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V I E R D E J A A R G A N G N U M M E R 1 F E B R U A R I 1972 

Drs. J. G . SMIT Philips Persoenressone, rentmeester 
van Noord-Holland in 1351 

Sinds 1958 heeft dr. H . P. H . Jansen de opdracht om in het kader van de 
Rijks Geschiedkundige Publicatiën uit te geven de Rekeningen der Grafelijk
heid van Holland uit de Beierse tijd. Als resultaat hiervan heeft hij enkele 
'bijprodukten' (zoals hij het zelf noemt) kunnen publiceren: in 1966 de 
Hoekse en Kabeljauwse Twisten (Fibula, Bussum), in 1967 Jacoba van Beie
ren (Kruseman, Den Haag) en in de Miscellanea Mediaevalia in memoriam 
Jan Frederik Niermeyer (Groningen 1967) het artikel: Het eerste Kabeljauw
se jaar in Holland en de rekening van Philips Persoenressone (1351) (blz. 
317-323). Op dit laatste artikel wil ik hier iets nader ingaan. 
Philips Persoenressone was rentmeester van Noord-Holland (omvattende 
Rijn-, Delf- en Schieland) in 1351. Zijn rekening over de periode 13 febr. 
1351-12 febr. 1352 is bewaard gebleven K Wegens het ontbreken van de 
tesoriersrekening over deze periode is de rekening van Philips van groot be
lang voor onze kennis over 'het eerste Kabeljauwse jaar in Holland'. Dr. 
Jansen besteedde in zijn Hoekse en Kabeljauwse Twisten ook al veel aan
dacht aan de rekening (blz. 36-38). Daarbij sloeg hij de plank wel eens mis. 
Dat het vers 

„Ghebenedijd zo moet hi zijn 
die van den water maecte wijn", 

voorkomend op de eerste bladzijde van de rekening, een toespeling is op 
Jezus tijdens de bruiloft te Kanaan en niet wijst op de joligheid van droog
stoppelige klerken, leverde dr. C. Dekker een stelling op bij zijn proefschrift 
over Zuid-Beveland. 

1 Algemeen Rijksarchief Den Haag, Invent. Grafelijkheidskamer Rekeningen (de naam 
van de inventaris is in het artikel van Jansen weggelaten), no. 201. 
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Zegel van Philips Persoenressone aan een charter van 6 juni 1365. 
(Huisarchief Duivenvoorde inv. no. 415 regest no. 19) 

Bij zijn komst in Holland in februari 1351 stelde graaf Willem V tal van 
hem getrouwe Kabeljauwse ambtenaren aan. Een van hen is Philips, zoon 
(of beter bastaardzoon) van een persoenre (persona = pastoor). Dr. Jansen 
heeft maar weinig gegevens over hem op kunnen sporen. Hij was waar
schijnlijk een burger van Delft en hij was getrouwd met een Lisebette (blz. 
320). In 1337 was hij of een naamgenoot pachter van poortersland te Delft 
en uit een post uit zijn rekening blijkt dat graaf Willem V eenmaal in die
zelfde plaats bij hem en zijn vrouw te gast was. Volgens een onduidelijke 
noot (18) komt hij ook nog voor als ambachtsbezitter. 
In de grafelijke registers is echter meer over Philips te vinden en zelfs in Van 
Mieris' Groot Charterboek staan stukken, waarin zijn naam genoemd wordt. 
Hierdoor wordt er meer licht op zijn figuur geworpen. Laten wij chronolo
gisch deze vondsten eens nalopen. Van 29 sept. 1351 is het charter, waarin 
Philips als ambachtsbezitter genoemd wordt 2 . Philips krijgt van Willem V 
het schoutambacht van Maasland in ruil voor dat van Berkel, waarvan hij 
afstand heeft gedaan ten gunste van heer Gerrit van Herlair. Graaf Willem 
is Philips geld verschuldigd, dat hij op beide schoutambachten heeft geleend, 
en een voorschot van Philips aan Ghisen, onsen hacker van Delf. Op 19 jan. 

2 Algemeen Rijksarchief Den Haag, Invent. Leenkamer Holland no. 23 fol. 4vo. 
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1353 vinden wij een bevestiging van het vermoeden, dat Philips burger van 
Delft was: bij de verkoop van een huis wordt als ligging opgegeven leghende 
binnen Delf twischen heren Diederic Cyerkijns (?) huse ende Philips des Per-
soenres soens huse 3. 
Van twee dagen later dateert een zeer belangrijk charter i . Willem V ver
koopt aan Philips een aantal goederen van Hoekse ballingen; gedeeltelijk als 
vrij eigen goed, maar grotendeels in erfleen van de grafelijkheid te houden. 
De grootste goederen zijn de korentiende van Monster (die van Jan van Po-
lanen en Jan van der Made was), Duenevoets-tiende te Monster, de koren-
en smaltiende van Eikenduinen (gelegen bij Den Haag; zij waren van Arend 
van Duivenvoorde) en 20 morgen land in Poeldijk (van Jan van Noordwijk). 
(Inclusief 8V2 morgen land in Rijswiker brouc bedroeg de koopsom 2553 lb. 
H o l l , een niet onaanzienlijk bedrag. De koopsom wordt grotendeels verre
kend met de recessen van Philips' rekeningen van het rentmeesterschap van 
Noord-Holland, van het beleg van Geertruidenberg en van het baljuwschap 
van Den Haag. Na zijn rentmeesterschap blijkt Philips dus baljuw van Den 
Haag geweest te zijn. 
In dit charter van 21 januari trekt nog iets onze aandacht: Philips' dochter 
Aechte (haar moeder was Lisebetten Gherijts Diers dochter, eerste vrouw 
van Philips) heeft voor de helft recht op de gekochte goederen want mit 
haren moederliken erve ( = erfdeel) ghecoft is. Wij kennen nu dus de vol
ledige naam van Philips (eerste) vrouw en weten dat hij een dochter had. 
Wij maken nu een sprong naar 1359. Er is in de tussentijd veel gebeurd. Na 
de bloedige strijd van 1351 en 1352 hebben Hoeken en Kabeljauwen zich 
verzoend. In 1354 sloot Willem V een zoen met zijn moeder, keizerin Mar-
garetha. Vier jaar later is Willem volkomen krankzinnig en worden zijn lan
den geregeerd door zijn broer Albrecht als ruwaard. Tegen de toegenomen 
invloed van de Hoeken in de grafelijke regering komen de Kabeljauwen in 
opstand. Een aanval van Delftenaren op de kastelen Binkhorst en Polanen 
brengt Albrecht er toe het beleg voor de stad te slaan. 
Van tijdens dit beleg (ghegheven in onser thenten voor Delf zegt het charter) 
dateert onze volgende oorkonde 5 . Op 14 mei 1359 verklaart Albrecht dat 
zijn broer aan Philips Persoenressone en diens dochter Aechte de tiende tot 
Eikenduinen, die van Arend van Duivenvoorde was, verpand had. Daar Phi
lips eene die meeste opsetter is van der stede van Delf jeghens inser liever, 
suster heeft Albrecht aan Arend toestemming gegeven deze tiende te lossen. 
Dat Philips een van de leidinggevende Kabeljauwen in Delft was, blijkt ook 
uit het ongedateerde vonnis 6 dat Machteld van Lancaster, vrouw van W i l -

3 Ibid., fol. 26. 
4 Ibid., fol. 2711. 
5 Ibid., no. 4 fol. 32vo, no. 50 fol. 28. Gedrukt: Van Mieris, Groot-Charterboek III blz. 90. 
6 Ibid., no. 4 fol. 60, no. 50 fol. 20. Gedrukt: Van Mieris, Groot-Charterboek III blz. 92. 
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lem V , en Albrecht uitspreken over een aantal Delftenaren na de overgave 
van de stad. Met anderen wordt Philips ingaande 14 juni 1359 voor eeuwig 
verbannen uit Delft en de landen van Henegouwen, Holland en Zeeland. 
Met dat 'eeuwig' schijnt het overigens wel mee gevallen te zijn. Het vermel
den van de naam Duivenvoorde bracht mij er toe in de inventaris van het 
archief van dat geslacht te kijken. E n inderdaad bevindt zich hierin een oor
spronkelijk charter van Philips en zijn dochter 7. Op 6 juni 1365, dus zes 
jaar na zijn verbanning, dragen beiden aan Arend van Duivenvoorde over 
een tiende in Hagheambacht, die zij gekocht hadden van Willem V . Zij zijn 
bereid voor Albrecht, als hij in Den Haag komt, of voor diens raad de over
dracht te bevestigen. Philips zegelt met zijn eigen zegel 8 ; voor Aechte en 
haar voogd Pieter Vranckenz. zegelen de gemene schepenen van Den Haag. 
Beide zegels zijn bewaard. 

