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EEN STANDAARDWERK OVER DE GESCHIEDENIS 

VAN NOORD-HOLLAND 

Op 2 juni 1972 promoveerde Dr. A. M. van der Woude, wetenschappe
lijk hoofdmedewerker aan de Landbouwhogeschool te Wageningen, 
aan de Rijksuniversiteit Utrecht op een proefschrift HET NOORDER
KWARTIER EEN REGIONAAL HISTORISCH ONDERZOEK IN DE DE
MOGRAFISCHE EN ECONOMISCHE GESCHIEDENIS VAN WESTE
LIJK NEDERLAND VAN DE LATE MIDDELEEUWEN TOT HET BEGIN 
VAN DE NEGENTIENDE EEUW. 

Het boek, waaraan de auteur vele jaren heeft gewerkt, beschrijft de 
geschiedenis van het grootste deel van de huidige provincie Noord-
Holland, namelijk het deel tussen Noordzeekanaal en Alkmaar, dus 
Kennemerland, Zaanstreek, Waterland en omgeving. Voor een be
schrijving van de inhoud verwijzen wij naar de inhoudsopgave hier
naast. 

Het boek is uitgegeven in drie delen die tezamen ruim 850 pagina's 
beslaan. Het is ongetwijfeld het belangrijkste boek over deze streek 
dat tot dusver is verschenen en het zal dit vermoedelijk nog decennia 
blijven. 

Daar het boek niet in de handel zal komen - het verschijnt alleen in 
de reeks A .A .G. Bijdragen, uitgave van de Afdeling Agrarische Ge
schiedenis van de Landbouwhogeschool te Wageningen - heeft het 
bestuur van de Stichting Contactcentrum zich in verbinding gesteld 
met het College van Bestuur van de Landbouwhogeschool en toe
stemming verkregen om, ten behoeve van deze Stichting, een extra 
oplage te laten drukken van 500 exemplaren. 

Dank zij een garantiesubsidie uit het Dr. J . E. Baron de Vos van Steen-
wijkfonds, ons verstrekt door Gedeputeerde Staten in Noord-Holland, 
is het mogelijk dit werk, zo lang de voorraad strekt, tegen de kostprijs, 
ƒ 29,50, aan te bieden aan belangstellenden. Op deze wijze vormt het 
boek tevens deel 4 van de serie 'Apparaat voor de geschiedenis van 
Holland'. 

Bestellingen 

Na overmaking van ƒ 32,50 (ƒ 29,50 + ƒ 3 , - verzendkosten) op post
giro 2680034 ten name van de penningmeester van de Stichting Con
tactcentrum, Boshuizerlaan 11, Leiden, ontvangt u de drie delen, ver
pakt in een kartonnen doos, per post thuis. Op het strookje gelieve u 
te vermelden 'Apparaat nr. 4'. 



NOG VERKRIJGBARE ANDERE DELEN IN DE SERIE APPARAAT 

VOOR DE GESCHIEDENIS VAN HOLLAND 

De eerste drie deeltjes in deze serie zijn nog beperkt leverbaar: 

1. Mej. A. M. Verdegaal, Bibliografie van de werken over Sassenheim en het slot 'Tey-
lingen', Haarlem 1969, 37 pag., ƒ 4,50. 

2. J . O Naber, Een Terugblik, Haarlem 1970, 60 pag., ƒ 5,50. 
Een fotografische herdruk van het belangrijke artikel van Naber uit de Bijdragen van 
het Statistisch Instituut 1885 en 1890, waarin het resultaat wordt meegedeeld van het 
systematisch onderzoek naar de Enqueste van 1494 en de Informacie van 1514. 
Naber heeft de belangrijkste statistische gegevens uit deze twee bronnen op over
zichtelijke wijze bijeengeplaatst en deze soms ook met kwantitatieve gegevens uit 
andere bronnen getest. De tekst bevat voorts belangrijke opmerkingen voor de 
interpretatie van het materiaal. 

3 Mr. F. O J . Ketelaar, De procesgang bij het Hof van Holland, Zeeland en West-Fries
land, Utrecht 1971, 32 pag., ƒ 3,50. 
Overdruk uit het Verslag en Bijdragen van de Rijksarchiefschool 1969-1970. De 
auteur gaat aan de hand van een voorbeeld de procesgang bij het Hof van Holland 
na en geeft daarbij een groot aantal ingangen tot het zo moeilijk toegankelijke 
archief van deze instelling aan. Voor hen die in dit archief werken of gaan werken 
een onmisbaar artikel! 

Bestellingen 
Na overmaking van het hierboven genoemde bedrag (dit is inclusief verzendkosten) op 
postgiro 2680034 ten name van de penningmeester van de Stichting Contactcentrum, 
Boshuizerlaan 11, Leiden, ontvangt u de boekjes per post thuis. Op het strookje s.v.p. 
vermelden 'Apparaat', gevolgd door het (de) gewenste nummer(s). 

DE STICHTING CONTACTCENTRUM VOOR REGIONALE EN 

PLAATSELIJKE GESCHIEDBEOEFENING IN NOORD- en ZUID-HOLLAND. 

De serie 'Apparaat voor de geschiedenis van Holland' is een uitgave van de Stichting 
Contactcentrum voor regionale en plaatselijke geschiedbeoefening in Noord- en Zuid-
Holland. De Stichting beoogt in deze serie belangrijke publikaties voor de actieve be
oefenaars van lokale en regionale geschiedenis tegen kostprijs ter beschikking te stel
len. 

Aangeslotenen bij de Stichting Contactcentrum (bijdrage ƒ 1 5 - per jaar) ontvangen het 
tweemaandelijkse tijdschrift 'Holland' en de delen in de reeks 'Hollandse Studiën' (in de 
jaren 1970-73 verschenen of verschijnen: I. J . H. G. de Graaf, Moordrecht in Touw; II. 
J . G. Kruisheer, De oorkonden en de kanselarij van de graven van Holland tot 1299; III. 
Bundel diverse artikelen; IV. N. Plomp, Woerden 600 jaar stad; V. A. J . Kölker, Haas-
trecht; VI. J . Hof O.S.B., De abdij Egmond). Voorts hebben de leden toegang tot de cur-
susssen en contactdagen die de Stichting organiseert. Ledenadministratie: H. M. van 
den Heuvel, Boshuizerlaan 11, Leiden. 



H O L L A N D R E G I O N A A L - H I S T O R I S C H TIJDSCHRIFT 

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

V I E R D E J A A R G A N G N U M M E R 3 JUNI 1972 

Vijfentwintig jaar "Vigilate" 

Het jaar 1972 is een vruchtbaar jaar wat herdenkingen betreft. 
Ons blad 'Holland' besteedt dit jaar aandacht aan verschillende eeuwfeesten. 
Wat dat betreft is het jubileum van 'Vigilate', een kwart eeuw, maar zeer 
bescheiden. In het begin van 1947 bleken er plannen voor oprichting van 
een Rotterdamse, regionale, vereniging (wat tot het Historisch Genootschap 
'Roterodamum' heeft geleid) èn voor een provinciale historische vereniging 
te zijn. 
Een voorbereidende vergadering op 15 mei 1947 baande de weg voor een 
oprichtingsvergadering in Dordrecht op 5 juli 1947. De zinspreuk van het 
oude Holland 'Weest waakzaam, op God vertrouwende' werd die van de 
nieuwe vereniging, die dan ook meestal als 'Vigilate' wordt aangeduid. 
Het eerste bestuur, bestaande uit de heren Van 't Hoff, de Bruyn en Hom
mes is door vele anderen gevolgd. Wij zullen ongetwijfeld nog vele namen 
horen noemen bij de herdenking die wij op 1 juli a.s. in Dordt zullen vieren. 
Ik nodig u allen uit, deze datum te reserveren opdat wij dan eens even terug 
kunnen zien op een korter tijdsbestek dan in onze vereniging gebruikelijk is. 

Dr. Th. E . J E N S M A , 
voorzitter 
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Drs. R. R E N T E N A A R Regionaal-historische bibliografie 
van Holland over 1971 (met aanvul
lingen uit voorgaande jaren) 

Evenals in voorgaande jaren zijn in deze bibliografie geen gegevens opge
nomen over Alkmaar, Amsterdam, Den Haag, Haarlem en Rotterdam. De 
geschiedenis van deze plaatsen vindt men gebibliografeerd in het Alkmaars 
Jaarboekje, het maandblad Ons Amsterdam, het Jaarboek Die Haghe, het 
Jaarboek Haerlem en het Rotterdams Jaarboekje. Voor een overzicht van in 
1971 gepubliceerde archiefinventarissen verwijs ik naar blz. 15-18 van het 
nummer van H O L L A N D van 1972. 
Mijn dank gaat ook nu weer uit naar de vele lezers die op mijn verzoek om 
medewerking gereageerd hebben. Zonder hun bibliografische op- en aan
merkingen zouden veel titels niet in deze bibliografie terecht gekomen zijn. 
Ik hoop, dat ik ook volgend jaar weer op hen rekenen mag. 

H O L L A N D (algemeen) 

F R I T Z E , W. H . : Zur Entstehungsge-
schichte des Bistums Utrecht. Franken 
und Friesen 690-734, in: Rheinische 
Vierteljahrsblatter, 1971, jrg. 35, nr. 1-4, 
blz. 107-151. 

G O T T S C H A L K , M . K . E L I S A B E T H : De 
Sint Elisabethsvloed, in: Spiegel Histo-
riael, 1971, jrg. 6, nr. 12, blz. 668-675. 

G O T T S C H A L K , M . K . E L I S A B E T H : 
Stormvloeden en rivieroverstromingen 
in Nederland I. De periode vóór 1400. 
Assen, Van Gorcum Prakke, 1971, i l l . , 
X X + 581 blz. 

lande et les villes de la principauté au 
XHIe siècle [voordracht gehouden op 
het Colloque d'histoire médiévale 9 et 
10 mai 1969], in: La revue de l'Univer-
sité de Bruxelles, 1970, Mai-Juin, blz. 
479-490. 
De voordrachten gehouden op dit Col
loque zijn ook afzonderlijk verschenen 
onder de titel: Colloque d'histoire mé
diévale, 9 et 10 mai 1969. Bruxelles, In-
stitut des Hautes Études de Belgique. 

G R O E N , J. A . Jr.: Per Noord-Zuid er op 
uit! in: Nederlandse Historiën, 1971, 
jrg. 5, nr. 8/9, blz. 17-20. 

J A N S E N , H . P. H . : Willem V , in: Spiegel 
Historiael, 1971, jrg. 6, nr. 7-8, blz. 424-
430. 

K R U I S H E E R , J. G. : De oorkonden en de 
kanselarij van de graven van Holland 
tot 1299, 2 dln. (Hollandse Studiën 2). 
's-Gravenhage, Haarlem, 1971, i l l . , 526 
blz. Ook verschenen als diss. Amster
dam, 1971. 

K E T E L A A R , F . C. L : De procesgang bij 
het Hof van Holland, Zeeland en West-
Friesland, in: Verslagen en bijdragen 
van de Rijks Archiefschool 1969-1970, 
blz. 33-63. 

K R U Y S K A M P , C : Hollands stadsdialect 
ca. 1800, in: Tijdschrift voor Neder
landse taal- en letterkunde, 1971, dl. 87, 
nr. 3, blz. 214-215. 

K I E F T , C. V A N D E : Les comtes de Hol -

M I E D E M A , H . T. L : Noordzeegermaans 
en Vroegoudfries. De niet-friese in-
gweonismen in Schönfeld's Historische 
Grammatica, in: Leuvense Bijdragen, 
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1971, jrg. 60, nr. 1, blz. 99-104. 
NI E N ES, A . P. V A N : Enige aantekenin

gen over B .G. 1377-1390, het oudste be
kende Memoriale van de grafelijke raad 
van Holland, in: Nederlands Archie
venblad, 1971, jrg. 75, nr. 1, blz. 24-51. 

R E N T E N A A R , R.: Die Namenlandschaft 
der Niederlandischen Dünen, in: Dis-
putationes ad montium vocabula. Pro-
ceedings of the lOth International Con-
gress of Onomastic Sciences, 1969, torn. 
III, supplement. Wenen, 1971, blz. 83-
95. 

R E N T E N A A R , R.: Het nieuwe oorkon-
denboek van Holland en Zeeland, in: 
Holland, 1971, jrg. 3, nr. 3, blz. 74-86. 

R E N T E N A A R , R. Regionaal-historische 
bibliografie van Holland over 1970 
(met aanvullingen over 1969), in: Hol
land, 1971, jrg. 3, nr. 4, blz. 106-119. 

R E N T E N A A R , R.: Van Swindens Verge
lijkingstafels van Lengtematen en Land
maten. Wageningen, Pudoc, 1971,2 dln., 
170, 153 blz. 

S A R F A T I J , H . : Friezen, Romeinen, Ca-
nanefaten. Balans van tien jaar oud
heidkundig bodemonderzoek (1960-
1970) in de provincies Noord- en Zuid-
Holland, in: Holland, 1971, jrg. 3, nr. 1, 
blz. 33-47; nr. 4, blz. 89-105; nr. 6, blz. 
153-179. 

SMIT, J. G. : Amersfoort en Holland, 
1410-1430, in: Jaarboek Oud Utrecht, 
1971, blz. 115-128. 

D E V I K I N G E N in de Lage Landen, ge
toetst aan de Danelaw. Project middel
eeuwse archeologie cursus 1969-1970. 
(Universiteit van Amsterdam, Instituut 
voor Prae- en Protohistorie, Working 
Paper I). Amsterdam, I.P.P., 1971, i l l . , 
krtn., 162 blz. 

W E D E K I N D , W. G. Ph. E. : Bijdrage tot 
de kennis van de ontwikkeling van de 
procesgang in civiele zaken voor het 
Hof van Holland in de eerste helft van 
de zestiende eeuw. (Bijdr. v.h. Inst. voor 
rechtsgeschiedenis der R .U. Utrecht 
VII). Assen, 1971. 

N O O R D H O L L A N D 

BOS, J. Jzn.: Bij het afscheid van de Wa
tersnoodleningen - 1916, in: West-Fries-
lands Oud en Nieuw, 1971, bundel 38, 
blz. 30-35. 

D A A N , JO: Wat is er in Noord-Holland 
met de aa aan de hand, in: Driemaan
delijkse Bladen, 1971, jrg. 23, nr. 3, blz. 
110-115. 

DIJT, M . D.: Merkwaardigheden bij de 
naamvorming in de kop van Noord-
Holland en op de eilanden Texel en 
Wieringen, in: Voorouders en hun 
werk; onder red. van G. L . Meesters, R. 
F. Vulsma en P. L . H . Crasborn. A m 
sterdam, Nederlandse Genealogische 
Vereniging, 1971, blz. 37-57. 

G O E T T S C H , R. P.: Merkwaadigheden 
uit een achttiende-eeuws handschift, in: 
West-Fieslands Oud en Nieuw, 1971, 
bundel 38, blz. 90-93. 

J O N G , J. D E en H A E N T J E N S , W.: Rond 
het IJss.elmeer. Langs de oude steden en 
nieuwe dorpen, langs havens en dijken, 
over het wijde water met al zijn boten. 
Baarn, 1971. 

KÖLKER, A . L : De kaart van Holland 

door Joost Jansz. 1575 - opnieuw uit
gegeven. Purmerend, Senefelder, 1971, 
i l l . met kaart. 

KOSTER, L . : De 'informatie-bibliotheek' 
van de Prov. Bibliotheek Centrale, 
Haarlem, in: Openbare Bibliotheek, 
1971, jrg. 14, blz. 30-31. 

N O O R D - H O L L A N D met vlag en wapen. 
Catalogus voor de tentoonstelling van 
13juni tot 16 augustus 1971 in kasteel 
Radboud te Medemblik. Muiderberg, 
Stichting voor Banistiek en Heraldiek, 
1971, 20 blz. 

S C H O O R L , H . : Dirk Pietersz. Abbestee, 
grondlegger van een school van kaart
tekenaars en opzieners van 's lands 
werken in de kop van Noord-Holland, 
in: Voorouders en hun werk; onder red. 
van G. L . Meesters, R. F. Vulsma en P. 
L . H . Crasborn. Amsterdam, Neder
landse Genealogische Vereniging, 1971, 
blz. 201-231. 

Z A G W I J N , W. H . : De ontwikkeling van 
het 'Oer-IJ' Estuarium en zijn omge
ving, in: Westerheem. 1971, jrg. 20, nr. 
1, blz. 11-18. 
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Geestmerambacht 
B O N T E K O E , G . A . : Het wapen van de 

polder Geestmerambacht, in. Water-
schapsbelangen, 1970, jrg. 55, nr. 1, blz. 
9. 

S C H E R M E R , A . : Geestmerambacht III. 
Verslag over vondsten en waarnemin
gen gedaan tijdens herverkavelingswer-
ken in het blok 1969, in: West-Fries-
lands Oud en Nieuw, 1971, bundel 38, 
blz. 144-160. 

het Gooi 
BROER, A . L . : Het land van Gooi en 

Eem. (Regio-reeks V) Hoorn, West
friesland, [1971], i l l . , krt., 224 blz. 

D A A M S , J.: Een panlat van veenhout, in: 
Tussen Vecht en Eem, 1971, jrg. 1, nr. 
11, blz. 210-214. 

H E T GOOISE boerderijtype, in: Tussen 
Hei en Wei. A Igemeen Maandblad voor 
Blaricum, 1972, jrg. 3, nr. 2, blz. 11-12. 

L A N G E , P. W. D E : De erfgooiersnaam-
lijst van 1708, in: Tussen Vecht en Eem, 
1971, jrg. 1, nr. 12, blz. 249-285. 

L A N G E , P. W. D E : Het geestelijk erfdeel 
van de erfgooiers, in: Tussen Vecht en 
Eem, 1971, jrg. 1, nr. 12, blz. 237-243. 

L A N G E , P. W. D E : Onze archieven 1. in: 
Tussen Vecht en Eem, 1971, jrg. 1, nr. 
6, blz. 108-113. 

L A N G E , P. W. D E : Oude wegen in en 
om het Gooi II, in: Tussen Vecht en 
Eem, 1971, jrg. 1, nr. 5, blz. 86-90. 

P O O L M A N , H . : Commissarissen over de 
Trekvaarten tusschen Diemerbrug en 
Muiden en tusschen Muiden en N aar
den, in: Tussen Vecht en Eem, 1971, 
jrg. 1, nr. 10, blz. 189-298. 

R I G T E R , C. G. : Van weiland tot woon
wijk. Gedachten van een scharende erf-
gooier, in: Tussen Vecht en Eem, 1971, 
jrg. 1, nr. 12, blz. 288-290. 

R U I N E N , L : Oude kerken tussen Vecht 
en Eem, in: Tussen Vecht en Eem, 1971, 
jrg. 1, nr. 3, blz. 57-63. 

S I E R K S M A , K L : Manifestatie 'Erfgooi-
ers-Middeleeuws Erfdeel', in: Tussen 
Vecht en Eem, 1971, jrg. 1, nr. 12, blz. 
244-247. 

V E R V O L G van de ten einde lopende his
torie der Erfgooiers, in: Tussen Hei en 
Wei. Algemeen Maandblad voor Blari
cum, 1971, jrg. 2, nr. 3, blz. 3, 4 en 20. 

