niet of een 
vroegere historicus ze gebruikt heeft, maar we kennen wel de mogelijkheden 
die voor hem open stonden. 
Het heeft geen zin hier de drukken en regesten op te sommen, die ik nog ge-
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vonden heb. Slechts een paar gevallen wil ik noemen, omdat die voor het his
toriografisch beeld van het gebruik van de betreffende oorkonden wel van be
lang zijn. Uit de opgaven bij Koch van de nummers 179, 180 en 189 (alle uit 
1177) zou men de indruk krijgen, dat deze oorkonden tot nu toe in Neder
land niet uitgegeven waren. Dit is echter niet het geval. A l in 1748 heeft Ge-
rard van Loon ze afgedrukt in zijn 'Historisch bewys, dat het Graafschap van 
Holland, sedert het begin der Leenen . . . altyd een Leen des Duytschen Ryks 
geweest is', blz. 14-16 van de Bewysstukken behoorende tot de . . . Eerste 
Verdeeling. Het ging hier om stukken, die door keizer Frederik I in Italië 
uitgevaardigd waren en waarin graaf Floris III als getuige genoemd werd. 
Een andere druk van een oorkonde die misschien vermeld mag worden, be
treft Koch nr. 151 (1162). Daarvan wordt alleen de editie in het Charterboek 
van Van Mieris opgegeven. Hetzelfde stuk is echter ook uitgegeven in de al 
eerder genoemde Handvesten van Vlaardingen, blz. 373 vlg. De uitgever van 
dat werk heeft daarbij in een uitgebreide voetnoot het vermoeden uitgespro
ken, dat deze oorkonde geïnterpoleerd was, d.w.z. dat latere handen er toe
voegingen in aangebracht hadden. 
Na het overzicht van de ongedrukte en gedrukte overleveringen van het stuk 
volgt bij vele nummers vaak nog 'informatie ter bevordering van het begrip 
en het gebruik van de behandelde oorkonde'. Daarin houdt Koch zich bezig 
met dateringsproblemen, echtheidsvraagstukken en de verhouding tot andere 
teksten. Nu eens beslaat dit geheel niet meer dan één alinea, dan weer is een 
dergelijk commentaar uitgegroeid tot een waar historisch exposé, waarin veel 
meer aan de orde komt dan alleen de behandelde oorkonde of oorkonden-
groep. Ik wijs er bijvoorbeeld op, dat in de kopnoten bij de stukken die uit de 
Egmondse traditie stammen, ook de datering en de betrouwbaarheid van het 
Gravenregister en de Annales Egmundenses ter sprake komen. 
Koch's commentaren zijn scherpzinnig en ter zake. Mede door hun goede 
kwaliteit is dit zo'n voortreffelijk oorkondenboek geworden. Dat ik bij som
mige nummers toch nog een aantekening wil maken, moet men niet zozeer als 
kritiek dan wel als aanvulling beschouwen. 
Koch nr. 21 (889) en 28 (922): A l heel lang heeft men ingezien, dat deze 
oorkonden voor de historische geografie van West-Nederland van het grootste 
belang zijn. Eeuwenlang is men echter ook al stuk gelopen op het feit, dat de 
toponiemen die in deze stukken genoemd worden, merendeels niet te lokali
seren zijn. Vooral het geheimzinnige Swithardeshaga heeft men willen verbin
den aan vrijwel iedere oude boomstronk, die tussen Hollum en Heinkeszand 
uit de grond gehaald is. Ook Koch heeft zich aan gissingen met betrekking tot 
de ligging van dit bos gewaagd. Hij spreekt het voorzichtige vermoeden uit, 
dat Swithardeshaga misschien op de zuidgrens van Kennemerland gezocht 
moet worden. Hij verwijst daarbij o.a. naar J. K . de Cock: Bijdrage tot de 
historische geografie van Kennemerland in de middeleeuwen. Groningen, 
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1965, blz. 55 vlg., die mijns inziens op dit punt echter niet zo overtuigend is. 