Laat ik het beeld, dat wij ons nu van Philips kunnen vormen, eens schetsen. 
Hij was burger van Delft, vrij welgesteld, want hij kon de schoutambachten 
van Berkel en Maasland kopen. Als Kabeljauw was hij een steunpilaar van 
Willem V . Hij werd diens rentmeester van Noord-Holland, wat echter door 
zijn slechte kennis van financiële zaken een mislukking werd 9 . Bij het af
horen van zijn rekening op 29 juni 1352 1 0 zijn niet alleen leden van de gra
felijke raad en enkele steden (Delft, Haarlem en Leiden) aanwezig, wat in 
deze jaren gebruikelijk is, maar ook de rentmeester Harmen Vincke (Zuid-
Holland) en Philips' opvolger Gerrit Heynenz. en de klerken van de kanse
larij Herman van den Rijn, Gerard Alewijnsz. en Adam van Berwaerde. Dit 
ongebruikelijke feit duidt erop hoeveel er aan Philips' rekening rechtgebreid 
moest worden. 
Philips werd opgevolgd door een meer ervaren kracht. Gerrit Heynenz. was 
al rentmeester geweest in 1343-45 Toch kon Philips niet zonder meer ge
passeerd worden; wij zagen al dat hij nog baljuw van Den Haag is geweest. 
De oorkonden van 1359 doen hem kennen als een getrouw Kabeljauw. Wat 
de aard van zijn positie in Delft was, kan mogelijk nog blijken uit Delftse 
archieven. Zijn verbanning in 1359 is van korte duur geweest. Albrecht heeft 
een verzoening met de Kalbeljauwen nagestreefd en ook Philips kon terug
keren. In 1365 bevindt hij zich in Den Haag. Vermoedelijk was Delft nog 
verboden gebied voor hem. 

7 Verslagen omtrent 's Rijks Oude Archieven 1920 I blz. 314 (regest no. 19, invent. no. 
415). 

s Dit zegel vertoont een wapen met drie vogels, geplaatst 2-1. 
9 Vgl . Jansen, blz. 321-323. 

1 0 Vrijdag op SS. Petrus en Paulus = 29 juni. Jansen, noot 32, geeft 29 juli. 
1 1 Uit deze jaren zijn tenminste rekeningen van hem bewaard. Jansen, blz. 323, geeft 1334-

1345. 

4 



J. P. G E U S De juiste ligging en betekenis 
van Ketelban bij Warmenhuizen 

Ketelban genoemd in 1421 

De naam Ketelban komt voor in een oorkonde van 15 mei 1421, waarbij 
Jan van Beieren de heerlijkheid van Warmenhuizen in leen geeft aan Jan van 
Egmond 1 . In genoemde oorkonde wordt de grens van Warmenhuizen be
schreven als volgt: 

streckende mitter noertoest hoirne an Herenkerspel, mitter zuytoest hoer-
ne ende mitter zuytzide alheel an Oudekerspel, voirt an 's Graven Weer 
an die zide van den Hoze an Zeelants Oert, voirt zuytwest an Kerkacker, 
van den Kerkeacker an 't Ketelban, van Ketelban an Sleddinge Weer, 
voirt van den westeynde van Sleddinge Weer an Berghemont,van Berghe-
mont an Bergheban, voirt die noertzide opstreckende an die zuytzide van 
Nuwendoren an die Sluzehoirn. 

Dezelfde oorkonde is ook vermeld door Van Mier i s 2 . Hij heeft de tekst 
overgenomen uit een handschrift van De heer van der Nijenburg, heer van 
de Egmonden. Hoewel de spelling nogal wat afwijkingen vertoont, is er in 
wezen toch geen verschil met de tekst uit het leenregister. 
Ter informatie over de plaatselijke situatie, is een gemeentekaartje van War
menhuizen hierbij afgebeeld3. Dat de noordoosthoek grenst aan Haren
karspel en de zuidoosthoek en de zuidzijde aan Oudkarspel is zonder meer 
duidelijk. Ook de noordzijde geeft weinig moeilijkheden. De fundamenten 
van het kasteel Nieuwendoorn zijn enkele jaren geleden opgegraven en lig
gen in het zuidwestelijk deel van Eenigenburg. Het resterende beschreven ge
deelte, van 's Graven Weer tot Bergheban, zou dus betrekking kunnen hebben 
op de westgrens van Warmenhuizen. Er is echter geen enkele van deze oude 
namen in dit gebied terug te vinden. Alleen Bergheban zou kunen wij
zen op de ban van Bergen. Omdat de ligging van Bergheban in deze volg-

1 Algemeen Rijksarchief, Leenkamer no. 62 fol. 29 verso. Rijksarchief Haarlem, Collectie 
aanwinsten L 1088, Copie dd. 2 augustus 1657 van de notaris Dirck Pietersz Abbestee, 
secretaris van Callantsoog, naar een afschrift uit eerder genoemd leenregister, gedateerd 
4 september 1589. 

2 van Mieris, F., Groot charterboek der graaven van Holland, van Zeeland en heeren van 
Vriesland, Leiden 1753-1756, deel IV, blz. 581. 

3 Het kaartje geeft de situatie aan, zoals die was vóór 1 januari 1907. Het westelijk deel 
van Oudkarspel ging op die datum over naar de gemeente Koedijk. Wet van 7 juli 1906, 
Staatsbl. 175. 
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Deze kaart van de gemeente Warmenhuizen in N oord-Holland, uit de Gemeente atlas 
van J. Kuyper, laat duidelijk zien hoe de vroegere meren De Greb, 't Jaarlingermeer en de 
Dergmeer, gelegen waren op de oude grens van Warmenhuizen met Oudkarspel. 
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orde niet te rijmen is, heeft De Cock in zijn boek over Kennemerland 4 ver
ondersteld, dat met Bergheban bedoeld zou kunnen zijn Burgerban, de banne 
van Eenigenburg. Hierdoor zou Ketelban ongeveer ter hoogte van het hui
dige Katrijp, onder Schoorl, gezocht moeten worden. Het blijft echter niet 
meer dan een veronderstelling, omdat nergens uit de oorkonde blijkt, dat we 
hier inderdaad met een beschrijving van de westelijke grens te doen hebben. 
Om enige zekerheid te krijgen omtrent de juiste ligging van Ketelban is het 
dus noodzakelijk om althans enkele van de in de reeks genoemde namen 
terug te vinden. Oudere kaarten geven hieromtrent geen uitsluitsel en ook de 
in deze omgeving door het Bureau voor Naamkunde verzamelde namen 
geven geen enkel houvast. 