V R A N K R 1 J K E R , A . C. J. D E : Over Erf

gooiers, in: Tussen Vecht en Eem, 1971, 
jrg. 1, nr. 12, blz. 233-237. 
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c . H . D E C O C K - V A N M E E R Capelle aan de IJssel in de 
middeleeuwen : 
reconstruering van het 
grondbezit 

Inleiding 

In de 14e eeuw vormde Capelle aan den IJssel een ambachtsheerlijkheid, die 
met zijn toebehoren in leen gehouden werd van de graaf van Holland, later 
van Jan van Beaumont. Dit toebehoren omvatte de tienden, het veer, de wo
ning en 24 viertel land ( = 144 morgen). Na Willem van Duvenvoorde volg
den als ambachtsheren op Philips I van Polanen (1355-1375) en Philips II 
van Polanen (1375-1401). Deze beide heren, hebben evenals hun opvolger 
Jan van Heenvliet, in de Hoekse en Kabeljauwse twisten steeds voor de 
Hoeken gekozen, zodat Capelle de oorlogshandelingen niet bespaard zijn 
gebleven. Jan van Heenvliet werd opgevolgd door Willem van Naeldwijc, 
Hendrik van Naeldwijc en diens dochter Willem van Naeldwijc, echtgenote 
van Jan van Montfoort. In 1506 verwierf de heer van Montfoort van de 
graaf van Holland het recht van hoge heerlijkheid o.a. in het ambacht Ca
pelle. Tenslotte heeft Machteld van Montfoort door haar huwelijk met Ro
brecht, graaf van der Marck en Arenberch, de heerlijkheid in het bezit van 
de heren van die naam gebracht1. 

In deze scriptie nu 2 , stelde ik mij ten doel om door te dringen in de interne 
geschiedenis van de ambachtsheerlijkheid Capelle gedurende de middel
eeuwen. Met name werd getracht tot een reconstructie van het grondbezit 
te komen. Was de grond in eigendom van de bewoners zelf? Had de graaf 
van Holland hier ook land direct in leen uitgegeven? Wat was het grondbezit 
van de ambachtsheer en waren er nog andere heren, die hier leengoederen 
bezaten? Verscheidene bronnen werden hiertoe onderzocht: 
a. De cohieren van de 10e penning. 

In de jaren 1543, 1553, 1556 en 1561 werden in Holland de opbrengsten 
van alle onroerende goederen en rechten belast met 10%. Van de meeste 
dorpen bestaat een cohier, waarin perceel na perceel is opgegeven door 
degenen, die ze gebruikten en die van de opbrengst de betaling schuldig 

1 C. Hoek, Capelle aan den IJssel in de Middeleeuwen. Rotterdams Jaarboekje, 1964, p. 
235-248. 

2 Doetoraal-scriptie gemaakt voorjaar 1971 voor prof. dr. C. van de Kieft te Amsterdam. 
Gaarne dank ik hierbij de heer C. Hoek, die mij op het onderwerp van de scriptie op
merkzaam maakte en nog menig nuttig advies verstrekte. 
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Afb. 1. Het kasteel te Capelle ald IJssel in 1646. 
Tekening R. Roghman in het G.A. Rotterdam. Foto G.A. Rotterdam. 

waren 3 . Voor Capelle werd hoofdzakelijk het cohier van 1561 geraad
pleegd, daar het de meeste gegevens bevat. De voorgaande cohieren 
dienden ter vergelijking, aanvulling en bevestiging daarvan. 
Uit 1561 zijn eigenlijk twee cohieren bewaard gebleven; waarschijnlijk 
betreft het hier een 'net' en een 'klad'. Naar inhoud stemden ze met el
kaar overeen. 

b. Het register van de Niewe Meetinghe; een zeer gedetailleerde opmeting 
van het hoogheemraadschap Schieland. 

c. Het register van de leenen ende leenmannen behorende tot de heerlick-
heyt ende hofstede ter Capelle op de IJssele. 
Een repertorium op dit register, dat teruggaat tot 1360, werd uitgegeven 
door C. Hoek in Ons Voorgeslacht, 1963. 

d. Repertorium op de lenen van Honingen, uitgegeven door C. Hoek in 
Ons Voorgeslacht, 1962. 

e. Regestenlijst voor Rotterdam en Schieland tot in 1425, uitgegeven door 
J. H . W. Unger. Dit werk (in 1907 uitgekomen als dl. I V van Bronnen 

8 W. J. Diepeveen, De vervening in Delfland en Schieland tot het einde der zestiende 
eeuw, p. 50. 
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voor de geschiedenis van Rotterdam en aldaar nog steeds verkrijgbaar 
a ƒ 7,50) omvat een indrukwekkend aantal oorkonden uit tal van archie
ven. 

f. De repertoria op de grafelijke leenregisters in de leenkamer Holland. 

Aan de hand van de cohieren van de 10e penning en het register van de 
Niewe Meetinghe werd een poging gedaan het grondbezit binnen Capelle in 
kaart te brengen. In de kaart van Jan Jansz. Stampioen van 1660 tekende 
ik de opeenvolgende percelen in, zodat men met behulp van een bijlage, 
waarin ik de gegevens van de 10e penning ordende, een eerste indruk van 
de verdeling van het grondbezit kan krijgen. Hierna werd het leenregister 
van Capelle beschreven en volgde een retracering van de leengoederen in 
het cohier van de 10e penning. Eveneens trachtte ik de leengoederen van 
Honingen in het cohier van de 10e penning terug te vinden. In de regesten-
lijst van Unger vond ik voor Capelle lenen, die direct van de graaf van Hol 
land gehouden werden en een vervolg hierop zocht ik in de repertoria op de 
grafelijke leenregisters. 
De vervening in Schieland bleek dermate belangrijk in zijn gevolgen voor 
het grondbezit, ook in Capelle, dat daaraan een apart hoofdstuk is gewijd, 
waarna deze scriptie werd besloten met enkele gegevens inzake de sociale 
verhoudingen in Capelle. 

Cohier van de 10e penning van 1561 

Het cohier van de 10e penning van 1561 geeft een uitvoerige beschrijving 
van onroerende goederen gelegen in 't ambacht Capelle en vormt de be
langrijkste bron voor het onderzoek. In volgorde van west naar oost, polder 
na polder, begint het de opeenvolgende weren 4 te beschrijven, de grootte 
ervan ,wie de bezitter(s) is (zijn) en wie de eigenaar(s). 
Het taxeert de percelen grond, voorzover die eigendom zijn, naar hun op
brengst en noteert de pachtsommen, vaak ook de duur van de pachtovereen
komst. Nauwgezet staat nl. in de kantlijn wanneer het om een gepacht stuk 
land gaat, ofwel de aantekening 'hierop gesien die huieredui in dat... 
duierende . . . jaer' ofwel 'verclaert bij eede', indien men kennelijk niet over 
een schriftelijk stuk beschikte. Hierbij valt op dat er geen onderscheid wordt 
gemaakt tussen die percelen, die in leen worden gehouden en die, welke 
eenvoudigweg gepacht zijn. De gebezigde terminologie is in alle gevallen 
'bruict van' of 'bruict in huier van'. Slechts in één geval (het 8e weer in 
Hoochdorp) wordt een leen aangeduid en wel als volgt: 
'Jan Cornelisz. bruict in eygendom 3 morgen leen'. 

* Weer: een stuk land van onbepaalde afmeting, doch één geheel uitmakende, door sloten 
of andere schuttingen omgeven, vlgs. Fruin in de woordenlijst toegevoegd aan de Infor
matie van 1514. 
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Het hele complex van 144 morgen, waarmee de ambachtsheer beleend is 
tegelijk met de ambachtsheerlijkheid, wordt dus niet als leen aangemerkt! 
Hierop kom ik nog terug bij de bespreking van het leenregister. 
Met deze gegevens komt men al tot een aardig overzicht van 
1. de inwoners van Capelle (grondgebruikers); 
2. de verhouding tussen grondeigendom en pacht; 
3. de pachtheren (meestal buiten Capelle). 
Het inwonersbestand wordt verder nog aangevuld, doordat de huizen, ook 
van hen die geen land bezitten, worden opgesomd. De 10e penning uit 1557 
geeft de ligging van de huizen per polder aan en bovendien nog apart de 
huizen die aan de 's Gravenweg staan. 
Behalve de taxatie van de huizen, die opzichzelf een indicatie is voor de 
welstand van de bewoners, zijn er omschrijvingen als 'een quaet huys', 'dat 
nyet veel waerdich is', 'een cleyn oudt huysken', uiteraard allemaal in nega
tieve zin om de taxatie laag te houden. 
Ook betreffende de inwoners zelf werden mededelingen gedaan, ook weer 
zodanig van aard om de taxatie van het huis te drukken, maar wel interes
sant voor het sociale beeld, dat ik verderop nog zal bespreken. 
Hierna volgt een opsomming van rechten welke gepacht zijn van de am
bachtsheer: het schoutsambt, de twee pontveren over de IJsel, de steen
plaats, de bogaard en een Wipmolentje, door wie en voor hoeveel; wie de 
wegen en kaden gepacht hebben en voor hoeveel, met nog een overzicht van 
de tienden, ligging summier aangeduid, pachtsom, door wie gepacht en van 
wie. 
Met de gegevens van de 10e penning leek het mogelijk om in een oude kaart 
de weren in te tekenen. Behalve de grootte van de weren, waren er ook aan
wijzingen gegeven over de ligging ervan. 
Nu deed zich het geval voor dat er nog een andere bron voorhanden is, 
waaarin Capelle van weer tot weer is opgemeten en die een vrij nauwkeurige 
indruk maakt: 

Het Register van de Niewe Meetinghe 

Sinds het ontstaan van de hoogheemraadschappen Rijnland, Delfland en 
Schieland in de 13e eeuw, werden de lasten die op deze hoogheemraadschap
pen rustten, omgeslagen over de ambachten die daartoe behoorden en wel in 
verhouding van het aantal morgens waarvoor elk ambacht te boek stond, dus 
naar zijn ' mor gentalen'. Waarna dan die omslag door de ambachtsbesturen 
op de ingelanden 'morgen morgens gelijc' werd verhaald. 
De oudst bewaarde opgave van de morgentalen van de Schielandse am
bachten is waarschijnlijk van 1420 of 1421. Hierin staat Capelle te boek 
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voor 37 hoven, 1110 morgens. De eerstvolgende opgave wordt gevonden in 
de oudst bewaarde rekening van de secretaris van Schieland van 1524-1525. 
Capelle komt echter hierin niet voor. 
Een nieuwe meting van het hoogheemraadschap vond plaats in de jaren 
1541-1545 en werd uitgevoerd door de Haagse landmeter Jasper Adriaansz. 
Het resultaat hiervan werd in zeer gedetailleerde vorm neergelegd in het Re
gister van de Niewe Meetinghe 5 . 
Het loonde de moeite Capelle hierin op te slaan. Weer na weer is nauw
keurig opgemeten in morgens, honden tot in roeden toe, beginnende vanuit 
het westen naar het oosten, met een enkele aanwijzing omtrent de ligging. 
Met een tijdsverschil van ten hoogste 20 jaar leende deze bron zich uitste
kend voor een vergelijking met de 10e penning. En wanneer men dan beide 
bronnen naast elkaar legt, blijkt dat de Meting voor elk weer de grond
eigenaar vermeldt, dat de opeenvolging van de weren vrij goed met elkaar 
in overeenstemming is, maar dat de grootte van de weren totaal verschilt. 
Per weer geeft de Meting een aantal morgens meer op dan de 10e penning 
en wel in evenredigheid, naarmate het weer in de 10e penning kleiner is, 
minder morgens erbij, naarmate het weer in de 10e penning groter is, meer 
morgens erbij. In totaal voor het hele ambacht geeft de 10e penning 1217 
morgen, 55 roeden, de Meting 1620 morgen, 3 hont, 16 roeden, een verschil 
van 403 morgen! 
Het feit dat de Meting waarschijnlijk opmat met sloten en wegen inbegrepen, 
houdt nog geen verklaring voor dit verschil in. Ik liet dit probleem voor
lopig rusten en begon de tekening voor te bereiden. 

Kaarten 

Mijn speurtocht naar een oude kaart van Capelle, voerde 
- langs het A . R . A . in Den Haag, waar zich inderdaad een kaart uit de 18e 

eeuw van een deel van Capelle bevindt, nl. dat deel waarover de jurisdic
tie van de ambachtsheer zich uitstrekt; 

- langs het G .A . te Rotterdam, waar men een exemplaar van de kaart van 
Floris Balthasars bezit; 

- naar het archief van het hoogheemraadschap Schieland. Hier beschikt 
men zowel over een kaart van Floris Balthasars als over een tweede druk 
van de kaart van Jan Jansz. Stampioen. 

Volgens Keuning dateert de oudst voorhanden kaart van Schieland uit 1611 
van Floris Balthasars. Van deze uit 13 bladen bestaande kaart was in 1648 
geen enkel exemplaar meer te krijgen. Men diende ofwel tot een herdruk 

5 J. Keuning, Meting en Kartering van Schieland. 
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over te gaan ofwel de oude kaart door een nieuwe te vervangen. Besloten 
werd tot het laatste. 
De gezworen landmeter van Schieland, Jan Jansz. Stampioen werd met de 
opmeting belast en deze werd door hem in de jaren 1649-1654 verricht. In 
1660 werd de kaart gedrukt en uitgegeven bij Johan Vingboons in Amster
dam. In 1684 waren alle exemplaren van de eerste druk uitverkocht en werd 
een tweede druk noodzakelijk, waarvoor dezelfde koperplaten vrijwel onge
wijzigd werden gebruikt. Latere herdrukken dateren van 1694, 1710, 1718 
en 1765. 
Aan de kaart van Stampioen werd door mij de voorkeur gegeven boven de 
oudere kaart van Floris Balthasars, omdat in de laatste - een kaartenboek -
de ligging van Capelle nogal ongelukkig over meerdere bladen verspreid is 
en omdat bovendien de kaart van Stampioen een eenvoudiger beeld geeft. 
Overigens zijn tussen beide geen noemenswaardige verschillen te constateren. 
Als moderne kaart van Capelle werd een kaart van Schieland gebruikt uit 
1928, getekend in opdracht van de hoogheemraden. Deze heeft een betrek
kelijk grote schaal van 1 : 20.000 en biedt het voordeel dat zij dateert van 
vóór de enorme uitbreiding van het dijkdorp Capelle tot de gemeente van 
28.000 inwoners, die zij nu telt. Dit is hierom van belang, omdat het oude 
verkavelingspatroon nu goed te volgen is, vanuit de IJsel over de 'sGraven-
weg, tot de Ringvaart van de Prins Alexanderpolder. 

Voorbereiding tot de tekening 

Zowel van de kaart van Stampioen als van de moderne kaart maakte mijn 
echtgenoot een foto, en wel zodanig dat voor beide eenzelfde schaal van 
1 : 20.000 werd verkregen. Op die manier kon direct van de ene kaart in de 
andere worden gemeten. Verder werd in de linkerbovenhoek van de kaart 
van Stampioen het vignet met schaalverdeling in roeden afgedrukt, zodat 
ook in morgens kon worden gerekend. Want gegeven is: een morgen is ge
lijk aan 600 roeden 6 . 
600 roeden = bijvoorbeeld 20 x 30 roeden = op onze kaart gemeten 
4 mm x 6 mm = 24 mm 2, d.w.z. 1 morgen = 24 mm 2 . 
Met de gegevens van de Niewe Meetinghe (1541-1545) en de 10e penning 
(1561) naast elkaar gelegd, probeerde ik de oorspronkelijke weren te bere
kenen met als uitgangspunt het verkavelingspatroon van de moderne kaart. 
Spoedig bleek dat het probleem dat zich voordeed - het feit dat de Meting 

8 Een morgen = 600 roeden geeft de 10e penning in de inleiding op. Ik neem aan dat het 
hier vierkante roeden betreft. In het vignet op de kaart wordt gesproken van Schielandse 
roeden. Staring (p. 14 noot 1) maakt geen melding van een Schielandse roede, maar 
merkt op dat o.a. in Schieland ook de Rijnlandse roede in gebruik was. Een Rijnlandse 
morgen bedraagt 8515,79 m 2. 
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per weer een aantal morgens meer opgeeft dan de 10e penning; in totaal 
voor heel Capelle een verschil van 403 morgen - geen probleem meer was, 
toen ik ging meten, al impliceerde dit nog geen verklaring. 
Direct bij een ruwe schatting naar de totale oppervlakte, blijkt dat de 
Meting de berekende werkelijkheid veel dichter nadert dan de 10e penning. 
De totale oppervlakte van Capelle op de kaart (gemeten als een paralello-
gram) (270 + 120) x 180 = 390 x 90 = 35100 mm2. 
De totale oppervlakte van Capelle volgens de 10e penning is 1217 morgen. 
1 morgen = 8515,79 m 2 . 
1217 x 8515,79 = 10363716 m 2 : 20.000 x 20.000 (schaal van de kaart) = 
25909 mm2. 
De totale oppervlakte van Capelle volgens de Meting is 1620 morgen. 
1620 x 8515,79 = 13795579 m 2 : 400.000.000 = 34488 mm2. 
Maar vooral in detail, bij het uitzetten van de weren, komen de opgegeven 
morgens uit de Meting grotendeels overeen met mijn berekeningen. Telkens 
werd in de moderne kaart de breedte van de kavels gemeten, de lengte vond 
ik in de oude kaart. De verkregen oppervlakte werd gedeeld door 24 mm 2 = 
1 morgen, vervolgens de uitkomst in morgens vergeleken met de opgaaf in 
10e penning en meting. 
Niet altijd bleek het verkavelingspatroon bij het uitzetten van de weren steun 
te bieden, integendeel, het was soms ook tegenstrijdig met het aantal mor
gens opgegeven in 10e penning en Meting. 
Om zoveel mogelijk toch de moderne kaart te blijven volgen, voegde ik 
enkele weren bij elkaar, die samengenomen toch in het verkavelingspatroon 
pasten. Daarbinnen tekende ik dan de weren af in hun onderlinge verhou
ding. 
In de tekening vielen de weren wat smaller en ook wat korter uit dan ze 
gemeten werden in de moderne kaart, wegens een perspectivische verteke
ning in de kaart van Stampioen. Tenslotte bedenke men wel, dat de teke
ning vooral niet de pretentie heeft volledig en juist te zijn, maar slechts bij 
benadering een indruk kan geven van de toestand omstreeks 1545-1561. 

Beschrijving en verklaring van de tekening 

Capelle wordt onderverdeeld in 3 polders: van het westen uit, de Keeten-
sche polder, de Middelmolenspolder en de Hoochdorpspolder. De grenzen 
tussen de polders - de Keetensche kaede en de Cappels kae - zijn in de 
moderne kaart niet direct af te lezen. Maar gelet op de loop van de Middel
watering kan men ze toch terugvinden en als zodanig heb ik ze in de kaart 
gearceerd. 

Ik begon met de Hoochdorpspolder: in totaal 19 weren. De Meting heeft bij 
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het 8e weer de aantekening 'daer die molen up staet'. Gezien de molen op de 
kaart van Stampioen, maakt dit een indeling van 7 weren links van de dwars-
sloot en 12 weren rechts daarvan. 