Een interpretatiefout lijkt mij ook, dat hij er toe neigt Swithardeshaga als een 
gouwgrens te beschouwen. Dit blijkt echter nergens. De Rijn, die in nr. 21 
genoemd wordt als begrenzing van het gebied waarbinnen bepaalde goederen 
geschonken werden, was dit immers ook niet. Koch kan desondanks met zijn 
lokalisering nog wel gelijk hebben, maar dat neemt niet weg, dat andere op
vattingen ook niet uit het oog verloren mogen worden. 
Koch nr. 40 (969): Het stuk kennen we al lang. Het is een gift van koning 
Lotharius aan graaf Dirk II. Het objekt van deze schenking is bij Koch echter 
niet meer het foreest 'Wasda', maar het bos Wattelo ten oosten van Aire aan 
de Leie, De emendatie (d.i. de verbetering van een tekstgedeelte) die hij voor
stelt, lijkt mij zeer wel te verdedigen. Alleen geloof ik, dat hij het in de tekst 
genoemde woord 'forestum' niet zo maar met 'bos' mag vertalen. Hier zou ik 
toch aan het begrip 'foreest' vast willen houden en wel omdat in de pertinen-
tieformule (d.i. de opsomming van alles wat bij een schenking hoort) ook 
bouwlanden genoemd worden. Dit wijst er op, dat dit gebied niet zo maar 
een bos was. Het bezat een bijzondere status, want de bouwlanden die er in 
ontgonnen waren, bleven er bij behoren. 
Koch nr. 54 (985): Het definitieve einde van Beininge; gereduceerd tot een 
deel van de formule 'benigne . . . concessas'. Of twijfelt Koch toch nog een 
klein beetje? Waarom verwijst hij anders naar de uitgave van dezelfde oor
konde in de Diplomata Belgica, nr. 220, waar de zaak nog niet zo in kannen 
en kruiken lijkt te zijn? Er heeft echter nooit Beininge in dit, nu vrijwel ver
gane, stuk gestaan. Anders hadden we er wel sporen van gevonden in de ver
nieuwing van deze oorkonde door koning Adolf in 1292 (J. Habets: Archie
ven van het Kapittel van Thorn. dl. 1, 1889, nr. 74), waarvan de tekst op ver
schillende punten nauw bij die van 985 aansluit. 
Koch nr. 73 (1021): Dit is een van de hete hangijzers van de Nederlandse di
plomatiek. Dat dit 'Memoriale Adelboldi', zoals het genoemd wordt, niet echt 
is, staat voor iedereen vast. De vraag is echter, wanneer deze vervalsing tot 
stand gekomen is en wat de historische betrouwbare elementen erin zijn. De 
opsomming in deze oorkonde van hetgeen de zeven hofambtenaren van de 
bisschop in leen houden gaat volgens Koch terug op een lijst, die dateert uit 
het episcopaat van bisschop Boudewijn II (1178-1196). Als terminus a quo 
geldt daarbij, dat de graaf van Bentheim waarschijnlijk onder deze bisschop 
het burggraafschap van Utrecht in leen gekregen heeft. Terminus ad quem is 
6 maart 1196, de datum waarop de bisschop het graafschap Veluwe aan de 
hertog van Brabant in leen geeft, een feit waarmee in dit stuk geen rekening 
gehouden is. 