Grensgeschil in 1596 

Toch zijn er nog oude stukken bewaard gebleven, die wat meer licht in deze 
zaak kunnen brengen. De oude archieven van Warmenhuizen en Oudkarspel 
bevatten stukken betreffende een geschil over de banscheiding tussen deze 
heerlijkheden, in het eind van de 16e eeuw. De banscheiding tussen beide 
dorpen wordt nauwkeurig beschreven in een stuk uit 1596 5 van de volgende 
inhoud: 

Extract vuyte banscheydinge van Warmenhuysen. 
Eerst zuytwaert van Wissenslijck gaet Warmenhuyser ban op den Ree-
kerdijck, alzoe dat Wissenslijck leyt in Warmenhuysen ende van de Re-
kerdijck gaet den ban langs Wissenslijck op die Groote Grebbe daer 
Bergermont leyt an de zuytzijde ende hoort den Graefflicheit toe ende 
dan voorts tuschen Wissenslijck ende Bergermont over noortoost an de 
soole, die gaet tuschen Bredelant ende Catwoude ende van der sole over 
in den sloot tuschen Bredelant aen de zuytzijde, dat 's graven es ende 
't Bredeslick an de noortzijde dats 's heren ban es Van Egmont ende 
vuyt dese sloot voorts in den Vuyle Grebbe ende alzoe voorts over in 
den sloot daer Sledinge Weer bij leyt an die suytzijde in 's graven ban 
ende ander noortzijde die Strenge in Warmenhuyser ban ende voorts uit 
dese sloot in Jeerdinger Mere, voorbij 't Grontgadt over aen een lant dat 
Zeeven Geersen heet ende voor dese Seven Geersen gaet een sloot daer 
off die oostzijde es des graven ban ende die westzijde es Zijbout IJedings 

4 de Cock, J. K. , Bijdrage tot de historische geografie van Kennemerland in de middel
eeuwen op fysisch geografische grondslag, Groningen 1965, blz. 217. 

5 Rijksarchief Haarlem; Oud archief Warmenhuizen no. 77. In deze bundel bevindt zich 
ook een uittreksel uit de oorkonde van 1421, op 10 april 1597, na collatie voor akkoord 
getekend door Lucas Jansz, secretaris van Oudkarspel. 
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Lant ende es Warmenhuyser ban ende aldus regt voort uit desen sloot 
langs noordwaert an de Ketelsloot ende uit den Ketelsloot noortoost aen 
Hoyten Bon, dat in Warmenhuyser ban leyt ende van Hoyten Boom 
voort oostwaert uit in den Derchmeer ende alzoe voorts door, die mere 
over int noortoost aen Reyhaels Oort, Bredelants Meer om, aen Sijbeken 
Cooch ende dit lant van Sijbeken Cooch heet noordwaert van 's Graven 
Weer es die ban van Harincarspel. 
Aldus geëxtraheert vuyt zeeckere register geschreven bij de hant van de 
rentmeester Sonck e. Is dit daermede bevonden te accorderen op te 14e 
december anno 1596 bij mij J. Thomasz. 

We herkennen in deze opsomming diverse namen, die ook in het moeilijk te 
plaatsen gedeelte uit de oorkonde van 1421 voorkomen. Bergermont, Sle-
dinge Weer en 's Graven Weer, zijn geheel gelijkluidend, terwijl Ketelsloot, 
gezien de volgorde, verband kan houden met Ketelban. Verder blijkt dat het 
de beschrijving is van een deel van de banscheiding van Warmenhuizen en 
wel het gedeelte van de Rekerdijk via de Groote Grebbe, Jeerdingermeer en 
Derchmeer, tot aan Harenkarspel. De drie genoemde meren liggen op de 
grens met Oudkarspel. Vast staat dus dat het hier gaat om de grens tussen 
Warmenhuizen en Oudkarspel. Daar deze grens in het westen eindigt bij de 
banne van Bergen, is het ook duidelijk waar we Bergheban moeten zoeken. 
De meeste van de namen uit 1421 zijn dan teruggevonden. Zeelants Oort 
zou bovendien nog een verschrijving van Reyhaels Oort kunnen zijn. 
Over de ouderdom en herkomst van dit extract het volgende: De beschrij
ving werd in 1596 overgenomen uit een register, dat geschreven was door de 
dan nog dienstdoende rentmeester, maar is in oorsprong van veel oudere da
tum. Het is een grensvaststelling tussen de banne van Warmenhuizen, die 
eigendom was van de Heer van Egmond (de leenakte van 1421 was niet de 
eerste uitgifte, de Heren van Egmond bezaten Warmenhuizen reeds vóór 
1258 7) en de banne van Oudkarspel, op een tijdstip dat dit laatste gebied 
nog in het bezit was van de Graven van Holland. De heerlijkheid van Oud
karspel werd in 1432 door gravin Jacoba aan heer Jan van Egmond in leen 
gegeven s . De beschrijving dateert dus van voor 1432. Het is zelfs mogelijk 
dat we hier te doen hebben met een grensvaststelling uit 1320. Er was in 
1319 onenigheid tussen de Graaf van Holland en Wouter van Egmond over 
de tienden van Oudkarspel en Warmenhuizen. De rentmeester en de dijk-

8 Anthonis Sonck Willemsz., was door de Staten van Holland aangesteld tot rentmeester 
over de goederen van het Huis van Egmond, waartoe Warmenhuizen en Oudkarspel toen 
beide behoorden. 

7 Noordeloos, P., Heerlijkheden in Westfriesland, 26e bundel Westfrieslands oud en nieuw 
1959, blz. 68. 

8 van Mieris, F., deel IV, blz. 1000. 
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graaf (van Kennemerland en Westfriesland?) kregen opdracht dit geschil bin
nen een jaar te beslechten 9 . Zij zullen toen de grens wel minutieus hebben 
vastgelegd om geschillen in de toekomst zo mogelijk te voorkomen. 
Ter beslechting van het grensgeschil in 1596, werd op 19 juni 1597 een rap
port getekend, waarbij de banscheiding werd vastgesteld door vier minne
lijke arbiters uit naburige dorpen 1 0 . 
Hun rapport luidt als volgt: 

Beginnende van den Rekerdijck off, gaende totte Wissenslick toe ende 
voort suytwaerts opstreckende tot Bergermont ofte Veert toe, sal wesen 
Bergermont, Grebmont ofte Laege Hemme in den banne van Outcarspel 
ende den Wissenslick metten ancleven van dien in den banne van War-
menhuysse ende voorts van Wissenslick streckende tot in de soole ofte 
veert toe tusschen Bredelant ende Catwout ende dan gaende vuyte soole 
in een leechte tusschen Bredelant, wesende derdalff gars in Outcarspeler 
ban ende 't Bredeslijck in Warmenhuysser ban, deze beyde toebehooren-
de Evert Nangsz. ende voort vuyt deze leechte een weynich noort an 
gaende in Jan Meyert Jans Lant, oost an tot in een leechte ende dan 
voort noort an tot aen Sledinger Weer dye in Outcarspeler ban is ende 
dye Strenge, toecomende Gerrit Pieter Jewouts, buyerman in Noortscher-
wout, aen dye noortsijde, in Warmenhuysser ban ende voorts vuyt een 
sloot tusschen Sledinger Weer ende de Strenge voornoemt in 't Jarlinger 
Meer, streckende voorbij 't Grontgadt ende voor 't Grontgat die Hof
stede met sijn leechte, toebehorende Wyert Pietersz. ende Cornelis Jan 
Michiels kinderen, in Outcarspeler ban ende voorbij 't Grontgat over de 
meer aen een lant dat Seven Geerssen hyet, toecomende Theus Harckxz. 
ende wort genaemt Garbrant Ewouts Lant ende Dorrenhals daer be
noorden aen, toecomende Jan Jansz. Wilperdorp, beyde in Warmenhuys
ser ban ende 't west endt van Focke Ven, daer beoosten aen gelegen, toe
comende den voornoemden Theus Harcxz., in Oudtcarspeler ban ende 
van de Seven Geerssen off streckende noort an tot an een lant dat 
Schoorel Bosch hyet ende over Schorel Bosch heenen gaende, waervan 
vijff geerssen van de suytzijde leyt in Outcarspeler ban ende de reste van 
de selve Schorel Bosch an de noortzijde, is Warmenhuysser ban ende 
voorts gaende oost an over Pieter Segers Slick, dat Warmenhuysse ge
heel in haer bouck hebben sall ende voorts noch oost an tot een seecker 
teycken, staende in Jan Claes Michiels Lant, dat Outcarspel geheel in 
haer bouck hebben sall ende voort, van dit voorschreve teycken off, 

van Mieris, F., deel II, blz. 210. 
Rijksarchief Haarlem; Oud archief Oudkarspel no. 13. 
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noortoost an gaende tot Reael Oort toe ende Reaels Oort met sijn ange-
was in Warmenhuyser ban 11. 

