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D r . H . s c H M i T z Schiedam en de pest 

Het Pest- of Blauwhuis 

Er zijn weinig ziekten, die zo tot de verbeelding gesproken hebben als de 
pest, de 'Gesel Gods', die als de Apocalyptische Ruiter Europa herhaal
delijk geteisterd heeft. Vrijwel geen stad op streek is er, die niet ervan te 
lijden heeft gehad. Van al de epidemische ziekten die onze kuituurkring 
gekend heeft, was deze een der beruchtsten: een zeer snelle verbreiding, 
een heftig en snel verlopend ziektebeeld, een zeer vaak dodelijke afloop. 
Niet ten onrechte sprak men in onze streken van de 'haestige sieckte' of 
van de 'Gadood'. Eerst aan het einde van de vorige eeuw werden de ont
dekkingen gedaan die een effectieve bestrijding der ziekte mogelijk maak
ten: in 1894 ontdekte Yersin de pestbacil, drie jaar later stelde Haffkine 
het eerste anti-pest vaccin samen en in 1898 ontdekte P. L . Simond de 
rol die daarbij wordt gespeeld door de rattenvlo. 
De oorsprong van vrijwel alle pestepidemieën ligt in Centraal-Azië. De 
ziekte wordt veroorzaakt door een bacil en heerst in eerste instantie onder 
knaagdieren, vooral onder de zwarte rat. Deze dient als gastheer voor de 
rattenvlo, die bij het bloedzuigen de bacillen binnenkrijgt. In de voormaag 
van de vlo ontstaat een bacteriekweek en bij een volgend bloedzuigen 
wordt een deel der bacterieën in het lichaam van het slachtoffer gebracht. 
De vlo zelf is immuun voor de ziekte; slachtoffers zijn de rat en - in 
tweede instantie - de mens. Wanneer namelijk een rat gestorven is, verlaat 
de vlo hem en zoekt een andere gastheer; vaak is dat weer een rat, vaak 
echter ook een mens. In verschillende gevallen is dan ook bekend, dat een 
pestepidemie volgde op een omvangrijke rattensterfte. 
Van de verschillende vormen van pest is in West-Europa de builenpest het 
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meest voorgekomen. Daarbij verschijnen na een incubatietijd van enkele 
dagen builen door ontsteking van de lymphklieren, meestal die in de lies. 
Zeer hoge koorts, hevige hoofdpijnen, duizeligheid en dorst zijn typerend 
voor het ziektebeeld. Vaak ontstaat ook longontsteking. Binnen enkele 
dagen volgt de dood van de patiënt of een duidelijk herstel. Nóg sneller is 
het verloop bij de longpest, die vooral tijdens de bekende Zwarte Dood 
van ± 1350 heeft geheerst. Door de directe besmetting van mens op mens, 
het bijzonder heftige ziektebeeld en de vrijwel altijd dodelijke afloop maak
te deze aandoening een nog dieper indruk op de mensen dan de builen
pest en leidde zij tot nog heftiger angstreacties: zeer velen vluchtten van 
het platteland naar de stad, pelgrimstochten en boetprocessies werden ge
houden - met als enig gevolg een groeiend aantal slachtoffers! 1 

1 Voor een algemeen overzicht: H . H . Mollaret en J. Brossollet, La peste, source méconnue 
d'inspiralion artisüque, Jaarboek Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen 
1965, blz. 3 e.v. Dit artikel bevat ook een breed overzicht van de pest als motief in de 
kunst. 
Pakkende bijzonderheden ook bij E . Woehlkens, Pest und Ruhr im 16' und 17' Jahr-
hundert (Schriften des Niedersiichsischen Heimatbundes, Neue Folge Band 26), Hanno-
ver 1964. 

Kaart van Schiedam van Jacq. de Gheyn (1598). Detail met op het middengedeelte rechts 
het pesthuis, links een deel van hel Sint-Annazusterklooster. 
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Een apocalyptische verschrikking 

Reeds uit de Oudheid zijn er gegevens die op pest schijnen te wijzen: de 
plaag die de Filistijnen trof, vermoedelijk omstreeks 1320 v. Chr . 2 , de 
ziekte welke de pijlenschietende Apollo over de Grieken voor Troie zond 3 , 
de epidemie in Athene tijdens de Pelopponesische Oorlog, waaraan o.m. 
Pericles ten offer viel. Of het hier werkelijk om pest ging is echter niet ze
ker. Dat is wel het geval met de epidemie welke tijdens keizer Justinianus 
het Byzantijnse rijk en grote delen van West-Europa trof en die in 542 
een hoogtepunt bereikte. Een volgende golf van epidemieën begon in de 
14e eeuw en eindigde voor West-Europa in de 18e eeuw. Het meest be
kend onder de talloze uitbarstingen in dat tijdvak is de Zwarte Dood die 
in de jaren 1347-1350 in heel Europa, zij het in ongelijke mate, woedde. 
Doordat er toen naast builenpest veel longpest voorkwam, verbreidde de 
ziekte zich zo razendsnel en was het verloop der aandoening zo acuut, dat 
er een haast verlammende angst ging heersen. Dit was de pestis atrocissi-
ma, la grande peste, waarbij slechts één redmiddel restte: het korte schiet
gebed dat een zalige dood moest garanderen. 
Toen in 1350 de ergste uitbarsting van de ziekte voorbij was, bleek het 
beeld van Europa veranderd. Het aantal slachtoffers was enorm geweest 
al waren er per gebied grote verschillen. Het economisch leven was een 
tijdlang ontwricht, doch veel dieper waren de sporen die de pest had na
gelaten in het denken en beleven der mensen: hier was de angst een blij
vend iets geworden zoals blijkt uit allerlei vormen van devotie en, daar
mee samenhangend, uit nieuwe thema's in de kunst: de dodendans, de 
'Schutzmadonna', de beschermheiligen tegen pest als Sint Sebastiaan en 
Sint Rochus, de Noodhelpers. In de 14e eeuw werden zij populair 4; zij 
zouden dat nog lang blijven. 
Na de vreselijke uitbarsting van 1347-1350 bleef de pest in Europa heer
sen. Nu eens hier, dan daar, waren er ernstige epidemieën. Dat geldt ook 
voor Nederland. De pest heeft hier minder hevig gewoed dan elders in 
Europa, vermoedelijk door een wat betere voeding der bevolking die daar
door meer weerstand had 5 . Toch kwam ook hier de ziekte veel voor. Wa
genaar vermeldt als pestjaren in Amsterdam: het einde der 15e eeuw, 
1534, 1557, 1601, 1635, 1655 en 1663-64. Tijdens de laatste epidemie 

2 I.Samuel5, 6-12", idem 6,1-18. 
3 Homerus, Ilias I, 37 e.v. 
* H . H . Mollaret, a.w., blz. 76 e.v. Encyclopedie voor het Christendom, katholiek deel 

(Amsterdam 1956) s.v. noodhelpers. 
J. J. M . Timmers, Symboliek en Iconographie der Christelijke Kunst (Roermond 1947), 
blz. 875-876, 891-894, 950-951, 984-985, 987-988. 

5 B. H . Slicher van Bath, De agrarische geschiedenis van West-Europa (500-1850) (Utrecht 
1960), blz. 97-100. 
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zouden 50.000 inwoners gestorven zijn - waarbij natuurlijk prompt de 
vraag rijst of zij allemaal slachtoffers van déze ziekte geweest zijn. 

Overheidsmaatregelen 

Een grote moeilijkheid die zich bij het bestuderen der bronnen voordoet, 
is de vraag wanneer men van een pestjaar ging spreken. Men mag aanne
men, dat dit gebeurde als de ziekte massaal voorkwam, zodat overheids
maatregelen noodzakelijk waren. Maar dan volgt onmiddellijk de vraag: 
hoe ernstig moest de toestand zijn eer een stadsbestuur meende te moeten 
optreden. Daarop valt niet of nauwelijks een antwoord te geven. Gezien 
de aard van de ziekte is men geneigd te veronderstellen, dat de ziekte óf 
nauwelijks óf massaal voorkwam, maar dit is niet zeker omdat de aan
wezigheid van veel zwarte ratten een vereiste was. Hun verdringing - al
thans in West-Europa - door de bruine rat is één der voornaamste oor
zaken geweest van het verdwijnen van de pest in de loop van de 18e eeuw. 
Om goed te kunnen begrijpen welke maatregelen een stedelijke overheid 
bij een pestepidemie nam, is het nodig zich te realiseren dat ziek-zijn en 
ziekenzorg in eerste instantie een particuliere aangelegenheid waren: een 
zieke werd thuis door huisgenoten of personeel verpleegd e . Ten behoeve 
van hen voor wie dit niet mogelijk was - reizigers, armen - was er het 
gasthuis, waarmee het stadsbestuur als regel wèl te maken had. Particulier 
initiatief, kerkelijke zorg en optreden van de wereldlijke overheid waren 
in de Middeleeuwen immers als regel niet duidelijk gescheiden. Dat er al 
vroeg in sommige gasthuizen afzonderlijke 'pestkamers' waren, is begrij
pelijk: het betrof lijders aan een goed herkenbare ziekte, er was onder hen 
een grote mortaliteit en er was besmettingsgevaar - men dacht aan be
smetting via de lucht. Wanneer in de 16e eeuw in de Nederlandse steden 
speciale pesthuizen verschijnen, wijst dit slechts op een toegenomen aan
tal patiënten, niet op een streven naar betere isolering van hen. Dat is wel 
enigermate het geval als men in de 17e eeuw de pesthuizen buiten de stad 
bouwt: men wilde de stad beschermen tegen de 'slechte' lucht der zieken. 
Hoe weinig men echter nog aan konsekwente isolering dacht, blijkt uit het 
feit dat de welgestelde patiënten ook toen thuis bleven. 
Een pestepidemie bedreigde het bestaan van heel de stadsbevolking en 
vroeg daarom om overheidsoptreden. Dit ging uit van de bekende situatie: 
er was verpleging thuis èn in het gast- respectievelijk pesthuis. Dit laatste 
moest rekenen op een stroom van patiënten. Daarnaast was er het pro
bleem der besmetting, waartegen men zo goed mogelijk maatregelen nam 

