


De Zeeuws-Hollandse buisnering en

konvooiering omstreek s L439 -L440

door

R. DEGRYSE

1 De verschijning van de Zeeuws-Hollandse buis

Er is over de opkomst van de Zeeuws-Hollandse haringvisserij en visindustrie

niet veel bekend. Dit grootscheepse bedrijf ontstond nochtans in dezelfde periode

als de haringkakerij in Vlaanderen, namelijk op het einde van de L4de en in het

begin van de 15de eeuw 1. Nauw verbonden aan het begin van het haringbedrijf
in Zeeland en Holland was, indien we sommige kroniekschrijvers mogen geloven,

het in gebruik nemen van een nieuw type van boot, namelijk de buis z. Het blijkt
evenwel dat het hier meer ging om de aanpassing van een oud scheepstype, dat
nooit volledig verdwenen was s. Vast staat, dat reeds in 1405 bij de tol te Geer-
vliet, nabij Brielle, in de Maasdelta, een buis met koopwaar bevracht, gesignaleerd

wordt n, maar die vroege vermelding is, wat de Nederlanden betreft, uitzonder-

1 R. DranvsB, Oorsprong van hel haringkaken in Vlaanderen (Nederlandsche Historíe-
bladen, Tsfe jg.), Antwerpen 1938, blz.20I-2L9; R. Dnonvsn, Het begin van het haring-
kaken te Biervliet (L 1400), in: Handelingen van het genootschap voor geschiedenis
'Société d'Emulation' te Brugge, dl XCV, 1.958, blz. 72-8L; R. Drcnyss en O. Mus, De
laatmiddeleeuwse haringvísserij, in: Bijdragen yoor de geschiedenís der Nederlanden,
dl XXI, 's-Gravenhage en Antwerpen L966-I967,b12. 82-l2l: blz. L02 e.v.; H. vaN DER

Wlø, The growth of the Antwerp market and the European economy (Fourteenth-
síxteenth centuríes) (Universíté de Louvain, Recueil de travaux d'histoire et de philo-
lo gi e, 4e série, fasc, 28), Leuven L96ß, dl I, blz. 277 -27 8.

2 Dn. H. A. H. Kne¡¡exnunc, Dø zeevisseríj van Holland in den tíjd der republíek,
Amsterdam, t946, blz, L6, naæ de krorLiekschrijvers D. Ver,rus (1645), H. vAN DÀM
(1680) en J. J. RayaBnsBERcH vAN Conrcexe (1551) (uitgave M. Z. Boxhorn 1644),
aangaande ds eorste buizen, respectievelijk te Hoorn (1415), Goedereede (1415) en
Domburg (1427); A. Brtt Mz., De Nederlandse convooidienst, 's-Gravenhage, L95L,
blz. 4, naar Boxhonn (uitgave 1644), betreffende de eerste buizen te Westenschouwen
en Westkapelle en op Coeree (1406). De beweringen van genoemde kroniekschrijvers
steunen evenwel uitsluitend op overleveringen en dus niet op getuigenissen.

3 P. HerNsrus, Das Schífl der hansischen Frühzeít (Quellen und Darstellungen zur
hansíschen Geschíchte, Neue Folge, Band XII), Weimar, L956, blz. 207; R. DEcRysE,
Van'buza' tot 'buíí, de ontwíkkeling van het Vlaamse vissersvaartuig (12de-16de eeuw)
(Ostendianø), Oostende, t972, blz. 137-L58: blz. I37,

4 Stuk van 18 maart 1405. K. Höur,ra.uv, K. Kunze en W. Srerx, Hansi,rches (Jrkunden-
buch,Halle-I-eipzig-München, vanaf t876, deal V, nr. 655, buys: van een bussa de
IVismaría wordt evenwel reeds in e€n oorkonde van 15 augustus L303 melding gemaakt.
Ibídem, deel II, blz.20, - De veertiende-eeuwse buis, had slechts één mast en êê¡ zeil,
zoals blijkt uit een aantekening voor uitgaven van de gemeente Hamburg in 1382:
55 b, pro relormatíone navís dícte butzen et veli ad dictam butzen K. KorrtreN,
Kiimmereírechnungen der Stadt Hamburg, denl I, blz, 336,
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Holland
regionaal-historisch tijdschrift

Holland is een tweemaandelijkse uitgave van de Historische Vereniging Holland, ¿i6
voorts de ræks Hollandse Studiën uitgeeft. Holland en de Hollandse Studiën wordeu
kosteloos aan de leden toegezonden.

R e d a s t i e: J. Fox, G. van Herwijnen, C. Hoek, M. L. J. C. Noordam-Croes,
N. Plomp, J. H. Rombach.

Vaste medewerkers: P. A. Henderikx (bronnenpublicatie), J. G. Kruis-
heer (Hollandse Studiën), R. Rentenaar (bibliografie), H. Sarfatij (archeologie),

W. Vroom (musea).

Kopij (getypt) voor HoIIand alsmede te bespreken publicaties te zenden aan de redactie
secretaris van Holland, îIevrouw drs. M. L. J, C. Noo,rda¡n-Croes, Jan Vethkade 50,
Dordrecht, telefoon (078) 3778L.
Kopij (getypt) voor de Hollandse Studíën te znnde¡ aan de redactiesecretaris van de
Hollandse Studíën, drs. G. vao Herwijnen, Bloemgracht 4, Amsúerdam-C., telefoon
(020) 226232.
Opgavo van publicaties op bet gebied van de geschiedenis van Holland, die door hun wijze
van uitgave gemakkelijk aan de aandacht ontsnappen, gaarno aan de vaste medewerker
voor de bibliografie, drs. R. Rentenaar, Bureau Naamkunde en Nederzettingsgeschiedenis,
Keizorsgracht 569-57t, Amsterdam-C., telefoon (020) 234698.

6,,,-%\!¡1t1r:î./

De H i s t o r i $ c h e V e r e n i g i n g H o I I a n d stelt zich ten doel de belangstelling
voor en de beoefening van de geschiedenis van Noord- en Zuid-Holland in het bijzonder in
haar regionale en lokale aspecten te bevorderen, De vereniging kent gewone leden (perso-
nen) en buitengewone leden (instellingen). Aanmelding voor en inlichtingen over het lid-
maatschap bij de penningmeester: I. Kuyper, Kamperfoelielaan 15, Oostvoorne. De con-
tributie bedraagt f 20,- per jaar voor gewone leden en f 45,- per jaar voor buitengewone
leden. Betaling door middel van overrnaking op postgirorekening nr. 339LZl ten name van
do penningmeester van de Historische Vereniging Holland te Oostvoorne. Zij die in de
loop van een kalenderjaar lid worden, ontvangen kosteloos de reeds in dat jaar verschenen
nummers van Holland (voor zover nog voorradig), evenwel niet de reeds verschenen delen
van de Hollandse Studíën.

Losse nummers van Holland zijn verkrijgbaar door overmaking vaû" f 4,- op postgiro-
rekening nr,424780 ten name van Uitgeverij J. H. Gottmer te Haarlem, onder vermelding
van de gewenste aflevering. De prijzen zijn inclusief portokoaten.
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fijk 5. Eerst zowat twintig jaar later inderdaad vinden we de buis als koopvaardij-

schip voorgoed overal langs de kust van het handelsgebied van de Duitse hanze,

d.i. het Nederduitse en het Nederlandse taalgebied van Danzig tot Sluis, ver-

rneld 6. Vanaf dat ogenblik gebruikt men daar de term 'buis' soms ook voor de

Zeeuws-Hoiiandse vissersboot op haringvangst 7. Blijkbaar ging het hier dus

aanvankelijk om een vaartuig, dat, naar gelang van de economische noodzaak of
de politieke omstancligheden, voor de vrachtvaart langs de kust of op de stromen,

voor de oorlog of de kaapvaart en eveneens voor de zeevisserij kon worden

ingezete. Dit laatste doeleinde, de visvangst en meer bepaald de haringvangst,

zoLLhet op den duur op de andere bedrijfsvormen winnen. Veelbetekenend in dat

opzichl is dat de term 'haringbuis', waarmede de eigenlijke vissersboot bedoeld

werd, pas omstreeks het midden van de 15de eeuw in de bronnen opduikt e.

Overigens werd de buis toen nog steeds zowel tijdens, als buiten het haring-
seizoeî, als vrachtschip, in de koopvaardij ingeze|l0.

Wat we over de eerste Zeeuws-Hollandse buizen, gebruikt in de vrachtvaart of
in de oorlogsmarine, vernemen, laat toe een verder onderscheid tussen grote en

kleine eenheden te maken. Aldus bevonden zich in september en oktober 1418 in
de vloot, die door Jacoba van Beieren, gravin van Holland en Zeeland, op de

5 In de keuren van de stad Brielle van 1405 is er nog geen sprake van de buis, wel in de
daaropvolgende van L445. H. os JecBn, De middeleeuwse keuren der stad Brielle
(Oude Vaderlandsclte Rechtsbronnen,2de reeks nr. 2), 's-Gravenhage, 1901, blz. 43 e.v.;
reeks C, keuren van t445t zieb\z.1,L2, art. lL.

6 Op het einde van het jaar 1427 werd de haven van Southampton (Hampshire, Enge-
land) aangedaan o.a. door een busse de Arnemulhe, een busse de Sclus e¡ ee¡. busse de
Densk. De eerste buis (uit Arnemuiden) was geladen me| 414 tonnen ajuin en vertrok
daarna naa¡ Londen en de tweede (uit Sluis) vertrok met steenkool (carbone). De derde
buis kwam uit Danzig in Pruisen. P. Sruosn, The port books of Southampton or Anglo-
French accounls of R. Florys, water-bailif f and receiver of petty customs, Á..D. 1427-'30
(Publicalions of the Southampîon Record Society), Southampton, I973,b12.6, nrs. 9 en
1,0,b12.8, nr. 18, blz. 14, nr.33 er'b7z. 43.

7 Eind juli L428 werd de Hanzevergadering door haar correspondenten uit Brugge
ervan verwittigd dat de Zeeuwen en Hollanders in zee lagen met rilel 50 off 60 busen,
die to vysche varcn, die zie ghemannet hadden, als zie anders nícht en wusten, dan dat
ziedarmededenunsenschadenwoldendoen.K. HöHrs¡ur\d e.a..,o.c., deelVI, nt.74j,
blief van 25 jtä 1.428.

B Op 5 mei 1420 werd, op zee, v66r Wenduine, een Bretoense baerge gekaapt door líeden
van wapenen wesende in eene buse, die men zeíde dat Oosterlinghen waren, ende hem
ute gltereedt ín Zeelandt, de welke baerge ghevoerdt was in Zeelandt. . . L. Grrrroors-
VrN Sevrnex, Invetúaíre des archives de la ville de Bruges, Brugge 1871,-1878, deel IV,
blz. 370-37L, nr. 956, uittreksel uit de Brugse sfadsrekening van I4t9-I420. B. HtcB-
DoRN, Di¿ Entwícklung der wichtigsten Schífftypen bis íns 19. Jahrhundert (Ver-
öffentlichungen des Vereíns für Hamburgische Geschíchte, F,d.. 1), Berlijn, 1914,
t:12.92-93.

9 In een klacht, ingediend op 1 mei !447, stelden de lieden van Schiedam de arrestatie
cloor burgers uit Pruisen en Lijfland van twee haríngbuísen ín dertien weken aan de
kaak. H. A. Poerrr¿¡x, Bronnen tot de geschiedenís van den OosÍzeehandet (Ríjks
Geschiedkundige Publíkatiën, nrs. 35 en 36), 's-Gravenhage, t9I7, dI. I, 2, nr. 7852,
b12.641.

10 H. A. H. Boer,r,rexs Kna,NeNeunc, Zeescheepvaart ín Zuíd-Holland, 1400-1550 (Zuíd-
It o II on d s e S t u d i ë n, deel XL), 19 6I, b\z. 200 -262: blz. 225 -226.
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Afb. 2 Buis. Koporgravure, gemonogramrneerd met de letters I.M. Omstreeks 1470-1480'

Londen, Science Museum (Copyright).

60

l\4aas tegen Dordrecht ingezet werd, naast enkele koggen, baardsen en pleiten,

ook twaalf buizen, namelijk elf uit Schiedam en een uit Vlaardingen. Elk van

deze tot de strijd te water uitgeruste buizen, uitgezonderd een uit Schiedam, had

een draagvermogen van 80 vâten en vetwoerde, naast de eigenlijke bemaming,

soms nog 50 tot 60 krijgslieden, wat het totaal aantal koppen op zowat 70 tot 80

brengt 11. Sommige onder deze vaartuigen waren van een donderbus of van

rneer dergelijke vuurwapens voorzien en konden, zoals de baardsen en de kleine

koggen, geroeid worden. In de rekening van de uitrusting van de vloot is er

irnmers sprake van de installatie van deze bussen op timmerwerk, evenals van de

aankoop of de vervaardiging van riemen 12. Ook naderhand, in de verdere strijd

tussen Jacoba van Beieren en de opstandige Hollandse steden, zien we de be-

wapende buis op de lJssel en de Lek een rol spelen. Aldus stelde Rotterdam einde

maart 1427 aan Dordrecht voor gezamenlijk negen buizen op de Lek in te
zettertt'r. Op verzoek van Filips de Goede, hertog van Bourgondië, die het tegen

zijn nlcht opnam, rustte het inderdaad een viertal van zulke vaartuigen uit, ten

ei¡cle de schepen van Gouda op de IJssel te blokkeren la. De grote buis, die, als

lL Itcn't, Dirc Haze van Schíedam, mit enen buyss geÍaxeert voir 80 vate ende heef t gevoert
Dirc den Bruyn mít sítten gesellen, dair ltim voir loegeset is van der tüt voirnoemd
50 nobel; Ilem, Dirc díe Bruyn, hoiltman ende onder him 58 gesellen ende enen
frcntpet, glùnck hoir ssoudye in sondages 16 dage in septembri..... Algemeen
I{ijksarchief, Den Haag (hiema afgokort tot A.R.A., Den Haag), 3de afd., Rekeningen
van de Grafelijke Rekenkamer, nr. 10B, fo. 66 vo.-75: rekening van de vloot aangevoerd
rloor llyllem van Montfoirde, admíraal, van 76 sept. tot 28 okt. 1418, ne fo'. 67 vo.,
'lL vo. en74;voor de e1f andere buizen en hun gewapende manschappery zie fo.7l
vo.-72 en passim; J. C. nB JoNce, Gescleiedenís van het Nederlandsche Zeewezen,
7,wo11e, [1869 3], b|z. 36, voetnoot 2. Eén buis uit Schiedarn had slechts een tonnenmaat
van 70 vaten. De bemanning van oollogsschepen werd naar rato van één man per vat
berokend.

12 Itcnt, entle lI/ysschairt van Honswiick uutgeleit hadde van tymmeringe ende anders
aett sínen buyss, daîr hii in voir, alze van . . . . . den stellírtge toter bussen, van yserwerck,
van lymmerloon ettde van 72 ryemen. . . . . A.R.A., Den Haag, Rek. v. d. Graf. Reken-
kamer, nr. 1,08, fo,. 72 en 74 vo., aangaande een buis van Schiedam met een tonnen-
maat van 80 vaten. De met kanonnen bewapende buis van CorneLis Janssone uit
Antwerpen, geleden met zout, werd, bij haar terugkeer van de baai van Bourgneuf, in
dc loop van 1,434, vóór de kust van Co¡nwaies door Engelse kapers gepraaid en naar
.i:¡owey opgebracht. Londen, P.R.O.S. I, Anc. Correspondence, vol. 57, nr.74.

13 Item, upten 26sten dach in maerle (1427), Giltgen gesent mítter stede brieve Tordrecht,
ulso sij ot'ts verboot hadden, dat míjn vrouwen haer zeer starcte mít horen vreenden om
dc Ysel of díe Leck uut te comen, om hem weder the laten weten, dat sij mit zess
buyssen conten wouden voir de Leck, wij wouden mít 3 buyssen aldaer bíj hem comen
om te benemen, dal síj díe Leck, noch díe Ysel niet uut en nxochten..,,.J. H. Uxcen
en Mn. W. Brzelrarn, De oudsle stadsrekenirtgen van Rotterdam (Bronnen voor de
Gesch. v. Rotterdam, III), Rotterdam, 1889, blz. 49, naar de rekening van 1426-1427,
fo. 45.

14 ltent, so mijn genadíge heere van Bourgoeníen ons screel, waert dat díe van der Goude
uutquamen, dat wij alsdan mítten buyssen ende mit anderen scepen mít aI onsser
mochten hem volgen souden, geleyt ín denselven buyssen te waerness 4 vaten bíers, te
tveten ín elken buysse een vat . . . . , , íbídim btz. 74, naar dezelfde Rotterdamse stads-
rekening, fo. 69 vo.
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in tonnenmaat overeenkomt 22. Dil treffend onderscheid tussen grote en kleine

buizen was op zichzelf geen alleenstaand verschijnsel: een dergelijk verschil

bestond ook bij andere scheepstypen, waaronder de kogge 23. Groot of klein, de

viiftiendeeuwse buis had met haar strijkbare mast, die op een galg kon rusten,

.n n1"t haar halfronde ribben, waarover een scheepstent kon worden gespannen,

een typisch voorkomen, dat haar van andere vaartuigen onderscheidde z¿.

