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Holland, regionaal-historisch tijdschrirt 

fl,1/111 J 1,;, i:l!'n t"AoCC'T1\.Widd1tk...r u1t.J1fü..• ,an t$c l l1,turi'k·h,: \ crcnJ1in4 J-k1ll.11ul JI-, ,oort" L1c 

n:c-fr.:, tlollmtd~ \rmlwu u11.geci1 lf,if4utd en Lt.: 1/,,llulhlu .\'•r1,/Jn1 Yl-ürdc:rt lw'ltduot 11111 \li: 

11.-1.kn t~\...:~rM.lcn 

f fox, l, ,lln Hcrv.lJll('n Th \1 J.i.oorn~lnJi:r \Vljf111t'S. \1 l I l ~,11.11d.1m.Crun, 
L, l\1lml,c,1,m :-._ IJJnmp, J, H lfonihàch 1. \\. J ~holten. lt. &hi,,,r1., (. fl ~lcd1e 

Ut '•en 

P. \, lkttlktH .. ~ (hn,nnt:11), R Ki:ntcn ur ltuhlu1v.r..1.IICJ lf ~11rta11} fu.ii.:h1:t\l<°'1~~. 

\\ M . \,tft der \hhl ltnu..c.:11 
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\'im 1!111/,md, m~H Jf",.. M L J ( ~oou.bm•l'r'l\l"'o,., J.111 \ rlhl,1~k '-U. JJ 1..1 H Dror{lrci.:ht. 

tc-1c:foon j\17~1 '7.,~I 
l\or11 !~l:,pll ,oor J(' 11,,/J,nr,/lr 'i1u,hih Le 1cn,kn ,1ün \I~ rtd.k,.1:11:-...etn:wn,; ~11n ,re lft,/l.;,1du 
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t~klûud 10701 ~.J?filKJ. 
("')rip"~ u11 pubh~-il1.:11, ,,r, het ~b1<t-l 'tJn d1; IC"JC'h1nic:111-t \,10 HolLiml Jw: dc,öt hun \\lJlC: '11:'ln 

u,lp\i: gem1tU.C'hJi. nun '1,: '1an,J,1çh1 <111hn 1rrx-n i:,umc ,1.1n Ji.· ,:nt~ tn~¾'C1~1.·t \1"-•r~ 

tnhUocr,111.e dr1 N: Rcnh.·n.,!Jr "Ul'(au '-;t.on\ undi: i;n ',;f!dcucu1n~·l11~ni,, 
l\t'll.Cf'\~<K."!ll ~,,q.<.'11 11117 OR .\m'-l(r.!.1m-t , lcli:f<kln tn?IH l.'.4t,% 
()r,p,.,; \lln rm:Ji:dcl!rl ·i:n h .. "\h:mJ, \loQf t.ki 1ul-irtd: \..-tu.1hh:11t11 ~rnl!' ,.an 

mr ) Il R"unh11L"h Cu:ln1.":Cnl("1m:lucLOud~·i.tmd11 .:!47 1811 OJ \l~n\.1-1t, 

h klr,mn tttUl IIY1,19 

t tlor;tor1'M:hl" , 1.•1.:nhrlna lt•,ll11nd 

1:)1;· 11. 1t,n,,,,:hC' \ nt:ll•IP""" H,,llnnJ 'lkH zkh 11."'n d.'tl."I Je btl,tnt!,-.l.dl,ng \\1\.11 F;ti ~lt ba,cfl'11H'ltl 
\.111 ,Je tN·hk.Jcnl'l \jR ,oorJ- ten /ut1J-l l1.,ll.ind 111 hd h11100J'(r in haJr rqc1(ln,,k•t11 11,k_QIC' 

·•P.:.~l tl 1( t; .. •H1fd\"l\"n 

!S~tt"cld.rlaat: rnr l , 'S,.;hdh;u r ~ (,..,-n11,.•c-n1~omituc(. 1 m .... ,11.wt JU ... lll I k,'.\ lf,utlctn 