A . Querido, Godshuizen en Gasthuizen (Amsterdam 2 1967), blz. 12-16, 128-130. 
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uitgaande van de gedachte dat zij via de lucht plaats had. Voor wat Schie
dam betreft kunnen wij het optreden van het stadsbestuur tegen de pest 
volgen vanaf 1518, toen de oudste ons bekende ordonnantie dienaangaan
de werd uitgevaardigd7. Vervolgens kennen we ordonnanties uit 1519, 
1537, 1571, 1594, 1599, 1602 en 1633; ook weten we dat er in 1519 een 
apart pesthuis was, waarvan we - zij het met hiaten - de lotgevallen kun
nen volgen tot en met 1666. Daarmee zijn de ernstigste uitbarstingen van 
de ziekte a.h.w. ruw in kaart gebracht. 
Vermoedelijk is er reeds vóór de 16e eeuw in Schiedam pest geweest. Op 
de uit 1455 daterende 'brand- en noodklok' in de toren van de Grote Kerk 
staat in het randschrift veelzeggend: 'defunctos ploro, fugo pestem, festa 
decoro', ik beween de gestorvenen, ik verjaag de pest, ik luister de feesten 
op. Onweer en brand hebben hier dus hun plaats moeten afstaan aan een 
nog erger bedreiging - naar men mag aannemen: onder indruk van een 
vrij recente epidemie 8 . Opvallend is echter wel, dat de pest niet genoemd 
wordt in de oudste keurboeken en in het 'Stadboek'9. Nu zijn deze niet 
volledig bewaard maar desondanks bevatten zij een schat aan gegevens 
over het 15e eeuwse Schiedam. Zou een pestepidemie in de 15e eeuw een 
uitzonderlijk en zeldzaam verschijnsel zijn geweest? Helaas was de ziekte 
in de erop volgende eeuw een regelmatig terugkerende bezoeking, zodat 
het stadsbestuur telkens weer maatregelen moest nemen. 
In wezen kwamen die maatregelen neer op een zo goed mogelijk isoleren 
der pestpatiënten: een van pest genezen Schiedammer mocht zes weken na 
zijn herstel nog niet in de parochiekerk, het stadhuis of de vleeshal en al 
evenmin op de markt komen. Dezelfde bepaling gold voor hen die zo'n 
zieke verzorgden, evenals - en dat is opvallend en aanmerkelijk strenger -
voor alle huisgenoten van een aan pest gestorven persoon. Kleren of ande
re lijfgoederen van een patiënt mochten niet in de Schie of in de Haven 
gewassen worden. De angst voor besmetting door een reeds overleden 
zieke was nog groter dan die voor infectie door een nog levende patiënt: 
aan het huis waarin iemand aan pest gestorven was, moest een strowis uit
gehangen worden ter waarschuwing; in zo'n huis moesten ook zes weken 
lang de vensters gesloten blijven. Het is duidelijk, dat het stadsbestuur geen 
idee had hoe de besmetting plaats vond, maar dat het vooral vreesde voor 
besmetting door de lucht. 
Het is opmerkelijk, dat in de verordening van 1518 eigenlijk het hele 

7 Het archief van het Pest- en Blauwhuis is een bijzonder teleurstellend geheel en omvat 
welgeteld 9 nummers! De stedelijke keuren, vroedschapsresoluties e.d. geven gelukkig 
enige aanvulling. Tenzij anders vermeld zijn de Schiedamse gegevens ontleend aan: K . 
Heeringa, Rechtsbronnen der stad Schiedam ('s-Gravenhage 1904), blz. 172-187; Dez., 
Het Oud-Archief der Gemeente Schiedam (Schiedam 1908), blz. 175-176. 

s J. G . Jansen, De Grote- of St. Janskerk van Schiedam (Schiedam 1962), blz. 19-20. 
9 Afgedrukt in: K . Heeringa, Rechtsbronnen, a.w. 
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complex van maatregelen, dat verder iedere keer weer terugkomt, al aan
wezig is. Latere keuren zijn eenvoudig herhalingen of in wezen niet be
langrijke uitbreidingen ervan. Blijkbaar wist het stadsbestuur wat bij een 
epidemie gedaan moest worden. Dat is ook begrijpelijk. De ziekte kwam 
reeds lang voor; andere steden, waarmee Schiedam contact had, waren 
nog vrij kort tevoren door pest geteisterd: Amsterdam kort voor de eeuw
wisseling, Londen in 1499 en 1500, Bremen in 1505. 

Het Pest- of Syeckhuis 

Van de epidemie van 1518-1519 weten we eigenlijk niet veel meer dan 
dat zij er geweest is. Ze was zo ernstig, dat het stadsbestuur een aantal 
voorschriften gaf ter voorkoming van besmetting. Ook weten we, dat het 
aantal patiënten dat thuis geen verzorging kreeg zo groot was, dat een 
speciaal pesthuis nodig was: 'het syeckhuis, dair men den zyecken inne 
brenct, dairtoe geordonneert by der stede'. Van dit huis is verder niets be
kend: niet waar het stond, niet wanneer het in gebruik genomen is, al 
krijgt men uit de bewoordingen van de tekst in het Stadboek de indruk dat 
dit in 1519 gebeurd is. 
Na een epidemie in 1526 volgde in 1537 een zeer hevige uitbarsting van 
de 'heete sieckte': 
'Item opten 9en in Junio 1537 is geaccordeert by den XXIV, dat men 
nijet meer dan eens sdachs die dooden beluijen sal, te weten smorgens te 
8 uuijren, ende dat men gheen dooden uutroepen en sal. Wort verbooden 
mit denselfden, gheen roosehuev (?) te maken om op die lijeken ende gra
ven te leggen, op die bueten van 3 pont, half jegens den here ende half tot 
proufyte van den anbrenger, ende correctie van scepenen'. 
Het bleek dat jaar noodzakelijk het pesthuis te vergroten door aankoop 
van een aangrenzend pand. Vermoedelijk heeft het ook enige moeite ge
kost om personeel te vinden voor de verpleging der patiënten. In 1537 
waren dat Neeltgen Poert en haar dochter Janneke. Een verklaring voor 
de vraag waarom zij deze taak op zich namen, mag men misschien wel 
zoeken in het feit dat hun schuld aan de stad werd kwijtgescholden . . . 
Dat het stadsbestuur zowel bij deze als bij volgende aanstellingen niet 
slechts een behoorlijk salaris toezegde maar ook voor na de epidemie met 
groot gemak vrij wonen en een levenslang salaris van enige stuivers per 
week beloofde, is een weinig opwekkende aanduiding hoe groot de over
levingskansen voor deze mensen geschat werden. 
Neeltje Poert en haar dochter deden hun werk in twee belendende huizen, 
waarvan er één reeds in 1526 genoemd wordt. Het stond in de Boter-
straat en was toen door de stad aangekocht om er een pesthuis van te ma
ken; elf jaar later was het aan de zuidzijde belendende pand erbij gekocht. 
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Zoals het stadsbestuur dus voor het gebouw zorgde, zo stelde het ook het 
salaris vast van de vrouwen, wier taak het was 'te bewaren den syecken 
van der gave Goods'. Betaald werd dat salaris echter door het grote Gast
huis en door de Heilige Geest, die ook de verdere verzorging der patiën
ten voor hun rekening namen. Zo was het althans geregeld sedert 1526; 
hoe de situatie voordien was weten we niet. Onze kennis beperkt zich dan 
tot het gegeven, dat er in 1519 een pesthuis was en dat de patiënten, 'of zij 
sterven of leven' één Rijnsgulden moesten betalen - een bedrag dat voor 
de als regel armlastige patiënten van het pesthuis wel te hoog zal zijn ge
weest. 
Van 1526 tot 1571 was het pesthuis aan de Boterstraat gevestigd. Perso-
neelsbenoemingen kennen we uit 1526, 1537 en 1558, jaren waarin Schie
dam door een epidemie getroffen werd. Een nieuwe uitbarsting der ziekte 
volgde in 1571. Juist in het begin van dat jaar had de stad een gedeelte 
van het terrein van het Sint-Annazusterklooster gekocht en een daarop 
staand pand als 'syeckhuis' ingericht. Het staat getekend op de uit 1598 
daterende stadskaart van De Gheijn 1 0 , doch dit strekt nauwelijks tot ver
groting van onze kennis omtrent dit nieuwe pesthuis. Wel weten we, dat 
de aankoop juist op tijd geschiedde. De ziekte heerste dat jaar in zeer he
vige mate. De oude voorschriften werden door het stadsbestuur hernieuwd 
en enigszins uitgebreid en ook greep men nu naar een redmiddel, dat el
ders in Europa eveneens werd toegepast - naar wij weten, tevergeefs: 
'Item werdt geordonneert, dat een iegelijck binnen acht daegen sijn hont 
sal quijtmaecken, off bij gebreecke van dien sal bij de stadt een gestelt 
werden om alle die honden, die hij op straet sal vinden, doot te slaen. Ende 
wije denselven daeromme dreijchde te misdoen ofte qualijcken toe-
spraecke, die sal verbeuren drije ponden . . . ende correctie van schepenen'. 
Men krijgt de indruk, dat in de toch al gespannen sfeer van dat jaar -
Alva was bezig de Tiende Penning nu echt in te vorderen, allerlei econo
mische moeilijkheden — het stadsbestuur de situatie niet helemaal meer 
beheerste: met een boete van drie pond plus een kans op verdere straffen 
werd iedereen bedreigd die openlijk of bedekt kritiek uitte op de toestan
den in het pesthuis of op de daarvoor verantwoordelijke magistraten. 