De met goederen bevrachte buizen, die we in de eerste helft van de 15de eeuw

øa¡¡freffert, hoorden meestal thuis in Zeeuwse en Hollandse havens, waarvan de

'rrgezetenen vooral aan haringvisserij deden, wat stellig op een gecombineerd

bedrijf wijst. Van dergelijke vrachtvaart met buizen is er sprake te Vlissingen zr,

yeerezß, Arnemuiden zz, Westerschouwen 28 en Brouwershaven 2e \n Zeeland, te

22 Dit blijkt uit de kostprijs van enkele schepen, die Filips de Goede in L436 te Sluis en
olders had aangekocht, ten einde ze,tnet bakstenen en metselwerk geladen, in de h¿ven
van Cala.is tot zinken te brengen: une grant víese nef, appelle crayer, avec les habílle-
mens et estoflemens .. . ,. 240 lb.; une grande nef, appelle passagier, øvec les habille-
mens ...,. 150 lb.; une autre nef, appellee buusse, bien grande ..... 168 lb,; une
autre nef, appellee docghers buusse, avec les habillemens.... 56 lb.; une autre petite
nef, appellee buusse, avec ses appartenances .. ... 42 Ib.; une autre nef, appellee
buusse..... 37 lb. 10 s. Rijsel, Arch. dép. du Nord, B 1957, réceiIa générale des
finances (L436), fo. 439 va. Mlet docghers buusse werd eigenlijk een d.ocgherscepe
bedoeld. Ibidem, fo. 440.

23 H. A. H. Boe¡,rrl¡Ns Knexnxnunc, o.c., blz. 2L4-2t6; P, DE VREE, Geschíedenis yan het
schi p (D e S eizoenen-reeks, nr. 28), Antwetpen, L942, blz, 35-39, 73-7 4.

24 Da twee oudste afbeeldingen vaû de haringbuis dagtekenen respectievelijk van om-
streeks 1480 en 1526. De afbeelding van omstreeks 1480, zijnde een kope,rgravu,re
gemo'nograÍrmeerd LM., behorend bij de roeks scheepsvoorstellingen van de mono-
grammist meester W.4., toont ons een buis met twee staande ma,sten en een viertal
halfronde ribben dwars over het schip, maar zonder tentze.il, en oo,k zondor nettengat.
De tweede afbeelding is te zien op een fragment van een te Antwerpen n t526
gedrukte kaart. Het is een haringbuis met gostreken mast en een scheepstent en liggend
aan de vleet, terwijl twee vissers de netten aan het binnenhalen zijn. Bij de afbeelding
staat te'lezen:. de harinck buys, wat alle twijfel over de juiste identificatie van het
vaartuig uitsluit. De kopergravure van L480 of daaromkent, wordt in het Science
Museum te Londen bewaa¡d en de kaa¡t van L526 (door Jan de Beeldsnijder van
Hoirne) in het Gemeentearchief te Groningen. J. veN Bnvr,eN, Schepen in de Neder-
Ianden, van de late mîddeleeuwen tot het eínde van de 17de eeuw, Amstetdam 1970,
blz, L36-I37; B. v¡x 'r Horr, Jan van Hoírne's map of the Netherlands and the
Oosterscher Zee, printed ín 1526 (Imago Mundi, dl. 11), 1954; Dn. W. A. Le.Nc,
Fischereíausstellwtg der Star des Juíster Küstenmuseums, in; Ostlríesischer Koeríer,
jrg. L04, nl. 208 (8 september 1971).

25 dat Symon Oertssoene (uit Vlissingen) mit vele synen gesellen, uren medeporters, gereet
hadden tesa.men een scip, geheten een buysse, omme mede te haringe te varen . , .,
B. Kusrø, Quellen zur Geschichte des Kölner Handels und Verkehrs ím Mittelaltet,
Bonn, 1918-1934, 4 delen, dl. I, blz. 333-334, îr. 969, brief van Keulen aan Vlissingen
van 23 okt. L44I; zie ook blz. 332-333, nr.966, brief van Keulen aan hertog Fitps de
Goede. Beide brieven hebben het over een vermeende aanval van Keulense burgers op
genoemde buis in de nabijheid van Great Yarmouth.

26 omnia el singula bona et mercimonía pronunc onerata ín quadam navi de Veris, dícta
vulgariter een buys, quam ducit et vehít per maría tamquam príncípalís gubernator et
nauta Cornelíus Dijckgrave..... H. J. Svrr, o.c., dl. I, I,blz. 1027, ¡f . L601, brief
van het gemeentebestuur van Bergen op Zoom van 17 okt. 1469.

21 Zi.e vootnoot 6.
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oorlogsschip, van een voorkasteel kon worden v-oorzien rs, werd in vredestijd

vooral in de koopvaardij, meer bepaald in die of Denemarken en Noorwegen

ingezetro. Omstreeks 1500 moet uit dat scheepstype' dat tot dan toe als Noort-

vaerd.ersche buysche bestempeld v/erd 1?, de karveelbuis ontstaan zijn. Di! soort

grote buis in karveelbouw, dat verder in de koopvaardij op de Skandinavische

landen gebruikt werd, zou nog gedurende de hele 16de eeuw ingezet blijven ta.

Naast de grote buis treffen we, vrijwel van meet af aan, ook de kleine buis aan,

nj het aanvankelijk in mindere mate le. Het was een boot, waarvan de tonnen-

maat soms maar 15 vaten en de bemanning slechts zeven koppen bedroeg, maar

rilaarmede met een vracht koopwaar toch naar Engeland overgestoken kon wor-

den zo. Scheepjes van dat type hoorden ook thuis te Hamburg of bevaarden de

Wezer 21. Een grote buis kostte in 1436 minder dan een kraaier, maar toch nog

vier maal zoveel als een kleine buis, wat inderdaad ongeveer met de verhouding
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1.5 Van eyne buse met eynem vorkastel, geladen met zout, wordt melding gemaakt in een

tijst met de opsornrning van de schade, die de Z,eouweî en de Hollanders burgers uit
Pruisen en Lijfland in do periode L438-L458 berokkend hadden. H. A' Poer-rvrer, o.c.,

deel I, 2, blz. 796-834, nr. 2205, zie blz. 8t7.
16 dat sü dynem Hugenzon ende scipper Aílbairn van Schidamme) enen buyse, geladen

met ko,u¡s, sullen mogen voeren in Denemerken oÍ'Í tot coppenhaven , . . . , ibidem,

blz. 415, nr.1522, vergunning op 12 juli 1.44L doot Filips de Goede, hertog van Bour-
gondië, aan genoemde koopman en zijn schipper verleend.

Í* ..tt buisse, comende uut Norewege en geladen me, stenen, wordt gewag gemaakt

in de stadsrekening van Veere ovor het jaar L456, rubriok van de uitgaven, 10de maand

Lste week (augustus 1 - 8). H. J. Srv¡lr, Bronnen tot de geschiedenís van den handel met

Engeland., Schottand en lerland, deæ|I,2 (Rijks Geschíedkundíge Publikatiën' ü' 66)'

's-Gravenhage 1928, blz. 930, nr. 7456.

Ij De Noortvierdersche buysche kon zowel in de koopvaardij, als in de haringviss,errij

ingezntworden. Dat blijkt uit de ordo,nnantie van 19 iúr 1482, betreffende de uitrusting

va} twaalf konvooischepen tot bescherming van de haringbuizen tijdens de teelt van dat
jaa¡. A. Bnt-191.2., o.".,blz' 17-18 en bijlage VII, blz. I49-l51,,tekst-va¡r he't stuk'

18 
'DR. 

S. p. Heer, Brielle als vríje en bloeiende handelsstad in de 15de eeuw (Bíidr. voor

Vaderl. Gesch, en Oudheidk.,4de reeks, 6de deel), 's-Gravenhage, 1907, blz' 7-66,

blz, 57. - volgens A, Coenenzoon in diens vischbook, hadden de kerveelbuysen e.erl

draagvermogen van 30 tot 36 last haring, d.i. 60 tot 72taten" maar dit dan omstreeks

de jaien t5i7-L578, toen de buis reeds een eerste evolutie ondergaan had. Dn. H. E'

vAÑ GELDER, Gegevens betrelfende de haríngvisserii op het einde der 76de eeuw, in"

Bíjdragen en mededeelingen v. h. Híst. Genootschap, gevestigd te (Jtrecht, dL.32, 1911,

blz. I-62:blz.57-62, bijlage nr' Y. Zieblz.57.
19 Op 20 nov. 1438 verle€nde hertog Filips de Goede aan ooderdanen van de graaf van

Oõsþrvant de toelating een cleyn buyskin met zes lasf haring Þ bevrachten, om zich

daarme.de te Hamburg vrij te kopen en daarna met andere goederen naar Brielle terug

te keren. H. A. Po¡r,vr¡,1*,-o.c., di' l, !,blz' 360, nr' 1368, naat A'R'A' Den Haag, Hof
van Holland (hierna: H. v. H.), 2de Memoriale Rosa, fo' 248'

20 Op 8 maart 1437 nam de Engolse koning, door uitreiking van een wijgeleide, onder

ziin bescherming quandam navem d-e lVyke up See ín Holandia, vocatam Ie buse, alías

dictam la Houdin Reys, portagií quíndecim doliorum vel infra, unde Arnaldus Bertel'

mewesone est magister, cunt sex marinariís ac mercandísis et bona ín eodem regno

regìs vendendo etTlías mercandísas íbídem emendo..... H. J. Srvfit, o.c. dl.l,2,blz.
681, nr. 1099.

2l Lí{¡e¡.uit Groningen beroofden in de loop va¡. 1425 de Hamburgers op de Weser van

ene clene buczen, geladen mot acht last aan koopwaar. K, Hönr-sA,Ulvf e.a., o.c., d|. vI,
n¡. 606.



Brielle¡o op Voorne en te Schiedam3l, Rotterdamsz en Wijk aan Zeeas in

ÉIolland. Daarnaast nochtans worden in dat laatste gewest ook Dordrecht 3a,

Llaarlem 
35 en Floorn:r0 als thuishavens van koopvaardijbuizen vermeld. Op te

rnerken is dat de voornaamste onder deze havens in het bekken van de Beneden-

|4aas geconcentreerd lagen. Het waren Brielle, Schiedam en Rotterdam, die

tevens aanvoerhavens en stapelplaatsen van haring waren, en Dordrecht, dat de

niet te versmaden rol van haringmarkt speelde. Opvallend is ook dat de buis als

vrachtschip zeer dikwijls voor het veÍvoer van zout en natuurlijk ook van haring

werd ingezet. Haringbedrijf en zouthandel, ook op Schonen, vulden elkaar aan sz.

2g quod quadraginta saccí lane.. ... quarto díe Noventbris ín portu predicto (Kyngeston
super Hull) in quadam naví, vocaÍa Ie busse de Selandia, tnde Nícholaus Ortessone
adtunc fuit magister, sin'tiliter eskippati luetunt ad partes exteras traducendi .....,
lI. J. Str¡Ir, o.c., dl. I, l, blz. BB4, nr. 1369, stuk van 6 maatt 1451. De desbetreffende
buis droeg de naam James de Weslerscowe, ibidem, voetnoot 1.

29 In november 1436 weld te Crorner in Engeland beslag gelegd op de goederen van
Henricî Bolle de Browysltavene ín Selandia, nngístr'í cujusdam navis, vocate le busse
de Selandia, ibident, blz. 683, nr. 1106, stuk van 6 oklober t437.

30 Het schip vanPetir llilliamson van Brielle, tlte buysse of Bríele, werd op een bepaald
ogenblik - tussen 1465 en 1471 - in Engeland wederrechtelijk voor 30 pond verkocht.
Ibidem,blz. L037,nr.1.6L9, gedateerd rnei, maar zonder jaartal.

31 Op 28 okt. L440 kreeg Dirc Jonge, poorter van Schiedam, die kort tevoren met zijn
buysse door lieden van Hamburg gearresteerd was en aldaar gevangen lag, van hertog
Filips de Goede de toelating, indien hij zich kon los kopen, met bier of andere hanzea-
tische goederen terug te keren, ten einde aldus enige vergoeding voor het geleden
verlies te bekomen. H. A. PoertialN, o.c., dl. I, I, blz. 396, nr. 747I, naar A.R.A., den
Haag, H. v. H., 4de Mem. Rosa, fo. 67.

32 Vissers van Rotterdam en Schiedam zouden op 21 sept. 1438 een schip uit Danzig, dat
rutet de hanzeatische vioot op weg naar het Zwin was, beroofd hebben en een gedeelte
vandelading inhunbuszen overgescheepthebben. Ibídem,b12.36I,ff.1372, stukvan
1B dec. 1438.

33 l{et schip van Claes Claeszoon uitWyk up se, le buysse geheten, werd op een bepaald
ogenblik, waarschijnlijk einde 1440, door Engelse zeerovers genomen en naax Beaulieu
(co. Southampton) opgebracht. H. I. Svrrr, o.c., dl. I, 2, blz. 750, nt. 72!1, stuk van
3 febr. 1447.

34 Op 24 augustus 1429 werd te Scarborough een hoeveelheid wol geladen in quadam
naví, vocata le bussche de Duredraghe, unde Johannes Maltesone adtunc fuít magíster,
ad partes exteras cariandas . . . . , ibídem, dl. I, 1, b1z, 644, nr. 1035, stuk van 27 jan.
L43L.

35 Op 5 maart 1438 zou te Leigh (co. Essex) aan boord van een klein schip, the bus, lit
Flaarlem (Herlam), een vijftal bemanningsleden door een Engelsman vermoord ge-
worden zijn. Ibidem, I, blz. 733, nr. 1182, stuk van 28 maart 744O.

36 Omstreeks 24 juni 1437 zou Gerardus Johannes Coppenzoon van Hoorn op zee, nabij
de plaats op t Zîj, (de Ho;llandse 'Zijde') door Engelse kapers uit Lynn overvallen
geworden zijn en daarbij zijn schip, een buys, geladen met Pruisische goederen, ver-
lorenhebben. Ibídem, I,2,blz.'/90-796,nr. 1257, stukvan 22 jan.7443,zijndeeen
lijst van klachten uitgaande van lieden van Hoorn, betreffende de schade hen door de
Engelsen aangedaan. Zie btz. 794.

37 Lieviin Sent en Rengher Janssone. scípmannen van Zierixee, verklaarden in 7444, in
verband met de aangifte van de schade, die de 'uitleggers' van Bremen omstreeks mei
1443 hun medeburgers aangedaan zouden hebben, daf ze te Scltonen gevischet hadden
en aldaa¡ van lieden van Wismar een en ander over de aangeklaagde feiten vernamen.
H. A. Poeuvr¡,N, o.c., dl. I, 2, blz. 508 e.v., nr. L'736, stuk van 23 jtä 7444. Zie b\z. 5L7.
Met Schonen werd Scanië, de zuidpunt van Zweden, toen aan Denemarken, het
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i¡ Vlaanderen werden dat jaar, in september, door Duinkerke, wel degelijk

ftonvooischepen tot bescherming van de vissers uitgestuurd 43.

De begeleiding van de Zeeuws-Hollandse vloot van haringvissers werd pas een

jaar later voor het eerst georganiseerd' Op 9 iuli 1439 gaf Filips de Goede,
'¡ertog 

van Bourgondië, in zijn hoedanigheid van graaf van Holland en Zeeland

en in naam van de raad, ridderschap en goede steden van de beide gewesten, het

bevel over te gaan tot de uitrusting en bewapening van tien buizen en twee

hulken, die tegen het einde van de maand, meer bepaald tegen de 28ste, gereed

moesten zijn. Zes buizen en een hulk moesten worden uitgereed en bemand in

Zeeland bewesten de Maas en vier buizen en een hulk in Holland beoosten die

súoom. Elk van de buizen diende met vijftig krijgslieden, staande onder vier

kwartiermeesters en een hoofdman, bemand te worden en dit ongetwijfeld naast

de eigenlijke bemanning, bestaande uit stuurman en bootsgezellen. Ook de beide

hulken moesten van krijgslieden voorzien worden en wel van honderd man en een

kapitein op elk schip. Deze twee kapiteins hadden het opperbevel respectievelijk

over al de zeelieden en krijgslieden van Zeelartd of Holland. Elk van hen moest

dan ook op de hulk, waarover hij het bevel voerde, eigen kwartiermeesters

aanstellen. Al de gewone manschappen moesten bij hun aanmonstering een eed

van trouw, onderdanigheid en gehoorzaamheid ten opzichte van alle bevelen,

hun door hun kapitein, hoofdman en kwartiermeester gegeven afleggen. Ook de

hoofdlui en de kwartiermeesters dienden, ten overstaan van hun kapitein, der-

gelijke eed te zweren. De ordonnantie bepaalde verder dat slechts aan kaap-

vaart ten nadele van de schepen, varende naar het oosten of uit die richting
terugkerend, en van de Spanjaarden en Bretoenen gedaan mocht worden. Uit-
zondering op deze regel moest worden gemaakt voor de vaartuigen en goederen

horende aan lieden van Bremen of herkomstig uit Ditmar of het gebied van de

koning van Denemarken, maar de buit daardoor opgeleverd, die in de Zeeuwse

of Hollandse havens aangevoerd werd, mocht niet worden gepart, daar het slechts

om arrestatie ging. Het delen van de buit door de kapers gemaakt, diende in
verstandhouding te gebeuren. Indien er onder de beide hulken en de tien buizen

drîngentesímo trícesímo octavo de mense mají velavít de Schíedatn in marí cum
quadam nave, dicla een buysse, oppído de Rotterdam pertínente, quinquagenta homi-
níbus armatis fulcita, cujus dictus Theodericus conquerens erat magister, ad specland.um
Australes dictos Oosterlíngen et eos compescendum, quí protunc luerunt inímíci
Hollandrinorum, Ipso veníente cum nave predícta cum quodam Gerardo Nycolaí de
Schyedam, qui etíam cum una buyssa velavit de Schyedam propter eandem causam,
juxta quandam congregacionem navíum Anglícarum numero quatuordecim..... tunc
temporis ín marí essentíum círca locum, dictum díe Schílde, vocati sunt a dictis
Anglicis. . , . , H. J. Surt, o.c., dl,I,2,blz,778-782, nr. 125t, klachten van de gemeente
Rotterdam over do schade door de Engelsen aan haar burgerr berokkend. Zieblz.780,
Met 'het Schild' werd hot voorland ten zuiden van de Washbaai bedoeld.