Weer Meting 10e penning 
1 5 mm x 67 mm + 4 mm x 135 mm ' = 

875 m m 2 : 24 mm 2 = 36 morgen 35 m, 5 h 8 25 m 
2 3 x 225 = 675 mm 2 = 26 morgen 22 m, 5 h 16 m 
3 3 x 225 = 675 mm 2 = 26 morgen 26 m, 3 h 18 m 
4,5 4x225 = 900 mm 2 = 37 % morgen 42 m 30 m 
6 2x 2 x 225 = 450 mm 2 = 19 morgen 22 m 16 m 
7 2 x 225 = 450 mm 2 = 19 morgen 22 m 16 m 
8,9 3 x 215 = 645 mm 2 = 27 morgen 27 m, 5 h 20 m 
10,11,12 8 x 215 = 1720 mm 2 = 72 morgen 75 m, 2 h 55 m 
13, 14,15 8 x 215 = 1720 mm 2 = 72 morgen 70 m, 4 h 53 m 
16,17,18 9 x 210 = 1890 mm 2 = 79 morgen 77 m, 3 h 58% m 
19 2 x 210 = 420 mm 2 = 17% morgen 18 m, 3 h 11 m 

431 morgen 441 m 318% m 

De Middelmolenspolder (23 weren) 
Weer Meting 10e penning 
1, 2, 3, 4 9 x 175 = 1575 mm 2 = 66 morgen 67 m, 2 h 52% m 
5,6,7,8 6 x 168 = 1008 mm 2 = 42 morgen 49 m, 5h 40% m 
9" 7 x 170 = 1190 mm 2 = 50 morgen 47 m, 2 h 41% m 
10 7 x 175 = 1225 mm 2 = 51 morgen 

4 x 180 = 720 mm 2 = 30 morgen 
+ 

81 morgen 84 m, 2 h 60% m 
11 3 x 180 = 540 mm 2 = 22% morgen 22 m, 1 h 16 m 
12 4x 185 = 740 mm 2 = 31 morgen 32 m, 2 h 24 m 

292% morgen 303 m, 2 h 235 m 
Hier vindt men de aantekening in de Meting 'dat dortiende daer die molens 
up staen ende dat scheit van die ambachtsbewaerders'. De molens in de 
kaart van Stampioen staan één aan het eind van een brede dwarssloot en 
één links daarvan. M . i . moest het 13e weer rechts van de dwarssloot worden 
getekend, hetgeen slechts één molen in het molenweer overliet. Hierdoor 
vormt de dwarssloot dan ook een zichtbare afscheiding van het hofblok. 
13 4 x 180 = 720 mm 2 = 30 morgen 27 m, 1 h 21 m 
14 2 x 180 = 360 mm 2 = 15 morgen 15 m, 2 h 12 m 
15,16 als 14 
17 2 x 180 = 360 mm 2 = 15 morgen 15 m, 4 h 20 m 
18, 19, 20 8 x 180 = 1440 mm 2 = 60 morgen 61 m, 4 h 48 m 
21 2 x 183 = 366 mm 2 = 15 morgen 15 m, 4 h 12 m 
22 2 x 185 = 370 mm 2 = 15 morgen 17 m, 1 h 12 m 
23 2 x 185 = 370 mm 2 = 15 morgen 16 m, 1 h 12 m 

+ 
165 morgen 168 m, 5 h 137 m 

' Eenmaal onder en eenmaal boven de 'sGravenweg gemeten. 
8 m is morgen; h is hont. 
" Dit is het eerste weer van het hofblok. 
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Bij het 23e weer treft men in de Meting de aantekening aan 'an die keiric-
laen'. Hierna volgt 'dat eerste daer die keiriclaen in leit, die keiriclaen ende 
pastorie'. Bij het volgend weer: 'dat eerste weer an die ostzijde van die 
pastorie'. In totaal zijn er 13 weren van de Kerklaan tot de Cappels kae 'dat 
twalefte ( = 13e) weer ende daer Coppel of gaet en hoggedoirep comt an'. 

Weer Meting 10e penning 

1, 2, 3,4, 5 12 x 188 = 2256 mm 2 = 94 morgen 90 m 64% m 
6, 7, 8,9,10 11 x 183 = 2013 mm 3 = 84 morgen 80 m, 1 h 59 m 
11 3 % x l 8 5 = 647 mm 2 = 27 morgen 28 m 15 m ,4V2h 
12,13 4% x 190 = 855 mm 2 = 35% morgen 35 m, 5 h 25 m 

y 
240% morgen 234 m 164 m, 1% h 

De Keetensche polder leverde de meeste moeilijkheden op, omdat de weren 
nogal klein zijn. De tekening maakt hier ook de minste aanspraak op juist
heid. De Meting geeft als aantekening: 'dat vyfte endde streckt over des 
gravenwech van den dijck toet die ka van Kralingen'. Uit de 10e penning 
komt een aanwijzing bij het 35e weer (is 27e in de Meting), dat het weer 
strekt tot de landscheiding, daarvóór was het steeds de Cralingse kae. 
De eerste drie weren (van de in totaal 35 weren) werden als een driehoek 
gemeten, evenals de weren 9, 10 en 11. 

Weer Meting 10e penning 

1 12 x 60 :2 = 360 mm 2 = 15 morgen 14 m, 2 h 12 m 
2 4 x 65 :2 = 130 mm 2 = 5 morgen 4 m, 5 h 4 m 
3 2 x 65 :2 = 6 5 m m 2 = 2% morgen 2m, 4 h 4 m 
4 3 x 70 = 210 mm 2 = 9 morgen 9 m 8 m 
5 3x 80 = 240 mm 2 = 10 morgen 11 m 9 m 
6 4 x 90 = 360 mm 2 = 15 morgen 15 m, 4 h 12 m 
7,8 4x100 = 400 mm 2 = 17 morgen 17 m, 3 h 13 m 
9,10,11 8 x 110 : 2 = 440 mm 2 = 18 morgen 19 m 15 m 
12,13,14 6 x 115 — 690 mm 2 = 29 morgen 32 m, 3 h 25 m 
15,16,17,18 6x120 = 720 mm 2 = 30 morgen 36 m 30% m 
19, 20, 21, 22 8 x 130 = 1040 mm 2 = 43 morgen 44 m, 1 h 37% m 
23,24,25 4% x 155 = 697 mm 2 = 29 morgen 40 m, 5 h 29 m 
26 3% x 170 = 595 mm 2 = 25 morgen 29 m, 2 h 25 m 
27,28 4 x 185 = 740 mm 2 = 31 morgen 30 m, 5 h 24 m 
29,30 4% x 185 = 832 mm 2 = 35 morgen 33 m, 2 h 24 m 
31, 32, 33 7 x 185 = 1295 mm 2 = 54 morgen 53 m, 4 h 40% m 
34,35 5 % x l 8 5 =1017 mm 2 = 42 morgen 42 m, 1 h 29 m,5 h 

+ 
409% morgen 436 m, 5 h 342 m,2 h 

Register van de leenen ende leenmannen behorende tot de Heerlickheyt ende 
hofstede ter Capelle op de IJssele 

Dit register is waarschijnlijk aangelegd aan het begin van de 17e eeuw, zulks 
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te concluderen naar het tijdstip waarop de hand die dit register is begonnen, 
komt te verdwijnen. Deze eerste hand heeft zoveel mogelijk gegevens bij 
elkaar gezocht, betreffende de leengoederen van Capelle aan de IJssel en de 
opvolging daarin, waarbij niet alleen oude leenbrieven als leidraad dienden, 
maar ook datgene wat hij zichzelf hieromtrent herinnert. 
Per leengoed wordt begonnen met een afschrift van de leenbrief. Dat het 
hier oorspronkelijk een oorkonde betreft, wordt duidelijk door de vorm 
waarin de brief is gesteld, nl.: 
Intitulatio: bijv. 'Wij Willem, heer tot Naeld(wyc) ende ter Capelle, 

maerscalc van Holl(an)t enz.', 
promulgatio: 'doen condt allen luyden' 
narratio: dat enz. 
dispositie: 'welcke hoffstede voors. ic weder verleyt hebbe, te houden 

van mij ende van mijn nacomelingen tot eenen erfleen' te 
vererven op de twee oudste zoons en indien zij geen zonen 
hebben op de oudste dochter 'en hadde hij soon noch 
dochter dan te gaen als een erfleen schuldich is te gaen 
binnen aftersuster niet te versterven ende altoos die jonger 
man hooft die voorhant te hebben voor dat ouder wijff 
hooft daer sij beyde even nae zijn. te verheergewaden alst 
verschijnt mit eenen roden sparwair of thien scell. holls. 
payments daervoir'. 

testes: 'hier waren by ende over als mannen ...' 
corroboratio: 'in kennisse der waerheyt soe heb ic mijnen segel hieraen 

gehangen' 
datum: 'in 't jaer ons heeren duysent vierhondert seven en dertich 

up ten eersten dach van augusto' 

De erfopvolging in het leengoed wordt in regel vastgelegd. Het betreft hier 
zgn. spillelenen oftewel onversterfelijke of goede lenen, die op vrouwen kon
den vererven, en dat ook in opgaande en in zijlijn. Echter in dezelfde graad 
ging 'de jongere man voor het oudere wijf'. Bij iedere volgende leenman moet 
het goed opnieuw verzocht worden aan 'die hoffstede van Capelle'. Bij ver
zuim daarvan valt het goed terug aan de leenheer. 
'binnen aftersusterkint niet te versterven'. Aftersusterkinderen hebben één 
paar overgrootouders gemeen, d.w.z. één vierendeel 1 0. Ik interpreteer deze 
passage gaarne als volgt: dat het leengoed niet verder dan een vierendeel 
mocht vererven. 
Ook wordt aangegeven wat men verschuldigd is als heergewaad te betalen, 
nl. 'een roden sparwair 1 1 of thien scell. holl. payments daervoir'. Eenmaal 

1 0 De Blécourt-Fischer, p. 333. 
1 1 Sparwair is sperwer, de bekende roof- en jachtvogel. 
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trof ik 'te versoecken en te verheergewaden mit een heecte 12 off mit thien 
scell. hollts.' In een leenbrief van 22-4-1556 stond nog vermeld: 'ende hier
van heeft ons de voorn. Adriaen Petersz. huldt, eedt ende manschap gedaen'. 
Voor het register is een omschrijving opgenomen van de drie categorieën 
lenen die men kent, nl. een groot leen, een middel leen en een cleyn leen, 
plus een tarief van hof)'gerechten en heergewaden, voor elke categorie vast
gesteld. 
De hoffgerechten worden gespecificeerd in "t recht van seghel, van registre
ren, van d'clerck, van d'camerlinck, d'deurwaerder en van d'portier', kortom 
administratiekosten, die betaald moeten worden bij uitgifte van een leen. 
Het heergewaad is bepaald voor elke categorie, voor het geval dit niet in 
een leenbrief zou zijn vastgelegd. Tenslotte volgt nog een opsomming van 
de 'gerechticheden (zijnde ook weer administratiekosten) van verleenen van 
eenighe gratiën, ende het depescheren van andere acte', gespecificeerd in: 
"t seghel van een duwarie, van een octroy. 
't registreren van een duwarie, van een testament ofte codicil, van een 
octroy, van eenich ander contract. 
d'clerck van een groot, middel of cleyn leen. 
een eedt buyten op den brief te teyckenen. 
Een certificatie, off diergelijcke acten te passeren. 
Een extract vuyt het Register'. 

A l deze gegevens, de erfopvolging, het verzoeken van het leengoed, het heer
gewaad, en vooral ook de hulde, eed en manschap maken duidelijk dat het 
hier een leenverhouding betreft, die nog niet is vervaagd tot een louter zake
lijke rechtsbetrekking (zoals erfpacht). Dat het zich waarschijnlijk toch in die 
richting ontwikkelde, kan men opmaken uit het feit dat in het register van 
de 10e penning niets van deze leenverhouding blijkt (op één uitzondering 
na, zie pag. 22). 
Voorzover ik leengoederen meen te kunnen identificeren met stukjes grond 
uit de 10e penning, berust die op overeenkomst van personen en aanwijzin
gen omtrent de ligging van het goed. In de 10e penning wordt die grond 
altijd eigendom genoemd, ook die ene keer dat er sprake is van een leen. De 
144 morgen van de ambachtsheer staan als eigendom op zijn naam en wor
den 'verhuurt'. 

Poging tot retracering van de goederen uit het leenregister in het cohier van 
de 10e penning13 

Leengoed 1: 'een hofstad op de dijk bij de kerkmuren, strekkende van de 

1 2 Heecte betekent snoek. 
1 3 Hierbij volg ik de editie van het leenregister van C. Hoek in Ons Voorgeslacht, 1963, 

p. 65-81, behalve het leenregister werd bij deze editie het register Valor Feudorum 1472-
1474 geraadpleegd zowel als het weeskamerarchief van Rotterdam, inv. nr. 578. 
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hofstad van Jacob die Weldige oostwaarts tot de hofstad van de kerk, welke 
bewoond wordt door Louwe Schevele.' 
23-11-1558: Ghijsbrecht Claesz. bij dode van zijn vader Claes Ghijsbrechstz. 
Deze Ghijsbrechts Claesz. komt in de 10e penning van 1561 voor als koster, 
met een huis op eigen naam (getaxeerd op 30 st.) en een huis op naam van 
de koster (getaxeerd op 2 gld. 10 st.). In de 10e penning van 1557 staan 
naast elkaar vermeld Ghijsbrecht Claesz. - resp. huis van 2 gld. 10 st. - en 
Claes Ghijsbrechtsz - huis van 30 st. - (de vader). Uit het leenregister blijkt 
dat het leen in 1558 bij de dood van de vader naar de zoon is overgegaan, 
dus kan men het huis getaxeerd op 30 st. hiermee identificeren. 
Leen 1 wordt verder omschreven als 'de hofstede de Swan, gelegen buiten
dijks'. 
2. 'De hofstede gelegen tussen de hofstede Swan en die van de kerk, strek
kende van de dijk tot in de Issele'. 
13-12-1542: Michiel Ariensz. te Capelle. 
Leen 2 is gesplitst in 2a en 2b. 
2a. 22-4-1556: Adriaen Pietersz. te Capelle na overdracht door Jacop Wou-
tersz. 
2b. 3-7-1569: Arien Michielsz. bij dode van zijn vader Michiel Ariensz. 
Arien Pietersz. komt in 1561 voor en bezit een huis getaxeerd op 40 st. 
Verder treft men alleen Aeltgen Michiel Ariensz. wed. aan, eveneens in be
zit van een huis getaxeerd op 40 st. De volgorde van de huizen van de lenen 
1 en 2 is in beide cohieren dezelfde: Arien Pietersz., Aeltgen Michiels, Ghijs 
Claesz., Ghijs Claesz. koster, of omgekeerd. 
4. 'de helft van 9 gaarden land, gemeen met Jan van der Duyn (1612: in 
een perceel van 25 morgen). Belend ten oosten: Thomas Dobbe (1612: 
Arent Jansz. c.s.) ten westen: de buren van Capelle met de meente, strek
kende uit de Isel tot de Iselschen weg' (1612: tot de landscheiding). 
26-1-1558: Dirck Pietersz. te Capelle na overdracht door Huych Hugez. 
De ligging van dit leengoed in een perceel van 25 morgen, belend ten oosten 
in 1612: Arent Jansz. c.s., ten westen: de buren van Capelle, wijst naar het 
le weer in Hoochdorp in bezit van Dirck Pietersz. (zie de aanwijzingen ter 
plaatse in de Meting). 
5. 'een half meer genaamd Iselse meer aan het noordeinde van het ambacht 
Cappelle, (1466 benevens 6 gaarden land, opgaande van de Isel tot de land
scheiding, belend ten westen: de erfgenamen van Jacop die Weldige, ten 
oosten: de kerklaan van Cappelle).' 
Leen 5 is gesplitst in 5a en 5b. 
5a. 'e helft van het Yselremeer' valt af, daar het in Nieuwerkerkse handen 
komt. 
5b. '6 gaarden land, groot 6 morgen'. 
23-7-1527: Adriaen Gerrit Snoyenz. na overdracht door Jan Oudtziersz. 
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Gezien de begrenzing ten oosten, nl. de kerklaan, moet dit leen gezocht wor
den in het 26e weer van de Middelmolenspolder (vlgs. de Meting: 'dat 23e 
an die keiriclaen') in bezit van Arien Gerritsz. 
7. 'een half viertel land strekkende van de Isel tot de landscheiding, belend 
ten oosten: Jan van Cattendyc (1548: de heilige geest te Rotterdam), ten 
westen: de kerk van Cappelle'. 
5- 7-1543: Joost Dirck Cornelisz., onmondig, voogd: Fop Willemsz., bij dode 
van zijn vader Dirck Cornelisz. 
Gezien de ligging in 1548 moet worden gekeken naar het 17e weer in 
Hoochdorp, waar o.a. Annetgen Arien Jorisz. 3V2 morgen in huur heeft van 
Griete Nelemans tot Rotterdam. 
Een Joost Dirck Cornelisz. of zijn vader Dirck Cornelisz. kwam ik nergens 
tegen. Na Joost Dirck Cornelisz. volgt op 17-7-1554 Annetje Joosten op, bij 
dode van haar vader Dirck Cornelisz. Hoe men deze pacht echter moet 
identificeren met een leen, is niet duidelijk. 
8. 'een viertel land, (1528: groot 6 morgen in de hoefslach, waarop Mathijs 
Maertensz. gewoond heeft) strekkende van de halve Isel tot de landschei
ding, belend ten oosten: de Graaf van Nassauwen en Dirck Claesz., ten wes
ten: de erfgenamen van Jonge Huych'. 
18-1-1538: Adriaen Gerrits Snoy na overdracht door Pieter Jacobsz. 
Hier geeft de omschrijving van het leen niet veel steun. Toch meen ik het te 
kunnen zoeken in het 4e weer van Hoochdorp, waar Arien Gerritsz. 5 mor
gen in eigendom bezit en 1 morgen van de heilige geest van Capelle. 
11. '5 gaarden land (1694: in 9 morgen land) strekkende van de halve IJsel 
tot de landscheiding (1694 van Cralingen). Belend ten oosten: Gijsbrecht 
Oudziersz. gemeen met Jan van der Duyne en Jacob van der Duyne, ten 
westen: Allert Danielsz. met zijn stiefkinderen'. 
. . - . .-1540: Tonis Pietersz. te Cralingen na overdracht door Vranck Pie
tersz. 
15-1-1563: Jan Thonisz. Bregman te Cralingen bij dode van zijn vader Tho-
nis Pietersz. 
Tonis Breckman (volgens 1561; in 1557 Tonis Pietersz. genoemd) heeft 4 
morgen in eigendom in het 25e weer van Keeten, hetwelk 9 morgen groot is. 
14. 'een viertel land (sedert 1544 een halfviertel land), (1671: 3 morgen 
met het halve huis erop staande in een hofstad van 6 morgen in de Ketense 
polder) strekkende van de halve IJsel tot de landscheiding (1671 tot de Cra-
lingse kae. Belend ten westen: Claes Hugez., ten oosten: Pieter Pietersz. de 
cuper)'. 
6- 6-1544: Cornelis Jacobsz. ontvangt de helft van het leen ten vrij eigen. 
7- 5-1523: Cornelis Jacobsz. Dircxz. bij dode van zijn vader Jacob Dircxz. 
(Dit moet de 20e weer zijn in Keten. De Meting geeft als eigenaar Cornelis 
Jacopsz.) 
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16. 'een viertel land in Keten, belend ten oosten: Floris van Velthuysen, ten 
westen: Ghijsbrecht Symonsz'. 
Het leen 16, gesplitst in 16a en 16b. 
16a. 'een viertel van een viertel land, groot 3 morgen, vanouds belend ten 
oosten: Pieter Jacob Gijsse, ten westen: Jan Jansz. of dat Meente land'. 
10-2-1547: Cornelis Dirxsz. te Capelle na overdracht door Jan Claesz. van 
Leyden. 
16b. de helft van een viertel land groot 3 morgen, in een weer van 15 mor
gen, waarvan 6 morgen leenland zijn. 
3-7-1555: Dirck Cornelisz. te Cappelle, onmondig, vader Cornelis Dircksz., 
na overdracht door Dirck Dircxz. 
Het 40e weer in Keten omvat 15 morgen volgens 1561 en staat op naam van 
Cornelis Dirckz. In de meting op naam van Balten Dirrixz. consotius, met 
als buren ten westen: Jan Jansz. en Dirric Gerritsz. consotius, ten oosten: 
Pieter Jacopsz. consotius. Dit stemt vrijwel overeen met de omschrijving van 
16a. 
18. '4V2 morgen land (1544: belend ten westen: de buren van Cappelle, ten 
oosten: Aert Jansz., strekkende van de achterweg tot in het meer)'. 
21-4-1551: Jan Cornelisz. bij dode van zijn vader Cornelis Dircxsz. 
Dit is het enige leengoed, dat als zodanig vermeld staat in de 10e penning, 
nml. na het 8e weer in Hoochdorp. Leenman en ligging van het goed komen 
hiermee overeen, slechts is in de 10e penning sprake van een leen van 3 
morgen. 
19. 'Het vierde gedeelte van 13V2 gaarden land, van de westzijde in gemeen 
met Jan Pietersz. (1540: de heilige geest te Rotterdam). Belend ten zuiden: 
(1540: de pastorie van Cappelle) ten westen: Hughe Ockersz., ten oosten: 
Dirck Gheerlofsz. (1540 de buren van Cappelle), strekkende uit de IJssel tot 
aan het Uselremeer'. 
15-10-1531: Dirck Pietersz. te Cappelle na overdracht door Jan Claesz. van 
Noorden. 
Het is mij niet duidelijk waar dit leen precies gezocht moet worden; ver
moedelijk gezien de ligging in het 18e weer in Hoochdorp. 