Latere epidemieën 

Ook na 1571 heeft het pesthuis nog herhaaldelijk dienst gedaan. De be
noeming van personeel in 1594, 1599, 1600, 1602, 1603, 1604 en 1606, 
in 1624 en 1625 wijst er namelijk op dat men in het tijdvak 1594-1606 
en vervolgens in 1624-'25 prijs stelde op een inrichting die terstond patiën-

1 0 Op deze kaart is de aanduiding: 3 Pesthuys, echter foutief geplaatst. Vgl . K . Heeringa, 
Beschrijving van Schiedam (Schiedam 1910), blz. 25-26. 
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Afb. 2. Jan de Ridder. Het doodschieten van katten en honden (ca. 1720). 
Rotterdam, Atlas van Stolk. 

ten ontvangen kon. Aangezien het pesthuis niet méér geweest zal zijn dan 
een vrij primitieve opvanggelegenheid voor weinig-eisende patiënten, zul
len ook aan het verplegend personeel geen hoge eisen inzake deskundig
heid gesteld zijn. Dat blijkt wel uit de taakomschrijving, die niet veel ver
der gaat dan het 'trouwelick dienen ende behulpelick wesen' der zieken. 
Voor die taak geschikt personeel kon men aantrekken op het ogenblik dat 
men het nodig had. Men mag derhalve aannemen dat dit in bovengenoem
de jaren het geval was. Ten aanzien van 1624-'25 weten we dit overigens 
zeker. In het - uiterst weinig stukken bevattende! - archief van het pest
huis bevinden zich namelijk een aantal kwitanties n . Daaruit blijkt dat het 
timmermansgilde op 13 januari 1625 25 gulden leende voor de verpleging 
van zieken 'int nieuwe gast ofte pesthuys'; dat deden ook het St. Lysbeths-
gilde en het scheepstimmermansgilde. De kleermakers waren goed voor 
20 gulden. In de jaren 1682-'86 zijn deze bedragen terugbetaald. Een 
tweede serie van dergelijke leningen kennen we uit omstreeks 1635 'ter 
onderhout van de arme personen int pesthuys'. 
De leningen aan het pesthuis van omstreeks 1625 zijn door de gebruikte 
terminologie nog in een ander opzicht belangwekkend: met het 'nieuwe 

1 1 Gemeente-Archief Schiedam, inv. no. O.A.A. 3573. 
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gast ofte pesthuys' werd namelijk dat van 1571 bedoeld! 'nieuwe' slaat 
hier dan ook niet op pesthuis maar op gasthuis. Juist omstreeks 1625 werd 
namelijk de band tussen het pesthuis en het grote stedelijke gasthuis, het 
Sint-Jacobsgasthuis, verbroken. De financiële konsekwenties daarvan wer
den in 1625 door de Vroedschap geregeld 1 2 . De andere instelling die van
ouds bijdroeg in de kosten van het pesthuis, de Heilige Geest, was om
streeks 1600 opgegaan in het toen gestichte Weeshuis 1 3, zodat vanaf 1625 
het pesthuis een zelfstandige instelling was. Dit maakt ook de bovenge
noemde leningen begrijpelijk, want afgezien van een uitkering door het 
Sint-Jacobsgasthuis was het pesthuis nog niet in het bezit van eigen fond
sen. 
In 1625 en vervolgens in 1634-'36 is het pesthuis voor het laatst gebruikt 
voor zijn eigenlijke bestemming. Daarna werd het voor andere doeleinden 
gebruikt, waarover hierna. Eigenlijk is dat verwonderlijk, want ook na 
1636 is Schiedam nog door pest geteisterd: in de jaren 1652-'54, in 1666, 
1673-'74 en vermoedelijk ook nog in 1679-'81. Sommige van deze jaren 
zijn voor de stad rampzalig geweest - al moet hieraan terstond worden 
toegevoegd, dat de toestand minder erg was dan men vaak gedacht heeft. 

De sterfte door pest 

Tot voor kort werd namelijk algemeen aangenomen, dat een pestepidemie 
een zeer omvangrijke sterfte tot gevolg had: de ziekte was immers besmet
telijk en de kans op genezing was minimaal. Uit een te Rotterdam verricht 
demografisch onderzoek 1 4 is echter gebleken, dat daar - althans in de 
17e eeuw - weliswaar zeer velen door de ziekte werden aangetast, doch 
dat deze zieken altijd slechts een minderheid der bevolking uitmaakten. 
Ook kwam aan het licht dat de kans op genezing even groot was als het 
gevaar van sterven: 'slechts' 40 tot 50% van de patiënten overleed aan de 
ziekte. In Schiedam zal dit vermoedelijk ook het geval geweest zijn gezien 
de overeenkomstige omstandigheden en omdat er inzake de sterftecijfers 
vrij grote overeenstemming bestaat met de zo naburige Maasstad. 
Vanaf 1625 zijn de Schiedamse begraafboeken bewaard gebleven 1 5. 
Helaas kunnen deze niet op hun betrouwbaarheid gecontroleerd worden 
en natuurlijk geven cijfers aangaande het begraven geen exact beeld van 
de sterfte. Toch verschaffen deze registers ons een vrij bruikbare aandui-

* Wegens gebrek aan voldoende vergelijkingsmateriaal blijft het jaar 1625 verder buiten 
1 2 Vroedsehapsresolutie van 26-6-1625, Gemeente-Archief Schiedam, inv. no. O.A.A. 2. 
1 3 Vgl. .A van der Poest Clement, Het Weeshuis der hervormden te Schiedam (1605-1955) 

(Schiedam 1955), blz. 3-7. 
beschouwing. 

" G . J. Mentinken A . M . van der Woude, De demografische ontwikkeling te Rotterdam en 
Cool in de 17e en 18e eeuw (Gemeentearchief Rotterdam 1965), blz. 51-55. 

1 5 Gemeente-Archief Schiedam, inv. no. O.R.A. 631 t /m 634. 
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ding hoe het verloop van de sterfte was, i n welke jaren uitzonderlijk veel 
mensen overleden etc. D e grote jaren komen i n de grafiek (p. 136) duide
l i jk tot ui t ing: 1625, 1634-35-36, 1652-53-54, 1666, 1673-74, 1678-1682, 
1691. Natuur l i jk behoeven dit niet a l lemaal pestjaren geweest te zijn. D a t 
dat het geval was weten we van 1625, toen de sterfte ongeveer 2Vi maa l 
zo hoog was als i n de daarop volgende jaren, van 1634- '36, 1652- '54, 
1666 en 1673. O o k i n 1681 en '82 wordt het pesthuis genoemd, zodat de 
sinds 1678 hoge sterftecijfers door deze ziekte veroorzaakt kunnen zijn. 
Zekerhe id daaromtrent hebben we niet, omdat de begraafboeken nooit de 
doodsoorzaak vermelden doch als regel wel de laatste woon- of verblijf
plaats van de overledenen. 

In 1622 telde Schiedam 5.997 inwoners. Daa rna is de bevolk ing nog ver
der toegenomen maar waarschijnlijk niet i n de mate, waar in Hol lands be
vo lk ing als geheel nog tot omstreeks 1680 groeide. M e e r dan 6 a 7 duizend 
inwoners za l de stad toen niet gehad hebben 1 6 . In de decennia tussen 1630 
en 1700 schommelde het begraaf cijfer, dat niet veel van het sterftecijfer 
za l afwijken, tussen 26 en 35°/oo, hetgeen vrij gunstig is. M e t een sterfte
cijfer van ongeveer 110°/oo bli jkt 1635 het rampzaligste jaar van deze pe
riode te zi jn geweest - juist als i n Rot te rdam waar de sterfte toen 120°/oo 
beliep. E é n op elke dertien Schiedammers is dat jaar direct of indirect ten 
gevolge van pest overleden en vermoedelijk heeft één op elke zeven aan 
de ziekte geleden. Wel l i ch t geeft dit een vage aanduiding van de mate, 
waar in de stedelijke bevolk ing i n voorafgaande eeuwen van de ' G a d o o d ' te 
l i jden heeft gehad. 

Het Blauwe Huys: van Pesthuis tot Gymnasium 

Juist i n het l icht van de verschrikkingen van 1635- '36 is het onverklaar
baar, dat het pesthuis vanaf 1643 een andere bestemming kreeg, zodat het 
stadsbestuur i n 1666 - overigens niet zo 'n vreselijk zwaar jaar! - twee 
huizen 'op het Padt' moest kopen en als pesthuis inrichten 1 7 . In de 18e 
eeuw werd h ier in een spinhuis ondergebracht. H e t oorspronkelijke pest
huis werd sedert december 1643 gebruikt 'tot versekertheyt van de ghede-
baucheerde personen' en 'ter tuchtinge van ongebonden menschen'. He t 
werd een verbeterhuis voor vrouwen, waar vanaf 1654 ook 'onnosele' 
vrouwen tegen vergoeding der verpleegkosten geplaatst konden worden 1 8 . 