43 Filips de Goede had zich in 1435 met de Franse koning verzoend en was het jaar nadien
overgegaan tort de belegoring van Calais, het Engelse steunpunt op het vasteland. Dit
verwekte een kentering in de toen aan gang zijnde Honderdjarige oorlog. Gedu¡ende
een paar jaar heerste dan ook tussen Vlaanderen en Engeland vijandelijkheid. Vandaar
de Duinkerkse konvooiering in 1438. R. Dscnvss, De Vlaamse haríngvísseríj onder
Engelse vríjgeleide van 1441 tot 1444, in: Mededelíngen van de Marineacademíe van
België, boek){) I, 1969-1970,b12. t-36: blz.3.
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De oudste stedelijke keuren tot regeling van hqt opkomend haringambacht i'
Holland en Zeeland waren die van Schiedam en Brielle, respectievelijk van

!434s8 en!445 se. Deze datazijn betekenisvol, omdat zich tussen deze twee jaren

een periode van inzinking voordeed, die haar dieptepunt bereikte in de jaren

7438-7447, tijdens het conflict tussen de Hollands-Zeeuwse en de Wendische

steden. Juist voor deze cruciale jaren beschikken we over enkele documenten, dis

ons een idee van de omvang en de rol van het toenmalig Zeeuws-Hollands

haringbedrijf kunnen geven. Deze stukken betreffen welislvaar uitsluitend de

organisatie van de konvooiering van de Zeeuws-Hollandse Yloot van haring-

schepen in 1439 en 7440, maar toch bevatten ze ook interessante gegevens aan-

guurrd" de haringvisserij zelf en de buisnenng. Ze staan opgetekend in een van de

registers van het Hof van Holland, in het Algemeen Rijksarchief te 's-Graven-

hage ao.

2 De Zee:uws-Hollandse buiskonvooiering in 1439

Eigenlijk werden in het kader van de algemene mobilisatie voor de oorlog tegen

de zes Wendische steden en de hertog van Holstein reeds eind mei 1438 een

zeker aarrtal bewapende buizen, naast andere oorlogsschepen' in zee gestuurd4l'

Een van deze tot de strijd uitgeruste buizen, een boot uit Rotterdam, met vijftig

krijgslieden aan boord, werd 1eeds onmiddellijk na de afvaart uit Schiedam door

een Engels smaldeel, bestaande uit veertien eenheden, voor de kust van Suffolk

en Norfolk gepraaid en geplunderd. Daar ze zic}, in gezelschap bevond van een

andere buis, die overigens eveneens aangerand werd, mogen we misschien ver-

onderstellen dat ze tevens een bewakingsopdracht uitvoerde. Of deze taak ook

de beveiliging naderhand van de vissersboten op weg naar de haringgronden

tijdens da vroege haringvangst inhield, lijkt echter onwaarschijnlijk, rekening

houdend met het tijdstip, waarop het incident plaats vond ¿2. Wat er ook Yan zii,

centrum van de Deense haringvisserij en van de hanzeatische haringindustrie, bedoeld.

voor hot vervoer van zout of haring mot buizen, zie de voetnoten 16 en 19.

38 K. Hsenrxc1-, Rechtsbronnen der stad Schíedam (Werken der Vereníging tot uitgave

der bronnen van het oude vaderlandsche recht,2de reeks, nr. 6), 's-Gravenhage,1904,

b12.232 e.v.; H. Ä. H. KneNsNeuP(G, Het afslagwezen voor de vísserij ín het Beneden-

Uiassrø¡ud, 1400-1600 (Zuidhollandse Studiën, dl. 19, 1954, btrz. 72-92t blz. 80-8L.

39 H. psJacpu, o.c.,blz. 43 a'v.; Dn S. P. Heer, o'c., blz.36-37'
40 P, A. S. vAN LIMBuRG Bnouwnn, Boergoensche charters (1428-1482)"s-Gravenhage,

1868, blz. 5t-52 et 57-58, vermelding van zes van de zeven betrokken stukken, naar

inveítaris nr. 8, Hof van Holland. Twee van deze documenten werden gepubliceerd

door A. BrrLMz., o.c.,blz' 144-146, bijlagen II en III'
41 T. S. JANSMA, phìtippá Ie Bon et la guerri Holløndo-W'ende (1435-1441), i¡: Revue du

Nord, dl. XLII, nr. 165,b12.9-18; Pnor. J. C. M. Wen¡srxcr, van vloothoofdên en

zeeslagen, Amsterdam, I94ln, blz' 8; H. A. Porr-n'ren, o'c', dl' I, t, b1z' 343-344, nr'
i¡ZZ, 

"-áonnuotie 
van hertog Filips de Goede van 16 mei 1438, waardoor tot de

mobílisatie van alle gfote schepen, als hulken, kraaiers, ballengiers, buizen, evers en

soortgelijke vaartuigen, overgegaan werd'
42 lrcml Theoderícus de Ileyde . . . . . ratíÍicavít, quod anno domíní míllesímo qua-
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Afb. 4 vissende haringbuis. Detail van de tekening Zelandíae Desciptio van A. van den

Wijngaerde. Omstreeks 1548-1550. Antwerpen, Nafionaal Scheepvaartmuseum.

eenhedèn waren, die iets veroverd hadden, dan moest het parten ervaî scip scip

gelycke geschieden, met dien verstande, dat een hulk met twee konvooibuizen

gelijkgesteld werd. In geval vissers aan het kapen deelgenomen hadden, was het

gelroden de deling te doen volgens de regel man møn gelyc.

Belangrijker dan dit tuchtreglement is voor ons onderwerp de regeling van de

heffing van het lastgeld op de aangevoerde haring tot bekostiging van de uitrus-

ting van de twaalf konvooischepen. De hertogelijke ordonnantie stipuleerde op

dat punt de inning van een bijdrage van dertig groten per last verse of gekaakte

haring, voor de ene helft te betalen door de stuurlui van de betrokken vissers-

boten en voor de andere helft door de kooplui. Het was evenwel de stuurman,

die na elke reis voor de eerlijke vereffening van deze heffing verantwoordelijk
gesteld werd en dientengevolge bij de storting ervan onder ede diende te ver-
klaren hoeveel vis hij gelost en verkocht had. Van de opbrengst van het konvooi-
geld, geheven op de haring, die door uitheemse buizen aangevoerd werd, zou een

derde naar de Hollanders gaan en de rest, zijnde twee derden, naar de Zeeuwen.
Tenslotte regelde de ordonnantie nog het kaken van de gevangen haring. Dit
kaken mocht eerst vanaf 1 augustus gebeuren en de stuurman moest op elke ton
zijn merk plaatsen, telkens op straf van boete. In geval van niet naleving daarvan,
kon de betrokken vis zelfs in beslag genomen en verbeurd verklaard worden aa.

Op 26 augustus, ongeveer een maand na het uitvaren van de vloot van vissers-

boten en konvooischepen, stelde Filips de Goede, namens de raad, ridderschap
en steden, Willem van Alcmade, baljuw van Schiedam, benevens Pieter Claes
(ierytszoon en Philips Melissoon, aan als ontVangers van het lastgeld te Rotter-
dam, Schiedam en elders in Holland beoosten de Maas, vanwaar men voor de
haringvangst zee gekozen had of nog zee zou kiezen. In de aanstellingsbrief
dienaangaande vernieuwde de hertog zijn aanmaning tot de stuurlui tot eerlijke
uitbetaling van het door hen en de kooplui verschuldigde lastgeld en tot het
aanbrengen van hun merk op de tonnen aangevoerde kaakharing a5. Dergelijke
ordonnantie inzake de aanstelling van ontvangers van dezelfde belasting it Zee-
land bewesten de Maas ontbreekt. Wel volgde op 30 augustus een nieuwe
verordening in verband met de aanzuivering van het tekort, dat men inzake de
opbrengst van deze inning voorzag. Eigenlijk betrof het hier, wegens de verdeeld-
heid van de betrokkenen, de bekendmaking van twee verschillende overeenkom-
sten aangaande deze kwestie. Inderdaad, terwijl het lastgeld onveranderd bleef
voor het gewest Holland en de steden Brouwershaven en Brielle, waar men
akkoo¡d ging om met andere middelen het financieel tekort te dekken, werd die
heffing te Ziertkzee, Veere, Westenschouwen, Vlissingen, Westkapelle en Zo:ute-
lande, d.i. in de meeste Zeeuwse aanlegplaatsen, tot één 'rijder' of halve nobel
verhoogd a6. Deze dubbele regeling gaf evenwel naderhand aanleiding tot een
geschil tussen Zierikzee en Brielle, die gezamenlijk een van de konvooischepen
uitgerust hadden. Deze uitrusting was gebeurd op basis van één bewapend vaar-
tuig voor iedere groep van vijfentwintig vissersboten. Om dit quorum te bereiken

44 Bijlage I. - Een last bedroeg 10.000 stuks haring of twaalf tonnen kaakharing.
45 Bijlage IL
46 Bijlage IIl.
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Afb. 5 Vissende haringb¡izen, ventjager en kapersschip. Detail van de tekening Zelan-
diae Descriptio van A. van den Wijngaerde. Onrstreeks 1548-1550. Antwerpen, Nationaal
Scheepvaartmuseum.
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had ZieriÞ,aee van Brielle de toezegging van zeven haringschepen verkregen. \¿
afloop van de haringcampagne eiste het evenwel lan elk van deze Brielse vaar-
tuigen een bijdrage van 9 pond 16 schellingen in groten of in het totaal 68 pond
12 schetlingen, wat door de stad Brielle afgewezen werd. De Briellenaars voerden
inderdaad aan, dai elk van de betrokken zeven boten slechts 36 last haring gelost

had, waarvoor enkel een lastgeld van 30 groten per last of 4 pond 10 schellingen
te betalen was. Toch werd Brielle het jaar nadien, op 4 augustus 1440, door de
heer van Bungnicourt, sprekend narnens de vorstelijke raad, tot betaling aan
Zierikzee van de geëiste bijdrage veroordeeld ¿2.

Dank zij de bijzonderheden, voorkomend in het stuk tot regeling van het
geschil tussen Zierikzee eî Brielle, kunnen we de hertogelijke ordonnantie van
9 juli 7439, i.nzake de uitreding van tien bewapende buizen en twee dito hulken,
nader toelichten. Aangezien voor iedere groep van vijfentwintig haringschepen
één konvooischip uitgerust diende te worden, betekende dit een te konvooieren
vloot van 150 vissersboten voor de zes bewapende Zeeuwse buizen en een van
100 voor de vier Hollandse oorlogsbuizen, wat neerkwam op een totaal van
zowat 250 vaartuigen, die dat seizoen aan de haringvangst zouden deelnemen.
Datzelfde aantal, 250 eenheden, voor de totale vloot van haringschepen vinden
we ook in 1476 in een verzoekschrift, dat toen, namens de gewesten Holland,
Zeeland en West-Friesland, door de gemeenten Brielle en Schiedam aan het
Parlement te Mechelen gericht werd a8. In onze berekening betrekken we dan ook
niet de twee bewapende hulken, aangezieî ieder van hen heel waarschijnlijk op
basis van één groot konvooischip per gewest uitgereed diende te worden. Waar de

tien oorlogsbuizen uitgerust werden, weten we niet, op éên na, de buiskonvooier,
die te Zierikzee werd bewapend. Naast deze havenstad, waren in Zeeland en

Voorne vooral Brielle en Brouwershaven belangrijke aanvoerhavens van haring,
zoals in Holland Rotterdam en Schiedam. Gaan we, aan de hand van latere
gegevens na, hoe de samenstelling van de Hollandse vloot van haringschepen kan
geweest zijn, dan vinden we ín 7477 voor Rotterdam 36 eenheden, Schiedam 24,

Vlaardingen 12 en Noordwijk 20, wat een totaal van 92 vaartuigen geeft, waarbij
echter de vissersboten uit Waterland of Noord-Holland niet meegerekend zijn ao.

Ongetwijfeld weken deze cijfers niet zoveel af van die uit 1"439, die we niet
kennen. Yoor Zeeland met Voorne is het moeilijker zulk een berekening te
maken. It 7477 hadden 40 tot 50 haringschepen Brielle als thuishaven, waarbij
nog een zeker aantal moet worden gevoegd uit 'Waterland, dat toen van de

Brielse haven gebruik maakte. Dat bracht het totaal op zowat 80 eenheden 50.

47 BijlageV.
48 Dn S. P. H¡er, o.c., blz. 65, bijlage. Ontleding naar het stuk in A.R.A., Den Haag,

verz. handschriften, inv. nr. 2 a (Ms suppl. Van Mieris, nr. 96, handschrift).
49 DR S. P. Heex, o.c.,b12.50, naar R. FnurN, Enqueste ende informatie up t stuck van

der reduclie ende relormatie van den schiltaelen . . . . . gedaen in den jaere 1494,Leiden,
t876.

50 R. Fnurx, o.c., blz. 44, 46 en 50, vooral naar een 'informatie' of onderzoek van 1527,
maar opklimmend tot vóór 1481, jaar tijdens hetwelke Brielle een twintigtal buizen
verloor, die door de Fransen gekaapt of vernietigd geworden waren. - De 'informatie'
va¡ 1527 heeft het eigenlijk op één plaats over 60 of 70 butzen, die Brielle als thuis-
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Aangezien Brielle voor de uitrusting van een bewapende buis met Zierikzee
samenwerkte, mogen we veronderstellen, dat het daarnaast zelf nog zulk een

vaartuig of misschien zelfs twee dergelijke schepen in de vaart gebracht had, wat
aanvaardbaar is met een vloot van zowat 32 tot 57 haringschepen. De overige
Zeeuwse vissersboten, ongeveer een honderdtal, hoorden thuis te Zierikzee, Yee-
re, Vlissingen, Brouwershaven, Westenschouwen en Zoutelande.

Bij het onderzoek naar de omvang van de Zeeuws-Hollandse vloot van haring-
vissers kan de vraag gesteld worden tot welk scheepstype de betrokken vaartuigen
meestal behoorden. In de oorkonde betreffende de regeling van het geschil tussen

Zierikzee en Brielle worden de vissersboten in kwestie hetzij haringschepen, hetzij
eenvoudig schepen genoemd. Toch droegen in de hertogelijke ordonnantie van
9 juli L439 de vaartuigen van buiten Zeeland en Holland, die in beide gewesten

haring zouden aanvoeren, de naam buizen. Feitelijk werden in die tijd, samen

of naast elkaar, de termen scepen ende buyssen voor dezelfde vissersboten op
haringvangst gebruikt, zoals blijkt uit de brief van 26 augustus 1439 aangaande

de aanstelling van de baljuw van Schiedam tot ontvanger van het lastgeld in
Holland 51. De term buys verdrong naderhand vrijwel volledig het woord harinc-
scþ. Ongetwijfeld was dit het gevolg van de technische evolutie, die met het
haringkaken aan boo¡d van de vissersboten ingezet werd. De tien bu2en, die in
juli 1,439 als konvooischepen in dienst genomen werden, moeten vaartuigen met
een tonnenmaat van 70 tot 80 vaten geweesl zljn, aangezien zij, naast hun gewone

bemanning, elk vijftig krijgslieden en vijf officieren konden vervoeren. Het is best
mogelijk dat dergelijke grote buizen, naast de kleinere, toen reeds in de haring-
visserij gebruikt werden. Indien zo, dan konden ze een lading van 35 tot 40 last
verse of gekaakte haring bergen. Op te merken is dat tot dan toe het voornaamste
grote haringschip de korver of het korfschip was sz.

Over de hoeveelheden haring, die tijdens de 'teelt' van het jaar 1439 gevangen
en aangevoerd werden, vernemen we eigenlijk niets. Toch beschikken we over
één gegeven, dat ons daarover enig idee kan geven. In hun geschil met Zierlkzee
beweerden de lieden van Brielle dat elk van de zeven vaartuigen, die zij met
eerstgenoemde gemeente hadden laten samenwerken, niet meer dan gemiddeld
36 last zou opgebracht hebben, dit natuurlijk tijdens de twee of meerdere reizen

haven hadden, en op een andere plaats oq/er 50 buizen van de Briellenaars znlf. In t4'17
hadden, volgens een enquête va¡ 1494,40 buizen uit Waterland de gewoonte te Brielle
te havenen. Naderhand reedden deze vaartuigen uit te Rotterdam, Schiedam en olders.