Ook hier herkennen we als namen uit 1421, Bergermont, Sledinge Weer en 
Reaels Oort (Zeelants Oert?). Het is dan ook voldoende duidelijk, dat we 
het gedeelte uit de oorkonde van 1421, van 's Graven Weer tot Bergheban, 
moeten zoeken aan de zuidoost zijde van Warmenhuizen, op de grens met 
Oudkarspel. 

De vreemde omschrijving van 1421 

Wanneer we nu terugkeren tot de grensomschrijving in bovengenoemde oor
konde, dan vallen ons twee dingen op. In de eerste plaats blijkt nu dat de 
westgrens in het geheel niet wordt genoemd en in de tweede plaats dat de 
grens met Oudkarspel eerst globaal en daarna nog eens uitvoerig wordt be
schreven. 
De reden tot deze zonderling aandoende methode lijkt echter duidelijk. In 
1421 was Warmenhuizen nog van Schoorl en Bergen gescheiden door een 
natuurlijke grens, De Rekere. Het gevaar dat hier onenigheid over de grens 
kon ontstaan was nauwelijkss aanwezig. Heel anders was het echter met de 
grillige grens in het waterrijke gebied op de scheiding met Oudkarspel. We 
hebben reeds gezien, dat er in het laatst van de 16e eeuw tussen de twee 
dorpen onenigheid bestond omtrent de juiste banscheiding. Waarschijnlijk 
heeft de grensbepaling in dit gebied voortdurend moeilijkheden opgeleverd. 
Zoals eerder vermeld was er ook in 1319 al een geschil over de wederzijdse 
rechten met betrekking tot de tienden. Het was dus in 1421 zeer gewenst, de 
grens met Oudkarspel van punt tot punt aan te geven, om mogelijke geschil
len zo veel mogelijk te voorkomen. 

Ketel Ban, geen afzonderlijk rechtsgebied 

Hoewel de naam Ketel Ban in de omschrijvingen van 1597 en het afschrift 
uit 1596, van een veel ouder stuk, niet voorkomt, kunnen we gezien de volg
orde wel aannemen, dat het gezocht moet worden in de nabijheid van de, in 
het afschrift van 1596 genoemde, Ketelsloot. Het moet dan gelegen hebben 
tussen de 't Jaarlinger Meer en de Derg Meer, nabij Hoyten Bon. Dat hier 
in dit gebied, waar de weilanden door brede sloten en meren waren omge-
1 1 De veld- en waternamen: Breelant, Strenge, Hofstede, Grondgatsloot, Fokke ven, Hoog 

reel en Reel waren voor de herverkaveling, die inmiddels heeft plaatsgevonden en waar
bij alle oorspronkelijke percelen zijn verdwenen, nog steeds in gebruik. Deze namen zijn 
geregistreerd door het Bureau voor Naamkunde te Amsterdam en aldus voor het nage
slacht bewaard. 
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ven en geen enkele natuurlijke of kunstmatige hoogte werd aangetroffen, nog 
in historische tijden een afzonderlijke banne heeft bestaan is wel haast on
denkbaar. De naam Ketel Ban wordt bovendien nergens anders genoemd, 
dan in de oorkonde van 1421. Vermoedelijk betreft het hier niet meer dan 
de benaming van een stuk land. Het in het afschrift van 1596 genoemde 
Hoyten Bon, brengt de gedachte naar voren, dat Ketel Ban in oorsprong 
misschien niets anders is dan een verschrijving voor Ketel Bon. Bon komt als 
veldnaam in Noordholland veel vaker voor 1 2 en het Bon aan de Ketelsloot 
zou dan het Ketel Bon zijn geweest. 

1 2 Algemeen Rijksarchief, Rekeningen Rekenkamer no. 1221. Rekening Vroonlanden anno 
1532 fol. 5, landnaam op het noordeinde van Koedijk: 't Bon. Fol . 25, landnamen te Koe
dijk aan de Zomersloot: de noerder en zuyder Holkebon. 
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Mr. J . G E S E L S C H A P Een admiraal en zijn nalatenschap 

Gouda is betrekkelijk arm aan mooie gevels. Des te meer valt daardoor op 
de hardstenen gevel van het huis Turfmarkt nr. 142, welke in krullig ge
sneden cijfers het jaartal 1757 draagt. Typisch is het houten kuif stuk boven 
de rijk met snijwerk getooide gootlijst. 
Het was de kapitein ter zee Roemer Vlacq, een gefortuneerde vrijgezel, die 
dit huis uit- en inwendig liet verfraaien overeenkomstig de toen in de mode 
zijnde Lodewijk XV-sti j l . Hij kocht het huis in januari 1757 in een openbare 
veiling. Vlacq was niet de eerste zeeman, die deze woning betrok; de befaam
de zeekapitein Johan den Haen had er zijn tehuis van 1667 tot zijn dood in 
1676. In 1760 kocht Vlacq nog een huis aan de Gouwe, dat hij als magazijn 
gebruikte. 
Roemer Vlacq stamde uit een geslacht van zee-officieren. Zowel zijn vader 
als zijn grootvader hadden belangrijke posten bij de marine bekleed. Hij on
derhield nauwe betrekkingen met de stadhouder Willem V . Deze stationeer
de hem in 1768 in de rang van vice-admiraal met een flotille in de Middel
landse zee om de koopvaardij te beschermen tegen de Noord-Afrikaanse zee
rovers. Ook was hij tijdelijk gezant bij de keizer van Marokko. Willem V 
schonk hem als blijk van waardering een degen met gouden gevest. 
Vlacq had een jongere broer Pieter. Deze had het minder ver gebracht; als 
kruidenier was hij in 1753 insolvent verklaard. Hij werd door zijn broer on
derhouden. Deze heeft ongetwijfeld ook de rechtenstudie van Pieter's zoon 
Pieter Adriaan bekostigd. Mr . Pieter Adriaan Vlacq huwde in 1771, na enig 
tegenstribbelen van zijn vader 1 , zijn nicht Catharina Elisabeth Metayer. Zij 
verloor haar man al in maart 1772. Een dochtertje dat enige maanden na 
zijn overlijden werd geboren, stierf in november 1773 2 . 
De bovenvermelde gebeurtenissen noopten Roemer Vlacq enige malen om 
zijn testament te veranderen 3 . Aanvankelijk had hij zijn neef Pieter tot erf
genaam benoemd, waarbij de familie van moederszijde van neef Pieter uitge
sloten werd van de mogelijkheid om van Pieter te erven. Blijkbaar was Vlacq 
weing gesteld op de familie van zijn schoonzuster. Aan broer Pieter, aan de 
huishoudster Neeltje Baks, aan de dienstbode Grietje Sloot en aan de moe
der van Neeltje Baks werden legaten toebedeeld. 
In 1771 werd een nieuw testament gemaakt. Erfgenaam werden nu de wet
tige kinderen welke neef Pieter in de toekomst mocht krijgen. Zonodig 