Wat de hertog van Brabant, de graven van Gelre, Kleef en Bentheim en de 
heer van Goor betreft, is de datering van de lijst der lenen die Koch voorstelt, 
zeker acceptabel. Er worden evenwel twee leenmannen genoemd in een ver-
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houding, die niet zo goed in het laatste van de twaalfde eeuw past. Bij de le
nen van de heer van Kuik wordt geen melding gemaakt van het graafschap 
van Utrecht, dat het geslacht van Kuik tussen ± 1133 en 1220 van de bis
schop hield. Dat kan er op wijzen, dat de gegevens over de heer van Kuik van 
na 1220 dateren, maar ook, dat zij reeds voor ± 1133 opgesteld zijn. De 
laatste mogelijkheid hoeft ons niet zó te verwonderen. Immers, ook de mede
delingen over de graaf van Holland horen eerder rond 1100 dan omstreeks 
1200 thuis. Blok heeft daar al op gewezen (Frühmittelalterliche Studiën, 
Band 3, blz. 358). De oorkonde zegt over hem, dat hij het graafschap Hol
land en het land Kennemerland van de bisschop in leen houdt met alles wat 
er bij hoort, behalve de tienden van die gebieden en behalve Waterland en 
Westfriesland die rechtstreeks onder de bisschop ressorteren. Tijdens bisschop 
Boudewijn II was de leenroerigheid van het graafschap Holland aan het bis
dom al weer verleden tijd. Oppermann heeft aangetoond, dat het graafschap 
weliswaar omstreeks 1100 een leen van de bisschop was, maar dat koning 
Lotharius het daarna weer rijksonmiddelbaar gemaakt heeft. 
Met verwondering nemen we verder kennis van de bewering, dat de bisschop 
de tienden van Holland in zijn bezit houdt. Ook dit is een situatie, die gedu
rende de tweede helft van de twaalfde eeuw al niet goed meer voorstelbaar is. 
Het Oorkondenboek levert ons verschillende voorbeelden waarbij de graaf 
tienden uit zijn bezit schenkt of verkoopt, o.a. nr. 152 (1162), nr. 233 (1199) 
en nr. 261 (1203). Het feit, dat de paus de kerk van Utrecht in 1159 beves
tigt in het bezit van de novale tienden in Holland (Koch nr. 149) versterkt 
mij nog in mijn mening, dat er toen al geen bisschoppelijke aanspraken meer 
op de gewone tienden in Holland bestonden. Dit zijn toch toestanden die 
meer in de tweede helft van de elfde eeuw thuis horen, toen dat wat iets later 
het graafschap Holland zou heten, een vrijwel failliete boedel vormde en door 
het Sticht opgeslokt dreigde te worden. 
De toestand zoals die in het Memoriale Adelboldi t.a.v. de graaf van Holland 
voorgesteld werd, klopte dus voor het eind van de twaalfde eeuw niet meer 
met de werkelijkheid. Nu kan men altijd zeggen, dat die lijst met leenmannen 
alleen maar een pretentie van de Utrechtse bisschop weergaf. Ik vraag me 
dan echter wel af, of de positie van de graaf van Holland er zo ongunstig af
geschilderd zou zijn. Immers, Boudewijn was de broer van graaf Floris III en 
ik kan mij niet goed voorstellen, dat hij zijn familie bij het opstellen van de 
lijst zo benadeeld zou hebben. Daarom lijkt het mij waarschijnlijker, dat de 
opmerkingen over de graaf van Holland uit een vroegere periode dateren, 
toen het graafschap veel zwakker ten opzichte van de bisschop stond. 
Het feit, dat de graaf van Holland er zo bekaaid afkomt, doet mij ook enkele 
bedenkingen koesteren tegen de opvattingen van Koch over het tijdstip waar
op dit stuk zijn diplomatische vorm gekregen zou hebben. Hij acht het niet 
uitgesloten, dat het in 1321 'onder de toenemende druk van Hollandse zijde' 
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Burghard, bisschop van Utrecht, beslecht het geschil tussen de bewoners van Sliedrecht 
en Houweningen over de vraag of de kerk van Houweningen een dochterkerk is van die 

van Sliedrecht. 
Alg. Rijksarch. Utr., archief kapittel St. Jan inv. nr. 321 (1105 vóór sept. 24) - bij Koch 

nr. 93. Foto Algemeen Rijksarchief Utrecht. 