Repertorium op de lenen van Honingen u 

Direct ten westen van Capelle ligt het ambacht Kralingen, waarin het kasteel 
Honingen lange tijd de zetel geweest is van de ambachtsheren van Kralingen. 
Een korte voorgeschiedenis hiervan luidt als volgt: 
Op 6 aug. 1318 draagt Oetsier van Cralingen, ridder, zijn huis te Honinghe 
op aan het kapittel van Brielle, om het onmiddellijk als leen terug te ont-

1 4 C. Hoek, in Ons Voorgeslacht, 1962, p. 33-105. 
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Afb. 2. Reconstructie van de verkaveling van het am
bacht Capelle op de kaart door Jan Stampioen 1660, 
2e druk 1684. Schaal 1 : 20.000. 
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vangen tegen 10 pond hollands per jaar. Op 4 april 1383 draagt Odzier van 
Cralingen, knape, kleinzoon van Oetsier uit het jaar 1318, het kasteel op aan 
Margriete, hertogin van Beieren, waarna het een hollands leen blijft ondanks 
de protesten van het Brielse kapittel. Odzier wordt opgevolgd door zijn oud
ste dochter Gillisje, gehuwd met Dirc van der Leek, bezitter van het huis 
Haerlem bij Heemskerk, lid van een jongere tak van Polanen. Door het hu
welijk van hun kleindochter Gillisje van der Leek met Floris van Kijfhoeck 
wordt in 1485 Aleyd van Kijfhoeck ambachtsvrouwe, die de heerlijkheid 
Cralingen door haar beide huwelijken respectievelijk met Jan en Claes van 
Assendelft, broers, in dit laatstgenoemde geslacht aanbrengt. 
In dit repertorium vindt men een twaalftal lenen, gelegen in Capelle 1 5 ; 
echter, evenals in het leenregister van Capelle zijn niet alle lenen duidelijk 
omschreven of er ontbreken nadere gegevens, zodat die lenen komen te ver
vallen in de retracering. 

Poging tot retracering van de lenen van Honingen, gelegen in Capelle aan 
den IJssel, in het cohier van de 10e penning 

21. 'een viertel land op het westeinde in Fayshove, belend ten oosten: Arent 
Hendricxz. (1444 de kinderen van Egbert van Spaenge), ten westen: Allard 
Danielsz., de weeskinderen van Willem van Hodenpijl en (1444 Terveys 
Jansz. van Cattendyck). Strekkende van de IJssel tot de Ommoorderweg. 
(1459: tot de landscheiding)'. 
21-9-1541: Wouter Oom Boudewijnsz. heer van Paependrecht, bij dode van 
zijn vader Boudewijn Oom, behoudens de lijftocht van zijn moeder, Marie 
Moermans. 
Dit leen is waarschijnlijk gelegen in het 30e weer in Keten, waar Crijn Ja-
copsz. 6 morgen in huur heeft van de Vrouwe van Papendrecht. 
25. '2 gaarden min IV2 voet land (1549: groot omtrent 5 morgen), gemeen 
met land, dat Traveys Jansz. in leen houdt van Dirck van Zwieten (1549: 
gemeen met de predicaren van Rotterdam in het westelijk deel van een weer 
van 12 morgen). Belend ten westen: Dirck Jansz. (1549 Neeltgen, de we
duwe van Pieter Dammasz. en haar kinderen te Dordrecht), ten oosten: de 
papaelijke prowen van Capelle, (1623: strekkende van de IJssel tot de land
scheiding van Ommoorden)'. 
8-6-1552: Lenaert Vincentsz., onmondig, oom Jan Snoyez., bij dode van zijn 
vader Vincent Snoyez. 
Dit leen moet m.i. gezocht worden in het 37e weer in Keten, waar Martgen 
Vincent Snoyens wed. 12 morgen in eigendom heeft. In de Meting wordt dit 

1 5 Ons Voorgeslacht, 1962, p. 44-49. 
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weer ten westen begrensd door Neeltgen Pieter Daemsz., hetgeen in over
eenstemming is met de beschrijving van het leengoed. 
26. '5 gaarden land in Keten, genaamd de Weers, in welk weer Pieter Jansz. 
2 gaarden heeft, welke ten westen ervan liggen (1515: strekkende van de 
IJssel tot de Kralingse kade). Belend ten oosten: Allaert Danielsz. (1440: 
Vranck Symensz., 1515: Adriaen Adriaen Plonisz. 'sz.), ten westen: Willem 
Hughez. (1515: Jacop Dircxz.)'. 
17-2-1561: Lenaert Jansz. bij dode van zijn vader Jan Jansz. 
Dit leen is waarschijnlijk gelegen in het 21e weer in Keten, waar Lenert 
Jansz. 3 morgen in eigendom heeft. In de Meting zijn de buren ten oosten: 
Adriaen Adriaensz. wed. consotius, ten westen: Cornelis Jacopsz., mogelijk 
een zoon van Jacop Dircxz. 
28. '5 morgen land in Keten, belend ten oosten: de erfgenamen van Willem 
van Hodenpijl, ten westen: heer Block, pastoor van Cralingen (1517: Ghijs 
Gheritsz. met 5 gaarden land, genaamd de Weers, in leen gehouden van 
Honingen)'. 
17-12-1517: Pancraes Wiggersz. bij dode van zijn vader, Wigger Dircxz. 
In de 10e penning verhuurt Pancraes Wyggers in Kralingen 5 morgen (34e 
weer in Keten). Als deze 5 morgen met dit leengoed geïdentificeerd kunnen 
worden, blijft het probleem van de ligging t.o.v. het vorige leengoed (no. 26). 

In de 10e penning heeft Arien Willemsz. IOV2 morgen in huur van heer 
Claes van Assendelft (het 33e weer in de Middelmolenspolder). Deze WV2 
morgen komen echter als leen niet voor in het repertorium op de lenen van 
Honingen, en zijn ook recent in bezit van heer Claes gekomen, daar de Me
ting een andere pachtheer noemt: Meister Dirric Pijnsz. 

Regestenlij st voor Rotterdam en Schieland tot in 1425 

De regestenlijst betreffende Capelle (Keten) in de regestenlijst van Unger 
zijn te verdelen enerzijds in regesten, die betrekking hebben op de externe 
geschiedenis van Capelle (belening van de ambachtsheerlijkheid en de daar
bij behorende rechten, enz.) anderzijds in regesten, die deel uitmaken van de 
interne geschiedenis. Beperken wij ons tot de tweede categorie, dan valt 
daarin weer een onderscheid te maken tusen regesten, waarin de ambachts
heer, en die waarin de Graaf van Holland als oorkonder vermeld staat 1 6. 
Regesten met de ambachtsheer als oorkonder betreffen uitgiften van de 
grond in leen en komen als zodanig uit het leenregister van Capelle voort. 
Ook de Graaf treedt hoofdzakelijk als leenheer op. Voor het eerst aan het 
einde van de 13e eeuw: 
no. 100. zonder datum, tussen 13 dec. 1280-nov. 1282. 
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In 'een lijst van een aantal leenmannen van de graaf en van hun lenen 
in Noord- en Zuid-Holland' komen drie leenmannen uit Capelle (Keten) 
voor, respectievelijk met lenen van 5, 6 en 7 morgen. 
De overige regesten dateren uit de 14e, begin 15e eeuw. 
Aangezien het werk van Unger slechts loopt tot het jaar 1425 » probeerde 
ik in de leemte 1425-1561 te voorzien door in de repertoria op de grafelijke 
leenregisters " e en vervolg op deze leenuitgiften te vinden. Slechts in één 
geval liep de opvolging in een leen door tot 1561, n m l : 
no. 2087. '2 gaarden land en 4V2 voet gelegen in de ban van der Capelle 
uptie IJssel'. In 12-1-1421 wordt Treveys Janszoon hiermee beleend. 
De opvolging in dit leen wordt in repertorium D (folio 429) bijgehouden en 
in 1562 vindt men als leenman vermeld: Franck Willemsz. Molewijcker. Op 
6 dec. 1569 wordt de helft van dit leen overgedragen aan Crijn Jacobsz., de 
'wederhelft van voorschrevene 2 gaerden en vijfthalf voet lants gelegen in 
den ambochte van Cappelle, in Feys Arentsz. hoeve, strekkende van der 
IJssel totte lantscheijdinge' aan Pieter Ghijssen in Capelle. Een Franck W i l 
lemsz. Molewijcker vond ik in het cohier van de 10e penning niet. 
Daarentegen hebben zowel Crijn Jacobsz. als Pieter Ghijsz. (de laatste sa
men met Arien Ghijsz.) elk 2 gaarden en 5 voet, groot omtrent 2 morgen, in 
huur van Pieter Jansz. tot Rotterdam, in het 30e en 31e weer in Keten. 
Een aantal lenen wordt al eerder vóór 1561 in vrije eigendom gegeven; deze 
kan men in repertorium A terugvinden: 

Unger, 274. '15-9-1320: Willem, graaf enz., verklaart Pieter Arnoud Spikers 
sone in vrije eigendom te geven 10 morgen land in het ambacht van Capelle'. 
Unger, 350. '6-1-1327: Willem, graaf enz., verklaart Dammas Ymmen zone 
toestemming met belofte van vrijwaring gegeven te hebben om als vrij eigen 
te verkopen een viertel land, dat hij van hem in leen hield, liggende in het 
ambacht van Capelle'. 
Unger 1947 (zie ook 1680). '15-5-1416: Willem, enz., verklaart gegeven te 
hebben als vrij eigen aan Adriaen Henrics zoon van Velthuzen 9 morgen 
land, gelegen in het ambacht van Capelle, en dat goed uit het leenverband 
te hebben ontslagen'. 
Unger 2099 (zie ook 680, 1193, 1846, 2079). '6-5-1421: Johan, enz., ver
klaart gegeven te hebben aan meester Symon Willems zoen van Keeten als 
vrij eigen 6 morgen land, gelegen in het ambacht van der Capelle in Keten, 
door deze te voren van hem in leen gehouden, met belofte degene, die dit 

1 8 Éénmaal trof ik Arent, heer van Egmont als oorkonder aan, (Unger, 1132). 
1 7 Het is bedroevend te constateren dat de voortzetting van dit werk, zoals men zich ten 

doel gesteld had en waartoe men nog veel werk heeft verzet door de dood van Unger is 
komen stil te liggen (4 pakken afgeschreven oorkonden op het G .A . te Rotterdam!). 

1 8 Repertoria voor Noord-Holland A , B, C en D. Leenkamer Holland, A . R . A . te 'sGra-
venhage. 
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land van hem verkrijgen zal, daarin te zullen handhaven'. 
Een tweetal beleningen staan wel in repertorium A als zodanig vermeld, zijn 
niet ten eigen gegeven, maar ook niet in verdere opvolging bijgehouden: 
Unger 276 (zie ook 566, 989, 1452, X X V ) . '24-10-1320: Willem, graaf enz., 
verklaart, nadat Abbe Jans sone hem opgedragen heeft 4 morgen land en 
een huis te Keeten in Capellenambacht; die deze van hem hield en vroeger 
van Daniël Brabander waren, deze 4 morgen land met het huis in leen te 
geven aan Wouter Doedijns sone van den Hoghenlande'. 
Unger 2058 en 2059. '31-12-1420: Aantekening, dat de hertog van Beyeren 
als heer van Arkel in erfleen heeft gegeven aan Symon Pieter Hugen soen 
(resp. Dirc Pieter Hugen soen) een half viertel land gelegen in Capelle, en 
een half viertel land gelegen in Cralingen'. 
Een aantal beleningen echter komen in de repertoria niet voor en blijven 
incidenteel vermeld: 
Unger 564. 'dec-1346: Lijst van leenmannen van de graaf en van hun lenen 
in Noord- en Zuid-Holland. Hieronder komt o.a. voor: Symon Claren soen 
W2 viertel land, gelegen voor 12 morgen in het ambacht van Cappelle'. 
Unger 565. 'vermoedelijk 1346: Aantekening, dat Symon Beyen sone aan de 
graaf heeft opgedragen een viertel land, liggende in het ambacht van Capel
le, en dat Dammas Ymmen sone dit land in leen heeft ontvangen'. 
Unger 566. '1346: Lijst van leenmannen van de graaf en van hun lenen in 
de baljuwschappen van Schyelandt, Delflandt en Rijnlandt. Hieronder komt 
o.a. voor: Jacob Symons soen W2 viertel land in het ambacht van Capelle 
op die Ysel' . 
Unger 656. '21-10-1352: Aantekening dat Dieric van Velthusen van de 
graaf in leen ontvangen heeft VA viertel land in het ambacht van Capelle'. 
Unger X X X I . '1405: Aantekening, dat Claer dochter van Treveys Claes 
zoen met Gherijt Vrederix zoen, haar echtgenoot en voogd, in erfleen ont
vangen heeft een viertel land in het ambacht van Capelle'. 
A l deze beleningen worden meestal nader omschreven in hun begrenzing, 
maar het zijn toch voorlopig te weinig stukjes van de legpuzzel, ook als men 
deze stukjes tracht te combineren met de leengoederen van Capelle en Ho
ningen, om enigszins een beeld van hun ligging te krijgen. Men kan slechts 
een gissing doen, evenals naar de persoon van de leenmannen. Bijvoorbeeld 
een Pieter Hughe Symonszoon komt op 21-12-1375 en 16-8-1388 voor als 
leenman respectievelijk van de graaf en van Arent, heer van Egmont 1 9 . Is 
hij wellicht dezelfde als Pieter Hughe Symonszoon, schepen te Rotterdam in 
1381, 1382, 1383? 2 0 E n misschien zelfs hoogheemraad van Schieland in 
1396? « 

1 8 Unger, 989 en 1132. 
2 0 Unger, 1045, 1049 en 1052. 
2 1 Unger, 1365. 



A f b . 3. Capelle en omgeving tijdens de vervening. Kaart door Is. Tirion, ca. 1754. 

Eveneens een Willem van Hodenpijl, leenman van de graaf in 1385; is hij 
dezelfde als de hoogheemraad van Schieland in 1410? 2 2 Een Jacob Symons 
soen, leenman van de graaf in 1346; is dezelfde ook schepen te Rotterdam 
in 1344? 2 3 
Om hierover meer zekerheid te krijgen, zou een bredere studie moeten wor
den ondernomen, nauw samenhangend met de opkomst van Rotterdam. 

2 2 U n g e r , 1084,1808. 
2 3 U n g e r , 566, 538. 
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Een voorlopige conclusie luidt als volgt: de Graaf van Holland had in Ca
pelle aan het einde van de 13e eeuw en gedurende de 14e en 15e eeuw een 
aantal kleine leenmannen, die hun goed direct van hem in leen hielden. Eén 
leengoed werd in de grafelijke registers bijgehouden tot 1561 (en ook verder 
nadien). Verscheidene lenen werden in vrije eigendom gegeven, van sommige 
lenen werd de registratie niet bijgehouden, andere lenen ontbreken geheel in 
de registers. Waarschijnlijk zijn deze laatste twee categorieën leengoederen 
in de loop van de 15e eeuw komen te verdwijnen als direct grafelijk leen. Het 
is mogelijk dat hieromtrent aanwijzingen te vinden zijn in de grafelijke re
keningen. 

De omvang van Capelle en de vervening 

Het verschil tussen het cohier van de 10e penning (1561) en de Niewe 
Meetinghe (1545) aangaande de omvang van Capelle - een verschil van 403 
morgen (zie p. 79-80) - zal men moeten zoeken in a. de wijze waarop de 
registers zijn aangelegd; b. de vervening 2 4. 
a. De registers van de 10e penning werden vervaardigd op de gebruikers 

van de landen en de opgegeven totale oppervlakten hebben betrekking 
op de grond, die in de ambachten in gebruik waren. Het register van de 
Niewe Meetinghe werd daarentegen aangelegd op de eigenaars 2 5 . Dit 
kan aanleiding zijn tot een zekere discrepantie, maar het moet vooral de 

b. vervening geweest zijn, die de grond verwoestte en ontwaardde, die men 
in de 10e penning verdisconteerd zal hebben. In de placcaten van Phi
lips II van 10 okt. 1561 en 7 mei 1563 heet het, dat in sommige dorpen 
bij het aanbrengen van de 10e penning, honderden morgens niet aange
geven waren, omdat ze 'uytgeslachturft' waren 2 6 . 

De aangiften voor de Informatie van 15 1 4 2 7 zijn wat de grootte van de am
bachten betreft hoogst onbetrouwbaar 2 8 . Dikwijls hebben de buren in 1514 
eenvoudigweg het aantal morgens opgegeven, waarmee ze in de waterschaps
lasten deelnamen. Die werden vaak omgeslagen over een kleiner gebied dan 
een ambacht werkelijk groot was, omdat de metingen, die vaak al zeer oud 
waren, uit een tijd stamden, toen nog niet alle land in cultuur was gebracht, 
en toen bovendien de techniek van het meten nog vrij gebrekkig was. Voorts 
was vaak voor een gedeelte van het aantal morgens vrijdom van omslag ver-

2 4 W. J. Diepeveen, De verening in Delfland en Schieland tot het einde der 16e eeuw. 
8 8 Idem, p. 52. 
2 0 A . S. de Blécourt, Ambacht en gemeente, p. 66. 
2 7 R. Fruin, Informacie up der staet, faculteyt ende gelegenheyt van de steden ende dorpen 

van Holland ende Vrieslant. 
2 5 Diepeveen, p. 56. 
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leend en bovendien was verveend land soms niet bij het omslagplichtig ge
bied geteld. 
In Holland blijkt de vergraving van de venen samen te vallen met de op
komst van de steden, einde 13e eeuw. Hierdoor werden de voorwaarden ge
schapen voor het exploiteren van gebieden, die in eerste instantie voor land
bouw en veeteelt ongeschikt waren, die door verkeerswegen werden gemeden 
en waarin zich slechts vissers, jagers en vogelaars ophielden. 
Van alle mogelijkheden tot ontginning van de grond was die van het ver-
delven, met 't oog op onmiddellijk voordeel, zeker de aantrekkelijkste. Het 
turfdelven werd reeds bedreven voordat de venen drooggemalen werden, 
(pas in het begin van de 15e eeuw werden de eerste molens voor het weg
maten van het water gesteld). De wilde venen, die nog onaangetast waren, 
moesten daarom eerst op een primitieve wijze, door het graven van ondiepe 
sloten, ontwaterd worden om ze althans begaanbaar te maken. Het delven 
geschiedde steeds in smalle stroken, dagvelden genaamd en daarbij bleven 
eenzame ruggen, ook wel ribben genoemd, staan. Het veen werd zo diep 
mogelijk ,tot het grondwater, afgestoken. Na het turfdelven bleven de veen-
landen in een weinig begerenswaardige staat achter. Er bevonden zich aller
lei putten en poelen; slechts de uitgespaarde ribben waren nog bruikbaar om 
er een gewas op te verbouwen. Deze ribben waren doorgaans echter zo smal, 
dat men er de ploegen niet kon wenden. 
Toen men de grond zozeer had wegggedolven, dat verder graven in water 
zou moeten gebeuren, dreef de behoefte aan brandstof tot de vinding van 
het slagturven. Nu kwam men ertoe de grond onder de waterspiegel tot vrij 
grote diepte weg te baggeren, om daarvan turf te maken. Deze vinding wordt 
gedateerd op ongeveer 1530. Het slagturven werd veelal beoefend van de 
overgebleven ribben af; het gebeurde daarbij vaak, dat de gespaarde ribben 
werden ondergraven, waardoor het landverlies in ernstige mate werd ver
groot. In de 18e eeuw waren de meeste ribben als smalle stroken vast land 
weggespoeld en bleven slechts uitgestrekte plassen over. Het is duidelijk dat 
het slagturven zeer schadelijk was: land maakte plaats voor water; bovendien 
liep door het diepe baggeren het naastliggende droge land gevaar. 
De heemraadschappen had een speciaal belang bij de ontgronding, doordat 
de waterschapslasten door de verdolven landen niet konden worden opge
bracht. Eveneens de landsheer, vanwege de betaling van het ongeld en later 
de 10e penning. Want de uitgedolven veenlanden gaven geen opbrengst en 
degenen, die ze uitgemoerd hadden, lieten ze als ongewenste terreinen lig
gen, zonder zich om bebouwing of om lasten te bekommeren. Zo moesten de 
goede en vruchtbare landen mede belast worden met de bijdragen, die voor
dien door de thans verdolven veenlanden werden opgebracht. 
In de 15e eeuw bestonden er al verschillende keuren met betrekking aan
gaande het turfdelven van Schielands hoogheemraden. Het eerste placcaat 
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op het slagturven in Delfland en Schieland, uitgevaardigd door het hof van 
Holland, dateert van 15 april 1545, gevolgd door placcaten van vrijwel de
zelfde strekking in 1549, 1550, 1561, 1563. 