1 Dr. mr. J . Smit, Een regentendagboek uit de achttiende eeuw, Assen 1957, blz. 282. 
3 De testamenten en de akten betreffende de vereffening van de nalatenschap worden ge

vonden in het protokol van notaris W. van der Wagt, inv. nrs. 844, 846, 848, 849 en 850. 
3 J . Geselschap, Vlack, een Goudse familie, in Gens Nostra 1970, blz. 169-174. 
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Turfmarkt nr. 142. 

mochten de beheerders van de nalatenschap aan neef Pieter een gering deel 
van de vruchten daarvan uitkeren, maar alleen wanneer deze buiten eigen 
schuld tot een behoeftige staat zou komen te vervallen, niet wanneer dit aan 
wangedrag of verwaarlozing van zijn zaken te wijten zou zijn. Neef had zich 
blijkbaar misdragen en het daardoor bij zijn oom verbruid! De legaten wer
den verhoogd; vooral de huishoudster was sterk gestegen in Roemer's waar
dering. 
In maart 1773 werd het derde en laatste testament gemaakt. Tot erfgenamen 
werden benoemd de kinderen, die het dochtertje van Mr . Pieter eventueel 
zou krijgen! Roemer Vlacq behoorde kennelijk tot het type erflaters, die tot 
lang na hun dood willen regeren. Hun testamenten zijn daardoor bijzonder 
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ingewikkeld en kunnen aanleiding geven tot eindeloze processen. Bij ontsten
tenis van die kinderen zouden de drie kinderen van Roemer's tante Tanneke 
van der Haert geb. Schietspoel, respectievelijk hun kinderen, tesamen met 
Neeltje Baks, de nalatenschap erven. De legaten werden alweer verhoogd, in 
het bijzonder het legaat voor Neeltje Baks. 
Roemer Vlacq overleed op 26 oktober 1774. Onmiddellijk werd iemand met 
een rijtuig naar het Loo gezonden om de stadhouder te verwittigen! 
Tengevolge van het overlijden van het dochtertje van Mr . Pieter Vlacq kon 
spoedig tot boedelscheiding worden overgegaan. Een deel van de nalaten
schap bleef voorlopig onverdeeld, omdat uit de vruchten daarvan de jaar
lijkse uitkeringen aan broer Pieter, aan Grietje Sloot en aan Carel Scheffers 
moesten worden voldaan. Genoemde Carel werd in het testament niet ge
noemd. Een zekere Catharina Scheffers had zich tot de erfgenamen gewend 
met een verzoek om onderstand voor haar zoon Carel, die volgens haar zeg
gen een natuurlijke zoon van Mr . Pieter Vlacq was. De erfgenamen hebben 
toen Carel een toelage van ƒ 60 per jaar tot zijn meerderjarigheid, alsmede 
een uitkering van ƒ 2000 ineens bij het meerderjarig worden toegezegd. 
De van der Haerts ontvingen tesamen ƒ 92130. Neeltje Baks kreeg behalve 
haar aandeel in de nalatenschap groot ƒ 30710 nog een legaat van ƒ 20000 
plus een aandeel in een tontine plus enige kleding en huisraad. Bovendien 
presenteerde zij een schuldbekentenis van ƒ 200 haar door de erflater, z.g. 
wegens voorgeschoten gelden gegeven; En dat, terwijl in de boedel baar geld 
tot een bedrag van ƒ 32276 werd aangetroffen! Men moet bij deze bedragen 
zich realiseren, dat de gulden destijds zeker 15 a 20 maal zoveel koopkracht 
had als tegenwoordig. 
Grietje Sloot en vooral Neeltje Baks waren begerenswaardige partijen ge
worden. Beiden vonden spoedig een echtgenoot! 
De degen met gouden gevest en 12 familieportretten werden aan broer Pie
ter in bewaring gegeven. 
Roemer had zich bijzonder luxueus ingericht. De inboedel bracht niet min
der dan ƒ 16756 op. De inventaris van de inboedel geeft ons enig inzicht in 
de indeling van de woning. 
De benedenverdieping bevatte een zijkamer, een Chinese kamer, een Blauwe 
kamer, een alkoof, een zaal, een keuken tegenover de zaal, een binnenplaats 
alsmede een zaaltje en een keuken aan de overzijde van de plaats. De boven
verdieping bestond uit een kamertje boven de keuken, een kamer boven het 
zaaltje, een voorkamer, een lage kamer met bedstede, een zaal boven de 
Chinese kamer, een achterkamer, een klein kamertje, een provisiekamertje, 
een kamer genaamd het Comptoir (kantoor) boven de keuken en een linnen
kamertje. Alle vertrekken waren volgepropt met meubelen, zilver en porse
lein, snuisterijen en curiositeiten. Een specificatie zou enige nummers van dit 
blad vullen. De veilingcatalogus telt niet minder dan 57 compres bedrukte 
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bladzijden! 4 Alles was van een verfijnde luxe. Om één enkel voorbeeld te 
noemen: een kachelpook met een zilveren hecht in een leren schede met zi l 
ver gemonteerd, een andere met een schildpad hecht met zilver gemonteerd 
in een dito schede. Men zou eerder denken aan de inboedel van een rijke 
dame dan aan het huisraad van een stoere zeeman, ware het niet dat enig 
wapentuig, navigatie-instrumenten, drie kokscamisooltjes, veertien sloep-
sproeiershemden, tweeëntwintig sloepsproeiersmutsen en een scheepskooi 
aan het geheel een zilte geur geven. De volle wijn- en likeurkelder doet 
Vlacq kennen als een liefhebber van oude moezelwijn. Een beetje ijdel was 
hij wel, want op drie verschillende plaatsen kon hij zijn eigen portret aan
schouwen. 

1 Gedrukt te Gouda in 1775. 

Archiefnieuws 

A R C H I E F I N V E N T A R I S S E N 
G E P U B L I C E E R D I N 1970 E N 1971 

N.B. In dit overzicht zijn ook opgenomen 
enkele inventarissen welke reeds in 1969 
zijn gepubliceerd, maar eerst in 1970 zijn 
ontvangen. 

I. A Igemeen 

E. Pelinck, Het koninklijk huisarchief, ge
schiedenis en overzicht. 's-Gravenhage 
1971, 57 blz. Gedrukt. 

A . J. H . Rozemond, Inventaris der verza
meling kaarten berustende in het Alge
meen Rijksarchief, zijnde het eerste en 
tweede supplement op de collectie Hing-
man. 's-Gravenhage, Algemeen Rijksar
chief, 1969, z.p. 269 blz. Off-set. 

II. Gemeentelijke archieven en archieven 
van instellingen die berusten in de ge-
gemeentelijke archiefbewaarplaatsen 

Ter Aar 
A . P. Dees, Inventaris van het archief van 
het dorps-, ambachts-, gemeente- en arm
bestuur van Ter Aar tot 1930, met reges-

tenlijst van de stukken voorkomende in 
het 'Privilegie-boeck' door S. J. Fockema 
Andreae. 's-Gravenhage, Provinciale ar
chiefinspectie, 1971. 79 blz. Gestencild. 

Delft 
W. Downer, Inventaris der archieven van 
de rechterlijke colleges die te Delft heb
ben gefungeerd tot in het jaar 1811, waar
aan toegevoegd die van het archief van de 
procureur Willem de Jongh, 1740-1751. 
(Inventaris 1956). Gemeentearchief Delft 
1970. z.p. (65 blz). Gestencild. 