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vervaardigd zou zijn. Ik moet bekennen, dat ik dat niet helemaal zo zie zit
ten. De graaf van Holland was nog maar enkele decennia definitief heer en 
meester in Waterland en Westfriesland. Zou hij nu een stuk op hebben laten 
stellen, waarin hij toch al karig bedeeld werd, en waaruit verder bleek, dat hij 
in die gebieden vroeger niets te maken had gehad? Het andere argument, dat 
Koch aanvoert om de vervalsing op 1321 te stellen, is het feit, dat 1321 net 
drie eeuwen na 1021 is, het jaar waarin de oorkonde heet te zijn uitgevaar
digd. Wi l hij daarmee suggereren, dat we met een jubileumvervalsing te ma
ken hebben? Nee, 1321 hoeft voor mij niet als jaar waarin het Memoriale 
Adelboldi zijn definitieve vorm gekregen heeft. Wanneer dat dan wel ge
beurd is, blijft echter een vraag waar ik nu nog geen antwoord op weet. 
Koch nr. 93 (1105): In deze oorkonde beslecht bisschop Burchard een geschil 
tussen de inwoners van Sliedrecht en Houweningen. Onder de getuigen komt 
a.o. Engelfridus, de pastoor van het verdwenen dorp Alsvoet, voor. De 
schrijfwijze van de naam van dit dorp confronteert ons met een interessant 
diplomatisch probleempje, Moet de uitgever van een oorkondenboek zich bij 
twijfels over de spelling van een naam door taalkundige argumenten laten 
leiden of niet? Wat is namelijk het geval? De oorkonde is in origineel overge
leverd en daarom heeft M . Gysseling hem gebruikt voor zijn Toponymisch 
Woordenboek. Op blz. 48 van het eerste deel daarvan blijkt, dat hij de naam 
van het dorp gelezen heeft als Almisuthe, terwijl Koch Almifuthe afdrukt. 
Het vervelende is nu dat de letter waar het om gaat zowel voor een lange 5" 
als voor een ƒ aangezien kan worden. In de dispositie (d.i. het verhalende ge
deelte) van de betreffende oorkonde, heeft de ƒ meestal nog wel een vlaggetje 
bovenaan de schacht, maar dit is in de getuigenlijst niet meer het geval. Uit 
de manier waarop verder in die lijst wee maal de naam Ansfridus geschreven 
wordt, blijkt dat er tussen het dwarsstreepje van de ƒ en het begin van een 
volgende letter na de s ook geen verschil te zien is. 
Toch geloof ik, dat de spelling van Gysseling in dit geval de juiste is. De re
den daarvoor is van naamkundige aard. Almsvoet is genoemd naar de rivier 
de Alm. Waternamen zijn vrouwelijk, behalve de Rijn, die dan ook waar
schijnlijk niet germaans is .In samenstellingen worden deze vrouwelijke na
men meestal niet verbogen. Slechts in enkele namen treffen we een -s aan die 
er op wijst, dat we met een tweede naamval te doen hebben, bv. Amersfoort, 
Merksplas, Leksmond en Almsvoet. Over de ouderdom van dit verschijnsel 
valt weinig te zeggen. Het is echter wel een feit, dat waar deze -s optreedt, hij 
consequent gehandhaafd wordt. Latere vermeldingen van Almsvoet vertonen 
altijd een -s. Daarom zal hij ook in de oudste attestaties ervan, nl. die uit 
1105, zeker thuis horen. Hoe de rest van de naam dan geïnterpreteerd moet 
worden, is niet helemaal duidelijk. Heeft de schrijver van de oorkonde de -o-
vergeten, die we bv. wel in Helleuothe (Koch nr. 256) vinden? 
Koch nr. 249 (einde 12e eeuw): Volgens de uitgever handelt het hier om een 
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overeenkomst tussen de abdij ter Doest en Diederik de zoon van Everdeus. 