Het is belangrijk erop te wijzen, dat de beschadiging van de landen zeer on
regelmatig was geschied; het kwam in de 16e eeuw nog vaak voor, dat on-
verdolven percelen aan volkomen uitgemoerde venen grensden, hetgeen in 
later eeuwen niet meer het geval was. De registers van de 10e penning leren 
ons namelijk, dat in verschillende veenambachten in de tweede helft van de 
16e eeuw onverdolven landen waren gelegen op plaatsen, waar volgens de 
18e eeuwse kaarten gehele meren aanwezig waren 2 9 . 
Indien wij Capelle bezien op de kaart van Is. Tirion van ca. 1754 3 0 , blijkt 
inderdaad dat over de 'sGravenweg in alle drie de polders aanzienlijk ver
veend is, evenals in de Wollefoppepolder, met daarbij de bijzonderheid dat 
het vroegere IJselmeer is drooggelegd. Wanneer we die drooglegging op het 
begin van de 17e eeuw stellen 3 1 , dan is toch waarschijnlijk dat men daar
vóór nog niet tot vervenen op grote schaal was gekomen. Dit wordt gesteund 
door het feit dat in de 10e penning cohieren van Capelle nergens het ver
venen of slagturven genoemd wordt. 
Diepeveen (p. 152 e.v.): De ernst van de verdel ving in de 16e eeuw blijkt 
dan uit de volgende voorbeelden, alle uit de registers van de 10e penning 
getrokken. In Capelle kon men, behalve in droge jaren, in de wei- en hooi
landen niet rijden, zo verklaarde de buren in 1561. Slechts bij droogte kon 
men in land, dat bemest was, een 'gaerdegen van 1, 2 ofte 3 margen havers' 
zaaien; en dat bij voorkeur in hooiland, dat gewoonlijk hoger lag dan wei
land, teneinde aldus 'die haver niet te verdrencken van water'32. Blijkt hier
uit dat de landen in Capelle nogal drassig waren, in hoeverre de invloed van 
het turfdelven hieraan moet worden toegeschreven, valt nog te bezien. 
Veel sprekender wordt deze passage wanneer men de nadruk legt, zoals Die
peveen op p. 169 en 170 ook doet, op het gebruik van mest vóór het zaaien. 
Want men gebruikte de mest in de veenstreken niet alleen voor het regel
matig bemesten van het land, doch ook voor de meer ingrijpende verbetering 
van het 'toemaken' van de aangestoken venen (onder 'toemaken' verstond 
men het weer bruikbaar maken van de door de vervening gespaarde akkers 
of ribben, om deze als weiland, zaailand of houtland te benutten)3 3. De 
passage luidt nu: De buren van Capelle klaagden tenminste dat ze slechts in 

2 9 Diepeveen, p. 151 e.v. 
3 0 Van deze kaart, een orginele gravure in het bezit van vrienden, werd ons welwillend toe

gestaan een foto te nemen. 
3 1 Blijkens bewoning in het IJselmeer, volgens het leenregister, Ons Voorgeslacht, 1963, p. 

70, 71. 
3 3 Zie achteraan in de bijlage van de 10e penning. 
3 3 Diepeveen, p. 162. 
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droge jaren over hun landen konden rijden om daarop wat mest te brengen. 
Na de bemesting werd er haver gezaaid, gewoonlijk op hooiland, daar dit 
hoger lag dan weiland, om te voorkomen dat de haver zou verdrinken. 
Opmerkelijk is, dat in het register van de 10e penning van 1561, de weren 
in de Middelmolenspolder en Hoochdorppolder omschreven staan als wei
en hooiland; daarentegen in de Ketense polder treft men bij de meeste we
ren de vermelding aan 'ongetoemaect weiland en hooiland'. Dit maakt dan 
de volgende conclusie mogelijk: voorzover er in Capelle in 1561 turf gedol
ven werd - en dit lijkt wel waarschijnlijk - moeten wij de plaats daarvan 
zoeken - gezien de betekenis van toemaken, in casu 'ongetoemaect' - in de 
polder Keten. 

Enkele gegevens inzake de sociale verhoudingen in Capelle 

Wanneer wij in het cohier van de 10e penning van 1561 een optelling ma
ken van grondeigendom en pachtlanden 3 4, vinden we evenals Diepeveen 
voor Capelle in 1556 (p. 60, 61) dat 60% van de grond eigendom was van 
de bewerkers. Hiermee valt inderdaad de opgaaf van de Informatie van 1514 
niet te rijmen. In 1514 nml. verklaarden de buren slechts 40 morgen van 
hun ambacht in eigendom te hebben! Zoals Diepeveen opmerkt, kan het niet 
anders of dit getal moet grof onjuist zijn en moeten we ons voor ogen hou
den dat de opgaven voor de Informatie van 1514, evenals die voor de En-
queste van 1494, berusten op zeer ruwe schattingen van de vertegenwoor
digde buren, die er maar een slag naar dedeen. 

Een nadere beschouwing van de pachtheren leidt tot de conclusie dat, afge
zien van de grootste onder hen: de heer van Arenberch, zij voor het meren
deel poorters zijn geweest, in de eerste plaats uit Rotterdam. In alle gevallen 
verhuurden zij hun land en mogen we aannemen dat ze niet zelf in de be
bouwing of vervening van hun gronden betrokken waren. 
Wanneer we de cohieren van 1557 en 1561 met elkaar vergelijken, blijkt dat 
in 1561 meerdere nieuwe pachtheren zich voordoen. De grondeigendom lag 
dus geenszins vast, maar speelde een rol in het handelsverkeer. 

In 1561 gebruiken 5 inwoners meer dan 40 morgen 
7 „ 30 a 40 
8 „ 20 a 30 

32 „ 10 a 20 
40 „ minder dan 10 „ 

3 4 733 morgen en 5% hont eigendom + 483 morgen en 1 hont pacht maakt totaal 1217 
morgen en V2 hont. 
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Gezien bovenstaand overzicht, blijkt het merendeel van de grond (eigendom 
en pacht tesamen) verdeeld te zijn over een groot aantal kleine landgebrui-
kers en komen slechts enkele grote boeren voor. Het zijn overwegend deze 
laatsten, die de tienden gepacht hebben. 

De volgende tienden zijn in volgorde van west naar oost waarschijnlijk on
der de 'sGravenweg gelegen: 
in Keten: de koninckxtiende gepacht door Cornelis Jacopsz. en Claes Jansz. 

een blok havertiende en een blok smaltiende in bezit van de pastoor van 
Capelle. 

in de Middelmolenspolder: het hofblok gepacht door Jan Woutersz. van de 
heer van Arenberch. 
het molenblok gepacht door Pieter Florisz. van de heer van Arenberch. 

begrenzing, Kerklaan-Cappels kae?: een havertiende gepacht door Claes 
Jansz. en een smaltiende gepacht door Huych Hugez., beide van Ghijs
brecht Tromper tot Rotterdam 3 5 . 

in Hoochdorp?: een havertiende en een smaltiende, beide gepacht van Jasper 
van Solen 3 6 tot Rotterdam resp. door Arien Willemsz. en Huych Hugez. 

De volgende tiendblokken zouden kunnen liggen boven de 'sGravenweg en 
zijn alle gepacht van de heer van Arenberch, nml. door: 
Claes Jorisz., een blok havertiende 
Thijs Pietersz., idem 
Pieter Florisz., idem 
Pieter Florisz., een smaltiende 
Jan Ariensz., een blok tiende 
Claes Jansz., idem 
Claes Jansz., een smaltiende. 

Verder zijn gepacht van de heer van Arenberch: 
het schoutambacht door Cenelis Jorisz. 
de steenplaats door dezelfde samen met Neeltgen Witten (wsl. weduwe van 
een vorige schout). 
het veer tender IJsel door Steven Michielsz. (wsl. gelegen bij de Nieuwe 
Herbergh). 
het veer op 't dorp door Arien Tonisz. (gelegen bij de kerk), 
de bogerd door Arien Cornelisz., evenals een wipmolentje. 

In de opsomming van huizen in de cohieren van 1557 en 1561 kan men ver-

3 5 Deze tienden zijn een leen van Oud-Munster; zie: Ons Voorgeslacht, 1960, W. Eldering-
Niemijer, Een greep uit het repertorium op de leenen van Oud-Munster. 

:!" Zie 35. 
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scheidene mededelingen vinden betreffende de bewoners. In 1561 tel ik 8 
lieden die van de heilige geest leven, alsnog 'een arm lasarus' van wie even
eens geen betaling van de 10e penning wordt verlangd; 8 lieden zijn visser 
van beroep en 5 anderen, arbeider. Wellicht waren deze arbeiders werkzaam 
in de veenderijen of in de steenplaats, gepacht door de schout, of beide al 
naar gelang het seizoen. Het moet waarschijnlijk geacht worden dat ook de 
kleine grondbezitters met slechts enkele morgens om van te leven, neven
inkomsten hebben gezocht. 
De Enqueste van 1494 spreekt van een derde deel van de bevolking, die 
door te vissen en te vogelen en in de vrachtvaart dienst te nemen een (bij)-
verdienste vindt. Toch zal ook het veensteken steeds meer in trek gekomen 
zijn. Gezien de kwaliteit van de grond, volgens de Enqueste 'mager veen
landen, daer gagel en diergelijcke oncruyden op wasschen', was het turfdel
ven met de onmiddellijk daaraan verbonden voordelen wel aangewezen. Zo 
zijn het vooral de kleine bezitters geweest, die verantwoordelijk waren voor 
de omvangrijke landvernieling, die in de loop van de 16e eeuw (in Capelle 
wsl. wat later) plaats vond 3 7 . 

In het besef dat er slechts indicaties zijn gegeven betreffende de sociale ver
houdingen in Capelle, die nog breder uitgewerkt zouden kunnen worden, be
sluit ik thans dit hoofdstuk en tevens deze scriptie. 

Diepeveen, p. 74. 
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B I J L A G E 

Quoyier van den tienden penning van alle onroerende goeden, landrenten, 
huyssen etc. gelegen in de ambocht in de jurisdixie van Coppelle op die 
IJsel, daer men voer die lantmat' gebruict: margens, honden, voeten, elcke 
voet twalif duym, gerekent scielantse maet, angebrocht bij den bruykers 
ende bij ons, gherede taxetoers getaxeert ende dit quoier gemaect volgende 
placcaet, welcke taxetoers hier after bij 't slot van desen breeder genomy-
niert staen ende dit van den jare enentsestich ende in karolis guldens: twyn-
tich stuivers voer den gulden, twee groet voer die stuiver, sestien penningen 
voer die stuiver. 
Eerst genaempt die Keetense polder, welcke landen besloten sijn binnen 
dese lymyten, te weten: ande oest sijde gelegen Pieter Hugez. cade, ant west-
eynde die Cralinse cade, beghynnende van westen an, sijn dese weeren 
streckende dat suyt ende die IJsel, ende dat noert eynde een paert streckende 
ande Cralinse cade en paert streckende tot die lantscydnick van Ommoord 
toe, beghynnende van weesten langes de dijck ten oesten tot Pieter Hugesz. 
caede toe, van weer tot weer ten vuyteynde elckx apart sonder eenich over 
te slaen of buyten sijn ordine te stelle. 

Eigendom Huur 

1 (1)* een weer van 3 morgen 
Willem Cornelisz. 1% m 
Jopgen Arien Siersz. 

2 (1) een weer van 3 morgen 
Jacop Cornelis Gorisz. 3 m 

3 (1) een weer van 6 morgen 
Cornelis Willemsz. 6 m 

4 (2) een weer van 2 morgen 
Arien Jacopz. 2 m 

5 (3) een weer van 2 morgen 
Aechte Jan Cornelisz. wed. 2 m 

6 (2) een weer van 2 morgen 
Jan Bouwensz. 

7 (4) een weer van 5 morgen, 2 hont 
Mathijs Claesz. 5 m, 2 h 

8 (4) een weer van 2 morgen, 4 hont 
Heynrick Pietersz. 2 m, 4 h 

9 (5) een weer van 3 morgen 
Vincent Jansz. 2 m 
Cornelis Dirckz. 1 m 

10 (5) een weer van 6 morgen 
Trijn Volpert Adriaensz. wed. 3 m 3 m van haar broer Arien Pie

tersz. in Krimpen. 

* De nummering tussen haken is die van de Niewe Meetinghe. 

IV2 m vn meester Symon van 
der Spec tot Rotterdam. 

2 m van Cornelis Jorisz. schout 
van Capelle en van Jan Ee-
woutsz. + consorten. 
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Eigendom Huur 

11 (6) een weer van 6 morgen 
Martgen Pioen Gerritsz. 6 m 
met haar kinderen 

12 (6) een weer van 6 morgen 
Huych Maertensz. 6 m 

13 (7) een weer van 6 morgen 
Jan Engebrechtsz. 2 m 4 m van zijn moeder. 

14 (8) een weer van 2 morgen 
Arien Cornelisz. 2 m 

15 (8) een weer van 5 morgen 
Arien Hugez. 2 m 
Jan Hugez. 2V2 m 
Pioen Maertensz. y2 m 

16 (9) een weer van 5 morgen 
Cornelis Jacopsz. en 
Huych Maertensz. 5 m v a n Martgen Maet Heynen 

tot Rotterdam. 
17 (10) een weer van 5 morgen 

Cornelis Ariensz. 2 m 
4 h 11 h van zijn moeder. 

Arien Ariensz. y2 m v a n z i j n moeder. 
18 (11) een weer van 5 morgen 

Claes Jansz. 5 rn 
19 (12) een weer van 11 morgen 

Neel Cornelisz. met zijn kinde- 11 m 
ren 

20 (13) een weer van 6 morgen 5 m van Dirck Baerntsz. wed. 
Jacop Cornelisz. 6 m tot Rotterdam. 

21 (14) een weer van 8 morgen 
Arien Tonisz. 
Lenert Jansz. 3 m IV2 m van zijn moeder. 

22(15) een weer van IV2 morgen 
Eewout Ariensz. 

23 (16) een weer van 8 morgen 
Claes Jansz. 4 m 

Neel Cornelisz. en 4 m v a n Cornelis Croeswijck te 
Jacop Jansz. Dordrecht. 

24 (18) een weer van 6 morgen 
Arien Ariensz. 2 m 

l h 
Eewout Ariensz. 3 m, 5 h van zijn moeder 

25 (17) een weer van 9 morgen 
Jan Ariensz. Molenaar 5 m van heer Jan Backer te 

Rotterdam. 
(18) Tonis Breckman 4 m 

26 (19) een weer van 7 morgen 
Jan Symonsz. 7 m 

27 (20) een weer van 7 morgen 
Pioen Maertsz. 3% m 
Martgen Vincent Snoyens wed. 3V2 m 

28 (21) een weer van 8 morgen 
Huych Plonisz. 8 m 
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Eigendom Huur 

29 (22) een weer van 15% morgen 
Huych Gerritsz. 

dezelfde 

dezelfde 9% m 
30 (23) een weer van 12 morgen 

Crijn Jacopz. 

dezelfde 

dezelfde 

31 (24) een weer van 12 morgen 
Pieter Ghijsz. en 
Arien Ghijsz. 
dezelfden 

32 (25) een weer van 5 morgen 
Martgen Heijmens 5 m 

33 (26) een weer van 20 morgen 
Martgen Heijmens 

34 (26) een weer van 5 morgen 
Cornelis Herpersz. 

Joris Pieters 
35 (27) een weer van 12 morgen 

Claes Jansz. 3% m 
Lenert Pietersz. en zijn moeder 3% m 

36 (28) een weer van 12 morgen 
Cornelis Jacopz. 

37 (29) een weer van 12 morgen 
Martgen Vincent Snoyens wed. 12 m 

38 (30) een weer van 12 morgen 
Lenert Jansz. met zijn zuster en 
broeder 12 m 

39 (31) een weer van 12 morgen 
Lenert Jansz. + consorten 3 m 
Martgen Vincent Snoyens wed. 6 m 
Goris Dirckz. 3 m 

40 (32) een weer van 15 morgen 
Cornelis Dirckz. 15 m 

41 (33) een weer van 10% morgen 
Lenert Pietersz. en zijn moeder 8 m 
Claes Jansz. 

42 (33) een weer van 3 morgen 
Sier Jansz. 1 % m 
Lenert Pietersz. en zijn moeder 1 % m 

6 m van heer Huych, pastoor in 
Capelle. 
8 m min % h van Neeltgen Da
niël de Conincx wed. 

2 gaarden, 5 voet, groot ± 2 m 
van Pieter Jansz. tot Rotterdam. 
4 m van Ariaentgen, wed. van 
Jacop Pietersz. Tromper. 
6 m van de vrouwe van Papan-
drecht. 

2 gaarden en voeten, groot ± 2 
m van Pieter Jansz. tot Rotter
dam. 
10 m van Gerrit Roeien tot Lei
den. 

20 m van meester Dirck Wi l -
lemsz. van der Goude. 

2% m van Pancreas Wyggers in 
Kralingen. 
2% m van voorz. Pancras. 

12 m van Jan Oetgiersz. en zijn 
zuster tot Dordrecht. 

2% m van Cors Ariensz. tot 
Rotterdam. 

105 



Eigendom Huur 

43 (34) een weer van 13 morgen, 2 hont 
Sier Cornelsiz. 6 m 

4h 
Sier Claesz. 6 m 

4 h 
44 (35) een weer van 12 morgen 

Martgen Vincent Snoyens wed. 
met Trijntgen Ariens Ariensz. 
wed. 12 m 

45 (35) een weer van 4% morgen 
Pieters Hugez. 4% m 

Beghynnende die polder van de middelmolens, van Pieter Hugez. 
cade of oestwert tot Dirck Pietersz. cade toe, ende zijn streek wee-
ren van der IJsel of tot den Duvelskamp toe also genoempt onse 
landscheidinck of tot die landscheidinck toe, beghynnende van wes
ten ende is Pieters Hugez. 't eerste weer. 

1 (1) een weer van 18 morgen 
Pieter Hugez. 16 m 2 m van Gerrit Ocker ter Gou-

2 (2) een weer van 10% morgen de. 
Sier Claesz. met zijn zuster 10% m 

3 (3, 4) dat bree weer ende smaelweer 
zijn tsamen 24 morgen 
Lenret Dirckz. 4% m 
Michiel Jansz. 10 h 
Pioen Jansz. 7 m 

5% m 
Vop Thijsz. 2% m min 

% h 
Egbert Cornelisz. 3 % m m i n 

% h 
dezelfde 3% m min % h van Dirck W i l -

lemsz. in de polder. 
Sier Cornelisz. 4 h 

4 (5) een weer van 10% morgen 
Pieter Cornelisz. 10% m 

5 (6) een weer van 12 morgen 
Goris Dirckz. 4% m 
Cornelis Herpersz. 7% m 

6 (7) een weer van 9 morgen 
Cornelis Herpersz. 9 m 

7 (8) een weer van 9 morgen 
Cornelis Iggez. 4% m 
Jacop Jansz. 4% m 

8(9) een weer van 41% morgen 
Jan Woutersz. 4% m van de heer van Aren-

borch. 
9 (10) een weer van 8 morgen 

Wigger Jorisz. 8 m van de heer van Arenborch. 
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Eigendom Huur 

m 
m 

10 (10) een weer van 16% morgen 
Jacop Jansz. 