51 Bijlage IL
52 Tijdens het eerste halfjaar van 1410 werden enige vissers uit Brouwershaven door de

Schotten beroofd, toen zij mit horen korfscepe ín der zee geyaren v)aren om haríng te
vangen..... H. J. Snarr, o.c., dl. I,b12.541,, ff. 873, oorkonde van 14 juni, uitgaande
van graaf Willem VI. Vermelding naar F. vex Mrenrs, Groot charterboek der graven
van Holland, Zeeland en heeren van Vriesland, Leiden, 1753-L756, dl. IY, blz, t46.
In 1445 wordt de korver ook in de keuren van Brielle van dat jaar vermeld. H. oe
Jecen, o.c., blz. 156-160. De korvers voerden vooral korfharing of vroege haring,
gesteurd in manden, en kabeljauw aan. Volgens de kroniekschrijvers waren het voor
die tijd grote vissersboten, die zelfs voor de kaapvaart konden wo,rden ingezet.
R. Dncnvse, Van'buza' tot'buis',b12,143-L44. Inzake draagverrnogen stond één last
gelijk aan twee vaûen.
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Afb. 6 Haringbuis aan de vleet. Dotail van afb. 1

van de betrokken vissers. Zlj willen dan ook niet meer dan 30 groten per last

betalen, wat inderdaad het lastgeld was dat door de eigenlijke Brielse vissers

verschuldigd was. Zierikzee eiste integendeel heel waarschijnlijk, naar we veF
moeden, per schip een bijdrage berekend op een gemiddelde aanvoer van 48 last
naar rato van één 'rijder' of 49 groten per last õ3. Indien zo, dan zou dat kunnen
betekenen dat de 250 Zeettws-Hollandse vissersboten in genoemd jaar in het
totaal ten hoogste circa 9.000 last verse en gekaakte haring gelost hadden, daar
waar de verwachte aanvoer op ongeveer 12.000 last geschat was. Dat is evenwel

een veronderstelling, die zich aan verdere verificatie onttrekt.
De opbrengst van het lastgeld, met toevoeging of niet van andere financiële

middelen, was na de beëindiging van het haringseizoen, zoals voorzien, absoluut
onvoldoende om de onkosten voor de uitrusting van de twaalf konvooischepen
volledig te dekken. Eigenlijk weten we niet op welke voet de opbrengst van dat
geld onder de tien bewapende buizen en de twee hulken verdeeld diende te

53 Zíenkzee eiste van elk van de zeven Brielse schepen 9 lb. 16 s. grolen, bedrag dat

- toevallig of niet - door 49 deelbaar is en als quotiënt 48 geeft (9 lb. 16 s. gr. =
2.352 er.). De waarde van de gouden'rijder'' of philippus stond gelijk aan die van een
halve nobel. De nobel zelf werd tussen 24 juni 1439 en 24 iuni 1.442, volgens de toen
geldende wisselkoers, aan 98 groten gequoteerd, wat neerkwam op 49 groten voor de
'rijder'. M. R. THIerura.lxs, Bozrgogne et Angletete, Relalions poliliques et écono-
miques entre les Pays-Bas bourguígnons et I'Angleterre, 1435-1467 (Uníversíté libre de
Bruxelles, Travoux de la Fqculté de Philologie et Lettres, dl. XXX), Brussel, 1966, blz.
L74 er345-346.
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worden. Indien voor Holland ten oosten van de Maas een globale regeling gold,

$/aarvoor een ontvanger, bijgestaan door twee helpers, had in te staan, dan blijkt
dat niet zù te zijn geweest voor Zeeland en Voorne, gezien het geschil tussen

Zieúkzee en Brielle nopens de vereffening van de uitreding van een van de

konvooischepen. In het raadsbesluit dienaangaande lezen we inderdaad, dat elk
van de beide steden als kassier voor haar eigen bewapende vaartuigen was

opgetreden en dat dit ook zo zov blijven gedurende het nieuwe haringseizoen,

meer bepaald wat de inning van de lastgelden aanging 5a. Naast Brielle blijkt ook

Brouwershaven in 1439 bij de uitreding van een konvooischip zelfstandig te zijn
opgetreden. Deze twee steden sloten bovendien, inzake de financiering van de

te verwachten tekorten bij de heffing van het lastgeld, een overeenkomst met
I-Iolland ¡¡. Dit alles wijst er ongetwijfeld op, dat de Zeeuws-Hollandse konvooie=

ring in genoemd jaar voor het eerst plaats vond en een gedurfd experiment was,

waarvan men al de financiële implicaties niet had kunnen voorzien. De onder-

neming eindigde met een deficit, waarvan we de juiste omvang niet kennen, maar

waarvan de nasleep zich de volgende jaren zou laten gevoelen.

De Zeeuws-Hollandse bewapening op zee had niet alleen nadelige gevolgen

voor de Wendische steden, maar ook voor Vlaanderen. De Zeeuwen en de

Hollanders deinsden er inderdaad niet voor terug, hoewel ze met de Vlamingen
niet in oorlog waren, het Zwin met de havens aldaar, waaronder Sluis, te blok-
keren en, vóór de kust, de Vlaamse vissers aan te vallen en te beroven 56. Als
gevolg van deze omstandigheden was dan ook zowel de aanvoer van Vlaamse,
als de invoer van Zeeuws-Hollandse kaakharing te Damme, de stapelplaats van
dit produkt aan het Zwin, aan de lage kant 52.

54 Bijlage V.
55 Bijlage IlI.
56 Op B juli 1439 werd door Filips de Goede aan de Zeeuwse en Hollandse kapers verbod

opgelegd op de Vlaamse stïoot11 of territoriale zee tegen kooplui en vissers op te
treden. Daar dit verbod niets opleverde, werd op 28 november daaropvolgend aan alle
bewapende schepen uit Zeeland en Holland verboden uit te varen tot 1 maart 1440.
H. A. PoBrnr¡N, o.c., dl. I,7,b12.369,nr.1395, en b12.374, nr. 1408.

57 Yan 7 sept. tot 20 nov. 1439 werden te Damme (over Sluis) 51 last 10 tonnen kaak-
haring uit Zeeland en Holland ingevoerd en van 18 jan. tot 26 febr. daaropvo gend 103
last 3 tonnen en 1 kwarteroen, wat in het totaal op 155 last 1 ton en 1 kwarteroen neer-
kwam en dit naast 559 last 9 1/z tonnen, die er door de Vlaamse vissers zelf gelost
werden. Deze 714 last 10 tonnen en 3 kwarteroenen betekenden nochtans een achter-
uitgang ten opzichte van het jaar voordien, toen minstens 947 llz Tast aan aan- en
invoer genoteerd waren. De periode van crisis in het Damse haringbedrijf strekte zich
overigens uit over de jaren 1.437 tot 1447, toen de uitbating van de haringstapel inzake
de heffing van de grafelijke belasting van 30 groten per last ('s heerengelfi niet kon
verpacht worden wegens de onzekere toestand, ontstaân door de oorlog met Engeland
en de moeilijkheden met de Zeeuwen en de Hollanders. De inning van deze heffing
werd dan ook van ambtswege gedaan, waardoor we de opbrengst ervan kennen.
R. Dpcnvs¡,, De crisis în ltet haringbedrijf te Oostende ett te Dantme van 1437 tot 1441 ,

in: Hsnd. Genootscltap 'Socíété d'Emulatiott' te Brugge, dl. CII, 1965, blz. t-t5: b|z.
8en9.
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uiffoer van dit soort vis maatregelen dienden genomen te worden 61. Ook te
Damme hield de crisis verder aan, alhoewel er wat meer kaakharing uit Zeeland

en Holland geimporteerd kon worden 62.

Aan de oorlog met de Wendische steden kwam op 23 augustus 1441 een einde,

toen door de vrede van Kopenhagen aan de Zeeuwen en Hollanders de wijheid
van handel en verkeer doorheen de Sond en in de Oostzee gewaarborgd werd.

Aan konvooiering van de haringvissers blijkt er dat jaar niet gedaan te zrin,

niettegenstaande op een bepaald ogenblik vernomen werd, dat de lieden van

Hamburg grote schepen uitgerust hadden met het itlz;ich.t de vissersbuizen op de

vangst uitvarend op te wachten 0s. De Vlamingen echter gingen wel tot de

bewapende begeleiding van hun vissers op haringvangst over, daar ze de represail-

les van de Engelsen of van de Normandische stad Dieppe vreesden 0a. Te Damme
bleef dan ook de aanvoer van kaakharing steeds beneden het normale peil. Toch

moet toegegeven worden, dat van 1"439 tot 1447 het Zeeuws-Hollands aandeel

in de totale aan- of invoer aldaar van deze ingemaakte vis ongeveer 22Vo bedroeg,

wat veelzeggend is voor het toenmalig belang van het haringbedrijf van Zeeland

en Holland s¡.

Tot een eerste toenadering tussen de haringvissers van Vlaanderen, Zeeland en

Holland kwam het in de loop van 'J,445, toen de raad van de beide laatste
gewesten aan de Vlamingen had laten weten, dat een vijftal konvooischepen de

6l Op22 sept. 1440 maakte Filips de Goede, namens de raad van Holland, bekend dat het
voortaan aar de Zuideveevissers verboden was de haring, die ze gevangen hadden,
elders aan wal te brengen en te verkopen dan in de steden van Holland en West-
Friesland. A.R.A., Den Haag, H. v. H., inv.nr. 3, 5de Mem. Rosa, fo. 116-117, onuit-
gegeven; vermelding in P. A. S. veN Lrvrsunc Bnouwen, o,c,, b[z,58, maar zonder de
specifiëring, dat het om de haringvisserij in de Zutderzæ' gin,g,

62 Yan 1 okt, tot 4 deo. 1440 noteerde men to Damme een import van 127 last I r/z

ton¡Bn Zeeuws-Holla¡dso kaakharing en van 10 jan. tot 31 maart t44l een van 44 last
10 tonnen en 3 kwartoroenen, Daarnaast lvas er een aanvoer door de Vlaamso vissers
van 498 last 10 tonnen en 1 kwarteroen. Dit maakte in het totaal, met inbegrip van 11

tonnen als portaíge of zeemansgoed, 672last 4 tlz tonnen kaakharing. R. Drcnvsr, De
crisís in het harìngbedrij'f te Oostende en te Damme, blz. 8 en 15, bijlage III.

63 Coudíjn, bode, gesent mit bríeve van sRaets wegen an díe steden van Schíedamme,
Rotterdam ende an Vlaerdinghen, roerende dat síj hoír harínclude, díe mít hoten
buysen ín der zee ten harínck varen wouden, waírschuwen souden, want dìe voírseide
Rade hødden daír claír ende wair tídinghe off, dat díe Hamburger een deel groter
uutgemaícler scepe bereyt hadden, om upten hainckman van Hollant ende Zelant te

wachten. . .. . H. A, Porr.naex, o.c., dL.1,1,blz,.424,nr.1552, post uit de rekening van
Willem van Naaldwijk, rentmeester-genoraal van Zneland, Holland en Friesland over
het jaar 1441, A.R.A., Den Haag, Rek. v. d. Graf. Rekenk., nr. 108, fo. 94 vo., waar-
schijnlijk te dateren van juli 1441.

64 R. DscnvsÊ,, De Vlaamse haríngvísseríj onder Engelse vrijgeleíde van 144L tot 1444,
blz.5.

65 Van 3 okt. tot 17 nov. l44twas er te Damme een import van 110 last 11 tonnen en
1 kwartoroen Zeeuws-Hollandse kaakharing en van 20 jan. tot 15 maart 1442 een van
47 last 8 tonnÊn en 3 kwarteroenen, wat altezamen neerkwam op 158 last 8 tonnen.
Daarnaast bestond de Vlaamse aanvoer uit 585 last 7 tornnen en 1 kwarteroen, Dit gaf
een algemeen totaal van 744 last 3 toamen en 1 kwarteroen kaakharing. R. Decnvsr,
De crisis . . . . . , blz. 8-9 en 15-16, bijlage fV.
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Wijzer geworden door de konvooiering vaî 1439, traden de raad, ridderschap en
steden van Zeeland en Holland het jaar nadien, bij de voortzetting van het
experiment, veel voorzichtiger op. Op 2 augustus 1440 inderdaad besloten ze dat
slechts in het totaal vier vredescepen zotden worden uitgerust en wel twee door
elk van de beide gewesten, met dien verstande nochtans, dat de Zeeuwse steden

en dorpen, alsmede Brielle en Goederede, als hebbende een grotere vissersvloot,
aan de Hollandse deelnemers een geldelijke steun ten bedrage van 64 pond groten
geven moesten 18. Op 18 augustus volgde de ordonnantie, waardoor voor de

Zeeuwse plaatsen Zienkzee, Veere, Westenschouwen, Vlissingen en Zoutelande

het lastgeld op 6 schellingen en 6 penningen, d.i. 78 groten, per last slabharing,

verse of gekaakte haring gebracht werd, belasting, die op dezelfde wijze als vorig
jaar door de kooplui en de stuurlui te betalen was. De opbrengst van de heffing
moest tevens dienen om de achterstallen van de konvooiering van 7439 aan te

zuiveren. Elke stuurman werd opnieuw, op straf van zware boete of van ver-
beurdverklaring van zijn vangst, voor de correcte inning van het verschuldigde
lastgeld aansprakelijk gesteld 5s. De raad en de steden verhoogden ook het cijfer
van deze heffing voor de Hollandse steden en vlekken, die zich met de haring-
visserij inlieten, door het te brengen op één 'rijder' of 49 groten per last. In de

akte dienaangaande van 27 augustus worden deze steden en dorpen opgesomd,

nameliik Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen, Ter Heyde, Scheveningen, Katwijk,
Noordwijk, Zandvoort, Wijk aan Zee, Egmond en Petten. Ook voor niet nader
genoemde vissersplaatsen gold de getroffen regeling, die voor het overige, inzake

de modaliteiten van de heffing, naar de ordonnantie van 18 augustus verwees 60.

Hoe de uitrusting van de begeleidingsschepen en de konvooiering zelf in 1440

verliepen, weten we niet. De verhoging van het lastgeld van 30 groten op een

'rijder' voor de Hollanders en van een 'rijder' op 6 schellingen en 6 penningen

voor de Zeeuwen is in ieder geval veelbetekenend voor de nog af te schrijven
achterstallige schulden. Opvallend daarbij is het verschil inzake het bedrag van

beide heffingen, namelijk 29 groten, ten nadele van de Zeeuwen, die, zoals

gezegd,64 pond groten aan de Hollanders af te dragen hadden.
De moeilijkheden, die de Zeeuws-Hollandse haringvisserij in de Noordzee

doormaakte, hadden in 1440 ook een nadelige invloed op de handel in haring uit
de Zuiderzee, aangezien dat jaar tegen de clandestiene verkoop, overscheping en

58 Bijlage IV. Besprekingen dienaangaande waren op 24 }olt te den Haag gehouden.

Z. W. Sxenen en W. S. UNcrn, Bronnen Gesch. Handel met Frankríift, 's-Gravenhage
1930, I, blz.75.

59 A. Br¡r Mz., o.c.,blz.7-Ll ent44-145, bijlage II, naar A.R.A., Den Haag, H.v.H.,
inv.nr. 8, 4de Mem. Rosa, fo. 60 vo. Vermelding in P. A. S. vAN LIMBURc Bnouwen,
o.c.,blz.58.

60 A. Bur, o.c.,blz. lt er145-146, bijlage III, naar A.R.A., Den Haag, H. v. H., inv.nr. 8,

4de Mem. Rosa, fo. 62 vo. Vermelding in P. A. S. vlN LrÀ,rsuRc BRouwER, o.c., btz, 58,
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Zeeuwse en Hollandse vissersboten zou begeleiden 66. Waarschijnlijk werd toen
door de raad van Holland en Zeeland aan de Vlaamse haringvissers voorgesteld,
inzake konvooiering, met de Zeeuwse en Hollandse steden en vlekken samen te
werken. De zeelieden van de drie gebieden waren nu immers door dezelfde
vijanden op zee bedreigd, namelijk de kapers van Dieppe en vooral die van
Bremen. In Vlaanderen rustten Oostende en Nieuwpoort in gemeenschappelijk
overleg elk een konvooischip uit. Aan deze onderneming weigerde evenwel
Duinkerke deel te nemen 67. Samenwerking was er dat jaar ook inzake de eisen
tot schadevergoeding door de Vlamingen, Zeeuwen en Hollanders aan de lieden
van Bremen gesteld 0s. De Vlaamse vloot van haringvissers telde toen minstens
125 vaartuigen, wat het totaal aantal eenheden voor de drie gewesten, Vlaande-
ren, Zeeland en Holland, samen op zowat 375 tot 400 haringschepen van alle
slag, als korvers en buizen, brengt 6e.