D. Van Duijn, Inventaris van het archief 
van de commissarissen over de Bank van 
Lening te Delft 1676-1923; aangevuld en 
herzien door I. W. L . A . Caminada. (In
ventaris 1960). Gemeentearchief Delft 
1970. 23 blz. Gestencild. 
G. Van der Feijst, Inventaris van het ar
chief van het 'Dameshuis' aan de Papen
straat nr. 20, vanouds genaamd het Oude 
Mannen- en Vrouwengasthuis of 'Huyse 
van Sint Christoffel' te Delft 1538-1949. 
(Inventaris 1960). Gemeentearchief Delft 
1970. 65 blz. Gestencild. 

A . de Vries, Inventaris van het nieuw ar
chief van de voormalige gemeente Hof 
van Delft 1817-1920. (Inventaris 1960). 
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Gemeentearchief Delft 1971. 34 blz. Ge
stencild. 

Dordrecht 
A . J. Busch, Inventaris van het archief van 
de Vereeniging 'Oud-Dordrecht' 1892-
1949. Gemeentelijke Archiefdienst Dor
drecht 1970. 26 blz. Off-set. 

Gouda 
J. E . J. Geselschap, Inventaris van de ar
chieven van het verenigd Wees- en Aa l 
moezeniershuis te Gouda. Gemeentear
chief Gouda 1970. 58 blz. Gestencild. 

Langerak 
H . Bordewijk, Inventaris van de archieven 
betreffende Langerak. (oud- en nieuw ar
chief van de gemeente, gedeponeerde ar
chieven, archief van de hoge vierschaar en 
schepenbank, archief van de polder Lan
gerak, archief van de heerlijkheid Lange
rak, archief van de ridderhofstad Lange-
stein, archieven van de hervormde ge
meente van Langerak, papieren Van der 
Stok). 's-Gravenhage, Provinciale archief
inspectie, 1970. 244 blz. Gestencild. 

Rotterdam 
L. P. M . Hoogeveen, Inventaris van het 
archief van de regenten van de Groote en 
Kleine Diaconiescholen der Nederduit-
sche Gereformeerde Gemeente te Rotter
dam, met gedeponeerde archieven, 1774-
1960. Gemeentelijke Archiefdienst Rotter
dam 1969. 80 blz. Gestencild. 

H . L . P. Leeuwenberg, Inventaris van het 
archief van het college van Fabrijkmees-
teren, resp. Commissie van de Plaatselijke 
Werken en de dienst van Gemeentewer
ken der stad Rotterdam tot aan het oor
logsjaar 1940. Gemeentelijke Archief
dienst Rotterdam 1969. 38 blz. Gestencild. 

J. C. Okkema, Inventaris van het archief 
en de verzamelingen van het Illuster Ge
zelschap 'E.R.A.S.M.U.S. ' . Gemeentelijke 
Archiefdienst Rotterdam 1970. 46 blz. Ge
stencild. 

G. Verheij, Inventaris van het archief van 
de ambachtsheren van Kralingen. Ge
meentelijke Archiefdienst Rotterdam 
1969. 33 blz. Gestencild (zie hierbij: C. 
Hoek, Repertorium op de lenen van Ho

ningen; blz. 33-105 van: Ons Voorge
slacht, nr. 96, februari 1962). 

Rijswijk 
A . M . J. de Haan, Inventaris van de in het 
Museum Rijswijk (Z.H.) aanwezige char
ters (betreffende Rijswijk, Delft en 's-Gra
venhage, met beschrijving van de zegels, 
cachets en stempels). 54 blz. (bijlage nr. 2 
in: Jaarverslag 1966-1968 van de Stich
ting Museum Rijswijk Z.H.). 

Schiedam 
C. H. A. M . Van Es, Inventaris van het ar
chief van de schutterij te Schiedam. Ge
meentearchief Schiedam 1971. 19 blz. Off
set. 

Woerden 
L. C. M . Peters, Inventaris van het ge
meentearchief van Woerden 1811-1936. 
Gemeente Woerden 1969. 62 blz. Gesten
cild. 

III. Familiearchieven, huisarchieven e.d. 

S. M . Van Zanten Jut, Inventaris van het 
familiearchief Van Sypesteyn. Van Sype-
steyn-stichting, Nieuw-Loosdrecht 1969. 2 
delen. 410 blz. Off-set. (Met regestenlijst; 
bevat stukken betreffende diverse plaatsen 
in Noord- en Zuid-Holland, o.m. het heer
lijkheidsarchief van Groeneveld). 

Gouda 
J. E . J. Geselschap, Inventaris van een ver
zameling boedelpapieren afkomstig van 
Aemilia Jongkint. Gemeentearchief Gou
da 1971. 3 blz. Xerogram. 

Rotterdam 
F. A . M . Schoone, Inventaris van het ar
chief van de familie Van Zwijndregt. Ge
meentelijke Archiefdienst Rotterdam 
1970. 10 blz. Gestencild. 

B. Woelderink, Inventaris van het archief 
van de Rotterdamse tak van de familie 
Van Rijckevorsel. Gemeentelijke Archief
dienst Rotterdam 1969. 24 blz. Gestencild. 

B. Woelderink, Inventaris van het familie
archief Van der Pot 1620-1968. Gemeen
telijke Archiefdienst Rotterdam 1970. 28 
blz. Gestencild. 
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B. Woelderink, Inventaris van de archie
ven Van Ravesteyn 1577-1970. Gemeente
lijke Archiefdienst Rotterdam 1971. 52 
blz. Gestencild. 

IV. Waterschaps- en polderarchieven 

A Iblasserwaard 
P. M . Duinker, Inventaris van de archie
ven van de polder Liesveld (Ammers-
Graafland, Achterland en Peulwijk en 
Gelkenes). 's-Gravenhage, Provinciale ar
chiefinspectie, 1970. 89 blz. Gestencild. 

J. D. Winsemius, Inventaris van het ar
chief van het waterschap De Nederwaard. 
's-Gravenhage, Provinciale archiefinspec
tie, 1970. 94 blz. Gestencild. 

J. D. Winsemius, Inventaris van het ar
chief van het waterschap De Overwaard. 
's-Gravenhage, Provinciale archiefinspec
tie, 1970. 156 blz. Gestencild. 

Rijnland 
W. M . J. Van Dokkum, Inventaris van het 
archief van de Ommedijksepolder onder 
de gemeente Voorschoten 1655-1968. Lei
den, Hoogheemraadschap Rijnland, 1970. 
8 blz. Off-set. 

W. M . J. Van Dokkum, Inventaris van het 
archief van de Hornespolder onder de ge
meente Katwijk 1808-1964. Leiden, Hoog
heemraadschap Rijnland, 1970. 12 blz. 
Off-set. 

W. M . J. Van Dokkum, Inventaris van het 
archief van de Aderpolder onder de ge
meente Alkemade 1914-1969. Leiden, 
Hoogheemraadschap Rijnland, 1970. 7 
blz. Off-set. 

G . 't Hart, Inventaris van het archief van 
het waterschap Westveen onder de ge
meente Wilnis 1745-1955 en van de ge
combineerde Noordse-, B uurter- en Voor-
dijksepolder onder de gemeente Zeven
hoven 1810-1959. Leiden, Hoogheem
raadschap Rijnland, 1970. 22 blz. Off-set. 

G. 't Hart, Inventaris van het archief van 
de Oranjepolder onder de gemeente Voor
schoten 1673-1966. Leiden, Hoogheem
raadschap Rijnland, 1970. 9 blz. Off-set. 

G. 't Hart, Inventaris van het archief van 
de Lisserpoelpolder onder de gemeente 
Lisse en Sassenheim 1622-1962. Leiden, 
Hoogheemraadschap Rijnland, 1970. 38 
blz. Off-set. 