1 6 J. A . Faber e.a., Population changes and economie developments in the Netherlands: a 
historical survey (A.A.G. Bijdragen 12, 1965), blz. 53, 58-60. Vgl . ook H . Schmitz, De 
Nieuwe Haven driehonderdvijftig jaar (De Schiedamse Gemeenschap jrg. 15, 1963, no. 
1), blz. 17-18. A . van der Poest Clement, Eerste Contact met Zuid-Nederland was er rond 
1600 (Het Rotterdamsch Parool, Schiedamse editie, 1949, 18 februari). 

1 7 Gemeente-Archief Schiedam, inv. no. O .A .A. 3572. 
1 8 De omzetting van pesthuis in verbeterhuis is onderzocht door drs. P. Th. J. Kuyer: Ge

meente-Archief Schiedam, Agenda van de archivaris 1957, no. 17. 
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Afb. 3. Jan de Ridder. Een pestpatiënt wordt naar het pesthuis gebracht (ca. 1720). 
Rotterdam, Atlas van Stolk. 

De aanduiding 'pesthuis' maakte toen snel plaats voor 'Blauwhuis', een naam 
waarvan de herkomst niet duidelijk is en die voor het eerst in 1625 gebruikt 
wordt: 'het Blauwe Huys ofte Pesthuys'. Gaf iets in de gevel tot deze naam 
aanleiding? Of moeten we hierbij denken aan het 17e eeuws taalgebruik, dat 
de 'blauwe steen' kende als plaats waar men van zijn dwaasheid wordt gene
zen? In dat geval zou het ook vóór 1643 al gebruikt zijn als inrichting voor 
demente personen, een combinatie waarvoor weliswaar te Schiedam geen be
wijzen bestaan doch die elders wèl voorkwam. Hoe dit ook zij, na 1643 wordt 
nog slechts de naam Blauwhuis gebruikt. Tot 1765 bleef het gevestigd in het 
voormalige pesthuis. Het had zich toen ontwikkeld tot een tehuis waar vrou
wen die geestelijk niet geheel normaal waren, zich konden (laten) inkopen. 
Voor hen was het oude pesthuis in de 18e eeuw niet gerieflijk genoeg en bo
vendien werd het oude gebouw steeds bouwvalliger. In 1764 begon men 
daarom aan de Lange Nieuwstraat een nieuw Blauwhuis te bouwen, dat in 
september van het jaar daarop betrokken werd. Hier bleef de instelling ge
vestigd tot haar opheffing in 1847, waarna het Blauwhuis voor zeer uiteen
lopende doeleinden gebruikt werd, het laatst als Stedelijk Gymnasium. 
Aan de pest, eeuwenlang een schrikbeeld voor de stad, herinnert thans in 
Schiedam niets meer. Slechts als de oude luiklok van de Grote Kerk in be
weging wordt gebracht, is er dat oude randschrift met het 'fugo pestem', dat 
in het 16e-eeuwse Stadboek zijn echo vond: 

'Pestelencie, dier tyden ende oorloch groot, 
Brenct meenich man van levende lyve ter doot, in groten noodt, 

Ende hangt ons over thoojt'. 
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Te Schiedam begravenen 1625-1705 * 

jaarcijfers: ers: 

1625 194 1655 169 1685 153 
26 77 56 156 86 124 
27 70 57 140 87 149 
28 82 58 153 88 164 
29 68 59 140 89 179 

1 6 3 0 94 1660 138 1690 150 
31 72 61 147 91 272 
32 80 62 194 92 163 
33 65 63 176 93 204 
34 65 64 199 94 176 

1635 699 1665 171 1695 145 
36 396 66 240 96 181 
37 162 67 199 97 174 
38 149 68 161 98 180 
39 122 69 175 99 174 

1640 92 1670 165 1700 233 
41 141 71 156 01 228 
42 113 72 171 02 212 
43 124 73 382 03 197 
44 107 74 231 04 222 

1645 173 1675 172 1705 245 
46 150 76 180 
47 175 77 162 
48 185 78 266 
49 178 79 346 

1650 191 1680 276 
51 158 81 244 
52 279 82 151 
53 227 83 195 
54 263 84 186 

om de vijf jaar voortschrijdende tienjaarlijkse gemiddelden: 

1625 t /m34 86,7 1665t/m74 205,1 
1630t/m39 190,4 1670t/m79 223,1 
1635 t /m44 210,5 1675 t /m 84 217,8 
1640t/m49 143,8 1680 t /m 89 182,1 
1645 t /m 54 197,9 1685 t /m 94 173,4 
1650 t/m 59 187,6 1690 t /m 99 181,9 
1655 t /m 64 161,2 1695 t /m 04 194,6 
1660 t/m 69 180,0 

* Geteld uit Registers van Overledenen (= Begraafboeken), G A S O R A 631-634. 
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D. V A N T O L Het ambacht van 
Philips van Wassenaar 

Hoogheemraadschap van Rijnland. Fragment. 
Oorspr. door Dou, heruitg. Melchior Bolstra. 

Atlas van 't Hooge Heemraedschap van Rhynland (1746). 
Univ. hibl., Amsterdam. 
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Bij de opsomming van 'sgraven renten in Northolland in den jare ons Heren 
1334' wordt het ambacht van Philips van Wassenaar als volgt omschreven 
Walixdorp, Boemgaerde, Hilnare, Vorenbroeke, Waddinghe, Vorscoten, 
Hamburch ende Voere, Wike, Tolle. 
Wij willen nagaan waar deze plaatsen waren gelegen en aan de hand van die 
ligging trachten ons een indruk te vormen over de begrenzing van het am
bacht. Men houde daarbij in het oog, dat de opsomming in de aangehaalde 
rentmeestersrekening niet alle plaatsen van het ambacht weergeeft. Zo ont
breekt Voorburg, dat in 1307 reeds aan de familie van Wassenaar behoor
de 2 . 
Walixdorp is als geografische naam bewaard gebleven, in de 17e eeuw in de 
hoge heerlijkheid Waalsdorp 3 , in onze tijd in de Waalsdorperlaan, de (Oude) 
Waalsdorperweg en de Vlakte van Waalsdorp, aan de noordrand van Den 
Haag. 
Boemgaerde is als plaats- of streeknaam verdwenen. Muller, die een verkla
ring heeft gegeven van de ambachten van (Philips van) Wassenaar en (Dirk 
van) Zuidwijk, beschrijft Boemgaerde als: Wassenaar beoosten de Zijl, be
zuiden de Papelaan 4 . Waarop hij deze begrenzing baseert, vermeldt hij er 
helaas niet bij. 
Het kohier van de tiende penning van 1561 5 geeft de indeling van het am
bacht Wassenaar-Zuidwijk, waarbij de buurt waaraan Muller de naam Boem
gaerde verbindt, wordt omschreven als: de Veenzij beginnende van de Pape-
wech west upgaende tot die Zijden toe 6 . 
Boemgaerde besloeg blijkbaar de 'veenzijde' van Wassenaar7 tussen de 
Papelaan en de Zijden. Deze Zijden of Zijdwinde was de binnenwaterkering 
en landscheiding tussen Rijnland en Delfland, die in de duinen tot de 17e 
eeuw onbepaald was en zich aan de oostzijde in het ongebaande veen ver
loor 8 . De grens liep ter hoogte van de tegenwoordige Zijdeweg en kruiste de 
Vliet bij Leidsendam. 

1 H . G . Hamaker, De rekeningen der grafelijkheid van Holland onder het Henegouwse 
huis, I, blz. 161 en 163. Werken Hist. Genootseh. Utrecht, 1875. 

2 Dorp aan de Vliet, geschiedenis van Voorburg. Samengesteld door G. Gorris, e.a., twee
de herz. dr., Scheveningen 1961, blz. 35. 

3 J. E . J. Geselschap, Uit de geschiedenis van de hoge heerlijkheid Waalsdorp. In: Zuid-
Holland, 4e jrg. (1958), blz. 41-44. 

1 S. Muller Hz., Bijdr. en med. van het Hist. Genootseh. Utrecht, dl. X X I I , 1901, blz. 172, 
noot 9. 

5 Archief Staten van Holland, I, no. 1472, fol. X X I I I , A lg . Rijksarchief. 
6 De hier gebruikte gegevens ontleen ik voor een belangrijk deel aan een onderzoek van de 

heer drs. J. Fox, destijds rijkschartermeester, thans rijksarchivaris van de derde afdeling 
van het Algemeen Rijksarchief, alsmede van diens ambtsvoorganger mr. B. van 't Hoff. 