De voornaamste aanvoerhaven van kaakharing in Zeeland en Holland in de

15de eeuw was ongetwijfeld Brielle, dat, gelegen op het eiland Voorne, onder een
eigen heer, de graaf van Oostervant, ressorteerde en aldus autonoom kon op-
treden. Reeds 1424 was het een van de voornaamste visleveranciers van de stad
Keulen, aan wie het zijn ijzeren maatband van de kaakharingtonnen toegestuurd
had, dit in het kader van de eerste maatregelen tot bestrijding van het misbruik
van de te kleine haringvaten 70. Uit de vergelijking van de te Brielle in 1405 en

66 ltem, een bode van den presendent ende raden van Olland, brochte een copíe ende een
ander bríef maecle me(n)síoen van 5 vreedscepen, dîe zíj uut lecghen zouden.. . ..
Alg. Rijksarch., Brussel, Rekenkamer nr.32.178, rekening van de stad Blankenberge
over de periode 20 maart L445-25 febr. L446, fo. 8 vo. Op een bepaald o,genblik stuurde
de gemeente Oostende haar vertegenwoordigers naar Nieuwpoott, omme aldoe ntet
der (wet) te sprekene up t scriven van díe van Holland ende van Zeeland angaende den
vreítscepen..., ibidem nt. 37.272, rekening van de siad Oostende over de periode
7 april1445-31 maart L446,fo.8vo.

67 R. Dscnvsn, De Vlaamse haríngvísseríj onder Engelse vrijgeleíde van 1441 tot 1444,
blz. l2-t3,

68 Het Brugs.e Vrije vaardigde op 19 aug. 7445 zijn vertegenwoordigers te Brugge af, orrr
te vísenteente zeker advisen, ghemaect bi den rade van Holland ende ooc hi den
vísschers van Vlaenderen, omme t bescad van den zelven vísschers van Holland,
Zeeland ende Vlaenderen jeghen de autlígghers van Bremen..., Alg. Rijks.archief,
Brussel, Rekenkamer nr.42.556, rekening van het Brugse Vrije over de periode 11 sept.
1444-9 æ,p1. t445, fo. 28.

69 R. D¡cnvsn, o.c., blz. 9.
70 De stad Keulen had reeds in l42I aan hertog Jan van Beyeren en aan de gemeenten

Dordrecht, Zierikzee, Gouda, Brielle, Haarlem, Delft en Schoonhoven lafen weten,
dat hun haringtonnen veel te klein waren In 1423 werd door Jan van Beieren ver-
ordend, dat deze tonnen nâar de maat van Brielle dienden te worden vervaardigd.
Het jaar daarop stuurde deze stad inderdaad haar ijzeren maatband naar Keulen, dat
op zijn beurt die maat naa¡ Antwerpen doorzond. In de loop van februari of maart 7428
schreef Keulen evenwel opnieuw naar Brielle, ditmaal om er zich over te bekla.gen, dat
de kaakharing, alhoewel in reglementaire tonnen gezouten, nu onvoldoende en niet
juist gepakt was. Dn S. P. H¡¡,x, o.c.,b12.36. - B. Kusrø, Quellen zur Geschíchte des
Kölner Handels und Verkehrs ím Mittelalter (Publicationen der GesellschaÍt für
Rheinísche Geschíchtskunde, XXXilI), Band I (12. Jahrhundert bís 1449), nr. 658,
244, nr. 719, 3 nov. 1424 en 253, nr. 742, beid,e laatste stukken naar de tekst in
K. HöHrsA.ur{ e.a., Hans. Urkundenbuch, dl. VI, blz. 31.5 et 397 .

to

!445 uitgevaardigde stedelijke keuren of wetten tot reglemente,ring van het

þaringbedrijf blijkt dat gedurende de tussenperiode er op dat stuk een glote

vooruitgang plaatsgevonden had. De aanvoer, keuring' verkoop en uitvoer van

verse, gesteurde, gezouten en gerookte haring was er zeer belangrijk geworden.

Ook andere nijverheden, die voortaan aan reglementering onderworpen werden'

waren er tot ontwikkeling gekomen en niet het minst de zoutindustrie in con-

nectie met het visambacht ?1. Op 5 júi L445 vaardigde Filips de Goede overigens

een ordonnantie uit, waardoor in Zeeland en Holland de jaarlijkse begi¡datum

van het haringkaken, zoals in Vlaanderen, op Sint-Bartholomeusdag of 24 augus-

tus vastgesteld en het zouten van de kaakharing met ander zout dan moerzout of

gezodetr zout ten strengste verboden werd 72. In de Brielse keuren van 1445

vinden we deze verbodsmaatregel eveneens geformuleerd 73.

Dat Brielle, omstreeks het midden van de 15de eeuw, inzake alles wat haring

betrof, in Zeeland en Holland en zelfs in Vlaanderen de toon aangaf en initia-

tieven nam ,is ook uit zijn optreden op het gebied van de konvooiering en de

verdere reglementering van het haringkaken af te leiden. In mei en juni 1457,

toen, wegens de Engelse represailles, de kwestie van de beveiliging van de vissers-

vloten zich nogmaals stelde, zocht het daarbij contact met Vlaanderen en wist het

zelfs een zekere samenwerking tot stand te brengen ?a. De Vlamingen, Zeeuwen

en Hollanders, waaronder in de eerste plaats de Briellenaars zelf, rustten inder-

daad dat jaar elk enkele of meerdere konvooischepen uit 75, een onderneming, die

71 H. pB hcr,n, o.c., b12.35-42 (8, Voerboden gheleit in t iaer 140fl en 43204 (C, t Yoír-
bot, 1445). - Dn S. P. Hrer, o.c.,b12.36-38'

72 A.ß,.A., Den Haag, inv.nr. 2, verz. handschriften, ms suppl. Van Mieris nr' 96,

Privilegíen van Zierikzee van den heere burgemeester de Jong, blz. 129 en vlg. -
Ontleding in P. A. S. vlN Lrvr¡unc BRouwER, o.c., blz. 82.

73 H. on Jecsn, o.c., blz. L90, art. 34 van het voorgebod van 1445.

74 Op 6 mei 145'7 waren de vertegenlvoordigers van Oostende (en Nieuwpoort) aanwezig

te Brielle op de verghaderynghe van den sleden ende dorpen, hem gheneerende ter Zee,

van den laiden van Vlaendren, van Hollant ende van Zeelant, omme aldaer te anhoorne

t voorstel ende de ramynghen van den voorseiden van HoIIant ende van Zeelant up

toereeden van zekre scepen van oorloghe, die men heet vreytscepen, ende voort up 1

maken ende caecken van den harynghe. . . . , wat verdere besprekingen dienaangaande

te Brugge voor gevolg had. Alg. Rijksarch., Brussel, Rekenkamer, nr 37.284, Oostendse

stadsrekening, lflebt.1457-31 jan. 1458, fo.6 vo. en fo.9, eînr.36.760, Nieuwpoortse
stadsrekening, zelfde periode, fo'.34 vo,. Eow. Vrtr,rINcx, Het oude Oostende en ziine
dr i e j a ri g e b eI e g e rí n g, Oostende 1897, btz. 110.

75 Brielle verwittigde op 24 iuni 1457 de stad Keulen van zijn voornemen enkele wedes-

schepen uit te rusten. Ook Schiedam, Zierikzee en Scheveningen stuurden zulke buis-

konvooiers in zen. Deze Brielse, Zeeuwse en Hollandse vaartuigen worden ook nog

vernoemd in verband met een daad van kaperij. H. J. Surr, o.c., dl. I,2, blz. 939, nt'
I4|2,brief van Keulen aan Brielle van 13 aug. 1,457 enb[z.952,nt. 1496, sfuk van
16 okt. 1459, evenals voetnoot 2. - A. Brl' Mz', o.c., blz' 12 et L46, bijlage IV, ver-

bintenis van de lieden van Brouwershaven, Brielle, westenschouwen, Goederede,

Westcapelle, Veere, Vlissingen, Zoutelande, Bommenede, Wijk aan Zee, Noordwijk,
Egmond aanzee, Petten, Texel en vlaardingen zich aan het tuchtreglement, hen door
het Hof van Holland opgelegd, te houden, verklaring van 21 juni 1457. Oos ende en

Nieuwpoort, in Vlaanderen, rustten elk een konvooischip uit, terwijl Duinkerke zijn
medeworking weigerde. Eow. Vrr¡rrxcK, o.c., b[z. II0, naar de Oostendse en Nieuw-
poortse stadsrekeningen (zie vootnoot 74)'
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Biilagen

Ordonnantie van 9 juli 1439, litgaande van Filips de Goede, hertog van Bour-

gondíë, waardoor de door de raad en ridderschap van Holland en Zeeland

getroffen maatregelen, in zake de konvooiering van de vloot van haringvissers

van beide gewesten, alsmede enkele andere besluiten, betreffende de kaapvaart en

het haringkaken, bekend worden gemaakt 1.

Ordynancie om te veyligen die ghene, die te haringe varen en anders die uut-

leggeren der lande van Hollant.

Phillips etc.,

Doen cond allen luyden.
Also overmits der weeden wille, die up dese tijt staet tusschen onzen landen

ende luyden van Hollant ende van Zeelanl, up een zijde, ende den hertoge van
Holsten ende sinen onderzaten ende den ses Wensche steden mit hoiren mede-
plegeren, up d ander zijde, dagelix veel nemynge ende toetast geschiet in der zee,

mits welker nemynghe, die ghemene coipman grotelic gehindert ende beschadicht

wort, also wail die gheen vyande onser voirseide lande van Holla¡i ende van
Zeelant en siin, als die vyande der selver onse lande, t welke ymmer mogelic so

niet en behoirt. Ende om hier inne wail ende duechdelic te verzien ende oic te
veyligen ende te beschermen die ghene, die uut onzen voirscreven landen van
Hollant ende van Zeelanl te haringe varen zullen, dair of die tijt nu nakende
ende aenstaende is, ende oic te veyligen ende te beschermen die ghene, die van
onsen voirscreven landen wegen van Hollant ende van Zeelant uutleggen zullen
ter zee, om die vyande onser voirseide lande van Hollant ende van Zeelant te
crencken ende te beschadigen. So is bij onzen getruwen rade, ridderscep onser
lande van Hollant ende van Zeelant hier up een gemeene dachvaert gehouden
ende by den selven geoirdineert ende gesloten, hoe en in wat manieren, dat men
die ghene, die te haringe varen, ende oic die uutleggeren voirseid a, in der zee

veyligen ende beschermen sal tegen hoiren vyanden, gelijc hier na gescreven

volcht.
Eerst siin geoirdineert ie wezeî uut onzen lande van Hollant, beoesten der

Maze, 4 buyssen ende des gelijc uut onzen lande van Zeelant, bewesten der
Maze, 6 buyssen, elc gemannet ende toegemaect mit 50 gewapende, ende in
elken buys zullen wezen een hoiftman ende 4 quartiermeesters. Noch zullen onze

1 A.R.A., Den Haag, 3e afd., Hof van Holland nr. 8, 4e Memoriale Rosa, fo. 25 vo.-26 vo.i
ontleed in: P. A. S. ver.¡ Lrlrsunc Bnouwrn, Boergoensche charters (1428-1482), Kon.
Aoademie van Wetenschappen, 's-Gravenhage 1869, blz. 5l; Dn. H. A. Poervre¡ Bron-
nen tot de geschíedenís van den Oostzeehandel (Rijks Geschie.dkundige Publikatiën, nrs.
35 en 36),'s-Gravenhage 19t7 , dl. I, le stuk, blz. 369-370, ¡r. t397 .

a Het woord voirscreven staat in de tekst afgekort als voírscr of voírs, dit laatste kan ook
de afkorting zijn van voirseid.
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nogmaals tot onderlinge betwistingen aanleiding 
-gaf 

78, maar toch het daarop-

volgend haringseizoen voortgezet werd ?7' Nadeìhand, in 1476, was het ook

Brielle, dat, in overleg met Schiedam, aan het Parlement te Mechelen de remon-

strantie stuurde om aan te tonen hoe grootelijcxs den lande gelegen was an de

víscherije van den harincq, vísch ende anders ?s. De Zeeuws-Hollandse buisnering

was inderdaad op dat ogenblik reeds grotendeels op de haringvisserij geconcen-

treerd en de buis had haar definitieve bestemming gevonden, namelijk die van

vissersvaartuig, waarop aan boord de haring onmiddellijk na de vangst gekaakt,

d.i. in tonnen gezouten, werd zs. Weliswaar zou de haringbuis nadien nog tech-

nisch een hele evolutie ondergaan, maar voortaan naln ze toch, als specifiek

Zeeuws-Hollands scheepstype, in de toenmalige maritieme bedrijvigheid, haar

eigen zeer speciale plaats in, wat haar in zekere zin tot een nationaal vaartuig

maakte 80.

76 Er rees onenigheid over de betaling van het ko'nvooigeld tussen, langs de ene kant,

Rotterdam, Schiedam en Vlaardingen en, langs de andere kant, de vissers van de Ziide,
geschil dat door het Hof van Holland beslecht diende te worden. A. BI¡l Mz., o.c.,

b\z. L3-15 e¡ 747, bijlage VI, vonnis van het Hof van Holland van 30 dec. 1458.

'77 lbidem.
78 In de remonstrantie werd een opsorrnming gegeven van wat, inzake allerlei benodigd-

heden, als gaÍert, z,avt, toflnen, brood, bier, boter ,kaas, vlees, touwen, zeildoek'

vistuig, pik en teer, een vloot van250 vissersboten en buizen, elk me een gemiddelde

bemanning van 25 koppen, d,iende aan te kopen, benevens van de andero uitgavén aan

lonen of voor herstellingen van de vaartuigen of het breien van de netten, hetgeen

uiteenlopende nevenbedrijven deed bloeien (zie voetnoot 48).

79 Omstreeks nieuwjaar 1464 wordt van de buizen, die te Sluis op ì¡¡interzate lagen gezngd,

dat zij slechts zijn vøsseaulx pour peschier harrens et poissons et ne senent a aultre
chose.R. Decnvsr, De schepen ín de haven van Sluis in het vooriaar 1464, í¡t Meded.

v.d. Marine Acad. v. België,boek XX, 1968, blz.95-106: blz. 100-101 en70l-t02,
bijlage 1.

80 We danken de heer archivaris van de derde afdeling aan het Algemeen Rijksa¡ohief te
's-Gravenháge voor de welwillendheid, waarmede hij ons de xerographieën van de in dit
artikel besproken documenten bezorgd heeft'
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dese voiseide hulken ende buyssen ende alle andere scepe van Hollant ende van

Zeelartt zullen moigen nemen alle scepe ende goede, die oistwairt ter zee yateî

o1f. van danen comen sullen, ende en sullen niet vorder antasten, dan dat van

oisten coomt off dairwairt will ende dair toe mede sullen sy moigen antasten

Spaenyairden ende Bertoenen, wair zy die crigen kunnen, behoudelicke wair t
sãke, datter enige scepe off goede quamen uut den drien rycken des conincx van
peenmerken, den ingesetenen der drier ryken toebehoerende, ende des gelycx

uut der Ditmer ende uut den stichte van Bremen aldair behoerende, dat men die

sal mogen antasten, behoudelic dat men die perten noch deylen en sal in geenre-

wijs, mer die bringen off laten comen in den havenen van Hollant off van

Zeelant ende dair zullen zy dan wezen ende bliven ter ordinancie van onsen

Rade van Hollant. Wair oeck dat sake, dat dien luden enige schade dair en boven

gedaen worde, dat soude wy dan verhalen an den ghenen, die dat gedaen hadden.

Voirt es geordineert, up dat geen gescille en comme tusschen den uutleggeren

ende anders onsen ondersaten uut Hollant ende Zeelant, die mit hoeren scepen

yet verworven off namen, in.der manieren voirseid, d.at zy die voirseide goede

van oesten'comende off darwairt varende ende Spaenyairden ende Bertoenen

scepe ende goede boyten ende perten sullen, dats te verstaen, wair dat sake, dat
die voirseide hulken off buyssen, gesamender hant off bysonder, enige der
voirseide scepe off goede namen, weder zy by een waeren off versceiden, soe

sullen zy dan dat samentlic deilen, scip scips gelycke, ende elken hulke gerekent

voir twe buyssen. Wair oeck dat sake, dat by yemant anders enige nemiage
geschiede upten voirseiden luden by den buyssen off hulken, het wair gesamen-

der hant off byzonder, dair'enige andere visschers off scepe by waeren, Hollan-
deren off Zeelanderen, ende die scepe mede holpen becrafftigen, die selve, die
dat also sullen helpen becrafftigen, sullen hair pairt ende deel dair an hebben,
man man gelyc, die inder neminge wesen sullen.

Voirt es geordineert, dat alle coiplude ende scepe mit hoiren scepen ende goede
sullen vry varen ende keren tot allen anderen plaitzen, dair him dat genoegen
sal, ende vorder en sal men geen toevinge, noch antastinge doen, noch nyemande
bescadigen off t sine nemen, te water, noch te lande, ende men sal vry mogen
varen ende keren in allen rijken ende havenen, uutgenomen dat in den voirseide
stucken bysondert is ende voirscrevenc staet. Ende wairt sake, dat yement dair
en boven dede, dat soud men houden ende verhalen an des genen lijve ende
goede, die dair aff bevonden woirden, ende dat also an him rechten, datter ander
exempel an nemen souden, ende dair sal een yegelick toe gehouden wezen dien
te becrafftigen, wair men die sal kunnen bevinden.