11 (10) een weer van 36 morgen 
Cornelis Jorisz., schout met die 
oude schout Inne 

12 (11) een weer van 8 morgen 
Machtelt Aris Jansz. wed. 

13 (11) een weer van 8 morgen 
Joris Pietersz. 

14 (12) een weer van 24 morgen 
Cornelis Iggez 

15 (13) een weer van 10% morgen 
Pieter Florisz. samen met 
Claes Jorisz. 10% m 

16 (13) een weer van 10% morgen 
Sier Jansz. 10% m 

17 (14) een weer van 12 morgen 
Arien Pietersz. 

18 (15) een weer van 12 morgen 
Arien Claesz. 2 
Pieter Peves 2 
beide samen 

19 (16) een weer van 12 morgen 
Arien Goessenz. 

dezelfde 

20 (17) een weer van 12 morgen 
Arien Gerritsz. 3 m 
Claes Jansz. 6 m 
dezelfde 

21 (18) een weer van 18 morgen 
Claes Jansz. 

22 (19) een weer van 18 morgen 
Peyne Danen 18 m 

23 (20) een weer van 12 morgen 
Huych Jansz. 12 m 

24 (21) een weer van 12 morgen 
Michiel Jansz. 3 m 
dezelfde 

dezelfde 
dezelfde 

25 (22) een weer van 12 morgen 
Pioen Jansz. 12 m 

26 (23) een weer van 12 morgen 
Arien Gerritsz. 12 m 

16% m van de heer van Aren-
borch. 

36 m van de heer van Aren-
borch. 

8 m van de heer van Arenborch. 

8 m van de heer van Arenborch. 

24 m van de heer van Aren
borch. 

12 m van Willem IJsbrand tot 
Rotterdam. 

8 m van heer IJsbrandt tot Rot
terdam. 

11 m van heer IJsbrandt tot 
Rotterdam. 
1 m van de heilige gheest te 
Capelle. 

3 m van de kinderen Versijl. 

18 m van de kinderen Versijl. 

3 m van de pastoor van Capel
le. 
3 m van Saes van Utrecht. 
3 m van heer Cornelis Voer-
borch. 
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Eigendom Huur 

27 (1) een weer van 10% morgen 7% m 
heer Huych, pastoor in Capelle 
Nies Jorisz. 3 m van de pastoor voorz. 

28 (1) een weer van 12 morgen 
Nies Jorisz. 12 m 

29 (2) een weer van 12 morgen 
Jan Ariensz. 12 m van Jan Cornelisz. Jonge-

prins, 'tAmsterdam. 
30 (3) een weer van 19% morgen 

Pieter Pietersz. 19% m van Hubrecht Pietersz. 
Sloet tot Rotterdam. 

31 (4) een weer van 10% morgen 
Pieter Eewoutsz. 10% m 

32 (5) een weer van 13% morgen 
Ghijsbrecht Claesz., koster 13% m 

33 (6) een weer van 10% morgen 
Arien Willemsz. 10%m van heer Claes van As

sendelft. 
34 (7) een weer van 12 morgen 

Neel Pieter Thonisz. wed. 2 m van heer IJsbrant tot Rot
terdam. 

dezelfde 3 m van de heylige gheest te 
Capelle. 

Pieter Eewoutsz. samen met 3 m van de heylige gheest 
Jan Cornelisz. voorn. 
Maerten Ariensz. samen met 4 m 
Cars Willemsz. 

35 (8) een weer van 12 morgen 
Arien Gerritsz. 9 m 
Claes Jansz. 3 m 

36 (9) een weer van 11 morgen 
Cornelis Jorisz., schout met die 
oude schout Inne 6 m 
Arien Pietersz. wed. 5 m 

37 (10) een weer van 6 morgen 
Cars Willemsz. 2 m 
Maerten Ariensz. samen met 
Neeltgen Witten 2 m 
Neel Pieter Thonisz. wed. 2 m van meester IJsbrant tot 

Rotterdam. 
Arien Goessenz. 6 m, 4% h 
Pieter Florisz. samen m et 
Claes Jorisz. 3 m 

38 (11) een weer van 10 morgen 
Huych Jansz. 1 m 
Lenert Dirckz. 1 m 
Neel Pieters Thonisz. wed. 4 m 
dezelfde 4 m van heer IJsbrant tot Rot

terdam. 
39 (12) een weer van 15 morgen 

Claes Jansz. 7% m 
Dtrrt PiVtprQ7 X mnmrtpn 71/4 m 
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Die Hoechdorpse polder landen ende huysen, gelegen ande oestsijde 
van Dirck Pietersz. cade ende beginnende uut den weesten oestwert 
tot Nieuwerkerck toe, ende die weeren sijn streckende van der IJsel 
tot die IJselremeer toe als die landtscheidinge. 

Eigendom Huur 
1 (1) een weer van 25 morgen 

Dirck Pietersz. 25 m 
2 (2) een weer van 16 morgen 

Huych Hugez. 16 m 
3 (3) een weer van 18 morgen 

Arien Willemsz. de Zeeu 16 m, 1 h 11 h van Gerrit Jansz. 
4 (4) een weer van 18 morgen 

Arien Gerritsz. 5 m l m van de heylich gheest van 
Capelle. 

Willem Dircksz. 3 m 
Pieter Hugez. samen met 
Claes Hugez. 9 m 

5 (5) een weer van 12 morgen 
Heymen Willemsz. 6 m 6 m van Griete Oetgiers tot 

Dordrecht. 
6 (6) een weer van 16 morgen 

Jan Aertsz. 16 m 
7 (7) een weer van 16 morgen 

Pieter Claesz. 4 m 8 m van Cornelis Jansz. tot 
Dordrecht. 
3 m van Ghijsbrech Tromper 
tot Rotterdam. 
1 m van de kinderen van Lysbet 
van der Leek. 

8 (8) een weer van 11 morgen 
Jan Cornelisz. samen met 
Pieter Eewoutsz. 11 m 
Jan Cornelisz. 3 m leen 

9 (9) een weer van 9 morgen 
Ghijsbrecht Goesz. q m 

10 (10) een weer van 11 morgen 
Lysbet Dirck Ariaensz. wed. 8 m, 1% h 
Jan Ariensz. 2% m, 1% h 

11 (11) een weer van 16% morgen 
Iggetjen Ariens Pietersz. wed. 16% m 

12 (12) een weer van 27% morgen 
Mathijs Pietersz. 20 m 6 m van de stede van Rotter

dam. 
Pioen Jansz. 1% m 

13 (13) een weer van 11 morgen 
Lysbet Dirck Ariensz. wed. 11 m 

14 (14) een weer van 14 morgen 
Arien Vormers 3% m 10% m van Grietgen Oetgiers 

tot Rotterdam. 
15 (15) een weer van 28 morgen 

(16) Pieter Florisz. samen met 
Claes Jorisz. 21 m 7 m van Jan Oetgiersz. en zijn 

zuster tot Dordt. 
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Eigendom Huur 
16 (17) een weer van 14 morgen 

Arien Vormers 14 m van Mactelt Joest Fijc tot 
Rotterdam. 

17 (18) een weer van 17% morgen 
Jan Ariensz. samen met 
Claes Jansz. 
Cornelis Ygges + consorten 
Lysbet Dirck Ariensz. wed. 
Annetgen Arien Jorisz. 3% m van Griete Nelemans tot 

Rotterdam. 

4 m van heer Huych Claesz. 
5 m van heer Huych voorn. 
5 m van heer Huych voorn. 

18 (19) een weer van 27 morgen 
Pieter Jacopz. 4 m 23 m van de heylich ghees tot 

Rotterdam. 
19 ( ) een weer van 11 morgen 

Herper Jansz. 5% m van Heynrick Willemsz. 
tot Rotterdam. 

Dirck Jacopz. samen met 
Pieter Jacopz. 5% m van Heynrick Willemsz. 

tot Rotterdam. 

Alsoe alle dese voernoemde landen hier verhaalt staan in weylan-
den ende hoeylanden, dat is alsoe waerachtich of ten waer: bij 
droge jaren dat alsoe gevalt om met die wagen te rijden, soe wort 
daer wel gesaeyt ende dat in de mysse den eenen ende anderen een 
gangxgen van een, twee ofte drie margen havers na sij met die 
mysse toemaken mogen ende dat meer in 't hoeyland dan int wey-
lant, want dat hoeylant hoger is dant weylant, aldus om die haver 
niet te verdrincken van de water. 

Wij Arien Gerritsz., Huych Plonisz., Pieter Claesz., Jan Woutersz., 
taxatoers van de tiende penning a° 1561 over die jurisdixie van 
Coppelle op die IJsel, verclaren dat wij den eedt gedaen hebben in 
handen van Cornelis Jorisz., onsen scout, begrepende int vierde 
artykel van den ordinancie ende wij volgende den selven onsen 
eedt gebesongeert die anbrenginghe ontfange ende die taxacie ge
daen hebben mitsgaders dattet anders gheen goede en sijn navol
gende placcaat de tiende penning sculdich sijnde dan wij in desen 
quogiere gestelt hebben na onse besten weetescap. torconde van 
desen soe hebben wij onsen gewoentlick hantscrift hier onder ge-
stelt, gedaen a° 1562 den vierden september. 

Ende alsoe ic, Cornelis Jorisz., offycier over de voernoemde plecke 
ende jurisdictie den voernoemde taxatoers den behoerlicken eedt na 
inhoude dat placcaat afgenomen hebbe, des torconde dit selfde me
de onder hantteylcent, in date als voer. Gescreven ende onderteykent 
bij mij, Ghijsbrecht Claesz., secretarin in den selfde dorp voer-
noemd. 
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J . R . P E R S M A N Marten Cop te Uitdam: 
van schoolmeester tot tapper 

'Oock zult ghij niet vermoge paert en chees te houden 
streckende tot nadeel van Ue. amt': 
schoolmeester en voorzanger in de achttiende eeuw. 

In het archief van de classis Edam bevindt zich een stuk, dat mij curieus ge
noeg lijkt om te publiceren, niet omdat de inhoud nu zo wereldschokkend is, 
maar omdat het zo'n aardig beeld geeft van de mentaliteit van de wereldlijke 
en kerkelijke overheid in een achttiende eeuws dorp. De tekst luidt: 

Wij burgermeester en regente over tdorp Uijtdam 1, 
Na dat wij verscheijde Ue. vermaent en bestraft hebben wegens het sleght 
gedragh in Ue. dienst en tot dato weijnigh vrught van beterschap bevonde, 
maer van U telkens in de windt geslage voorgevende als off ghij Ue. dienst 
wel waer hadde genomen, vindende ons dan genootsaak volgens onse plight 
om alle wanorders en quade gevolge voor te come Ue. dese na volgende 
punte niet alleen te late ondertekenen, maer oock op te volgen op peene van 
casasie: 
eerstelijck sult ghij Ue. schooldienst volgens Ue. instruksie wel waer neeme 
als meede een goede dissiepline in Ue huijs houde volgens Ue. amt en plight; 
aengaende de kerkendienst: ghij sult het woort Godts niet uijt passie, maer 
met alle eerbiet en aendaght leese en singe, wel bedenckende tot watt eijnde 
ghij daer geplaest zijt. 
Ghij zult oock Ue. overheijt en kerkeraedt alle eer en respekt bewijse. 
Oock zult ghij niet vermoge paert en chees te houden streckende tot nadeel 
van Ue, amt. 
Alle het geene hier voorschreven staed beloven ick te sullen nacome. 

was getekend Marten Cop. 
Uijtdam den 25 feb. 1731. 

Gedaen in presensie van magestraedt en kerkenraedt, dat wij getuijge (volgen 
de handtekeningen): 

burgermeester Sijme Brouwer 
als regent Cornelis Holoogh 

Reijn Bloem 
Dirck Janse Swart 
Albert Rigeling 2 

1 Uitdam behoort thans tot de gemeente Broek in Waterland. 
2 Inventaris archief classis Edam nr. 203. 
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Schoolinterieur uit de 18e eeuw. Atles van Stolk. 

Gelet op de handtekening is de verklaring geschreven door Cornelis Holoogh. 
Het stuk is een kopie van de verklaring van Marten Cop, hetgeen blijkt uit 
het feit, dat de handtekening van Marten Cop wordt voorafgegaan door 
'was getekend'. 
Leden van de kerkeraad van Uitdam verzochten tijdens de vergadering van 
de classis van 21 mei 1731 raad en hulp aan dat college 'wegens de erger-
nisse door den voorsanger'. De classis besloot daarop een commissie van 
onderzoek in te stellen, bestaande uit de predikanten Nahuijs te Monnicken-
dam, Tenberg te Ransdorp, de Bruijn op Marken, Esser te Hoysloot en 
Diepenheym te Zuiderwoude 3 . Deze commissie bracht verslag uit in de ver
gadering van 23 juli 1731: 

* Inventaris archief classis Edam nr. 7. 
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'dat het verschil tusschen de magistraat en kerkeraad over den schoolmeester 
aldaar op dese voedt is bijgelegt, dat de voornoemde meester voor ditmaal 
herstelt en van de censure zal ontheven worden, mits dat de magistraat be
looft en aanneemt zo wanneer meester Marten in eenige wesentlijke buijten-
sporighede sig weder te buijten ging, waardoor hij van de Eerwaarde classis 
geoordeelt zal worde censurabel te zijn, dat ze in zulk een geval met de 
kerkeraad gesamentlijk bewilligen zullen om hem defacto te deporteren, 
hetwelk zij ook hebben aangenomen; leverende ten dien eijnde ook over een 
reglement na welke de voornoemde meester zig in het vervolg heeft te ge
dragen op pene van cassatie, hetwelk op goedvinden van de Eerwaarde ver
gadering hier word ingelast, luijdende van woord tot woord als volgt: Wij 
burgermeester en regenten over 't dorp Uijtdam etc, etc'. 
Na 1731 wordt in de 'Handelingen' van de classis Edam de naam van Mar
ten Cop niet meer genoemd. 
In 1733 was hij kennelijk nog wel in functie: in de schepenrol van Zuider-
woude, waaronder Uitdam ressorteerde, trad hij op 16 juni van dat jaar op 
als eiser terzake van de betaling van een trouwcedul 4 . 
Een toevallige vondst heeft aan het licht gebracht, dat de carrière van Mar
ten Cop toch niet zo heel lang meer kan hebben geduurd. In het grafboek 
van de Gereformeerde kerk van Uitdam staat namelijk, dat daar op 13 ok
tober 1800 is overleden Pieter Teunisz. Knip, oud 83 jaar, 10 maanden en 
7 dagen, die circa 63 jaar schoolmeester en voorzanger te Uitdam is geweest, 
dus vanaf het jaar 1737. Dat er twee schoolmeesters tegelijkertijd in een 
dorpje als Uitdam in functie zijn geweest is niet aan te nemen5. 
Marten Cop heeft toen blijkbaar maar een andere broodwinning gekozen. 
Volgens de al eerder genoemde schepenrol wordt hij op 14 maart 1741 voor 
het gerecht gedaagd door de kerkmeesters van Uitdam. Tijdens dat proces 
is de kwestie beslecht door arbiters: 'dat M. Cop, tapper tot Uijtdam, 's faer-
lijx 1 gulden moet betalen voor 't inslaen van sijn tappersbier aan kerk-
meesteren tot Uijtdam, 't welk strekt tot onderhoud van heat kerk en school; 
alle jaren door de tapper M. Cop met 't uijtgaen van 't jaer te betalen, in te 
gaen primo Januarij 1741, soo vervolgens van jaer tot jaer te continueren 
tot soo lange M. Cop tapper is, 't welk M. Cop heeft aengenomen 's jaerlijx 
1 gulden te sullen betalen'. De ironie van het lot heeft kennelijk gewild, dat 
Marent Cop nu waarachtig zelf nog een bijdrage moest leveren voor het on
derhoud van de kerk en de school . . . 
Het is niet eenvoudig iets meer te weten te komen over de gezins- en levens
omstandigheden van Marten Cop. Een grote moeilijkheid bij het onderzoek 
in Uitdam is, dat het doopboek pas begint in 1740 (feitelijk nog later en wel 

4 Inventaris oud-rechterlijke archieven nr. 3506. 
s Inventaris doop-, trouw ij begraafboeken nr. 129. 



in 1793: de periode 1740-1792 is volgens een aantekennig in dat doopboek 
overbrugd door mededelingen van dan levende personen: de inschrijvingen 
zijn uiteraard zeer onvolledig). Ook de trouw- en begraafboeken dateren uit 
de tweede helft van de achttiende eeuw. 
Het is wel zeker, dat Marten Cop moet hebben beschikt over enig kapitaal: 
in de achttiende eeuw waren de schoolmeesterssalarissen bepaald niet van 
die aard, dat men zich kon laten rijden met 'paert en chees'. Dat blijkt ook 
nog uit het feit, dat de naam Marten Cop zo'n achtmaal voorkomt in de 
transportregisters van Zuiderwoude (Uitdam) en wel in de periode 1728-
1749: hij kocht telkens huizen en landerijen, die hem dan weer inkomsten 
opleverden. Kapitale buitenplaatsen waren het nu wel niet, maar al met al 
werd hij toch grondbezitter 6 . 
Hoe Marten Cop aan het geld gekomen is om zich al die uitgaven te kun
nen permitteren is bij het onderzoek helaas niet duidelijk geworden. Het lijkt 
echter waarschijnlijk, dat zijn vrouw, Neeltje Claes Brouwer, van enigszins 
gegoede afkomst was. Zij was blijkbaar verwant aan de familie Holoogh, die 
we in de persoon van Cornelis Holoogh al zijn tegengekomen als 'regent' van 
Uitdam. Voor schout en schepenen van Zuiderwoude testeert op 25 februari 
1754 Trijntje Cornelis Holoogh te Uitdam. Zij legateert daarbij aan de kin
deren Cop een huis, enig geld, een bijbel en sieraden. Tot haar erfgenamen 
benoemt zij een aantal familieleden, o.a. Neeltje Claes Brouwer te Uitdam 
(voor 1/5 deel)'. 
Op 13 februari 1755 maakten Claas Kop en Immetje Everts Kat hun testa
ment voor notaris - . Kerk te Monnickendam: één van de bepalingen van het 
testament is, dat als Claas het eerst mocht komen te overlijden de legitieme 
portie moet worden uitgekeerd aan zijn ouders Marten Kop en Neeltje 
Claas Brouwer te Uitdam, die dan dus nog beiden in leven zijn. Het ging 
Claas niet zo voor de wind als zijn vader, want het echtpaar Kop-Kat ver
klaarde voor minder dan ƒ 2000 - gegoed te zijn 8 . 
Hce het verder ging met Marten (éénmaal ook nog aangeduid met het patro-
nym Artsz.) Cop en zijn familie kunnen we slechts te weten komen uit het 
al eerdergenoemde grafboek van Uitdam en uit boedelscheidingen. Om met 
het grafboek te beginnen: in graf 38 (eigenaars Klaas, Jan, Trijntje en Neel
tje Brouwer te Edam) werden begraven Klaas Martensz. Kop in 1774 en 
Emmetje Kat op 27 oktober 1780 en in graf 58 (eigenaar Frerik Vlees
hacker) Marten Kop in 1766 en op 26 oktober 1779 een kind van Jannetje 
Kat, genaamd Aart Klaasz. Kop. In graf 13 werd tenslotte begraven op 29 
december 1775 Hendrik Kop. 