7 S. J. Fockema Andreae, Poldernamen van Rijnland, nr. 39, blz. 15, Leiden 1952. 
8 Idem, Het hoogheemraadschap van Rijnland, blz. 81, Leiden 1934. 
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Volgens Muller lag Boemgaerde bezuiden de Papelaan, volgens het kohier 
van 1561 ten westen van de Papewech. Men bedenke hierbij, dat in de oude 
voorstelling de Noordzeekust vrijwel horizontaal oost-west liep 9 , terwijl Muller 
zich blijkbaar van een moderne kaart heeft bediend. 
Als geslachtsnaam bestaan er van Boemgaerde verscheidene vermeldingen. 
Dirc van Boemgaerde komt voor als schout van Wassenaar in 1371, 1383, 
1384 en 1386 1 0 . Willem van Boemgaerde Claes Horstzn. was schout van 
Wassenaar en Zuidwijk van 1437 tot 1441 u . Hij leefde nog in 1452, was 
toen echter geen schout meer 1 2 . Vooral deze laatste vermelding is belangrijk, 
omdat men de naam hier aantreft in zijn meest uitgebreide vorm: Willem van 
Boemgaert Claes Horstsz. 
De stamvader van het geslacht van Boemgaarde alias Horst is Arent van den 
Damme 1 3 , die schout was van Voorschoten in 1342 en bastaard-broeder van 
Philips, heer van Wassenaar 1 4 . Dirk, heer van Wassenaar, beleende zijn 
bastaard-oom Arent van den Damme in 1356 met Ter Horst 1 5 . 
De ligging van Ter Horst 1 ( i - in de huidige gemeente Voorschoten - , het ver
band tussen dit huis en het geslacht van Boemgaarde, alsmede de omschrij
ving van Boemgaarde in het kohier van 1561, geven ruim steun aan de ver
onderstelde juistheid van de begrenzingen die Muller aan dit district van het 
ambacht van Philips van Wassenaar heeft gegeven. 
Hilnare is terug te vinden op verscheidene oude kaarten van het hoogheem
raadschap Rijnland, bijvoorbeeld op die van 1746 1 7 . Volgens Muller omvat 
Hilnare het gebied van Wassenaar beoosten de Zijl, benoorden de Papelaan. 

0 Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap 1923, blz. 120. Een zelfde verklaring 
geldt voor de benamingen Benoordenhoutse en Bezuidenhoutse weg in Den Haag. 

1 0 J. C. Overvoorde, Gemeente-archief Leiden, Archieven van de kerken, 1-1915, blz. 191, 
regest 31; 11-1915, blz. 71, regest 1050; Idem, Gemeente-archief Leiden, Archieven van 
de kloosters, 1-1917, blz. 251, regest 70. 
A. H . Martens van Sevenhoven, Archief van het kapittel van St. Maria op het hof te 
's-Gravenhage, 1914, blz. 58, regest 79. 

1 1 J. C. Overvoorde, Kloosters, 1-1917, blz. 379, regest 632; blz. 381, regest 644; blz. 397, 
regest 717; blz. 399, regest 727. 
J. M . Sernee, S. W. A . Drossaers en W. G. Feith, Archieven van kloosters en andere 
stichtingen in Delfland, 1920, blz. 404, regest 42. 

1 3 J. C. Overvoorde, Kerken, 1-1915, blz. 235, regest 219. 
1 3 H . G . A . Obreen, Geschiedenis van het geslacht van Wassenaar, Leiden 1903, blz. 21, 

noot 3. 
1 1 W. A . Beelaerts van Blokland, Nederlandsche Leeuw XXIX, 1911, kol. 51-53. 
1 5 Zie 13, no. 4. 
1 0 S. J. Fockema Andreae, J. G . N . Renaud en E . Pelinck, Kastelen, ridderhofsteden en 

buitenplaatsen in Rijnland, Leiden 1952, blz. 76. 
1 7 't Hooge Heemraedscbap van Rhynland, uitg. Melchior Bolstra, 1746. 
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Het morgenboek van 1544 lokaliseert Hilnare tussen de Heerweg en de 
Buurtweg, ten noordoosten van Den D e i j l 1 8 . 
De naam komt voor als Helnere in de bekende goederenlijst van de Utrechtse 
kerk van omstreeks 866 1 9 en zou betekenen zandige heuvelrug 2 0. De plaats 
zou de bakermat zijn van het geslacht van Hilnare, waarvan een van de oud
ste telgen, Hugo van Hilnare, knape, in de 13e eeuw herhaalde malen wordt 
vermeld als lid van een door de graaf ingestelde commissie van scheidslie
den 2 1 , en als leenman van Holland 2 2 . 
Vorenbroeke, door Muller beschreven als het noordwesten van Hilnare, komt 
eveneens voor op de kaart van 1746. Het is een klein gebied, ten noord
oosten van het Huis Zuidwijk, omsloten door de Mael Grift, Doedincxlaen/ 
Buer wech, het Hoogebooms Padt en de Corte Wateringh. 
Een Dirc van Worenbroke vinden we vermeld in 1226 2 3 , Florens van Vo-
renbroke omstreeks 1283 2 4 . 
Waddinghe is ons als naam overgeleverd in het Huis ter Wadding 2 5 bij Lei
den. In 1558 is sprake van het veer Ter Wadding over de Rijn aan de Doe-
dinxslaen 2 6 , in 1556 van de Waddinck onder Voirscoten en in 1551 van een 
kalkoven aan de weg naar Den Haag bij Ter Wadding, binnen een halve mijl 
van de stad Leiden 2 7 . Het is de streek ten noorden van Hilnare en Voren
broeke: Voorschoten langs de Rijn (Muller). 
Voorschoten behoeft geen nadere toelichting. 
Hamburch levert meer problemen. Muller geeft er geen beschrijving van. Het 
is op geen enkele kaart terug te vinden en ook het kohier van de tiende pen
ning van Voorschoten van 156 1 2 8 laat ons in de steek. 
In de archieven van het Huis Duivenvoorde evenwel wordt meermalen gewag 

1 8 Als 16. 
1 0 A . C. F . Koch en M . Gysseling, Diplomata Belgica, blz. 339. Belgisch interuniversitair 

centrum voor Neerlandistiek, 1950. 
2 0 M . Gysseling, Toponymisch woordenboek I, 496. Belgisch interuniversitair centrum 

voor Neerlandistiek, 1960. Zie ook J. Geselschap in Zuid-Holland, 3e jrg. (1957), blz. 67. 
3 1 L . Ph. C. van den Bergh, Oorkondenboek van Holland en Zeeland II, no. 913, 29-8-1295. 

J. de Fréméry, id. suppl., no. 307, 23-11-1195 of J. G . Kruisheer, De oorkonden en de 
kanselarij van de graven van Holland 11, no. 907, Den Haag-Haarlem, 1971. 
De Fréméry, no. 309, 1295-1296. 
Van den Bergh H , no. 936, 1-4-1296. 

2 2 Het Oude register van graaf Florens (zie 4), blz. 171, no. 1. 
2 3 Van den Bergh I, blz. 301. 
2 1 Zie 22, blz. 254 no. 261 en blz. 264 no. 304. 
2 5 Zie 16, blz. 92. 
2 6 J. C. Overvoorde en J. W. Verburgt, Archief secretarie Leiden, 1937, blz. 173, 1803; 

blz. 580, regest 913. 
2 7 Idem, blz. 571, regest 1866 en blz. 53, 431. 
2 8 Archief Staten van Holland I, no. 1464. Alg . Rijksarchief. 
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gemaakt van de Hamburgerlaan 2 9, elders nader omschreven als de A m -
burgherlane bij de kerk in Voerscoten 3 0 . 
Gezien de vermelding in de opsomming van sgraven renten in 1334 lag Ham-
burch tussen Voorschoten en Veur. Blijkbaar moet deze voormalige buurt
schap dus worden gezocht ten zuiden van de kerk van Voorschoten. 
Voere (Veur) bestaat ook thans nog. Ancelin van Vore wordt vermeld om
streeks 1283 si. 
Wike, omstreeks 1283 voorkomend in het Oude register van graaf Florens 
als die Wiic 3 2 , wordt door Muller toegelicht met Stompwijk 3 3 . Ik betwijfel 
of dit juist is, aangezien het niet zeer waarschijnlijk lijkt, dat alleen hier ter 
plaatse het ambacht van Philips van Wassenaar zich zou uitstrekken aan de 
overzijde van de Vliet. Deze vormde van oudsher een natuurlijke grens tus
sen de overwegend fijn-zandige gronden ten westen, en de met veenmoerassen 
bedekte oude en jonge zeekleigronden ten oosten van de V l i e t 3 4 , waarvan de 
ontginning eerst in de 13e eeuw op gang was gekomen. 
Muller vertelt ons in zijn verhandeling niet, waarom hij Wike met Stompwijk 
identificeert. Ook een later van zijn hand verschenen boek 3 5 geeft geen op
heldering. De hierin door hem aangehaalde oorspronkelijke bron is de Infor-
macie van 1514 3 Ö , een laat document dus, waarin sprake is van Stompick en 
niet van Wike. 
Dat de naam Stompwijk circa 1283 naast Wike reeds bestond, blijkt uit de 
vermelding in dat jaar van Mouwerin Dircsz. van Stompic 3 7 . De plaats zelf 
komt in 1395 voor als Stompwic 3 8 , in 1443 als Stompwijc 3 9 . 
Gezien het vorenstaande kan geen redelijke grond worden gevonden om die 
Wiic (1283) of Wike (1334) te vereenzelvigen met Stompwijk. Waarschijn-

2 9 Inv. Huisarchief Duivenvoorde, Verslagen omtrent 's Rijks oude archieven 1920, nrs. 
550, 557, 558 en 565, betreffende de jaren 1411, 1448, 1463 en 1504. De heer J. L . van 
der Gouw maakte mij via de heer J. Bos hierop attent. 

3 0 J. C. Overvoorde, Gemeente-archief Leiden, Archieven van de kerken, II, St. Pancras-
kerk, 1915, blz. 30, regest 860. 