C. M . Meyer, Inventaris van het archief 
van de Zweilanderpolder te Warmond 
1667-1960. Leiden, Hoogheemraadschap 
Rijnland, 1971. 8 blz. Off-set. 

Zwijndrechtse Waard 
J. H . Streefland, Inventaris van het archief 
van het Hoogheemraadschap van De 
Zwijndrechtsche Waard. 's-Gravenhage, 
Provinciale archiefinspectie, 1970. 189 blz. 
Gestencild. 

V . Kerkelijke archieven 

Ameide en Tienhoven 
J. G . J. Van Booma, Inventaris van de ar
chieven der Hervormde Gemeente Amei
de en Tienhoven. (Inventaris 1968). Den 
Haag, Archiefdienst Nederlandse Her
vormde Kerk, 1970. 45 blz. Gestencild, 
(blz. 3-47 van: Kerkelijke Archieven, In
ventarissen onder redactie van J. P. Van 
Dooren, deel II). 

G iessendam 
H . Brouwer, Inventaris van de archieven 
der Hervormde Gemeente Giessendam 
ca . (Inventaris 1968). Den Haag, Archief
dienst Nederlandse Hervormde Kerk, 
1970. 17 blz. Gestencild, (blz. 49-65 van: 
Kerkelijke Archieven, Inventarissen on
der redactie van J. P. Van Dooren, deel 
II). 

Leerbroek 
N . Fisher, Inventaris van de archieven der 
Hervormde Gemeente Leerbroek. Den 
Haag, Archiefdienst Nederlandse Her
vormde Kerk, 1971. 24 blz. Gestencild, 
(blz. 65-88 van: Kerkelijke Archieven, In
ventarissen onder redactie van J. P. Van 
Dooren, deel III). 

Meerkerk 
J. G . L Van Booma, Inventaris van de ar
chieven der Hervormde Gemeente Meer
kerk. (Inventaris 1968. Den Haag, Ar 
chiefdienst Nederlandse Hervormde Kerk, 
1970. 31 blz. Gestencild, (blz. 67-98 van: 
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Kerkelijke Archieven, Inventarissen onder 
redactie van J. P. Van Dooren, deel II). 
Moordrecht 

J. C. Keizer-Barbier, Inventaris van de ar
chieven der Hervormde Gemeente Moor
drecht. (Inventaris 1968). Den Haag, Ar 
chiefdienst Nederlandse Hervormde Kerk, 
1970. 50 blz. Gestencild, (blz. 98-147 van: 
Kerkelijke Archieven, Inventarissen onder 
redactie van J. P. Van Dooren, deel II). 

Rotterdam 
H . P. L . Leeuwenberg, Inventaris van het 
archief van de Oud-Katholieke parochie 

'Het Paradijs' te Rotterdam 1509-1922. 
Gemeentelijke Archiefdienst Rotterdam 
1971. 25 blz. Gestencild. 

Rijswijk 
H . Winkelman, Inventaris van de archie
ven der Hervormde Gemeente Rijswijk 
(Z.H.) 1422-ca. 1960. Met regestenlijst. 
Den Haag, Archiefdienst Nederlandse 
Hervormde Kerk, 1971. 141 blz. Gesten
cild. (Kerkelijke Archieven, Inventarissen 
onder redactie van J. P. Van Dooren, deel 
IV). 

I. W.L. A. Caminada 

Boekennieuws 
M . K . Elisabeth Gottschalk: Stormvloe
den en rivieroverstromingen in Neder
land; 1, de periode vóór 1400. Assen, Van 
Gorcum - Prakke, 1971, X X + 581 blz. 
ƒ 80,-. 

Zo er twee wetenschappen sterk van el
kaar afhankelijk zijn, dan zijn dat wel de 
bodemkunde en de historische geografie. 
Dankzij hun verschillende herkomst vul
len zij elkaar prachtig aan. De bodemkun
de is een technisch vak. Door gebruik te 
maken van historische gegevens kan de 
beoefenaar daarvan echter een belangrij
ke bijdrage leveren tot de kennis van het 
ontstaan van het landschap. Die gegevens 
ontleent hij veelal aan de historische geo
grafie. Deze heeft op haar beurt haar in
zichten vaak weer kunnen verdiepen op 
grond van de resultaten van de bodem
kunde. 
Toch kunnen wij niet zeggen, dat de beide 
disciplines altijd in perfekte harmonie met 
elkaar samenleven. Lange tijd is er sprake 
geweest van een duidelijk overwicht van 
de bodemkunde. Vooral in de periode dat 
prof. Edelman en zijn leerlingen hun sterk 
historisch gerichte bodemkarteringen ver
richtten, kregen of namen zij vaak het 
laatste woord bij de verklaring en date
ring van veranderingsprocessen in het 
landschap. 
Een van de belangrijkste vraagstukken 
t.a.v. de bodem van West-Nederland 
vormt de invloed van de zee op het ont
staan van het landschap. Hoe is de ver
houding tussen landaangroei en kustaf-

slag geweest, tussen verlanding en over
stromingen? Zijn er perioden in het verle
den aan te wijzen waarin de zee agressie
ver optrad dan anders, zodat daardoor 
land overspoeld raakte? En als dat zo is, 
was daar dan een regelmaat in aan te wij
zen of moet men spreken van incidenten 
met een verwoestend karakter? 
Zo langzamerhand waren de bodemkun-
digen - en in hun voetspoor de historici -
tot de conclusie gekomen, dat er in het 
verleden een aantal perioden geweest 
moeten zijn waarin de zee het land over
stroomd heeft. Dit had de afzetting van 
nieuwe sedimenten tot gevolg. Deze pe
rioden, trangressiefasen genoemd, werden 
onderscheiden in een pre-romeinse, een 
post-romeinse of vroeg-middeleeuwse, een 
Karolingisch-Ottoonse, een laat-middel-
eeuwse en een moderne fase. In België 
sprak men wat de Oudheid en Middel
eeuwen betreft liever van de Duinkerke I, 
II, U I A en IIIB fasen. 
Deze periodisering was door de bodem-
kundigen in nauw verband gebracht met 
stormvloeden die in het verleden plaats 
gevonden zouden hebben. Op dit punt nu 
kon de historische geografie zich eindelijk 
weer eens tegenover de bodemkunde waar 
maken. Want hoe kwamen de bodemkun-
digen aan al die berichten over stormvloe
den? Uit de historische literatuur. Nie
mand had echter tot nu toe de moeite ge
nomen deze literatuur eens kritisch door 
te gaan lezen om het betrouwbaarheidsge
halte ervan te testen. Gelukkig is daar nu 
verandering in gekomen. Met haar nieuwe 
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boek heeft dr. Gottschalk op een geweldi
ge manier de bezem gehaald door alle fan
tasieën, fouten, verkeerde interpretaties, 
mislezingen en klakkeloze napraterijen die 
in de loop der tijd een stormvloedlitera
tuur van zeer twijfelachtig allooi hadden 
doen ontstaan. 
Het werk is op een overzichtelijke manier 
ingericht. De schrijfster is chronologisch 
te werk gegaan. Ze heeft de hele literatuur 
doorgewerkt en alle daarin voorkomende 
vermeldingen in volgorde van ouderdom 
geplaatst. Daarna is zij per gegeven nage
gaan, wanneer het bericht voor het eerst 
voorkwam, door welke bronnen het over
genomen werd en hoe het zijn weg in de 
literatuur vervolgd heeft. Per jaar heeft zij 
eerst steeds de stormvloeden behandeld en 
daarna de rivieroverstromingen. Een in 
het Engels geschreven conclusie sluit dan 
zo'n jaaroverzicht af. Eveneens in het En
gels gesteld zijn de bredere samenvattin
gen per eeuw en sinds 1200 per halve 
eeuw. 