Het stuk spreekt van Theodericum jilium Euerdei. Euerdei is echter geen ge
latiniseerde tweede naamval, maar de naam Everdei. De uitgang -dei in na
men als Everdei, Fikerdei, Osdei en Leifdei is de ingueoonse of kust-germaan-
se variant van de uitgang -dag, die in persoonsnamen regelmatig voorkomt. 
De latinisering van Everdei zou dan ook Everdeius moeten luiden, zoals bv. 
blijkt uit Koch nr. 395: Henricus filius Euerdeii. 
De overeenkomst handelt over de verplichtingen ten aanzien van een stuk 
land van ongeveer 200 gemeten, waarvan de ligging verder niet wordt aange
duid. Koch heeft deze oorkonde opgenomen op grond van het feit, dat de 
naam Everdei er in genoemd wordt. Deze zou typisch Zeeuws zijn en daar
naast ook nog in de Vier Ambachten voorkomen. Voor deze vroege periode 
ligt de verhouding echter precies andersom. Haeserijn heeft er op gewezen, 
dat Everdei aanvankelijk het meest in de Vier Ambachten voorkomt en pas 
in de dertiende eeuw ten Noorden van de Westerschelde populair wordt (Taal 
en Tongval.1959, jrg. 11, blz. 168-173). De oudste vermelding die hij kent 
in het gebied van Walcheren en Zuidbeveland dateert pas uit 1203. Hij heeft 
daarbij twee eenzame, vroege vogels over het hoofd gezien. De ene is Ever-
dei,die zijn naam gegeven heeft aan de onbekende plaats Everdeishemkin op 
Walcheren, genoemd in de cijnslijst van het klooster Echternach (1181-1210, 
vgl. C. Dekker, Zuid-Beveland, Assen, 1971, blz. 33, n.). De ander is Euer
dei de Siricasha ( = Zieriksee), die in Koch nr. 140 (1156) als getuige op
treedt. Desondanks geloof ik dat op naamkundig-statistische gronden nr. 249 
misschien niet in het Oorkondenboek opgenomen had moeten worden. 
Het oorkondenboek is een onmisbaar instrument voor iedere historicus die 
zich met middeleeuwse problemen bezig houdt. Het is echter wel een instru
ment waar men even mee om moet leren gaan. Aan de hand van enkele voor
beelden heb ik niet alleen trachten aan te geven welke mogelijkheden een 
dergelijk werk biedt, maar ook voor welke moeilijkheden men kan komen te 
staan als men er gebruik van maakt. Die problemen spruiten evenwel voort 
uit de aard van de stof en zijn geen gevolg van de kwaliteit van het nieuwe 
Oorkondenboek van Holland en Zeeland. Koch heeft met dit eerste deel na
melijk een werk van grote klasse geleverd, dat alle vertrouwen biedt voor de 
volgende delen. Men kan slechts hopen, dat die snel verschijnen zullen. 
Eén vraag tenslotte aan de heer Koch of aan de uitgeverij Nijhoff: had er nou 
echt geen gestencilde weggooi-index afgekund? 