3 1 Zie 22, blz. 207, no. 124. 
3 2 Idem, blz. 205, no. 117. 
3 3 Zie 4; ook op blz. 205 noot 22. 
8 4 Atlas van Nederland, samengesteld door de Stichting Wetenschappelijke atlas, van Ne

derland, Den Haag 1963-19. . Bodemkaart van Zuid-Holland, no. IV-6. 
3 5 J. G . C. Joosting en S. Muller Hzn., Bronnen voor de geschiedenis der kerkelijke recht

spraak in het bisdom Utrecht in de middeleeuwen, deel II, blz. 278, Den Haag 1915. 
3 0 Informatie up den staet faculteyt ende gelegentheyt van de steden ende dorpen van Hol-

lant ende Vrieslant, gedaen in den jaere M D X I V , ed. R. Fruin, Leiden 1886, blz. 276 en 
300. 

3 7 Zie 22, blz. 240 en 241. 
3 8 A . Meerkamp van Embden, Stadsrekeningen van Leiden, I, blz. 500, Werken Hist. Ge

nootseh. Utrecht, 1913. 
3 6 Als 8. 
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lijker lijkt het Wike te zoeken bij de Wiekerbrug 4 0, thans Wijkerbrug, over de 
Vliet, aan de noordkant van Voorburg. Ik kom hieronder nader daarop te
rug. 
Tolle ten slotte, is eveneens als plaats- of streeknaam niet zonder meer terug 
te vinden. 'Onbekend' luidt het korte commentaar van Muller. We zullen 
hieronder trachten dit Tolle nader te lokaliseren. 
Volgen we op de kaart de plaatsen zoals deze in de rentmeestersrekening van 
1334 zijn opgesomd, dan valt op dat bij de beschrijving de wijzers van de 
klok zijn gevolgd. Een principe, dat ook ter andere plaatse in deze rekening 
is toegepast. Te beginnen met Waalsdorp, even ten noorden van Den Haag, 
ongeveer evenwijdig aan de duinen in noordoostelijke richting gaande via 
Boemgaerde, Hilnare en Vorenbroeke, stuiten we bij Ter Wadding op de 
Oude Rijn. Dan gaat het langs de Vliet in zuidwestelijke richting, via Voor
schoten en Hamburch naar Veur. Hierop volgen in de beschrijving de plaat
sen Wike en Tolle, waarmee de ellipsvormige figuur die de beschrijver heeft 
gevolgd, zou zijn gesloten. Verder voortgaande in zuidwestelijke richting zou 
de eerstvolgende plaats die men ontmoet Rijswijk zijn. Het verbaast ons dan 
ook allerminst, dat dit inderdaad de volgende plaats is, die in de rentmees
tersrekening wordt genoemd 4 1 . 
Uit de topografie van het ambacht van Philips van Wassenaar blijkt dus, dat 
Wike en Tolle gezocht moeten worden aan de westzijde van, en dicht bij de 
Vliet, tussen Veur en Rijswijk, in de nabijheid derhalve van Voorburg. 
Nu springt in het oog, dat Wike en Tolle dezelfde namen dragen als twee 
zeer oude bruggen 4 2 , noordelijk respectievelijk zuidelijk van Voorburg over 
de Vliet gelegen: de 'Wiekerbrug' en de Oude Tolbrug. 
Deze twee lokaties voltooien juist de ellipsvormige beschrijving. Het lijkt dan 
ook niet zeer gewaagd in de directe omgeving van deze bruggen de oude 
plaatsen Wike en Tolle te vermoeden. 
Deze veronderstelling vindt wat Wike betreft steun in de vermelding in 1650 
van de Wycke laen, binnen het ambacht van Voorburg 4 3 . Het is de laan die 
de Heerweg, het huidige Oosteinde, verbindt met de Wyckerbrug, zoals trou
wens ook thans nog het geval is. 
Aangaande Tolle bestaan op geheel andere gronden aanwijzingen dat ons ver
moeden juist is. In de Egmondse annalen komt anno 1204, in de strijd tussen 
graaf Willem I en Lodewijk van Loon, een plaats Tol voor, waarvan de lig-

1 0 A . J. van der Aa , Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, Gorinchem 1839-1851. 
4 1 Als 1. 

Zie 2, blz. 96-98. 
4 3 Th. F. J. A . Dolk en L . Ruys, Inventaris oud archief hoogheemraadschap Delfland, no. 

3463, fol. 7, Den Haag 1940. 
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ging zich aan de hand van de tekst niet nauwkeurig laat bepalen « . Gouthoe-
ven geeft echter de volgende toelichting: 

Grove Willem is binne desen met heyrkracht uyt Zeelant gekomen/ als hem 
de Hollantsche Heeren ende steden geschreven hadden/ende quam in Hol-
lant/ende stelde sijn heyr in thol by Rijswijk 45. 
In de lezing van Melis Stoke 4 6 : 

Ghevaren quam hi vromichlike 
Tote Rijswijc ander Gheest/ 
Daer deed hi loodsieren meest 
Ter Tolne 47 sijn here groet/ 

Beide schrijvers lokaliseren Tol anno 1204 dus bij Rijswijk. Van Alkemade, 
die de hierboven aangehaalde uitgave van Stoke in 1699 verzorgde, tekent 
hierbij bovendien aan: Aan de Tolbrugge by Rijswijk. 
Een dergelijke toelichting vinden we bij Kluit 4 8 : Credibile est, hinc ortum 
esse nomen de tolbrug, qui pons adhuc prope Rijswijc. 
Welke tolbrug kan hier bedoeld zijn? De Geestbrug bij Rijswijk over de 
Haagse Vaart komt niet in aanmerking, aangezien dit kanaal pas werd ge
graven in 1344-45 *9. De (Nieuwe) Tolbrug over de Vliet, thans Rfjn-Schie-
kanaal, dateert van 1556 5 0 . De vroegste vermelding van de Hoornbrug is van 
1340 5 1 en als enige andere mogelijkheid resteert dan de Oude Tolbrug, even
eens over de Vliet, ongeveer halverwege tussen Rijswijk en Voorburg. 
Bij elkaar genomen voldoende aanwijzingen om de ligging van Tol(le) ten 
zuiden van Voorburg aannnemelijk te doen zijn. Ten overvloede zoekende 
naar een afdoend bewijs, raadpleegden wij het kohier van de tiende penning 
van Voorburg. De jaren 1543 en 1544 5 2 leverden echter geen nadere gege
vens op, terwijl de kohieren van de latere jaren, 1553, 1556 en het vooral 
voor de topografie vaak zo belangrijke kohier van 1561 ten Rijksarchieve 
ontbreken. 
Ook de gaarboeken van morgen- en molengelden van Voorburg 5 3 brengen 

4 4 O. Oppermann, Fontes Egmundenses, Werken Hist. Genootseh. Utrecht, 1933, blz. 204. 
1 3 W. van Gouthoeven, D'oude Chronijcke ende Historiën van Holland, blz. 296, 's-Graven-

hage 1636. 
4 6 Melis Stoke, Rijm-Kronijk, blz. 73, ed. Cornelis van Alkemade, Leiden 1699. 
" Idem, ed. W. G. Bri l l , Werken Hist. Genootseh. Utrecht, 1885,1, blz. 149 geeft: Ter Tol

len sijn heer groot. 
' s A . Kluit, Historia critica, I, I, Chronicon Hollandiae, Notis Matthaei Douzae, blz. 205, 

Middelburg 1777. 
4 8 Zie 2, blz. 95. 
6 0 Idem, blz. 96. 
5 1 Idem, blz. 98. 
5 2 Archieven Staten van Holland, I, nrs. 398 en 521, Alg. Rijksarchief. 
5 3 Archieven Hoogheemraadschap Delfland, invent. Dolk, no. 5624. 
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geen uitkomst. De kloosterarchieven van Koningsveld en Leeuwenhorst 5 4 

geven evenmin nadere informatie over de ligging van Tolle. 
Het bewijs voor de juistheid van onze veronderstellingen komt ten slotte uit 
de leenkamer van het Huis Wassenaar 5 5 . Onder het hoofd 'Voorburg' is de 
volgende akte ingeschreven5 6: 
De woning te Tol (groot 7 hont) 18-6-1333 Willem Heyn Coenraetsz. van Tol. 
Deze inschrijving bevestigt twee veronderstellingen. Ten eerste, dat Tolle als 
onderdeel van het ambacht van Philips van Wassenaar voorkomend in de 
rentmeestersrekening van 1334 gelegen was onder Voorburg. Wat geheel in 
overeenstemming is met: 
a. de plaats die Tolle heeft in de opsomming van de rekening van 1334, tus

sen Wike en Rijswijk; 
b. de vermelding van Tol bij Rijswijk door Stoke en Gouthoeven; 
c. de toelichtingen van Kluit en Van Alkemade bij de Egmondse kroniek: 

aan de Tolbrugge bij Rijswijk. 
Ten tweede blijkt uit de inschrijving, dat het oude Huis Tol inderdaad onder 
Voorburg lag, zoals vroeger reeds door anderen is vermoed 5 7 . 
Mogelijk lag het op de fundamenten van de Oude (Romeinse) Burcht, mo
gelijk iets noordelijker, ter plaatse van de thans verdwenen buitenplaats 
Heeswij k 5 8 bij de Oude Tolburg, of even daar voorbij tussen Heerweg en 
Vliet. 
Dat de naam Tol in het plaatselijk spraakgebruik is blijven voortleven ook 
lang nadat het Huis Tol was verdwenen, lezen we in de beschrijving van 
Voorburg, omstreeks 1795, door Van Ollefen en Bakker, die spreken van 
'een klein buurtjen, de Oude Tol genaamd, na zekere brug aldaar gelegen' 3 9 . 
Of de Oude Tolbrug de naamgever is geweest van de daarbij gelegen buurt
schap, is de vraag. Ook voor de mededeling van Van der Aa, dat de Oude 
Tol een brug was in Rijnland, ten zuiden van het dorp Voorburg, waar in 
vroeger tijd een grafelijke tol werd geheven e o , hebben we geen enkele aan
wijzing gevonden. 