Oick en sal men geen harinck souten voir sinte Peters dach ad vincula naest
comende geleden is, op die harinck verbuert te wezen tegen ons, ende elc
stuerman sal zijn marck setten op een duyge van der tonnen, dair men den
haring in souten sal, up een boete van 3 lb., tegen ons te verbueren, also duck,
als men bevonden, dattie tonnen so niet gemerct en lvaeren.

Ombieden hier om ende bevelen mit sonderlinghen eernste allen onsen officie-
ien, rechteren ende dienaren, daf zy dese voirseide ordinancie openbairlic kun-

c In de tekst: yoírs
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steden van Hollant uutreyden fef zee ende des gelijcx onze steden van Zeelant

elcx enen hulck mit 100 gewapende ende in elk*en hulc sal wezen een overste

capiteyn van allen onzen luyden ende onderzaten uut Hollant ende uut Zeelanl,
die in den voirseiden hulken ende buyssen wezen zullen, te weten een capiteyn

over den Hollanderen ende een capiteyn over den Zeelanderen voirseid, ende

die capiteynen van den hulcken zullen setten ende oirdineren hoir quartier-

meesters in den selven hulcken, die hun nutte ende oirboirlic zullen duncken

wezen.
Voirt is geoirdineert, dat die hooftluyde ende quartiermeesters van der buyssen

voirscreven gheen gezellen innemen en zullen, sy en zullen eerst zweren ten
heyligen, dat sy elx hoiren generael capiteyn gehoirsaem, onderdanich, bijstandich
ende getru wezen zullen, ende dair toe zullen sy daren boven zweren hoiren
hoiftman van hoiren buyssen ende hoir quartiermeesters oic onderdanich te
wezen ende bij hunluyden te doen al dat goede getruwe luyde schuldich sijn te

doen, ende hier up zullen dan die hooftluyden van den buyssen ende quartier-

meesters voirseid elcx hoiren capiteyn zweren van den hulken truwelic bij te
staen, him onderdanich te wezen ende by him te doen ende te laten alle dat
goede getruwe luyde toebehoirt ende hoiren capiteyn schuldich siin te doen,

ende desgeliicx zullen zweren alle die ghene, die in den hulken wezen zullen,

hoiren capiteyn gehoirzaam, onderdanich ende getru te wezen, als voirseid is.

Alle dese voirseide schepe zullen bereet wezen in der zee mit hoire mannyngen

den derden dach na sinte Jacobs dach naestcomende.
Ende om te weten wair mede dat men die voirseide buyssen mit hoiren

gewapende ter zee brengen sal, is geordineert dat men in den plaitzen van

Hollant ende van ZeelanL, dair elc van den buyssen behoiren, nemen sal van

elker last harings 30 gro., ende dat sal men betalen in dusdaniger voegen, te

weten die stuerman die een helfft ende die coopman d ander helfft, des sal die

stuerman des coipmans deel ontfangen ende an him tekenen, ende dan dat van

zevairde toÍ zevairde weder uutreycken, als dat behoirt, ende dit sal elc stuerman

doen ende geven van alle den haringe, die hy vangen sal, tot wat plaitzen dat die

vercofft sal worden, ende hier up sal die stuerman tot elker reyse sinen eedt doen

den genen, die des gemachticht sal wesen, hoe veel harincx hy gebrocht sal

hebben. Ende bevond men dat die stuerman die rechte wairheyt hier off niet en

seyde, so soude hy verbueren die harinck, die hy misfaict hadde, dair off wesen

sal die een hefft tot onsen behoeff ende d ander helfft tottes genen behoeff, die

des mechtich wezen sal te ondervinden.
Mede is overdragen, wairt sake datter enige buyssen van buten in Hollant off

ir Zeelant quamen, mit haring geladen, die sullen mede betalen van elker last

harincx 30 gro., gelyc voirseid is, ende hier aff sullen hebben die Hollanderen
een derdedeel ende die Zelandercn die twedeel.

Hoe dat men sal mogen nemen b

Ende om des willen, datter van node is, die vyande te wederstaen ende dat oic
verhoet worde dat him niet off noch toe gevoert en worde, is geordineert dat

b In de rand.
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,,ñ dat zy hem mit recht dair off voir ons niet en moighen hebben te beclagen,

T¡de wair yemant, wie hij wair, scipper offte coopman, die daer inne weder-

standich viele ende den voirseide onsen dienaeren off enich van him, dair hij off

veÍnaent ende toegesproken worden sal, niet en betaelde off en voldede van

sinen lastgelde in der manieren voirseid, die soude dair an tegens ons verbueren,

also dick als hij t dede, den haring, dair hy niet aff betailt en hadde, dair aff wy

hebben zullen d een helfft ende onse voirseide dienaeren die ander helfft.

Nochtan wouden wy dat an hun voirt houden ende verhalen, als an den genen,

die onse ordinancye ende overdrachte mitieen wille breken ende te niete maken

wouden'
Voirt, wairt sake, datter enige buyssen van buyten in onse¡ voirseide dienaeren

bewinde quanen mit haring geladen, die zullen mede betalen van elker last

harings 30 gro. voirscreven, ende wes men dair aff ontfaen sal, dat sal wesen t
derdedeel tot der Hollanderen behoeff ende die twedeel tot der Zeelanderen

behoeff, die mit den veylichscepen uutgeweest zijn.

Ende wairt sake, dat elke haring tonne up een duyge niet gemerct en wair mit
des stuermans marck, so soude die stuerman tegens ons verboeren drie pont, also

dicke als dat bevonden worde, welke boeten onse voirseide dienaeren mede van

onser wegen bueren ende ontfangen zullen tot alre tyt als die verschinen. Ende

hier off sullen ons onse voirseide dienaren goede rekeninge ende bewysinge
doen tot alre tyL, als zy des van ons off van onser wegen vermaent zullen worden.

Dit sal gedueren tot onsen wederseggen.

In oorkonde etc., datum upten 26sten dach in augusto anno 39.

UI

Ordonnantie van 30 augustus 1439, uitgaande van Filips de Goede, hertog van
Bourgondië, waardoor bekend gemaakt wordt dat de raad, ridderschap en steden
van Holland en Zeeland, in het vooruitzicht dat de heffing van het lastgeld op de
haring onvoldoende zou zijn, om de uitrusting van tien buizen en twee hulken
als konvooischepen te bekostigen, akkoord gaan met het voorstel van Brielle en
Brouwershaven, evenals van de steden van Holland, om in het ontbrekende zelf
te voorzien, maar daarentegen voor Zeeland, waar Zierikzee, Veere, Westen-
schouwen, Vlissingen, Westkapelle en Zoutelande tot die overeenkomst niet
toegetreden zijn, de verhoging van het te heffen geld op een 'rijder' per last
haring gebracht hebben s.

Roerende van den lastgelde van den harinck in Zelandt.

Phillips etc.,
Doen cond allen luden.

3 Á'.R.4., Den Haag, 3e a,fd., Hof van Holland nr. 8, 4e Memoriale Rosa, fo. 30 vo.-31;
eveneens in Ms. supplement van Mieris (met verkeerd opschrift); vermelding in p. A. S.
vlx Lrr"rsuRc Bnouwen, o,c., blz. 52.
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digen ende van onser wegen gebieden die enen ygelicken te houden ende te
volcomen, in allen hoiren punten, sonder dair telen te doen in enigerwijs, ende

oick dat alle die gene, die in den voirseide hulken ende buyssen wezen sullen,

hoiren capiteynen, hoifftmannen ende quartiermeysters onderdanich, gehulpich,

gehoirich ende bystandich zijn in allen saken, als goede getruwe ende onder-

danige lude hoiren capiteynen ende hoifftmannen sculdich zyn te doen, ende

des in geenrewijs en laten, also lieve als wy hun zijn, want wair yement die tegen

dese voirseide ordinancie dede, dat wouden wy an dien doen houden ende

verhalen an lyve ende an goede, als an den genen, die onser lande verderfenisse

meynde. Ende dit sal gedueren dese toecomende haring tijt uut.

In oirckonde etc. gedaen 9 dage in julio anno 39.

il

Ordonnantie van 26 augustus 1439, uitgaande van Filips de Goede, hertog van

Bourgondië, waardoor de door de raad, de ridderschap en de goede steden van

Holland en Zeeland goedgekeurde aanstelling van Vy'illem van Alcmade, baljuw
van Schiedam, en van Pieter Claes Gerytszoon en Philips Melissoon, als ont-

vangers van het lastgeld op de haring tot financiering van de konvooischepen ter

bescherming van de vissers van Rotterdam, Schiedam en andere plaatsen in
Holland ten oosten van de Maas, bekend gemaakt wordt z.

Roerende een bevelinge om dat last gelt te crigen van den haring'

Philips etc.

Doen cond allen luyden.
Want by onsen rade, ridderscip ende goeden steden van Hollant ende van

Zeelant overeengedragen ende gesloten is om te veiligen die gone, die dese

tegenwoirdige teelt ter haring varen zullen, dat men betalen sal van elc last

harings, dat zij vangen zullen, 30 gro. So ist wy dair om bevolen ende gemach-

ticht hebben, bevelen ende machtigen mit desen brieve onsen bailiu van Schie-

damme, Willem van Alcmade, Pieter Claes Gerijts zoon ende Philips Melis soon

dat voirseid lastgelt up te bueren ende te ontfaen van allen den scepen ende

buyssen, die gevaren zyn off noch varen zullen van onser stede van Rotter-

damme, van Schiedamme ende voirt over al van beoisten der Maze, so wair die

lossen off ancomen zullen, tot behoeff der geleyscepe voirseid'
Ombieden dair om ende bevelen allen onsen goeden luyden ende ondersaten

ende anders allen den genen, die dit ancleven mach, ende elken bysondet, dat zt1

tot elker rey$se, als zij ancomen, den voirnoemde Willem, Peter offte Philips,
onsen dienaeren, off een van hem, dair zijs off vermaent worden, betalinge doen

van hoiren lastgelde voirseid van alle den haring, die zii uuter zee gebrocht

zullen hebben, ende onsen dienaeren dair off goede rekeninge ende besceyt doen,

2 A.R.A., Den Haag, 3e a,fd., Hof van Holland nt. 8, 4e Memoriale Rosa, fo' 30-30 vo.;
vermelding in P. A. S. vlN Lrrr¡sunc BRouwER, o,c,, blz. 52.
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IV

Resluit van 2 augustus 1440 van de raad en de steden van Holland en Zeeland

í^,r.nr cle uitreding van vier konvooischepen tot konvooiering van de vloot van

äJ'nu.;,rguisers van beide gewesten gedurende de komende teelt met regeling

van dc ve¡'deling van de kosten ¿.

Roerende van den 4 vredescepen, dair mede men den haringman veyligen sal

Up t geent dat onlanx leden overdragen is by den rade ende steden van Hollant

.nì. u,r,, ZeelanT ende oick by den gedeputeerden van den dorpen, die enige

scepe rÌutrcyden sullen om te haringe te vairen, van dat men uut maken ende in

der zee bereyt brengen sal vier scepe van oirloge, dair mede dat men bewairen

ende veyligen sal die gene, die dit tegenwoirdige jair ten haring vairen sullen, te

weten die Hollanderen twee ende die Zeelanderen twee. Ende alsoe die Zeelan-

deren, mits die van den Briele ende van der Goederede, meer scepen uutreyden

sullen om ten haring te vairen dan die Hollanderen, ende die voirseide Hollan-

deren ende Zeelandeten dair aff te verlyckene, soe hebben die rade myns

genadige heere hier na gescreven dair om geordineert in tegenwoirdicheit ende

by corrsente van den gedeputeerden uut den steden in Zeelant ende uut den Briele

ende Goedereede, die up huden in den Hage ter dachvairt geweest hebben, dat

die sr:lve Zeelanderen mit die van den Briele ende van der Goedereede den

Hollanderen, die de twee vredescepen uutreyden sullen, te hulpe tot dien twe

scepen, uutreycken ende betalen sullen vierentsestich pont groot.
Geclaen up ten 2en dach in augusto anno 40 by den rentmeester generail van

Hollant, Willem van Naildwyc, Jan van Cats ende Goidscalc Oom.

V

Uitspraak van 4 augustus 1440 van de Raad van Holland, bij monde van de heer
van Fungnicourt, waardoor in het geschil tussen Zierikzee en Brielle, betreffencle
de bijdrage van zeven Brielse haringschepen in de uitreding van een konvooi-
schip door beide steden tijdens het voorgaand jaar, Zierikzee voldoening krijgt
en dc Brielse bijdrage op 64 lb. 12 s. groten gebracht wordt 5.

Roererrcle gescele tusschen die van Zerixee ende die van den Briele van den
vreclescepen, die over een jair uut gereedt waeren.

Up strlken eyssche, als die stede van Zerixee eysschen der stede van den Briele,
van dat sy hem sculdich souden wesen unt te reyken van zeven scepen, als van

4 A.Iì.4., Den Haag, 3e afd., Hof van Holland nr. B, 4e Memoriale Rosa, fo. 58 vo.-59;
vet'nreld in: P. A. S. vlx Lrununc Bnouwrn, o.c., b1z. 57.

5 A.R.A., Den Haag, 3e afd., Hof van Ho land nr. 8, 4e Memoriale Rosa, fo. 58 vo.
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Also onlanges geleden by onsen getruwen rade, gecommitteert ten s¿þen

onser lande van Hollant ende van Zelant ende by den ghemeynen ridderscip

ende steden der voirseide onser lande, een ordinancie ende overdrachte gemaict

es geweest, dat men vredescepe mit volke van wapenen uutleggen soude, orn 1s

veyligen die ghemene scepen, die uut onsen landen van Hollant ende van Zeelant

dese tiegenwoirdige teelt te haringe varen sullen, ende dat men dair toe ordineren

soude over al in onsen voirseide lande uut te maken thien buyssen ende twee

hulken. Des soud men dair toe gelden ende betalen van elker last harincx, ends

byder hulpe goids gevangen ende an t lant gebrocht wordt, dertich groote, van
welken lastgelde elc stuerman van sinen scepe gelden soude, die een helft ende

die ghemene coipman die ander helft.
Up t verbeteren van onsen voirseide raide, ridderscip ende steden, so men dat

voirt oirdineren soude, want dat men mitten dertich grooten niet vol betalen en

mochte, up dat die gemeene scepe weder in der zee zeylen mochten als zy yerst

souden konnen ende moigen, so is ons getruwen rade voirseid angebrocht, dat

onse steden van Hollant, dien dit ancleefft, ende bysonder dien van den Briele
ende van Brouwershaven, overdragen zijn hoe zy t voirseid lastgelt betalen zullen,

wair t dat zlj te cort quamen van der voirseide settinge, ende hebben sulke

ordinancye dair up gemaict, dair zy mede te vreden zijn.
Ende want onse stede vanZierixee, van der Vere ende die van Westenscouwen,

die van Vlissingen, Westcappelen ende die van Zoetenlande niet dair off gesloten

err zyn, hoe men die voirseide vredescepen vergelden soude, wair t dat men Tir

der betalinge te cort quame, ende wy ons oic verduchten, dat zy mit der eerster

ordinancie die voirnoemde wedescepen niet vernuegen en souden konnen offte
mogen, so is by onse getruwen rade ende goeden steden geordineert ende over'-

dragen, dat men in onsen lande van Zeelanf, te weten iot Zietixee, ter Vere, tot
Westenscouwen, tot Vlissingen, tot Westcappelen ende tot Zoetenlande, betalen

ende geven sal van elker last harings enen rijder, in sulker manieren, als van den

dertich grooten voirseid es. Ende so wanneer die teelt van der voirseide haring

vairt gedaen is, soe wes gelde dan van deser settinge ende lastgelde overcomen

sal boven der betalinge van den veylichscepen, dat sal men dan bescicken ende

deelen in elker voirseide jegenheden ende plaitzen enen yegelicken ziin andeel

van des him dair aff bueren sal mogen, ende wes men naders ter zee winnen off
werven sal, dat sal staen ende wesen na uutwijsinghe der eerster ordinancie ende

bliven up sulker vormen, als onse plackait, die dair aff is, dat inhout ende

begrepen heefft.
Ombieden hier om ende bevelen mit sonderlingen eernste den gemeenen vis-

schers, die van den voirseide steden ende plaetzeî varen zullen, dat zy van elker

last harings betalen enen ryder, als voirseid is, ende dese onze ordinancie vol-
comelic houden ende voldoen, sonder die te verbreken in enigerwijs, want wail'
yement die ter contrarien dede, dat wouden wy houden ende doen rechten an

zynen live ende goede als an den genen, die ons land verderffenisse meynde.