Het is verbazingwekkend te zien hoe wei
nig stormvloeden er eigenlijk overblijven 
na de grondige behandeling die zij van de 
auteur krijgen. Talrijke perioden die door 
een verhoogde stormactiviteit gekenmerkt 
heetten te zijn, blijken deze naam alleen 
maar te danken te hebben aan het feit, dat 
schrijvers niet goed raad wisten met de 
chronologie, dat kronieken niet goed ge
lezen waren en dat oudere historici bij het 
naschrijven van elkaar fouten gemaakt 
hadden. Een mooi staaltje van ontluiste
ring vormt bij voorbeeld haar behande
ling van de negende eeuw. Volgens de 
oudere opvattingen was dit een tijd geken
merkt door een groot aantal stormen. De
ze zouden o.a. tot gevolg gehad hebben, 
dat de jongere duinen ontstonden en de 
Rijnmond bij Katwijk geblokkeerd werd. 
Wat blijft daar nu van over nadat de 
schrijfster al het onkruid gewied heeft? 
Eén stormvloed, op 26 december 838! Alle 
andere gegevens berusten op verkeerde in
terpretaties van de berichten over deze 
ene storm. Men kan zich voorstellen, dat 
de conclusie van de auteur belangrijke 
consequenties heeft voor de houdbaarheid 
van allerlei theorieën over duinvorming 
en transgressiefasen. 

Ook voor later eeuwen wijst zij vele 
stormvloeden als fictief van de hand. Pas 
na 1300 verschijnen er in haar overzicht 

overstromingen en stormen die men tot nu 
toe niet gekend heeft. Ze heeft deze voor
al achterhaald uit bronnen die wij uit ou
dere tijden niet hebben: de rekeningen van 
graven en steden. Door zorgvuldig lezen 
kan men daarin verschillende posten ont
dekken die alleen maar verklaarbaar zijn 
als men er van uitgaat, dat er tevoren een 
overstroming plaats gevonden heeft. Door 
haar grote belezenheid in dit soort bron
nen heeft de schrijfster een groot aantal 
aanwijzingen in die richting gevonden. 
Dit heeft haar er toe gebracht te veron
derstellen, dat de latere middeleeuwen 
veel meer door overstromingen geken
merkt zijn dan de vroegere. Het blijft na
tuurlijk de vraag of dit in zijn absoluut
heid te bewijzen valt. Hoe schaars zijn 
immers de bronnen in die vroege periode 
en hoe primitief was de verdediging tegen 
het water georganiseerd. Onder die om
standigheden zal toch niet iedere storm of 
overstroming zijn schriftelijke neerslag 
gevonden hebben. 

Dit boek is uiteraard in de eerste plaats 
van groot belang voor ieder die zich bezig 
houdt met de geschiedenis van het land
schap in de lagere delen van Nederland. 
Historisch-geografen, bodemkundigen, ar
cheologen en lokaal-historici zullen het 
steeds weer ter hand moeten nemen als zij 
de veranderingen van zee en land willen 
bestuderen. Daarnaast zijn er echter ook 
vele andere die hun voordeel met dit boek 
kunnen doen. Door haar minitieuze na
sporingen van de gang van alle storm- en 
overstromingsberichten heeft de schrijf
ster immers een belangrijke bijdrage ge
leverd tot de historiografie van de latere 
middeleeuwen en de daarop volgende tijd. 
Aan de hand van concrete gevallen heeft 
zij de onderlinge afhankelijkheid van al
lerlei kronieken kunnen aantonen. Zij 
heeft ons laten zien welke stads- en dorps
beschrijvers wel en welke niet betrouw
baar waren, wie zich van alles op de mouw 
heeft laten spelden en wie zich kritisch 
opgesteld heeft ten opzichte van de be
richten die hij onder ogen kreeg. Wie 
meent dat oude boeken en kronieken al
tijd gelijk hebben omdat ze oud zijn, komt 
bij haar bedrogen uit. Zeker voor de be
oefenaar van de lokale en regionale ge
schiedenis zijn hier wat dat betreft ern
stige waarschuwingen te vinden. 

R. Rentenaar 
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Mededelingen 

I N M E M O R I A M 

Op 13 juli 1971 overleed te Bergambacht, 
68 jaar oud, de heer A . M . M . van der 
Wouden, die bekend werd door zijn boek 
Uit Lekkerkerks verleden, 1959 (244 blz.), 
waarin hij het resultaat van zijn jaren lang 
speuren in allerlei aspecten van de ge
schiedenis van zijn geliefd geboortedorp 
had vastgelegd, nadat zijn vader in 1946 
een kleiner boekje Out Leckelant of Lec-
kerkercke (137 blz.) had gepubliceerd. 
Van der Wouden was het typische voor
beeld van de vasthoudende amateuron
derzoeker, die niet gauw tevreden was en 
zich goed wist te documenteren. Als ken
ner van de Krimpenerwaard had hij zich 

na Lekkerkerk vastgebeten op Berken-
woude, waarvan de geschiedenis bijna 
persklaar was. Hij schreef mij nog dit 
jaar (1971) dat hij 'er de merkwaardigste 
dingen had ontdekt voor wat betreft de 
ontginningen en de kerk. Berkenwoude 
bleek de sleutel voor het gehele ontgin
ningsproces der gronden in de Krimpener
waard". 
Ik weet niet wat er nu gebeuren gaat. De 
belangrijke onderzoekingen van Van der 
Woude mogen niet verloren gaan! Laat 
ons dus hopen, dat het nagelaten manu
script in goede handen komt. 

dr. A.J.de Mooy 

P R I J S V E R H O G I N G 
LOSSE N U M M E R S 

De voortdurende stijging van de P.T.T.-
tarieven heeft tot gevolg dat het niet lan
ger mogelijk is bij toezending van losse 
nummers van 'Holland' geen portokosten 
te berekenen. 
Het is administratief ondoenlijk deze kos

ten telkens afzonderlijk in rekening te 
brengen. Daarom werd besloten de geste
gen kosten voor verzending via een prijs
verhoging voor losse nummers op te van
gen. 
Voortaan betalen leden ƒ 3 - voor een 
enkel nummer, ƒ 4,- voor een dubbel 
nummer; niet-leden betalen respectieve
lijk ƒ 4 - en /5 , - . 

Agenda 

L E I D E N 
'Uit bagger geborgen', tentoonstelling van 
bodemvondsten in en om Leiden. Ge
opend van 18 februari t /m 3 april in de 
Lakenhal, Oude Singel 28-32, Leiden. 
Openingstijden: weekdagen van 10 uur tot 
4 uur; zondags van 1 uur tot 4 uur. Toe
gangsprijs ƒ 1,50. 

A M S T E R D A M 
'Amsterdam, die kleine stad', tentoonstel
ling over de geschiedenis van Amsterdam 
vanaf het ontstaan tot 1578. Geopend van 
24 februari t /m 31 mei in het Historisch 
Museum, Kalverstraat 92, Amsterdam. 
Openingstijden: weekdagen van 9.30 uur 
tot 5 uur; donderdagavond van 7 uur tot 
9.30 uur zondags van 1 uur tot 5 uur. 
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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 1 5 - 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. 

Losse nummers van H O L L A N D , voor leden ƒ 3 - , voor niet-leden ƒ 4 - , 
dubbelnummer, resp. ƒ 4 - en ƒ 5,-, zijn verkrijgbaar door storting op post
giro 424780 ten name van Uitgeverij J. H . Gottmer te Haarlem, onder ver
melding van de gewenste aflevering. De prijzen zijn inclusief portokosten. 



Druk: Drukkerij Aniicitia, Bloemendaal 
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