3 1 Buiten beschouwing blijve de in een charter van de abdij Leeuwenhorst van 1274 vermel
de parochie Tolne, waarvan iedere nadere plaatsaanduiding ontbreekt. Dit Tolne komt in 
de huurboeken van de abdij niet voor, evenmin als in de registers van de belendingen van 
1434 en 1499, Alg . Rijksarchief. 

3 3 Graag dank ik de heer C. Hoek, die zo vriendelijk was de archieven van de leenkamer 
van het Huis Wassenaar voor mij te raadplegen. 

5 6 Leenkamer Huis Wassenaar te Twickel, reg. A A . , fol. 29. 
3 7 Zie bijv. 2, blz. 97 en 4, blz. 174 noot 27. 
5 8 Zie over Heeswijkbijv. A . W. de Vink, in Die Haghe, 1903, blz. 326, 329 en 380. 
5 9 L . van Ollefen en R. Bakker, De Nederlandsche stad- en dorpbeschryver, 1793-1801, dl. 

2, Voorburg, blz. 12. 
0 0 Zie 40. 
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Wat vaststaat is, dat het Oude Huis Tol in 1333-1334 een Wassenaars leen 
was en gelegen onder Voorburg, in het ambacht van Philips van Wassenaar. 
Zoals Douza bekend was, was het het stamhuis van de familie van Tol, wat 
blijkt uit zijn annotatie bij de passage over Tol bij Rijswijk in de Egmondse 
kroniek: hinc clarissimae prosapiae die van Tol 61. 
Overzien we ten slotte het ambachtsgebied van Philips van Wassenaar, zoals 
het naar voren komt uit de rentmeestersrekening van 1334, dan blijkt dat de 
noordgrens werd gevormd door de Oude Rijn en de oostgrens door de Vliet, 
thans Rijn-Schiekanaal. De zuidwestgrens liep van de Oude Tolburg bij 
Voorburg naar Waalsdorp, zodat het ambacht hier raakte aan Rijswijk en 
Den Haag. Noordelijker paalde het aan het achter de duinen gelegen am
bacht van Zuidwijk, met de plaatsen Kievitsdorp, Rijksdorp en Oostdorp, 
rondom de oude dorpskern van Wassenaar. 

Zie 48. 
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Boekennieuws 

C. J. van Roosendaal, Dordrecht's Verle- de- en landschapsschoons veel te bieden 
den op papier met penseel, pen & potlood. had, kon het ook tekenaars van formaat 
Alphen aan den Rijn, 1970. 76 prenten tot zich trekken. In de inleiding vertelt de 
met inleiding en indices. samensteller er het een en ander van. 
Prijs f 17,50. Het boek dan is een bloemlezing uit de 

twee grote gemeentelijke topografische 
Iedere eeuw geeft aan een stad zijn eigen prentverzamelingen, te weten Dordracum 
beeld. Zelf is de stad voortdurend in ver- Illustratum en de Gemeentelijke Prentver-
andering, en dan zijn er de wisselende op- zameling, en de collectie van de samen
vattingen bij de vervaardigers van het steller. Het merendeel van de afgebeelde 
beeld: kaartmakers, tekenaars en schil- tekeningen en aquarellen stamt uit de pe-
ders, etsers en graveurs, fotografen. Een riode ca. 1730-1890. Het boek is drie-de-
aarzelend begin, soms nog wat onbehol- lig opgezet: 'Dordrecht aan zijn rivieren' 
pen, in de 16e eeuw wordt gevolgd in de (17 prenten), 'Dordrecht binnen de wallen' 
17e eeuw door de majestueuse, twee-di- (47), 'De omgeving van Dordrecht' (11); 
mensionale openlegging van de nederland- elk deel is chronologisch geordend en het 
se binnenstad en van de stad als element geheel wordt besloten met enige overzich-
in het omringende landschap. In de ontel- telijke indices. De keuze van de prenten 
bare 18e-eeuwse afbeeldingen ligt de na- is mij goed bevallen; bekende afbeeldin-
druk op het registreren; een leger van mo- gen met veel topografische informatie 
numentenzorgers-avant-la-lettre leggen worden afgewisseld met minder bekende, 
straten en gebouwen vast. Vermengd met die echter weer erg plezierig zijn om te be-
een scheut romantiek geeft ons dit in de kijken. De reproductie, bij aquarellen en 
19e eeuw 'het kijkje', een opvatting die gewassen tekeningen een hachelijke zaak, 
zich tot in onze tijd heeft weten te hand- is over het algemeen goed geslaagd, 
haven. De fotografie heeft voor een be- Het middendeel wordt - voor wie zich 
langrijk deel de registrerende taak overge- met de topografie van Dordrecht bezig-
nomen; maar ook in deze laatste verandert houdt vanzelfsprekend - met 16 prenten 
het beeld van de stad voortdurend. Eerst beheerst door Johannes Rutten; hij heeft 
werd een zonnige zondag-achternamiddag het 19e-eeuwse beeld van de stad bepaald, 
op de gevoelige plaat vastgelegd, nu is het Rutten werkte in een periode, juist vóór 
een zwart-witte glimp van een straat be- de opkomst van de fotografie, waarin de 
dekt met voortschuivende of geparkeerde sloop-geest epidemisch door dè stad 
auto's. dwaalde; in opdracht van de verzamelaar 
Geen van de fotografische beelden, noch Simon van Gijn tekende en aquarelleerde 
dat van de 16e eeuw, vindt men in 'Dor- hij, voor diens historisch-topografische 
drecht's Verleden'. Dus enerzijds geen verzameling Dordracum Illustratum, al 
moeilijke topografische puzzles op de die verdwijnende huizen en buurtjes. Zo 
vroegste prenten, maar ook geen tanden- ontstonden meer dan 700 prenten, 'kijkjes' 
geknars over het moderne, sterk gehaven- maar topografisch uiterst nauwkeurig en 
de oude Dordt. Integendeel, dit boek om- artistiek van hoog gehalte. Zij vormen 
vat aquarellen en tekeningen van Dor- nog steeds de ruggegraat van de door Van 
drecht uit de 17e, 18e en 19e eeuw, toen Gijn aan de gemeente geschonken verza
de stad nog veel te zien gaf van zijn laat- meling. 

middeleeuwse pracht. Omdat het aan ste- Geen beoordeling zonder kritiek, van-

148 



daar. Naar mijn smaak had de inleiding wikkeling die atwijkt van veel gewone 
(3 blz.) wel wat uitgebreider mogen zijn, Rijks HBSen in de grotere steden. In het 
temeer daar ik uit de tekst opmaak dat de kleine liberaal-vrijzinnige Woerden werd 
samensteller nog veel interessants zou als tegenhanger tot de Christelijke HBS te 
kunnen vertellen, bijvoorbeeld over het Alphen aan den Rijn een neutrale school 
reilen en zeilen van het 18e-eeuwse Ge- gesticht. Dit werd eerst mogelijk toen in 
nootschap Pictura. Ik vind het ook jam- 1917 aan houders van een HBS-diploma 
mer, dat de 20e eeuw nauwelijks aan bod de bevoegdheid tot het afleggen van aca-
is gekomen. Een moderne visie op het demische examens was verleend. Hoewel 
'Verleden van Dordrecht' - en die is er! - reeds direct gedacht schijnt te zijn aan een 
hoort ook tot de beelden die een stad in Rijks HBS, werd in 1961 de school door 
zijn lange bestaan te zien geeft. het bestuur van de vereniging overgedra

gen aan het Rijk. In het eerste, particulie-
H. Sarfatij re, stadium van zijn bestaan verkreeg de 

school een zekere naam tot ver in den lan
de door de mogelijkheid die veel docenten 
boden (noodgedwongen!) om leerlingen 
te huisvesten en dan tevens toezicht op het 