In oirkonde etc., datum upten 3Osten dach in augusto anno 39'

Notandum, die steden van Hollant, die dit mede angaet, die stede van den

Briele en die van Brouwershaveî zyrr gebleven try rler eerster ordinancie.
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Het einde van het kasteel te Spijk

door

C. HOEK

Van bevriende zijde kreeg ik onlangs inzage van een aantal stukken, afkomstig

uit het huisarchief van Spijk. Dit archief is in de loop der jaren uiteen gevallen

en gedeelten er van zijn zelfs opgedoken op verschillende veilingen. Van een van

deze veilingen is het deel afkomsfig, dat thans als Huisarchief Spijk op het

Algemeen Rijksarchief aanwezig is. Daar komen ook stukken voor in het familie-

archief van Aerssen, eigenaars van het huis en de heerlijkheid in de zeventiende-

en achttiende eeuw en in dit archief achtergebleven in het einde van deze laatste

eeuw. Ook komen enkele bescheiden voor in het aldaar aanwezige familiearchief

Couseband als gevolg van een familierelatie met het geslacht van Renoy, heren

van Spijk van 7542 tot en met 1611 als voorgangers van de familie van Aerssen.

De oudste bezitters van de heerlijkheid Spijk zijn de heren van Arckel. Op

ZL deeember 1408 geeft Jan, heer te Arckel, te Pierpont en van het land van

Mechelen aan Jan van Blanckenvoirt Zandersz. in leen al zijn tienden, die hij
heeft in onsen Dorpe van Spíjck, welke belening op 27 december door zijn zoon

Willenr van Arckel wordt bevestigd. Hieruit blijkt dat l:ret gaat om een stuk

familiebezit, dat onder leenverband aan derden is verkocht. Op 5 november 1426

wordf aan heer Jan van Arckel het leen opnieuw verzocht door Sander van

Blanckevoirt, waarbij evenals in de vorige brief wordt gesteld, dat de heer van

Arckel het leen mag lossen tegen betaling van 300 gouden engelse nobelen.

Op 29 december 1437 verklaart Elizabeth, de weduwe van Jan Zandersz., mel-

haar zoon Heinrick geen rechten op de tienden van Spijck meer te doen gelden.

Haar.' zoon hield deze in leen van de hertog van Gelre en droeg ze over aan Otto
van Asperen, heer van Spijck. Zij doet hierbij dus kennelijk afstand van haar
weduwengoed in de vorm van de kleinste helft van het tiendcomplex. Als
leenlieer treedt nu de hertog van Gelre op, n.l. Adolf van Egmond en wel als
zoon van de oudste dochter en erfgename van heer Jan van Arckel, overleden in
augtrstus 1428. Een ander lid van de familie van Arckel, Otto van Asperen, heeft
Spijk geërfd en gebruik gemaakt van het recht van lossing om de tienden terug
te kopen.

In 1460 worden een deel van de goederen van Asperen, die leenroerig zijn
aan de graaf van Holland, verbeurd verklaard en toegewezen aan de graaf van
Cha.rolais, de latere Karel de Stoute, de zoon van de dan regerende graaf Philips
van Bourgondië. Deze bezit op dat ogenblik ook de goederen van Arkel, zodat
de oorspronkelijke Arket-bezittingen in één hand zijn gekomen. Op 2 januari 1467
beleent hij Jan van Vueren, heer van Spijck, met het slot en tien hond land,
genaamd de Cloot, de hoge- en de lage heerlijkheid met de tienden aldaar, te
houclen van de heerlijkheid Arkel.

Dit is de oudste vermelding van het kasteel, dat dan echter een bestaand
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den lastgelde van harinc over een jair gevangen, van elken scepe 9 pond 16 s.

gro., so hebben die van den Briele verantwoirdt, dattet lastgelt van den 7 scepen

voirscreven, na der ordinancie over een jair gemaict by den gemeenen lande,

niet so veel dragen en soude, want niet dan dertich groet up elc last harincx te
nemen geordineert en was ende elc scip niet dan 36 last harincx over hooft
gevangen en hadden ende dat sy dair om niet meer sculdich en waren te betalen

dan van elc last 30 gro.

Wair up by den heere van Bungnicourt ende raide myns genedigen heeren

uutgesproken is in der manieren hierna gescreven, Dat is want over een jair
gesloten was, dat elke 25 harincscepe uutreeden souden een vredescip, dair die
stede van Zeeríxee een off uutgereed hebben, dair off dat die van den Brielle hem

te baten commen souden met zeven scepen, ende dat vredescip so vele gecost

heeft, dat elc scip van 25 geven sullen dair toe 9 lb. 16 s. gr', dat die stede van

den Brieele der stede varr Zerixee van den zeven scepen, dair sy der stede van

Zeríxee mede te baten commen souden, betalen sullen van elken scepe 9 lb. 16 s.

gro., dat beloipt 68 lb. 12 s. gro., ende hier mede sullen die steden van Zerixee

ende van den Briele verlyct wesen van horen geschille voirseid ende wes elc van

hem voirt cassier is van horen vredescepen uut te maken va¡ den jair voirleden,
dat sall elc an hem selven verhalen van den scepen, die up dese tyt te haringSe

varen sullen.
Gedaen by den heere van Bungnicourt upten vierden dach in augusto anno 40,

dair by waeren heeren Florys van den Abeel, Willem van Naeldwijck, Boudewijn
van Zwiefen, Godscalc Oem, Jan van der Mye ende meer andere van den raide

ende ic.
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¡ç : r'3 rl'.

I,rc lrìtrìrr qr-lir:g h:l.l'cr, l:c¡ncn rcn dlqe cn Plrrtsc vooimeltì en doen lrun voordccl;
7:: it tzrlre g..1ur.,r¡" rcht rl,rq.'n tuir dc Ycrk,'ofi,ì-l 1o.,r çcn icJer te zicn, en in-
mi ', inl'.¡¡nccie ¡e bekomcn by r.len Jorrlr-reer S\flI,Hla'IS ue L.\ND¡\S ¡c SPYK.

ZEGT IIET vOOlI.T.

Le b"ritr.'1ú lrt, l, t¿tt dy //,-a/r lJockl¡¿¡.¡rlelaa¡ en |,¡rukkcr, L.'¡Scndyk,.lJ. ¡{o.

Afb. 3 Aanplakbiljet voor de veiling van het kasteel te Spijk.

complex is en mogelijk reeds door de heren van Arckel gesticht. Het is dus
tenslotte een leen van de hofstad te Arckel geworden en blijft dit tot het einde
van het leenstelsel. Wanneer de tekenaar Roeland Roghman h 1.646 en L647
door Holland en omgeving trekt, om zijn grote serie kasteeltekeningen te maken,
beeldt hij het af, samen met de kerk, en Simon van Leeuwen vermeldt het in zijn
Batavia Illustrata (1685): een out slot gelegen bij het Dorp van Spijk, dat volgens
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Afb. 1 en 2 Roelant Roghman: Kerk en kasteel te Spijk 1646-1647 met detail (Museum

Boymans van Beuningen).
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Kemp gebouwd. zou zíjn door Jan de v., Heer van Arkel, gesturven ín den

jare 1077. Deze toevoeging kunnen wij echter rustig naar het rijk der faþelen

verwijzen.
De hiervoor genoemde leenacten komen alle voor in een gedeeltelijk bewaatd

cartularium, dal zich onder de in het begin van dit verhaal vermelde stukl'en

bevindt. In dit cartularium bevindt zich echter ook een los aanplakbiljet, waarin

wordt meegedeeld dat de heer van Spijk, baron Sweerts de Landas, op 17 en 2.4

mei 1814 het kasteel bij opbod zal verkopen ten overstaan van notaris Cornelis

Gerardus Boonzajer te Gorinchem, nadrukkelijk om het te slopen. De sloop zal

met inbegrip van het afvoeren van het afkomende materiaal voor kerstmis v¿rn

dat jaar moeten zijn voltooid.

Bookelrrrieuws

rf schejdjng in Gorin-
"."^., rr. SMrrs, De Afscheiding van

il'rit"'¿t" t, Corinchem en 'Bencdett-

Ï"i).,t",',,'. Oudkarspel 1971' (447 blz.).

[ffiiìt: 
jDe Nijverheid', Postbus 16,

Noord-S':fu arwouoe'

Tê lânÍ h,'nft het geduurd vooraleer in dit

i;a..r-ri;l', tìc aandacht wordt gevestigd

.'o djt b,,l,rngrijke boek, een omissje waar-

,rn ov"'iy;ens alleen de aangewezen re-

censent schuldig-is. Celukkig is dit keurig

uìtn.uo.'.1" werk over een specialìstisch

keikhis;','isch onderwerp ook enkele ja-

ren na tle verschijning zeker nog voor

belang$ellenden verkrijgbaar en ik kan

aansch¡Íl'ing ervan alleen maar aanraden.

De historie van de Afscheiding van 1834

is tot ¡r¡ toe veelal bestudeerd in dienst

van dr: polemiek: ter verdediging of ter

bes,t¡ijcling. In de algemene werken neemt
het do;.,r.utrtische aspect een grote plaats

in en l{}rils bestaat de neiging er een do-
mineesgeschiedenis van te maken, terwijl
het tc,:ll in grote mate een zaak van de
kleine iuiclen is geweest. Over de Afschei-
ding in plaatselijk kader bestaan in hoofd-
zaak r,degenheidswerkjes bij jubilea met
alle n¡di:len voor een objectieve geschied-
schrijving daaraan verbonden. Het boek
van I'i,,rits is wel een lokaa1 - of liever
regiorr:ral - historische studie, maar geen
gelegen.heidswerk en alleen al de ontzag-
wekkt;rde hoeveelheid namen in de index
laat :¿it:n dat aan de gewone man een
grote pl¿ìats is toebedeeld. Wel worden de
plaatrrriiìke gebeurtenissen het hele boek
door'¡1i',situeerd in een ruimer kader. Dog-
matiscÌre kwesties worden daarbij niet
ovei iri',t hoofd gezien - dat zou ook niet
te vr,i.¿irtwoorden zqn bij een dergelijk
ondelwerp - maar zij overwoekeren het
gehe:i geenszins. De schrijver polemiseert
niet, ;iiitar laat wel duidelijk uitkomen aan
wellce kant hij staat, hij voelt zich geesfe-
lijk r¡ret de Afgescheidenen verbonden.
In z:ij¡ voorwoord deelt hij mee vrijge-
maakt gercformeerd te zijn - waarschijn-
lijk 'ìrinnen verband', maar de weglating
vart cìeze specificatie zal alleen de eohte
ken¡¡:¡'s opvallen - en hij verklaart 'van

harte te zijn en te willen zrjn een zoon
van de Afscheiding'. In ziln inleiding
noemt hij de leer, die in de Hervormde
kerk in de eerste helft van de 19e eeuw
werd gepredikt, een dwaalleer en de keuze
voor of tegen afscheiden is het kiezen
voor de ware dan wel de valse kerk. Een
wel zeer duidelijke stellingname vooraf
dus, waarvan men merkwaardigerwijze in
het boek zelf woinig hinder ervaart. Wel
komt hier en daar een providentië1e pas-

sage voor - b.v. blz. 60: 'Brandt - Scholte -
Hasselman. Zoals gezegd treffen wij leden
yan deze geslachten in de herfst van 1835
te Gorinchem aan. Wonderlijke leiding
Gods. Is het niet merkwaardig, dat hier
drie geslachten samenkomen, die vanaf
dat jaar gerekend, in een nabij verleden
allen uit Duitsland zijn weggetrokken?
Ieder op hun wijze wonden zij door God,
de HERE (sic) in dienst gesteld van een
werk van kerkreformatie in de stad Go-
rinchem en haar omgeving' - maar de
simplificatie dat goede daden en gebeur-
tenissen met gunstige gevolgen geinspi-
reerd zijn door God en slechte daden en
ongunstige gebeurtenissen het werk zijn
van Satan, komt bij Smits niet voot. Wan-
neer de auteur enkele voormannen varl
de Afscheiding, met name de predikanten
Hendrik Pieter Scholte en Huibert Jaco-
bus Budding kritiseert, doet hij dat vanuit
gereformeerd standpunt. Dat Scholte af-
wijkende ideeën had over de doop, de
kerkvorm en de toekomstverwachting
(chiliasme) aanvaardt Smits niet als een
bloot feit, maar hij tracht het in navolging
van de vooroorlogse theoloog Bouwman
te vergoelijken door te wijzen op de vor-
ming van Scholte aan een vrijzinnige fa-
culteit, zijn te drukke leven om veel te
kunnen studeren, etc. M.a.w. als Scholte
zich in de zaken in kwestie werkelijk ver-
diept had, zou hij zeker voor 700Vo gere-
formeerd gebleven zijn. Voor Budding,
van wie bekend is dat hij veel aan theolo-
gische studie deed en een zeeÍ omvang-
rijke en gespecialiseerde bibliotheek had,
zou dit natuurlijk niet opgaan en hier
beperkt Smits zich dan ook tot de uit-
spraak: 'hij was uitermate onrustig en is

90
91



..!i ^-ñ ârcheolosisch overzicht van
t!:"t:::u;ä", in deiorm van een rlink
w' ,"'l- tí do eerste plaats richt men zich
bT\"i -î"int"t"sseerde 

vlaardingers en
tP:,;; ã" vakmensen of de mede-AWN-
ilÍlj- n* is. dunkt mij, een bijzondertffiräi"; ;"ard. Hoe-'mooitijk is het

im¡ners, zelfs voor een erugszrns rnge-

Lu¿o de archeologle van zun elgen woon-

}JA¡A " 
leren kennen! Het boekje is in

:ä:f ;g'":r-.träi: ä'.,3ffåÏ'"Í:

"ñJãlogit"h" 
kost wordt gescheiden door

iäi¡inã"n¿. æ!ste1 {i1 cursievo letter)

i[t werkgroephorinneringen, anecdotes

"r beschouwingen van meer algemene

Txd. Zij zijn geschreven door de sohrijf-

l"t uun jeugdboeken, tevens Helinium-

iid. ¡n"*oo* T. Vos-RaÏmen van Bu-

LnoU. ZfS breken de tekst, al zullen an-

doren mogelijk vinden, dat de archeolo-

øische verhandelingen de (soms wel wat

íange) cursieve delen onderbreken.

Hoewel het boekje dus niet in de eerste

D1aats voor t, Tezer van 'Holland' is ge-

,"hreuen, is het toch zeer bruikbaar om

zich te oriënteren in het (rijke) verleden
van Vlaardingen. U vindt toksten over de
geologie (R. de GraaÐ, steentijd en ijznt-
tijd (C. Wind), Romeinse tijd (4. Brouwer)
en de Middeleeuwen (C. Hoek). Er is een

lijst opgenomen met do verklaring van
enkele vaktermen en een literatuurlijst,
welke ik gtùag $/al. langer had gezien.

Naast alle lof, toch ook nog wat kritiek,
Het is toch niet nodig en bijzonder jam-
mer, dat er tenminste vier figuren op de
kop staan, terwijl bij 4 of 5 andere (a.fbeel-

dingen van scherven) bet licht van bene-
den naar boven valt: ook die hadden beter
omgekeerd geplaatst kunnen wo'rden.
Verder kwamen we enige slordigheden
en fouten togen, die gemakkelijk te ver-
mijden geweest waren. Dat neernt evenwel
niet weg, dat wij he,t boekje in zijr. oynt
geslaagd vinden en hopen dat het de weg
naa¡ veel Vlaardingse gezinnen zal vin-
den, als propaganda voor de amateur-
archeologie moderne stfil.

L. P. Louwe Koor¡u¡r.¡s

N.V. Baarn 1972 en 1973, prijs per deel

f 9,s0.

Zuid-Holland bezit nog vele mooie histo'
rische kerken, wàarvan velen in kleine
achteraf gelegen plaatsen waar men nor-
maliter zelden kornt. Onlangs verschenen
bij Bosch & Kouning twee delen, die toch-
ten beschrijven langs vele bekende en
minder bekende kerken in de provincie.
Bij het lezen realiseert men zich pas welk
een 'korkenschaf de provincie Zuid-Ho'l-
land herbe'rgt en mot welke ijver er in de
laatste decennia aan het behoud en herstel
van het monumentenbezit is gewerkt,
Jammer genoeg, zo blijkt uit de hier be-
sproken delen, zijn er ook door onjuiste
wijzigingen of aanpassingen kerken enlof
interieurs nodeloos verminkt. Elk deel is
opgebouwd uit een achttal routes, die elk
langs de kerken in een bepaald gebied
voeren. Nadeel echter is dat deze routes
zo lang zijn dat het niet mogelijk is orn in
é,én dag een route uit te rijden. Daaro.m
moet men van te voren een keuze maken.
Maar als men dan eenmaal op weg is
komt men talloze prachtige (gerestaureerr
do) kerken tegen, die Wiert I. Berghuis
op een vaak emotioneel bewogen bijna
lyrische, rnaaÍ zæÍ doskundige manier
beschrijft. Van he,t grootsûe gedeelte van
de besproken kerken zijn prachtige fotois,
alle afkomsJig uit het archief van Monu-
mentenzorg, afgedrukt. Jammer is wel dat
door het gebruik van e€n mindere (goed-
kopere) papiersoort het niet mogelijk was
om de foto's tussen de tekst te plaatsen,
maar er series aparte fotopagina's zijn,
wat do overzichúelijkheid niot ten goede
komt,

Samenvattend kunnen we stellen dat
dêze boeken aan de hand van goed geko'
zen routes in woord en beeld een duide-
lijk overzicht geven van het provinciale
kerkbezit in Zuid-Holland.