8 Inventaris oud-rechterlijke archieven nr. 3514. 
7 Inventaris oud-rechterlijke archieven nr. 3523. 
8 Inventaris notariële archieven nr. 3526, akte nr. 919. 
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De eerste boedelscheiding vond plaats op 5 december 1774 ten overstaan 
van het gerecht van Zuiderwoude. Hendrik Maartsz. Kop, Tamis Visser, 
weduwnaar van Trijntje Maartsdr. Kop, Immetje Kat, weduwe van Klaes 
Kop, wonende te Uitdam, ab intestato erfgenamen van Marten Kop en 
Neeltje Brouwer, wijzen Hendrik Maartensz. Kop twee huizen en een schuur 
te Uitdam toe. De rest van de nalatenschap bleef nog onverdeeld. 
Na de dood van Hendrik vond op 25 maart 1776 weer een boedelscheiding 
plaats en nu van de gehele nalatenschap van het echtpaar Kop-Brouwer. 
Tamis Visser, Vrerik Jansz., inmiddels gehuwd met Immetje Kat en Trijntje 
Pieters Hooft, weduwe van Hendrik Maartensz. Kop, zijn ditmaal de com
paranten. Aan Tamis Visser worden toegewezen twee stukken land, respec
tievelijk genaamd 'Siminsven' en 'Hanskesven'. Vrerik Jansz. kreeg ook twee 
stukken land: 'Otjesven' en 't Veentje'. Trijntje Pietersdr. Hooft tenslotte 
drie stukken land: 'de Lage Ven', 'Wigtenven' en nog eens 'Wigtenven'. Al le 
landerijen zijn gelegen in Opperwoud in de ban van Zuiderwoude 9 . 
Zo was dan het door de schoolmeester/voorzanger/tapper/grondbezitter 
Marten Cop bijeengebrachte huizen- en grondbezit weer uiteengevallen. 

9 Inventaris oud-rechterlijke archieven nr. 3523, akten nrs. 234 en 245. 

N .B . : Alle genoemde archieven berusten in het Rijksarchief in de pronvincie Noord-
Holland te Haarlem. 

Wijziging gironummer 

De leden van de Stichting Contactcentrum dienen hun contributie
betaling voortaan over te maken op postgiro 26 800 34 t.n.v. de pen
ningmeester van de Stichting Contactcentrum, Boshuizerlaan 11, 
Leiden. 
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Verenigingsnieuws 

J A A R V E R S L A G O V E R 1971 V A N D E 
HISTORISCHE V E R E N I G I N G 
V O O R Z U I D - H O L L A N D 

Het bestuur bestond aan het begin van het 
verslagjaar uit mej. drs. I. W. L . Moerman, 
en de heren J. H . van Capellen, dr. Th. 
Jensma, L Kuyper (penningmeester) en 
A . C. de Voogd v.d. Straaten (secretaris). 
In de voorjaarsvergadering werd de heer 
Jensma tot voorziter benoemd, de heer C. 
J. Verburg bereid gevonden alsnog zijn 
laatste bestuursjaar vol te maken en de 
heer C. Hoek speciaal voor de redactie 
van 'Holland' benoemd als bestuurslid. In 
de najaarsvergadering werd als opvolger 
van de heer Verburg de heer R. Rothfusz 
benoemd. 
Het ledental onderging nogal wat mutaties 
door afvoeringen (bedanken en/of overlij
den) en een nadere 'zuivering' van wat in
gewikkeld verlopen combinatielidmaat
schappen van Vlaardingen en Wassenaar, 
waar in het vorige verslag reeds sprake 
van was. Ook een aantal nieuwe leden gaf 
zich echter op, terwijl een combinatielid
maatschap werd aangegaan met een aantal 
leden van de Historische Vereniging voor 
Alphen aan den Rijn e.o. 
Het ledental veranderde per saldo van 923 
op 1 januari tot 901 op 31 dec. 
In 1972 zal het bestuur pogen door gerich
te propaganda in Zuid-Holland dit leden
tal, liefst aanzienlijk omhoog te brengen, 
hoewel wij ons realiseren dat we het tij 
economisch gezien, tegen hebben. 
In de gezamenlijke redactiecommissie uit
gaande van 'Vigilate' en de Stichting Con
tactcentrum voor 'Holland' en de 'Hol
landse studiën' hadden namens 'Vigilate' 
ziting de heren drs. J. Fox, C. Hoek en drs. 
L W. L . A . Caminada. 
Het blad verscheen regelmatig, in zes 
nummers. Als tweede deel van de Hol
landse studiën verscheen J. Kruisheers: De 
oorkonden en de kanselarij van de graven 
van Holland tot 1299. 
N a de in de winter 1970-71 gerezen moei
lijkheden inzake de samenwerking met de 
Stichting Contactcentrum, welke voor en 
tijdens de voorjaarsvergadering weer uit 
de weg geruimd bleken te zijn, had het da

gelijks bestuur éénmaal een vergadering 
met het dagelijks bestuur van de Stichting 
Contactcentrum en woonden voorzitter, 
secretaris en eenmaal de penningmeester 
van 'Vigilate' enkele malen een redactie
vergadering van 'Holland' bij, o.m. ter be
spreking van het uitgave-beleid van het 
blad en de studiën. De samenwerking 
wordt bijderzijds als uitstekend ervaren. 
In de najaarsvergadering werd het finan
cieel verslag over 1970 goedgekeurd. Het 
provinciaal subsidie werd na een daartoe 
strekkende aanvrage uit 1970 verhoogd, 
een poging het nogmaals te verhogen werd 
voorshands door de Provincie afgewezen. 
Wel vinden er regelmatig besprekingen 
plaats met de Culturele Raad voor Zuid-
Holland inzake het uitgavebeleid en de fi
nanciering van enkele voorgenomen pu
blicaties. 
De voorjaarsvergadering eindigde met een 
bezoek aan het Museum de Lakenhal in 
Leiden, waar ook de vergadering met de 
onzerzijds zeer gewaardeerde toestem
ming van het gemeentebestuur gehouden 
was. De zomerexcursie naar het eiland 
Voorne en Putten was, ondanks een regen
achtig begin, een succes en de najaarsver
gadering bracht ons in enkele zeer fraaie 
oude gebouwen te Gouda. De ontvangsten 
door gemeentebestuurders hebben ons we
derom veel genoegen bereid. 

A. C. de Voogd van der Straaten 

J A A R V E R S L A G V A N D E 
S T I C H T I N G 
C O N T A C T C E N T R U M O V E R 1971 

Het jaar 1971 stond wederom sterk in het 
teken van de organisatorische problemen. 
De prettige verstandhouding met de His
torische Vereniging voor Zuid-Holland 
werd hersteld, maar diverse besprekingen 
waren nodig om de samenwerking opti
maal te laten functioneren. Daar de pu
blicistische aktiviteiten van beide organi
saties weinig of geen uitstel gedoogden, 
ging daar het overige deel van de werk
kracht der bestuursleden voornamelijk 
naar uit. 
Bestuur: Het bestuur vergaderde op 24 
maart en 23 november. Op 5 mei vond 
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een gezamenlijke vergadering met het be
stuur van de Historische Vereniging voor 
Zuid-Holland en de redactie van het tijd
schrift Holland plaats. De dagelijkse be
sturen van beide organisaties kwamen op 
14 juni bijeen. 
In het bestuur van de Stichting trad een 
wijziging op doordat de heren drs. A . M . 
van der Woude en C. Hoek zich terug
trokken en de heren drs. R. Rentenaar en 
drs. H . Bordewijk hun plaats in het be
stuur innamen. Met beide aftredende be
stuursleden blijven ook in de toekomst 
nauwe relaties bestaan. Aan het eind van 
het verslagjaar bestond het bestuur uit: 
A . G . van der Steur, voorzitter, mr. J. H . 
Rombach, secretaris, H . M . van den Heu
vel, penningmeester, drs. H . Bordewijk, 
drs. P. A . Henderikx, dr. J. G. Kruisheer, 
N . Plomp, drs. K . G . Lenstra en drs. R. 
Rentenaar, leden. Mr. P. C. E. Sprangers 
bleef als adviserend bestuurslid optreden. 
Holland: Van het tijdschrift Holland ver
scheen de derde jaargang, die weer dank
zij veler medewerking voor elk wat wils 
kon bieden. De redactie namens het Con
tactcentrum bleef ongewijzigd. 
Hollandse Studiën: In maart 1971 ver
scheen dr. J. G . Kruisheer's dissertatie 
'De oorkonden en de kanselarij van de 
Graven van Holland tot 1299' als tweede 
deel in de serie Hollandse Studiën. De 
verschijning van dit in twee banden uit
gegeven deel werd mede mogelijk ge
maakt door financiële bijdragen van 
ZWO, het Wetenschappelijk Fonds van 
de provincie Zuid-Holland en van het dr. 
J. E . de Vos van Steenwijkfonds in 
Noord-Holland. Als derde deel in de se
rie werd een bundel met verschillende 
artikelen ter perse gelegd om in het begin 
van 1972 te verschijnen, tegelijk met deel 
4, een boekwerk over de geschiedenis van 
Woerden van de hand van N . Plomp. Een 
aantal volgende delen is in vergevorderde 
staat van voorbereiding. Dat Provinciale 
Staten van Noord-Holland ook in 1971 
bereid waren ons werk te subsidiëren met 
ƒ 7500,- stemt tot dankbaarheid en maak
te de voortzetting van de serie mogelijk. 
Het grote aantal manuscripten dat voor 
de serie wordt aangeboden noopt de be
sturen van de twee samenwerkende orga
nisaties echter wel om zich op de toe
komst van de reeks Hollandse Studiën te 
bezinnen. 

Apparaat voor de Geschiedenis van Hol
land: Als derde deeltje in deze reeks dat 
begin 1972 zal worden aangeboden, ver
scheen een overdruk van het artikel door 
mr. F. C. J. Ketelaar 'De procesgang bij 
het Hof van Holland, Zeeland en West-
Friesland' Getracht werd een regeling te 
treffen met de Landbouwhogeschool te 
Wageningen waardoor de in 1972 te ver
schijnen dissertatie van drs. A . M . van der 
Woude over de economische en demogra
fische geschiedenis van het Noorderkwar
tier van Holland ook voor geïnteresseer
den in Holland verkrijgbaar zal zijn. Aan 
het eind van het verslagjaar ziet het er 
naar uit, dat een aantal exemplaren van 
dit boek als deel 4 van de reeks Apparaat 
zal kunnen worden aangeboden. 
Cursussen: Voorbereidingen werden ge
troffen voor een cursus over de betekenis 
van de archeologie voor de geschiedbe
oefening, welke cursus in de eerste maan
den van 1972 te Amsterdam zal worden 
gehouden. 

Contactdag: Op 8 mei organiseerde de 
Stichting wederom een contactdag, dit 
maal te Leiden. Voor deze dag was de 
belangstelling verheugend groot. In de 
fraaie expositiezaal van het Leidse ge
meentearchief hield een 6 tal onderzoe
kers een korte inleiding over de bij hun 
onderzoek gevolgde methode en het re
sultaat daarvan. Deze op de praktijk door 
amateurs gerichte opzet van een contact
dag blijkt geheel aan de verwachtingen te 
voldoen. Een verslag van deze dag door 
mr. F. C. J. Ketelaar verscheen in het 
tijdschrift Holland (3e jrg. p. 119-122). 
Ledental: Het getal der aangeslotenen bij 
de Stichting bedroeg op 31 december 1971 
448 tegenover 439 op 1 januari van dat 
jaar. 

Vertegenwoordigingen: De voorzitter ver
tegenwoordigde het Contactcentrum in 
de commissie Historiebeoefening van de 
Culturele Raad van Zuid-Holland en in 
de subcommissie voor de oprichting van 
een bureau voor provinciebeschrijving in 
Zuid-Holland. Op 9 februari werd de 
werkgroep Geschiedbeoefening van de 
Culturele Raad van Noord-Holland opge
richt. De voorzitter en de heer Rentenaar 
vertegenwoordigen hierin de Stichting. 
Brief aan de Historisch-wetenschappelijke 
Commissie van de Koninklijke Neder
landse Akademie van Wetenschappen: Op 
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15 augustus 1971 heeft het bestuur der 
Stichting een brief gericht tot genoemde 
commissie en daarin een aantal wensen 
geuit die leven bij veel amateur historici. 
De tekst van deze brief wordt als bijlage 
bij dit verslag afgedrukt. De commissie 
heeft een subcommissie bestaande uit dr. 
D. P. Blok, prof. dr. H . F. M . van den 
Eerenbeemt, mr. F . C. J. Ketelaar, drs. K . 
J. Mentink, drs. J. F . R. Philips, A . G . van 
der Steur ,drs. R. Rentenaar, mr. K . de 
Vries en jkvr. dr. J. M . van Winter ver
zocht over een en ander te adviseren. 
Diversen: Met de Culturele Raad van 
Zuid-Holland werd overlegd over de pu
blicatie van de Bibliografie van Zuid-Hol
land, die tot dusver slechts op fiches te 
raadplegen is. De secretaris van het Con
tactcentrum heeft een groot aandeel in 
het persklaar maken van deze bibliogra
fie. 

Alkmaar, april 1972 
mr. J. H. Rombach, 

secretaris 

Bijlage: Brief d.d. 15 augustus aan de His-
torisch-wetenschappelijke Commissie van 
de Koninklijke Nederlandse Akademie 
van Wetenschappen. 
(Men zie hierover ook: K . de Vries, Re
gionalisering van de Vaderlandse Ge
schiedenis in wetenschap en onderwijs, 
in: De Vrije Fries deel 52 (1972). 

Mijne Heren, 
Gaarne zou het bestuur van de Stichting 
Contactcentrum voor regionale en plaat
selijke geschiedbeoefening in Noord- en 
Zuid-Holland het volgende onder uw aan
dacht brengen: 
Op 29 december 1969 heeft ons bestuur 
in een schrijven aan het College van Ge
deputeerde Staten in de provincie Noord-
Holland enkele suggesties gedaan voor 
een betere gang van zaken in de toekomst 
met betrekking tot de historiebeoefening 
in de provincie Noord-Holland. Naast 
een aantal wensen voor de directe toe
komst, hebben wij toen gepleit voor op
richting van een 'Regionaal-historisch 
bureau voor Noord- en Zuid-Holland', 
om ook op langere termijn aan een aan
tal wensen op dit gebied uitvoering te kun
nen geven. Enkele taken van dergelijk bu
reau hebben wij in deze brief aan G.S. 
opgesomd. 

In de anderhalf jaar die verstreken zijn 
sedert de verzending van deze brief heeft 
ons bestuur zich onder meer bezig ge
houden met een nadere taakomschrijving 
van dit regionaal-historisch bureau. Daar
bij kwam vast te staan dat het erg moeilijk 
was de taken tussen dit bureau en de an
dere reeds bestaande instellingen en or
ganisaties op dit terrein, welke alle hun 
eigen toekomstplannen hebben, af te ba
kenen. Het werd daarbij steeds duidelij
ker dat het eigenlijk niet zozeer een bu
reau voor één of twee provincies zou 
moeten zijn waarnaar gestreefd moet 
worden, maar dat een landelijk regionaal-
historisch bureau meer in de bestaande 
behoeften zou kunnen voorzien en dat 
dit ook gemakkelijker in de bestaande 
strutuur ingebouwd zou kunnen worden. 
Het is om die reden dat wij ons plan heb
ben omgezet van een bureau voor twee 
provincies tot een landelijk bureau en dat 
wij, als regionale organisatie, dit plan 
graag willen voorleggen aan u, als lande
lijke commissie. 

De actieve en passieve beoefenaren van 
lokale en regionale geschiedenis zijn in ons 
land georganiseerd in een groot aantal 
lokale en regionale organisaties. Deze 
laatste hebben soms betrekking op een 
deel van een provincies, soms op een ge
hele provincie en soms op een combinatie 
van twee of meer provincies. Zeer vele 
van deze organisaties verschaffen via tijd
schrift, jaarboek of bundel een publikatie-
mogelijkheid voor de actieve leden en 
historische leesstof voor de passieve le
den. Deze laatste categorie leden is ook het 
sterkst vertegenwoordigd bij de lezingen 
en excursies die de meeste van deze orga
nisaties organiseren. Er zijn enkele ver
enigingen die naast deze drie taken - pu-
blikaties, lezingen en excursies - nog an
dere activiteiten bevorderen, maar dit 
aantal is niet groot en hun werkterrein is 
beperkt. 

In de meeste provincies fungeren de rijks
archieven, voorzover de beperkte perso-
neelssituatie en de veelal onvoldoende 
huisvesting hun dit toelaat, als provinciaal 
coördinatiepunt voor de actieve geschied-
beoefenaars. In enkele provincies wordt 
deze taak gedeeltelijk ook door andere 
instellingen vervuld (gedacht kan worden 
aan het Sociaal-historisch Centrum in 
Limburg, aan de Fryske Akademie in 
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Friesland, aan provinciale bibliotheken en 
dergelijke). 
In een aantal Nederlandse provincies zijn 
organisaties werkzaam juist ten behoeve 
van de actieve lokale en regionale ge-
schiedbeoefenaars. Dit is bijvoorbeeld het 
geval in Friesland (Fryske Akademie), 
Holland (Stichting Contactcentrum), Gel
derland (Stichting Gelders Oudheidkun
dig Contact), etc, terwijl ook de histori
sche secties van de provinciale culturele 
raden wel eens cursussen of bijeenkom
sten ten dienste van de actieve regionale 
geschiedbeoefenaars organiseren. 
Er bestaat ondanks al deze actieviteiten 
echter geen landelijk centrum waar men 
op de hoogte is van de werkzaamheden in 
de verschillende provincies en van waar
uit enige coördinatie en entamering kan 
uitgaan. 

Als taken voor een landelijk regionaal-
historisch bureau dat in deze leemte zou 
moeten voorzien zien wij: 

1 Registratie en inventarisatie van wat 
er in ons land en in grote lijn in de ons 
omringende landen gebeurt op lokaal-
en regionaal-historisch terrein. 

2 Adviseren bij en entameren van cur
sussen, projecten en werkgroepen die 
door de bestaande of nieuw te stichten 
organisaties georganiseerd worden. 

3 Het redigeren van een eenvoudig, bij
voorbeeld driemaandelijks, orgaan, 
naar het voorbeeld van het Engelse 
blad The local Historian' (vroeger 'The 
amateur historian') waarin artikelen 
over methoden van onderzoek, be
spreking van boeken en artikelen op 
het gebied van de lokale en regionale 
geschiedenis en nieuws op deze gebie
den, zijn opgenomen. Ter vergelijking 
moge ook nog vermeld worden dat in 
Duitsland de 'Blatter für deutsche 
Landesgeschichte' verschijnen, uitge
geven door de 'Gesamtverein der 
deutsche Geschichts- und Altertums-
vereine'. 

4 Het bijhouden van de inventarisatie 
van historische verenigingen, waarvan 
binnenkort een eerste overzicht zal 
verschijnen onder auspiciën van de 
Koninklijke Nederlandse Akademie 
van Wetenschappen. 

5 Het zelf organiseren van de onder 2 
genoemde cursussen, projecten en 

werkgroepen, voorzover deze geen 
concurrentie aandoen aan de bestaan
de organisaties op dit gebied. 

6 Het stimuleren van, c.q. dienstverle
ning ten behoeve van, de totstandko
ming van lokale en regionale histori
sche bibliografieën, en het verzorgen 
van aanvullingen daarop. 

7 Het stimuleren van en coördineren bij 
de samenstelling van regionale archief-
gidsen of andere gidsen voor lokaal-
en regionaal-historisch onderzoek. 

8 Het stimuleren van en adviseren bij 
de totstandkoming van bronnenuitga
ven op het gebied van de regionale ge
schiedenis. Indien andere instanties 
deze taak laten liggen het zelf ver
zorgen van dergelijke uitgaven. 

9 Het toegankelijk maken door middel 
van heruitgave, van belangrijke doch 
moeilijk verkrijgbare publikaties op 
het gebied van de regionale en lokale 
geschiedenis. 

10 Het adviseren aan particulieren (met 
name de amateurs), instellingen en or
ganisaties betreffende zaken verband 
houdende met lokaal en regionaal-
historisch onderzoek. 