50 jaar H.B.S. in Woerden (F. A . Minke- werk uit te oefenen. Deze merkwaardige 
maschool), samengesteld door dr. C. J. van periode komt in het boek wel duidelijk uit 
Doorn. Stichts-Hollandse Bijdrage no. 12. dfc verf. Zo zal ieder die de in het boek 
Prijs ƒ 10 - plus ƒ 1,- porto, verkrijgbaar verspreid liggende gegevens op een rijtje 
bij de Stichting Stichts-Hollandse Bijdra- in hun verband en tegen de soms duidelijk 
gen, postbus 31, Woerden. aangegeven achtergrond plaatst een goed 

overzicht krijgen van een heel typische 
Gedenkboeken van scholen, waarvan er school- en leefgemeenschap die als zoda-
in de loop der jaren al ontelbare versche- nig voorbij is en daarom terecht dit ge
nen, hebben een drieledige functie: ze ge- denkboek kreeg. De uitvoering ervan met 
ven een facet(je) van de zo boeiende alge- veel illustraties is, zoals we van de Stichts-
mene onderwijsgeschiedenis, ze tonen een Hollandse Bijdragen gewend zijn, voor
stuk plaatselijke ontwikkeling en ze zijn treffelijk verzorgd, 
een bron van vaak dierbare herinnering 
voor de oud-leerlingen. Dit soort boeken H- Rombach 
lijdt hierdoor nogal eens aan een drie-
slachtigheid of het dienen van drie heren: 
de onderwijs c.q. lokale historici en de 
sentimentele lezers. Omdat het laatstge- S. Bulk en S. C. J. van Tol , Zo was Bos-
noemde aspect, meestal versterkt door de koop, z.pl. en j . , 200 blz., 191 afb. 
illustraties, de kurk is waarop het boek 
moet drijven, komen de gevoelsmatige le- Boskoop heeft in de heer C. Bulk iemand 
zers veelal het meest aan hun trekken. Dat die niet alleen met grote ijver historische 
is ook wel het geval met het boek over de prenten van Boskoop verzamelt, maar die 
Woerdense HBS. Dat de wat rommelige er ook zijn dorpsgenoten van laat meege-
presentatie het niet altijd even gemakke- nieten. Nadat hij dat eerst door middel van 
lijk maakt de relevante feiten en daardoor een collectie dia's had gedaan, heeft hij nu 
de grote lijnen in het oog te blijven hou- een kleine tweehonderd prenten onderge-
den, zal voor deze lezers geen groot be- bracht in een boek. Zo was Boskoop, 
zwaar zijn. En dat kan gelukkig al gauw Dorpsgezichten, oude foto's, portretten 
een ruime verspreiding ook buiten Woer- van bekende inwoners, ongetwijfeld een 
den en directe omgeving opleveren, want kostelijke verzameling voor wie Boskoop 
de Woerdense HBS heeft in zijn tijd een kent. 
grote toevloed van leerlingen uit het ge- De begeleidende teks.t van de heer S. C. J. 
hele land gekend. Hier ligt ook de reden van Tol is voor het grootste deel ontleend 
waarom het boek ook voor de meer alge- aan het werk van een vroegere plaatsge-
meen historisch geïnteresseerden van be- noot, C. L . J. Schaum, die in 1908 'De his-
lang kan zijn: de school vertoont een ont- torie van Boskoop' schreef. Zelf vulde Van 
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Tol diens werk aan met meer recente gege- formatie en kijkplezier biedt, en dat dan 
vens, en trachtte van dit alles een geheel te ook zijn weg snel heeft gevonden, 
maken. Dat dit niet overal gelukt is, dat de De enige blaam treft de uitgever, die ano-
gegevens soms als uit hun verband gerukte niem bleef, en geen plaats, en jaar van uit
en onbegrepen feiten worden opgesomd, gave vermeldde, 
het zij hem vergeven, want Boskoop is een 
boek rijker geworden dat een schat aan in- N. Plomp 

Mededel ingen 

S T I C H T I N G S T R E E K H I S T O R I S C H nauw zal moeten samenwerken met be-
C E N T R U M A L B L A S S E R W A A R D heerders van archieven, en dat mede in 
V I J F H E R E N L A N D E N dat verband de vorming van een streek-
Begin 1971 heeft de Culturele Raad A l - archivariaat zeer gewenst is, kwam in de 
blasserwaard en Vijfherenlanden initiatie- vergadering te Hoornaar sterk naar voren, 
ven genomen om te komen tot de oprich- Met name de heer Pellikaan, oud-burge-
ting van een streekhistorisch centrum voor meester van Vianen en actief amateur-his-
dit gebied, dat gevestigd zou kunnen wor- toricus bestede aan dit punt de nodige aan-
den in het vrijkomende raadhuis van dacht in zijn slotoord, nadat hij door de 
Nieuwpoort. Op 20 april is een vergade- aanwezigen eenstemmig tot voorzitter van 
ring belegd met belangstellenden uit de de nieuwe stichting was gekozen, 
streek. Duidelijk werd, dat er veel animo Namens de Stichting Cöntactcentrum 
bestaat voor een centrum, waarin niet al- werd de vergadering te Hoornaar bijge-
leen een streekmuseum zou moeten wor- woond door A . G . van der Steur en onder
den ondergebracht, maar dat ook een co* getekende, 
ordinatiepunt zou kunnen zijn voor werk
groepen, actief op diverse terreinen van de P.A. Henderikx 
geschiedbeoefening. Een voorbereidings
commissie is aan het werk gegaan, en heeft 
op 25 augustus j l . in een vergadering te 
Hoornaar de ontwerp-statuten en een 
werkplan voor een te vormen stichting be- J A A R V E R S L A G E N V A N D E 
sproken met belangstellenden en vertegen- G E M E E N T E A R C H I E V E N 
woordigers van historische organisaties uit V A N M A A S S L U I S E N N A A L D W I J K 
de streek. De aanwezigen besloten de op- Het verschil in structuur tussen deze twee 
richting van een stichting te steunen, mits gemeenten tekent zich steeds sterker af, 
in het bestuur daarvan de bestaande histo- wat het er voor de gezamenlijke archivaris 
rische organisaties voldoende zouden zijn niet gemakkelijker op maakt. Een o.i. gun-
vertegenwoordigd. stig gevolg van e.e.a. is, dat het jaarverslag 
De taak van de stichting zal tweeledig zijn, thans volledig gesplitst is en voor beide ar-
namelijk enerzijds van museale aard, het chieven afzonderlijk gepubliceerd wordt, 
verzamelen, conserveren en exposeren van De twee verslagen over 1970 zijn fraai ge-
wat verloren dreigt te gaan, anderzijds het illustreerd en geven een goed beeld van de 
bevorderen van historisch streekwerk door werkzaamheden van de aktieve archivaris 
het steunen van werkgroepen en auteurs J. H . A . Ringeling die met name in Maas.-
en het samenstellen van een streekhis.tori- sluis de dienstverlening centraal stelt en 
sche documentatie. Dat de stichting vooral daarbij tracht reeds bij voorbaat aan een 
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toekomstige vraagstelling tegemoet te ko- kennis van de geschiedenis van het Gooi. 
men. Dat ook de gemeenteraadsleden de De jaarlijkse Aanmoedigingsprijs is toege-
weg naar de archivaris weten te vinden is kend aan de heer J. V . M . Out te Eemnes. 
zeer verheugend. De twee archief-adressen op grond van de kwaliteiten, welke hij als 
zijn: Govert van Wijnkade 30, Maassluis niet-academis.ch gevormd auteur aan de 
en Herenstraat 19, Naaldwijk. dag heeft gelegd in een nog ongepubliceer

de studie over een weinig behandeld aspect 
van de geschiedenis van het Gooi. 

G E M E E N T E L I J K E C U L T U U R P R I J S D e z e b e s , i s s i n g e n z i j n g e n o m e n i n 0ver-
H I L V E R S U M eenstemming met het unaniem advies van 
Burgemeester en wethouders van Hilver- de jury, welke bestond uit professor dr. W. 
sum hebben besloten de gemeentelijke Jappe Alberts, te Voorst, voorzitter, de he-
Cultuurprijs, dit jaar beschikbaar voor de ren O. L . van der A a te Amsterdam, R. W. 
sector Historiografie, toe te kennen aan C. Baron van Boetzelaer te Laren N . H . . 
dr. A . C. J. de Vrankrijker, te Bussum. Dr. drs. B. G . J. Elias te Bussum en dr. G . Pik-
de Vrankrijker wordt onderscheiden op kemaat te Ankeveen, leden, en de heer J. 
grond van de bijzondere betekenis van het Burema te Hilversum, secretaris, 
overgrote deel van zijn geschriften voor de 

Vraag en Aanbod 

O U D E J A A R G A N G E N V A N H E T ook, afstand willen doen van tijdschrift of 
TIJDSCHRIFT boeken (wegens ruimtegebrek bij verhui-
Regelmatig bereiken ons aanvragen van zing bijv.) zouden dezen dan eens willen 
leden om een of meer nummers van het overwegen deze wederom aan de vereni-
tijdschrift Holland en van de (Zuid-)Hol- ging ter beschikking te stellen? Ongefran-
landse studiën, die bij de drukker niet meer keerde toezending aan de secretaris, Oude 
voorradig zijn. kerkhof 5 Schiedam zal zeer op prijs wor-
Als er leden zijn, die om welke reden dan den gesteld. 

C O N T R I B U T I E 

De leden van wie nog geen contributie voor het lopende 
jaar werd ontvangen, worden verzocht dit thans zo spoedig 
mogelijk te doen, door het overmaken van een bedrag van 
ƒ 15,—. Voor leden van de Stichting Contactcentrum op 
postgiro 9013 van de Alg. Bank Nederland N.V. te Leiden 
o.v.v. rekeningnr. 56 66 748 t.n.v. de Stichting Contact
centrum; voor leden van de Historische Vereniging voor 
Zuid-Holland op postgiro 339121 t.n.v. de penningmeester 
van de Historische Vereniging voor Zuid-Holland, Oost-
voorne. 
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Agenda 

LEPROOSHUIS, D O R D R E C H T ber, ma t.m. za van 2-5 uur. Gratis, toe
gang. Leprooshuis, Vriesestraat 115, Dor-

Gerrit Kloens, tekeningen en stadsgezich- drecht. 
ten. Geopend: 18 oktober t.m. 20 novem-
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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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