R. vl¡r Aceuov

Alkmaarse f amilies, 18e eeuw
Alcmaria, histotisch-genealogisch dag-
boek 7722-17 59. Samengesteld en bewerkt
door Hews Koorwr¡r. A.lkmaar 1974,97 p.

f index (gestencild). Toezending vo{gt
na stonling van J 11,50 op girorekening
24LI815 t.n.v. H. Koolwijk, Tienenwal 15,
Alkmaa¡.

93

Langs de o:uCle Zuid-Ho, l-
landse kerken WrBnrJ. Bencnurs,
dl. ! Kastsîrook en Ríjnland, dl. 2 ll'aar-
den en eíIanden. 'lJitg. Bosch en Keuning

holaas zijn loopbaan ver buiten het kamp
van de Afgescheidenen geëindigd' (blz'

373). Iets verder blijkt wat hij daarmee

bedoelt: 'Hij kan worden beschouwd als

de stichter van de Vrije Bvangelische ge-

meenten', hetgeen te exclusief is, want
naast Budding zijn ook Jan de Liefde te
Amsterdam en Hermanus Willem Witte-
veen te Ermelo als zodamg aan te merken'
Nog een voorbeeld van gemis aan objec-

tiviteit dient genoernd. Waar de auteur

uitvoerige beschrijvingen geeft van alle
predikanten, die iets met de Afgescheiden
gemeenten in zijn rayon to maken hebben

en de aohtergronden schetst van alle z'a-

ken, die ter kerkeraad, ter classikale ver-
gadering en ten dele zelfs ter synodo wor-
tlen gebracht, wordt ten aanziett van de

'droevige zaar.- van: Joha¡nes van Rhee,

Afgescheiden predikant te Veen, slechts

meægedeeld dat deze provisioneel werd
geschorst: 'Wij menen dat het het beste is

met deze sobere vermelding te volstaan',
aldus Smits (b12. t6I). Een typisch voor-
beeld van de consequentie waartoe een al
te grote betrokkenheid van de geschied-

sohrijver met zijn onderwerp kan leiden.
Zells na 135 jaar moet over deze zaak -
ds. Van Rhee werd geschorst, afgezet en
geëxcommuniceerd wegens homoseksuali-
teit - gezwogen worden.

Het zijn nogal grote bezwaren, die ik
tegen do onderhavige studie schijn te
hebben. Inderdaad, maar toch is mijn
oordeel positief. Nog nooit is het aandeel

van het gewone kerklid, van de eenvou-

dige landarbeider en de kleine burger in
de afscheidingsbeweging zo' duidelijk uit
de verf gekomen als in het boek van
Smits. Hij heeft een grote hoeveelheid
archiefmateriaal verwerkt uit kerkelijko
archieven van verschillende rich,tingen,

uit overheidsa¡chieven en uit de nagelaten
papieren van de geëmigreerde Afgeschei-
denen in de Verenigde Staten. Zijn re-
constructio van het ledenbestand van de

Cbr. Afgescheiden gemeente te Gorcum
in de eorste jaren uit archivata van elders

is exemplarisch. De minutieuse beschrij-
ving van de binnenkerkslijke verhoudin-
gen wordt verduidelijkt door genealo'
gieën, integrale publikatie van relevante
teksten, soms met fotokopieën en - voor
de tijd van de vervolging - door uittreksels
uit de vonnissen van de rechtbank' Voor
dit alles verdiett de auteur, die van huis

92

uit wjs- en natuurkundige is, een co¡¡¡-
pLimeTt. Wat minder feiten en ¡trat ftreer
achtergronden, wat meer beredenering s¡
historische kritiek zou het werk echb¡
aan waarde hebben doen winnen. ¡"
plaatselijke voorgeschiedenis van de Af-
scheiding blijft acb,torwege' e€n overzicht
van de sooiale lagen van de bevolking i¡
zijn geheel en van de Afgescheidenen in
het bijzonder, een analyse van sociale fac-
toren, die mede een rol bij do Afscheiding
zullen hebben gespeold, een typering s¡
portrettering van de tegenspelers der Af-
gescheidenen, heb ik node gemist.

Het boek is verschenen als deel I. Dat
doot uitzien naar meer. Ik hoop dat de
auteur gelegenheid zal hebben andere

delen bot¡effends de Afschoiding elders in
het land, het licht te doen zien. Misschien
kan hij dan do annotatie onder aan de
bladzijden wat uitbroiden en de verwij-
zingen naar archivalia en literatuur uit de
lopende tekst verwijderen. Misschien ook
kan hij nog andere suggesties uit dezo

bespreking overnemen znndøt zijn diepere

bedoeling met de studie van de Afschei-
ding te verloochenen. Want die bedoeling
gur ik hem gaarne. C. Dexxen

Vlaardingen Van Steurvísser tot
Stedeling. Archeologische momentopna'
men uit 35 eeuwen Vlaardingen. Plublr'
catie ter gelegenheid van het derde lus-
trum van de AWN-werkgroep Helinitrm.
1958-1973. Uitgegeven door de Stichting
Flenio bij Boekhuis dÞn Draak. Vlaardin-
gen1973,160 p. prijs f 15,50.

Er zijn binnen de Archeologische \Mork-
gemeenschap Nederland verschillende
wefkgroopen die kunnen bogen o¡r een

langdurige aotiviteit. Dat houdt dan
meestal in, dat in niot meer dan 10 o'f 20
jaar een aanvankelijk wijwel lege archeo"

logische kaart met een groot aantal stip'
pen (vindplaatsen) gevuld is geraakt. Bo-
vendien heeft er dan op enkele terreinen
een uitgebroider ondorzoek plaats gehad,

waardoor wat meer van de oudste bewo'
ning van de streek is achierhaald, dan
enkele zakken scherven. Zo¡n werkg;roep

nu, is'Heliniurrt'.
Men heeft het aangedurfd om bij het

ls-jarig bestaan een beeld te geven van
de activiteiten vao de werk$oep en tege-
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\l'.í*unt" llpendam zich hadden bezig

ll-å"r¿"" met het organiseren van onder

i;;: ::' ;: iTä""11'1,.' ffiäIf i? "'i;
fiå."-ií,nol;. ke kerk, welke tentoonstel-

iä-ãnor vele belargstellenden werd be-

äit i, U.rtoot ïet college van burgemees-

ãr en w.rttou¿ers v^an de gemeente Ilpen-

dam in het iaar ,I9 I I.een commlssle ln

ästellen, die zich bezig zat houden met

i-" seschiedenis van de gemeente. Aan

ãJ"Jcontmitti. werd de naam 'oudheid-

lundiee Commissie Ilpendam' gegeven'

Begonnen werd met het geven van dia-

¿vonden voor de bevolking, c.q. met het

verlenen van haar medewerking aan deze

avonden. Voorts vond et oP 2 en 3 seP-

þmber L972 onder auspiciën van de com-

missie een tentoonstelling plaats in de

Hervormde Kerk te Ilpendam, ter her-
denking van het feit dat het 100 jaar ge-

leden is dat het huis ILPENSTE"IN werd
gesloopt. Gedurende deze twee dagen trok
de tentoonstelling ruim 900 bezoekers,
Ter gelegenheid van dit feit werd een
boekje uitgegeven, getiteld De Heerlíjk-
heíd Purmerland en llpendam,

Na deze tentoonsûelling werd een begin
gemaakt met de vertaling van het - in
hoofdzaak in oud-nederlands schrift ge-
steld - album Geslacht Regíster der Hee-
ren ende Vrouwen van Purmerlandt ende
Ilpendam, zoo ín consanguïniteyt als af-
finiteyt, welk album wordt bewaard in de
zaal van het Rijksmuseum waar het schil-
derij 'De Nachtwacht' te zien is. Ko,rtge-
leden is het eersûe deel van het album
vertaald. In het najaar 1973 wordt met de
vertaling van het tweede deel begonnen.

Het manuscript over de kerkelijke ge-
schiedenis van de heerlijkheid Purmerland
en Ilpendam ligt bij een uitgeverij en het
ziet er naar uit dat eind oktober dit manu-
søipt als boekwerk(e) zal verschijnen.
Voorts zijn nog verschenen de boekjes
llpendam in oude ansíchtkaarten en Kent
u ze nog . . . , .. de llpetdammers,

Naast al deze activiteiten heeft de com-
missie zich intensief bezig gehouden met

het aanleggen van een foto-archief. Vele
fraaie foto's, waaronder foto's van 17e
eeuwse prenten, zijn in het archief te vin-
den en zijn, na van tevoren gemaakte af-
spraak met de secretaris (Hofweg 3a te
Ilpendam, telefoon 02902-288), te bezich-
tigen.

Verder is een begin gemaakt met een
onderzoek naar de geschiedenis van de
burgerlijke geme€nte, waartoe behoren de
dorpen llpendam, Purmerland en den llp.
Voor het uiteindelijk resultaat van dit
onderzoek is de medewerking nodig van
velen.

Wie meent de Oudheidkundige Com-
missie Ilpendam van dienst te kunnen zijn
met o.a, oude ansichtkaarten of foto's van
de genoemde dorpen, dan wel op andere
wijze, kan contact opnemen met de heer
N. de Boer, secretaris van genoemde com-
missie (adres v.s.),

Schiedam. Attentie De gemeen-
te Schiedam is - opnieuw - gestart met de
uitgave van een roeks korte publicaties
over Schiedamse onderwerpen.'Attentie'
is de naam van het blad, waarin de bijdra-
gen worden uitgegeven. Het eerste, fraai
geTllusfreerde en goed verzorgde nummer
va¡ 16 bladzijden verscheen in maart
1974. }Jef bevat - naar aanleiding van de
recente opgravingen aan de Sint Anna-
zusterstraat - vier korte historische en
archeologische artikelen, waarvan één
'Het Sint Annaconvent in Schiedam' ver-
slag doet van de opgravingen en de daarbij
gedane vondsten.

Voor twee kwartjes is 'Attentie. 1' te
verkrijgen bij V.V,V., Museum en Ge-
meentearchief in Schiedam.

Vereniging Oud Heiloo opge-
r i c h t 8 apnl1974 vond onder ruime
belangstelling de oprichtingsbijeenkomst
plaats van deze vereniging, die op alle in
aanmerking komende manieren de belang-
stelling voor en de kennis van de geschie-
denis van het oude dorp Heiloo wil gaan
bevorderen, Tijdens deze bijeenkomst
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De Alkmaarse amateurhistoricus Kool-
wijk heeft een bijzonder nuttig werk ge-

daan door een in het gemeentearchief slui-
merend handschrift met eigentijdse aan-
tekeningen over allerlei min of meer be-
kende Alkmaarders te bewerken en toe-
gankelijk te maken. H.et gaat orn een tus-
sen L722 en 1759 door een kennelijk goed
geïhformeerde stadgenoot volgeschreven
boekje, waarin deze alles optekende wat
hem over bepaalde families en gezinnen
bekend was of ter ore kwam. Koolwijk
heeft aan de hand van terloopse opmer-
kingen over zijn familiebetrekkingen de
auteur kunnen identificeren als de chirur-
gijn Hendrik de Vries (afkornsfig uit Kal-
verdijk, begraven te Alkmaar 1760). Yer-
volgens rangschíkte hij alle verspreide
gegevens op familienaam en voegde waat
mogelijk enkele bijzonderheden toe ont-
leend aan de transportregisters en de per-

Agenda

'Archief sch atten uit Keulen'
in Rotterdam In het kader van de
tussen de gemeentebesturen van Rotter-
dam en Keulen gegroeide goede versfand-
houding is besloten tot een ruiltentoon-
stelling tussen de gemeentearchieven van
deze beide steden. Gestart wordt met de
tentoonstelling'A r c h i e f s ch a t t e n
uit K eu I e n', een expositie die gedeel-

tetijk in deze vorm gehouden is bij de
ingebruikneming van het nieuwe cornplex
van het Historisches Archiv van Keulen
in december 1971.

Deze keur van zeer biizondere archief-
stukken uit elf eeuwen (vanaf het midden
van de 9e eeuw) zal voor het eerst in Ne-
derland te bezichtigen zijn. De geëxpo-
seerde documenten en toegevoegde afbeel-
dingen geven uiteenlooende, aspecten te
zien van de rijke historie van Keulen, een

stad die op cultureel en economisph ge-

bied voor de Nederlanden van gto,te be-
tekenis is geweest. Reeds in de middel-
eeu'wen ondergingen de Lage Landen de
invloed van dit reTigieuze en culturele
centrum. De handelsrelaties die vanouds
met de Nederlanden bestonden bliiken uit
ta1 van middeleeuwse aspecten, die eens
te meer ook de belangrijke funotie van de
Rijn als verbindende factor onderstrepen.

Gemeentearchief, Mathenesserlaan 315,
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sonçJe euotisatie van 
.1742. .De ogor dit

soOrt riltgAven OnmlsDare ln0ex beslqit
het door Koolwijk geheel in eigen beheei
uitgevoerde boek.

Het ís met name een waardevolle ¿¿¡.
winst, omdat nu eens niet de nadn.rk y¿¡
op de maatschappelijke bovenlaag van ¡s
bevolking, doch juist op de daaro¡¿s.
levende laag van kleine industriëlen, am.
bachtsleden, winkeliers, renteniers 6.¿.
met veel bijzonderheclen die uit de nor-
male bronnen nooit naar voren kor¡s¡.
Uit de veelvuldige vermelding van plaat-
sen vanwaar een familie kwam of waar-
heen men vertrok kan een aardig beeld
van de migratietendens van de Alkmaarse
bevolking opgebouwd worden; en zo zij¡
er meer aspecten aan dit werkstuk y¿¡
een vân zijn stad bez-elen amateur die het
van belang maken voor een ruimere kring
dan die der genealogen alleen. J. H. R.

Rotterdam, van 9 mei tlm 24 iuni 1974.
Geopend: maandag Llm zaterdag lO-\7
uur; zon- en feestdagen 11-17 uur. Toe-
gang gratis. Catalogus verkrijgbaar.

Utreoht. Samuel Muller Fz.,
187 4-t97 4 Honderd jaar geleden, op
2 februari 1874, trad, Samuel Muller op
als gemeente-archivaris. Muller bouwde
een openbare archiefdienst op, waar de
veelheid van de geschiedbronnen toege-
licht werd door de prentenverzamelingen,
een biblio'theek en door de zgn. oudheid-
kundige verzamelingen, de kern voor het
latere Stedelijke Museum van oudheden.

Muller had meer dan stedelijke bete-
kenis: in 1879 volgde hij de provinciale
archivaris op. Hij werd de ziel van het
Historisch Genootschap, waar hij op de
mimst mogelijke schaal de uitgave van
geschiedbronnen bevorderde.

Het beeld van Muller in zijn veelomvat-
tende betekenis voor het culturele leven
in de stad wordt herdâcht in een lentoon-
stelling in het Gemeentelijk Archief van
18 mei tot 20 juni 1974.

Openingstijden: op werkdagen en op
zaterdagen van 10-16 uur, zondags van
1zl-16 uur. De tentoonstelling is gesloten
op23 mei (hemelvaartsdag) en op 1-3 juni
(Pinksteren).
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sprak de heer H. E, Oostendorp'over de
h'istoris.che achtergronden van de straat-
naamgeving in het dorp. Reeds 40 leden
konden worden ingesclreven door de
secretaris: W. A. M. Admíraal, Stations-
wag 28, Heiloo.

rec\t€rlijke archieven kan niet alleen deze
leenìte opvullen, maar bovendien allerÈ
gegevens verschaffen over meer algemenÀ
maatschappelijke ontwikkelingen en pr*
blemen. Mede in verband met dit laatsto
is een representatief en quantitatief onder-
zoek noodzakelijk. Hiortoe dienen vonnis-
en verhoorboeken, waarvan lange reekssq
in de archiefbewaarplaatsen aanwezig zij¡.
met behulp van formulieren ûe wordg¡
bewerkt. Dit is voor de beoefenaar y¿¡r

do lokale geschiedenis op zich een be.
langwekkende activiteit, maar het zal dui-
delijk zijn dat wa¡¡ee,r gecoördineerd
wordt opgetreden dit zp arbeidsintensieve
speurwerk nog beter fot ziin recht kaq
komen. Daarorn verzoeken wij diegenen
die moge,lijk reeds bezig zijn met onder-
zoek als boven omschreven of die daar
bolangstelling voor hebben zich voor in-
lichtingen te wenden tot: drs. H. A. Diede.
riks, Herengracht 32, Amstordam, tel.
(020) 244059, o,f mr. S. Faber, Graan voo¡
Visch 182.16, Hoofddorp, tel. (02503)

6059.

Straf roohtspraktij k en orimi-
naliteit (18o eeuw) Reedsenige
tijd njn een aa¡tal juristen, histo,rici en
verdere belangstellenden bezig met een
voorboreidend onderzoek naar de moge-
lijkheden van bestudering van strafrechts-
praktijk en criminaliteit in de 18e eeu,w in
de Republiek. Voo'ralsnog is als onder-
zookterrein gekozen Holland, Tneland en
Utrecht.

In bijeenkomsten die met een zekere
regelmaat in het Gemeentearchief van
Leiden worden belegd kornen de boven-
genoemden tot uitwiss,eling van ideeën en
bevindingen. Gebleken is dat de geschie-

denis van de strafrechtspraktijk een ver-
waarloosd gebied is. Bestudering van
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