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Verenigingsnieuws 

J A A R V E R S L A G V A N D E In de gezamenlijke redactiecommissie, 
HISTORISCHE V E R E N I G I N G V O O R per 1 januari 1969 ingesteld met het oog 
Z U I D - H O L L A N D O V E R 1970 op de toen aangevangen samenwerking 

met de 'Stichting Contactcentrum voor 
Het bestuur bestond aan het begin van regionale en plaatselijke geschiedbeoefe-
het verslagjaar uit de heren: mr. H . C. ning in Noord- en Zuid-Holland', had-
Vermaat, voorzitter; G . J. Verburg, vice- den in 1970 voor de vereniging zitting 
voorzitter; mr. J. A . Borman, secretaris; de heren G. J. Verburg, drs. J. Fox en 
drs. D. van der Vlis, penningmeester; drs. P. A . Henderikx. Het gezamenlijke 
J. H . van Cappellen; mr. J. E . J. Gesel- tweemaandelijkse blad 'Holland' ver
schap en drs. P. A . Henderikx. In de scheen regelmatig. Als eerste deel van 
najaarsvergadering werden tot bestuurs- de gezamenlijke reeks 'Hollandse Stu-
lid gekozen mej. drs. I. W. L . Moerman diën' verscheen 'Moordrecht in Touw', 
en de heren dr. Th. E. Jensma, I. Kuy- door drs. J. H . G . de Graaf, 
per en A . C. de Voogd van der Straaten, De besturen van de genoemde Stichting 
als opvolgers van de heren Verburg, Van en van onze vereniging hielden op 11 
der Vlis, Geselschap en Borman. november hun jaarlijkse gezamenlijke 
De mutaties in het ledental werden over vergadering. Eén van de daar besproken 
1970 sterk geïnvloed door een grote ver- punten was de verhouding tussen het 
mindering van het aantal personen die meer populaire en het meer wetenschap-
gecombineerd lid van onze vereniging en pelijke aandeel in de gezamenlijke pu-
van de Historische Vereniging Vlaardin- blikaties. Tijdens de vergadering werden 
gen waren. Een in 1967 bij het begin reeds enige ideeën voor nieuwe rubrie-
van de samenwerking tussen de beide ken geopperd, b.v. Hollandse musea en 
verenigingen gerezen misverstand over Restauratienieuws. Besloten werd, dat 
de hoogte van de contributie leidde er- de beide voorzitters als kleine commissie 
toe dat de Vlaardingse combinatieleden het beraad hierover zullen voortzetten, 
zich per 1 januari 1970 niet alleen voor Hiervan werd in de najaarsvergadering, 
een contributieverhoging van de Vlaar- op 21 november, aan de leden medede-
dingse vereniging maar ook voor een be- ling gedaan, mede naar aanleiding van 
trekkelijk grote verhoging van het aan vragen die daar door een der leden over 
'Vigilate' af te dragen contributiebedrag de aard van de publikaties werden ge-
gesteld zagen. Dit resulteerde in afvoe- steld. 

ring per 1 januari 1970 van 105 Vlaar- In de voorjaarsvergadering, op 4 april, 
dingse combinatieleden. werd het financieel verslag over 1969 
Voorts hebben een 13-tal gecombineer- goedgekeurd. Aan het provinciaal be
de leden van onze vereniging en de ver- stuur van Zuid-Holland werd verzocht, 
eniging Oud-Wassenaer te kennen gege- verhoging van het jaarlijks aan de ver
ven het lidmaatschap van onze vereni- eniging toegekende subsidie te overwe
ging niet te willen continueren. Dit volg- gen. 
de op de opzegging, eind januari 1970, Tijdens de drie excursies (4 april Maas
van de overeenkomst betreffende het ge- land, 13 juni Gorkum, 21 november 
combineerde lidmaatschap door Oud- Schiedam) genoot de vereniging de zeer 
Wassenaer, welke opzegging haar oor- gewaardeerde medewerking en gastvrij
zaak vond in adiminstratief-technische heid van de gemeentebesturen ter plaat
problemen binnen laatstgenoemde ver- se. De drie burgemeesters spraken de 
eniging. leden, ieder op eigen charmante en on-
Naast de hierboven verklaarde 118 af- derhoudende wijze, toe over de historie 
voeringen waren er 59 andere afvoerin- van hun gemeente. Onder deskundige 
gen en 64 aanmeldingen. Het eindresul- en prettige leiding werden we in kerken 
taat is daardoor, dat alles inbegrepen, en musea rondgeleid. Deze excursies 
het ledental over 1970 daalde van 1036 brachten degenen die ze meemaakten 
tot 923. als vanouds verrassende ontmoetingen 
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met het verleden in oude Hollandse der instemming van de aanwezige leden, 
plaatsen. kon mededelen dat de samenwerking 

met de Stichting Contactcentrum zou 
'In een bestuursvergadering, gehouden worden voortgezet. In deze vergadering, 
op 1 december 1970 onder voorzitter- die onder de vaderlijke leiding van Jhr. 