Het lijkt ons het meest praktisch het re
gionaal-historisch bureau te verbinden 
aan een reeds bestaand instituut, in ver
band met het belang van een reeds aan
wezige handbibliotheek en de andere on
vermijdelijke kosten van huisvesting. Te 
denken valt aan een der historische semi
naria van de universiteiten in ons land of 
aan een der historische bureaus die onder 
de Koninklijke Nederlandse Akademie 
van Wetenschappen fungeren. Eventueel 
zou ook gedacht kunnen worden aan huis
vesting bij het in Haarlem te vestigen 
'Historisch Centrum', waar een aantal 
historische verenigingen hun administra
tie zullen gaan bundelen. Met een aan
vankelijke bezetting van één historicus en 
een typist(e) zou reeds een belangrijke 
start met dit werk gemaakt kunnen wor
den. Aanvulling van deze staf met een 
archivaris ware nuttig. 
Wij zien voor dit bureau nog een andere 
belangrijke taak weggelegd, namelijk een 
verbetering van het contact tussen de vak
wetenschap en de geschiedbeoefening 
door amateurs, die bij een grotere mate 
van vrije tijd en een vroegere pensione-
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ring steeds meer naar de archieven toe
stromen, zou door de coördinatie, hulp 
en stimulering van het bureau een hoger 
peil kunnen bereiken, zodat het een waar
devolle bijdrage kan gaan vormen aan de 
historische produktie in ons land. Om dit 
te bereiken is enige aanmoediging van de 
amateurs door vakhistorici noodzakelijk. 
Er zijn reeds vele voorbeelden bekend 
waarbij een vakhistoricus, enigszinds stu
rend optredend, een kring van amateurs 
heeft aangezet tot belangrijk historisch 
werk. Zo zijn bijvoorbeeld verschillende 
genealogen ook aandacht gaan schenken 
aan de sociaal-economische aspecten van 
de familiegeschiedenis. Ook het belang
rijke werk dat de amateurs kunnen ver
richten op het gebied van de historische 
geografie, volkskunde en archeologie zou, 
bij enige benadrukking van de zijde der 
vakhistorici, meer resultaten kunnen gaan 
opleveren. Nauw contact tussen dit bu
reau en de universitaire instituten en de 
archieven zal dan ook een noodzaak zijn. 
Tenslotte wijzen wij nog graag op enkele 
buitenlandse soortgelijke bureaus: 
In Noorwegen bestaat sinds 1956 het 
Norsk Lokal Historisk Institutt, een 
staatsbureau dat advies en leiding geeft 
aan plaatselijke en regionale historici, dat 
manuscripten op dit gebied beoordeeld, 
dat bronnenmateriaal uitgeeft, etc. Sedert 
1922 verschijnt in Noorwegen een blad 
dat aandacht schenkt aan de methoden 
van onderzoek: Heimen. In Engeland, 
waar een aantal taken van ons bureau 
verricht worden door de historische se
minaria van de universiteiten (met name 
Leicester en Cambridge) geschiedt het 
coördinerende werk door de zogenaamde 
'Standing Conference for Local History' 
een orgaan dat onder de 'National Coun-
cil of Social Service' werkt en dat zeer 
goed werk verricht in de uitgave van het 
genoemde blad The Amateur Historian, 
later The Local Historian genaamd en 
een reeks brochures over lokaal en regio
naal historisch onderzoek in Engeland. 

Gaarne zouden wij uw oordeel over het 
bovenstaande vernemen en tevens of u 
mogelijkheden ziet tot realisering van dit 
bureau te komen. 

Met de meeste hoogachting, 
het bestuur van de Stichting 
Contactcentrum: 

A . G . van der Steur, voorzitter 
mr. J. H . Rombacht, secretaris 
H . M . van den Heuvel, penningmeester 
drs. H . Bordewijk 
drs. J. G . Kruisheer 
drs. K . G . Lenstra 
N . Plomp 
drs. R. Rentenaar 

E E N S T A N D A A R D W E R K O V E R D E 
G E S C H I E D E N I S V A N 
N O O R D - H O L L A N D E N E E N 
A R T I K E L O V E R 
H E T H O F V A N H O L L A N D 

Op 2 juni 1972 promoveerde dr. A . M . 
van der Woude, wetenschappelijk hoofd
medewerker aan de Landbouwhogeschool 
te Wageningen, aan de Rijksuniversiteit 
Utrecht op een proefschrift Het Noorder
kwartier, een regionaal historisch onder
zoek in de demografische en economische 
geschiedenis van westelijk Nederland van 
de late middeleeuwen tot het begin van de 
negentiende eeuw. 
Het boek, waaraan de auteur vele jaren 
heeft gewerkt, beschrijft de geschiedenis 
van het grootste deel van de huidige pro
vincie Noord-Holland, namelijk het deel 
tussen Noordzeekanaal en Alkmaar, dus 
Kennemerland, Zaanstreek, Waterland en 
omgeving. 
Het werk is uitgegeven in drie delen die 
tesamen ruim 850 pagina's beslaan. Het is 
ongetwijfeld het belangrijkste boek over 
deze streek dat tot dusver is verschenen 
en het zal dit vermoedelijk nog decennia 
blijven. 
Daar het boek niet in de handel zal ko^ 
men - het verschijnt alleen in de reeks 
A . A . G . Bijdragen, uitgave van de Afde
ling Agrarische Geschiedenis van de Land
bouwhogeschool te Wageningen - heeft 
het bestuur van de Stichting Contactcen
trum zich in verbinding gesteld met het 
College van Bestuur van de Landbouw
hogeschool en toestemming verkregen 
om, ten behoeve van deze Stichting, een 
extra oplage te laten drukken van 500 ex
emplaren. 
Dank zij een garantiesubsidie uit het dr. 
J, E . Baron de Vos van Steenwijkfonds, 
ons. verstrekt door Gedeputeerde Saten 
in Noord-Holland, is het mogelijk dit 
werk, zo lang de voorraad strekt, tegen 
kostprijs, ƒ 29,50, aan te bieden aan be-
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langstellenden. H e t boek v o r m t op deze 
wijze deel 4 v a n de serie 'Appa raa t v o o r 
de geschiedenis van H o l l a n d ' . 
N a o v e r m a k i n g van ƒ 32,50 (ƒ 29,50 plus 
ƒ 3 , - v o o r por to en verzendkosten) op 
postgiro 2680034 ten name van de pen
ningmeester van de St icht ing Contac tcen
t rum, Boshu ize r l aan 11, L e i d e n , ontvangt 
u de drie delen, verpakt i n een kar tonnen 
doos, per post thuis. O p het strookje ge
l ieve u te vermelden 'Apparaa t 4'. 

O o k deel 3 i n deze reeks is. enkele weken 
geleden verschenen. He t is een a r t ike l van 
m r . F . C . J . K e t e l a a r getiteld De proces
gang bij het Hof van Holland, Zeeland en 
Westfriesland, een overdruk van 32 pag. 
uit het Ve r s l ag en Bi jdragen van de R i j k s -
a rch ie fschool 1969-1970. D e auteur gaat 
aan de hand van een voorbee ld de proces
gang bij het H o f van H o l l a n d n a en geeft 
daarbij een groot aantal ingangen aan 
voor het zo moe i l i j k toegankeli jke archief 
van deze inste l l ing. V o o r hen die i n dit ar
chief werken o f gaan w e r k e n een onmis
baar a r t ike l ! 

D e e l 3 is te bestellen door o v e r m a k i n g van 
3,50 ( inc l . portokosten) op de h ie rboven 

genoemde g i rorekening , met ve rmeld ing 
' A p p a r a a t 3'. 

D E R D E C O N T A C T D A G V A N 
S T I C H T I N G C O N T A C T C E N T R U M 

C a . 70 aangeslotenen van de St icht ing 
Con tac t cen t rum waren zaterdag 13 m e i 
j l . aanwezig bij de derde Con tac tdag van 
de St ich t ing , d i tmaa l gewijd aan water-
schapsges.chiedenis. 
D e eerste voordrach t werd gehouden door 
drs. P . A . H e n d e r i k x en was gewijd aan 
prob lemen en mogel i jkheden van de i n 
ventarisatie van een hoogheemraadschaps
archief. D e heer H e n d e r i k x heeft zojuist 
de inventaris ( in twee delen gestencild) 
v o l t o o i d van de archieven v a n het hoog
heemraadschap v a n de A l b l a s s e r w a a r d 
met A r k e l beneden de Z o u w e (uitgave 
p rov inc ia le inspectie der archieven i n 
Z u i d - H o l l a n d , ' s -Gravenhage 1971) en 
vertelde een en ander over de totstand
k o m i n g van deze inventaris , die v o o r de 
periode ca. 1550-1955 een groot aantal 
belangri jke s tukken v o o r de historie v a n 
dit gebied bevat. O p v a l l e n d is de toene
mende macht van de secretarissen vanaf 

het midden der 16e eeuw (o .m. leden v a n 
de famil ies Ble i jenburg en Onderwater) . 
In de 19e en 20e eeuw herhaal t di t z i c h 
voor wat betreft de technocrat isering. 
A m u s a n t wa ren de mededel ingen over de 
ruzies over de waterstand i n de r iv ie ren , 
ruzies die eeuwen duurden en die pas n a 
ins te l l ing v a n Rijkswaterstaat opgelost 
konden worden . In de tweede helft v a n 
de 19e eeuw werd het noodzake l i jk v o o r 
de bouw van huizen e.d. op en langs de 
di jken een vergunning te vragen. B i j deze 
vergunningen werden vee la l bouwteke
ningen over legd. V o o r een groot gebied 
v indt m e n daardoor mater iaa l over w o 
ningbouw over een periode van r u i m hon
derd jaar i n dit archief bijeen. 
D e tweede voordrach t werd gehouc'en 
door K . Sierks.ma, voorz i t t e r van de St ich
t ing voor Bannis t iek en Hera ld i ek , die een 
en ander meedeelde over de resultaten 
van een e n q u ê t e naar nog aanwezige w a -
terschaps ins ignia in N o o r d - en Z u i d - H o l 
l and . M e t name werd gevraagd naar wa
pens, zegels, stempels, v laggen ,penningen, 
bodebussen, bekers, voorzi t tershamers , 
een staf e n dergelijke. V e l e waterschap
pen hebben gunstig op de e n q u ê t e gerea
geerd, zodat de heer S ie rksma h ie rvan 
een goed overz ich t k o n geven. B i j de dis
cussie werd opgemerkt dat bij samenvoe
ging van waterschappen dit soort ins ignia 
ver loren dreigen te gaan zodat gesugge
reerd werd er bij de prov inc ia le besturen 
op aan te dr ingen in een samenvoegings-
besluit van waterschappen ook de toekom
stige bewaarplaats v a n dit soort bezi t t in
gen te regelen, iets waaraan een inventa
risatie van de aanwezige ins ignia van sa
m e n te voegen o f op te heffen water
schappen voo ra f dient te gaan. 
In aanslui t ing op deze voordracht kreeg 
ir . A . J . Beenhakker het w o o r d over niet-
off ic ië le waterschapsheraldiek. Bedoeld 
werden de niet-geregistreerde wapens van 
waterschappen. Ui tgebre ide speurtochten 
- waarover spreker enkele aardige b i jzon
derheden vertelde - leverden nog t iental
len onbekende wapens op, die i n de v o r m 
van l ichtbeelden werden getoond. 
A a n het einde van de dag kreeg de heer 
J . J . Schi ls t ra , auteur o .m. van Wie water 
deert, z .p l . , z . j . (1969), een boek over het 
Hoogheemraadschap van de uitwaterende 
s lu izen i n K e n n e m e r l a n d en Wes t -Fr ies 
land, en van Schermerland, Mensen en 
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molens, z.pl., 1971, een werk over dé 
Schermer, het woord. Spreker gaf een 
groot aantal bijzonderheden over de tot
standkoming van beide boeken, waarbij 
duidelijk is gekozen voor een popularise
ring van de waters.chapsgeschiedenis, ge
combineerd met fraaie reproducties van 
een groot aantal interessante tekeningen, 
gravures, archivalia, etc. 

Van de geboden mogelijkheden tot onder
ling contact werd ruimschoots gebruik ge
maakt tijdens pauzes, lunch en excursies. 
De laatsten naar stadhuis, museum en Ge-
meenlandshuis van 'Uitwaterende sluizen' 
en met explicatie van de heer Broese van 
Oud Edam en een spontane bijdrage van 
de heer H . Wormsbrecher. 

v.d.S. 

Mededel ingen 

I N M E M O R I A M A . W. D E N B O E R 

Met het overlijden van onze vriend A . W. 
den Boer te Oudewater in de nacht van 
16 op 17 maart 1972 is het oudste actieve 
lid van onze vereniging van ons heenge
gaan. Altijd werkzaam werd hij 77 jaar. 
Na verschillende functies op gemeente
secretarieën bekleedde Den Boer van 1920 
tot 1960 het ambt van secretaris der ge
meente Oudewater. In allerlei kerkelijke 
en maatschappelijke functies heeft hij 
daarnaast de plaatselijke gemeenschap 
gediend. Hij was welverdiend ridder in de 
orde van Oranje-Nassau. 
Voor ons was Den Boer de ijveraar voor 
de restauratie van het oude Oudewater, 
de bevorderaar van het historisch gericht 
toerisme, de steunpilaar van de trekpleis
ter van dat toerisme: de curieuze heksen-
waag, de enthousiaste onvermoeibare 
rondleider van excursies en bovenal: de 
volhardende vorser in Oudewaters ver
leden. Van zijn grote kennis heeft hij ons 
deelgenoot gemaakt door talrijke publi
caties onder andere in Zuid-Holland. Zijn 
samen met Johan Schouten in 1966 ge
publiceerde boekje: Oud-Oudewater werd 
terecht een succes. 

De trouwe deelnemers aan onze excur
sies zullen zich de heer Den Boer blijven 
herinneren als een trouwe deelnemer, al
tijd opgeruimd, vol grappen en mooie 
verhalen. Kwaad kon hij niet zijn: ik heb 
eens bij een bezoek aan een klompenma
kerij zijn gesloten paraplu ongemerkt vol 
zaagsel gegooid, zodat hij buiten geko
men, met zwier zijn paraplu opstekend, 
met zaagsel volsneeuwde: zoiets vond 
Den Boer prachtig. 
In zijn geliefde Oudewater, waar zijn 
stoffelijk overschot ter aarde is besteld, 

leeft de nagedachtenis aan A . W. den 
Boer voort als aan een oprecht, blijmoe
dig christen. En dat is toch nog belang
rijker dan die aan een volhardend, be
kwaam amateur-historicus. 
Wij geloven dat in den geest van de hier 
respectvol herdachte A . W. den Boer die 
dingen iets met elkaar te maken hadden. 

J. L. van der Gouw 

I N M E M O R I A M 
A . M . M . V A N D E R W O U D E N 

Op 13 juli 1971 overleed te Bergambacht, 
68 jaar oud, de heer A . M . M . van der 
Wouden, die bekend werd door zijn boek 
Vit Lekkerkerks verleden, 1959 (244 blz.), 
waarin hij het resultaat van zijn jaren 
lang speuren in allerlei aspecten van de 
geschiedenis van zijn geliefd geboorte
dorp had vastgelegd, nadat zijn vader in 
1946 een kleiner boekje Out Leckelant of 
Leckerkercke (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 din
gen had ontdekt voor wat betreft de ont
ginningen en de kerk. Berkenwoude 
bleek de sleutel voor het gehele ontgin
ningsproces der gronden in de Krimpe
nerwaard'. 

Ik weet niet wat er nu gebeuren gaat. De 
belangrijke onderzoekingen van Van der 
Wouden mogen niet verloren gaan! Laat 
ons dus hopen, dat het nagelaten manu
script in goede handen komt. 

dr. A. J. de Mooy 
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C U R S U S P A L E O G R A F I E 

In de komende herfst en winter zal de ge
legenheid worden geboden om in het ge
bouw van de Gemeentelijke Archiefdienst 
van Leiden, Boisotkade 2A, deel te nemen 
aan een cursus, in het leren lezen van het 
oude Nederlandse schrift uit de 15e - 18e 
eeuw en in de methode van archiefonder
zoek: leren vinden waar de gegevens voor 
een historisch onderzoek te vinden zijn. 

De cursus zal gegeven worden op 14 dins
dagavonden vanaf 26 september 1972 tot 
en met 10 april 1973 van 20.00 tot 22.00 
uur. De kosten zullen 35,- bedragen, in
clusief de copieën van de te lezen en te 
behandelen stukken uit de (Leidse) ar
chieven. 
Aanmelding geschiedt door overmaking 
van ƒ 35,- op girorekening 194276 ten na
me van de Gemeentelijke Archiefdienst 
van Leiden. 

Agenda 

O U D - H O L L A N D S E T E G E L S 

De Stichting Restauratiefonds Grote- of 
Sint Bavokerk te Haarlem zal van 1 tot 
en met 31 augustus 1972 in de consistorie
kamer van de Grote- of Sint Bavokerk (in
gang Oude Groenmarkt) een 
T E N T O O N S T E L L I N G V A N 
O U D - H O L L A N D S E T E G E L S 
houden. 
De tentoongestelde tegels, daterend uit de 
jaren ca. 1580-1800, zijn afkomstig uit de 
verzameling van de heer Dingeman Korf 
te Heemstede. 
De tentoonstelling is geopend op werkda
gen en zaterdagen van 10.00 tot 17.00 uur. 
Zondags gesloten. Entree ƒ 1-, geïllu
streerde catalogus ƒ 3,-. 
De baten van de tentoonstelling komen 
ten goede aan het Restauratiefonds. Het 
bestuur van de Stichting Restauratiefonds 
Grote- of Sint Bavokerk hoopt tevens door 
deze tentoonstelling de belangstelling voor 
dit uiterst belangrijke monument te ver
groten. 

500 J A A R H E T GOOI OP D E K A A R T 

Tentoonstelling van oude kaarten van het 
Gooi. Te beginnen met een ruwe schets 
uit 1472 (één van de oudst© 'kaarten' van 
Nederlands gebied), via enkele produkten 
van 'kaartschilders' en een reeks, kaarten 
van landmeters tot en met een luchtfoto. 
Bij de keuze heeft de bruikbaarheid als 

historisch document als leidraad gediend. 
Daarnaast is in een aantal min of meer 
gedetailleerde moderne tekeningen de ont
wikkeling van bepaalde elementen (gren
zen, bebossing, land- en waterwegen, ver
stedelijking) weergegeven. 
De Vaart, historische afdeling, Vaartweg 
163, Hilversum; geopend dagelijks van 
10 tot 5 uur, zondags van 1 tot 5 uur; toe
gang vrij. 

G O R I N C H E M 

Tentoonstelling 'Gorcum voor 400 jaar; 
het tijdvak 1550-1600'. 
Deze tentoonstelling wordt gehouden in 
het Archiefgebouw, Molenstraat 17 van 
14 juni tot 29 juli 1972. Geopend: maan
dag t /m zaterdag van 14.00-17.00 uur. De 
toegang is gratis. 

R O T T E R D A M 

Van 23 juni tot 21 augustus a.s. zal in het 
Rotterdams Historisch Museum de ten
toonstelling 
' M E T R O T T E R D A M S E V E R V E ' 
worden gehouden. 
Het betreft een tentoonstelling naar aan
leiding van door Museum Boymans-Van 
Beuningen in bruikleen gegeven schilde
rijen. 

R. J. Spruit 
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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 H O L L A N D S E 
STUDIËN, waarvan jaarlijks één of meer delen verschijnen. De H O L L A N D S E 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 H O L L A N D , voor zover voorradig, niet de 
reeds verschenen H O L L A N D S E STUDIËN. 

Historische Vereniging voor Zuid-Holland: gewone leden ƒ 15,- per jaar, 
combinatieleden ƒ 12,- per jaar, gemeenten, waterschappen enz. ƒ 4 5 , - 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 
26 800 34 t.n.v. de penningmeester van de Stichting Contactcentrum, Boshui
zerlaan 11, Leiden. Combinatieleden van de Historische Vereniging voor 
Zuid-Holland betalen de contributie aan de penningmeester van hun plaat-
telijke vereniging. 

Ledenadministratie: De penningmeester van de Historische Vereniging voor 
Zuid-Holland: I. Kuyper, Kamperfoeüelaan 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. 
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