schap van de heer Verburg, besloot het Th. J. van Eysinga een geanimeerd ver-
bestuur bij meerderheid van stemmen loop had, werd dr. Th. E . Jensma tot 
het contract met de Stichting Contact- voorzitter benoemd en de heer C. Hoek 
centrum tot gezamenlijke uitgave van tot lid van het bestuur en tevens in de 
'Holland' en de 'Hollandse Studiën' te- redactie van 'Holland'. Eveneens tot re
gen 31 december 1971 op te zeggen. On- dactielid de heer drs. I. W. L . A . Cami-
middellijk nadat dit besluit was gevallen nada. 
traden de heren Henderikx en Borman, Het bestuur bestaat nu uit de volgende 
die beiden aan deze vergadering deelna- personen: 
men, als bestuurslid af, aangezien zij de dr. Th. E . Jensma, Dordrecht, voorzitter; 
verantwoordelijkheid voor de uitvoering I. Kuyper, Oostvoorne, penningmeester 
van dit besluit niet wensten te dragen'. en ledenadministratie; 

A . C. de Voogd, Schiedam, secretaris; 
Als aanvulling op bovenstaand jaarver- mej. drs. I. W. L . Moerman, Leiden, ex-
slag 1970 moge dienen, dat op de leden- cursies; 
vergadering gehouden te Leiden op 27 J. H . van Cappellen, Krimpen a.d. Lek; 
maart 1971 het inmiddels 'ingewerkte' G . J. Verburg, Delft (excursie-adviseur); 
en bijna geheel vernieuwde bestuur, on- C. Hoek, Rotterdam, redactie. 

Mededel ingen 

HISTORFSCHE P R I J S V R A A G 1972 in schrijfmachineschrift, in drie-
' R O T E R O D A M U M ' voud geschieden aan het secretariaat van 

het Genootschap, Mecklenburglaan 6, 
Rotterdam. 

Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan De inzendingen moeten anoniem zijn en 
van het Historisch Genootschap 'Rotero- van een motto voorzien. In een bijge-
damum' in mei 1972, zal een prijsvraag voegde gesloten enveloppe met ditzelfde 
worden uitgeschreven voor een oor- motto dienen zich naam en adres van de 
spronkelijke geschiedkundige studie be- inzender te bevinden, 
treffende Rotterdam. Schrijvers gaan door inzending akkoord 
De prijs bedraagt ƒ 1.000- (duizend gul- met eventuele publikatie van hun studie 
c i e n ) . in het Rotterdams jaarboekje, volgens de 
De studie moet gebaseerd zijn op ar- gebruikelijke voorwaarden, 
chiefonderzoek en mag niet eerder zijn De jury zal over de beoordeling van de 
gepubliceerd. Men is vrij in het kiezen inzendingen verslag uitbrengen aan het 
van een tijdvak. Omvang tenminste vijf- bestuur van het Genootschap, dat, gezien 
duizend woorden. het advies, de prijs toekent. Is de jury 
De jury die de inzendingen zal beoorde- van oordeel, dat geen der inzendingen 
len, zal bestaan uit de heren: voor de prijs in aanmerking komt, dan 
mr. W. F. Lichtenauer vindt geen toekenning plaats, 
dr. A . J. Teychiné Stakenburg Over de beslissing zijn bestuur en jury 
prof. dr. J. H . van Stuyvenberg geen verantwoording schuldig. 
Inzendingen moeten vóór 31 januari Rotterdam, april 1971 
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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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