IClèfC'P I lll1J) Jt\l.,.\"I 
tntkbliut:.li'n 1.'.P un-mclthng1.'n: 1 Ku~pt:r, K.1mrl'.'t1nclida.1n l"i 12" ( ·t, Oo-.1u1umc 
t •k-Jl',(>fl !01~$51 \\f.Q 
( 11nlrlh11lll.'ï f -W- pct J.Ut \óOOr jµ:\\.l1f1C tc.kn lf'ICl'\ulll~nl. t -IS~- per _l.)ar VOi.~ hu11t'nt;c"•11n,; 

lcJ..:n hn,icll1nitt1l, DJ ~1111\,m~~ h1n «n ltn'p(~1!'0Wrt IC'.Mul'!cn '-'11 J'0".'\8.lmn:lcn1nll 
nr _J~Q 121 ttn r1,1111c, 'lllt.n 1.k l l1,t111 t'il-hc VC'1'C"n111nv: f loU rni.1 te 011•,hoomc /1J dJ(: m M lt,01, 
1.1n ci:11 Wkllde.f}aJt hd ~'U1Jcn onl\llnJ:itn li.oo.h:i.tlO'I Je tn J.it ),"luJ m:iJ., ,~nch-.:r1r11 nummrt°l 

v,m "•"-'1111,L. c\.,....,\lfel nlt'l de rri:J, "r~hi.-ncn dckN ~.111 tL: llulla11,ht' \tw,/rfr 

1 •N>C nummrr~:/ c, -. Juhhdc 11umn1cn i lll.~ 111nmc:,"f1.kn.l met I ~ -..4111J,111nh1ri11~·l.~1•,h,"fl 
,tinr 1,;~11, cfll..:l numnicr. J ,.- ''"'' 1111.:1,.•hlit."t'C' 11u11u1,en ,.,f ,oor «n 1.h1N>el n.ummcr t~WliC' 
num'""" .,unn~n "'""·"" bc,.11.:W l'itJ<l~ U ll<'lh.~•~dc\. K1trpcrd;t.û ,1-4 ,l.Ci~1 PH O.:" lla.tJ; 
~uJnct'I, klcfoon !070) 2J'S5H. du1,.H tJ\trmn\.111, \dn h~t \t'tU'huldt ·Je ~Wllj. ,~P 
r,l"' 1,~td.e11inv. llt_ l~'•Jî~'t 14.•q rui:m,.,:, ,11n de ~nn1ngmcc,u:-1 ,,u1 dt H~ IMht:hc- \ .:1\:'n1J1M!:!c 
lfoll1rnd . .1.IJ "'erl.11\,r, ruhli'~:a11c gnd..:r ,·('rnu:-IJini \11n hd J;C""'c-n"l<" 
\l)p~ nummCT'\ \1rn hel \pj"\Unl.ll kunnen nr ~,-:(1di: w,j.tt bc~i.:M ,.,on.11--a .,L" k,.;se 
numtntf"'i rnn Jlc,U,um ( tCifH'n,- mrr hd \l'T1:JtJ;.il Z:1111 Ic \m&n In Jt oat:d1.11u, Jar 1a;i.:, J.1,11 

.t,a.11 dé kJcn ~orrll 1~11.'\=,1,; .. IHUl'LI 



Archeologische kroniek van Zuid-Holland 
O\'Cr 1977 

Htrb<rt S.rfalij 

l'rehl,1orll' 

Ik,~ ,.:l1tnhocL «afb. 22-24) Tu "'n 20 1pnl on 5 Juh ..,,rdcn op de bodem ,-an «n 
kono-,,,., naboJ llcriSCh•nhock ondcnfool van het tt1:rc:111cpNJ«:I 'Rollcmer<n', de 
res,ten \'im e:en klein \'lSStr-:.knmp opgegm\'CO als vcrvola op de verkcnninii in 
september 1976. Het was c,:lcgcn om.grcel.s - 8 m J\ .A P en datc<n uil ei ral 3600 v. 
Chr Er werd «n tm-cm '11n 100 m• ondcnochl. groccndttl• vanaf cm IC\Or<n 
aangehm.:h1 ,1<1gcn.crlr. ,n "mand m<t de l"~rhtoJ ,·an d11 obJcct C)pgcgno>cn 
w.:rJ htl Ji!helc 10 m' iro1e en ,lccht, 10-JS cm dikke 'v11enciland1e·. "'aarop ~ 
lulmppla:,1> .... a, 1d,11<n plus de omgeving daarvan 101 een afstand •an Rl!middelJ 
4 m. de oude OC\crwne. •ur 11)dem de hc"omng cm ..,c11e sed1men1.111e \'IJl 

cm vcn,ge kki haJ plaaug,eyondcn. 
Er 1s 1.cer \'ecl a.am.1.J1.:.ht bcMccd aan de m1\;'.~1raugrufle '-'iln Je \uurplants en ..,·and\': 
bundels net, wunncc het e,landJc bcloophruir wus gcm11ak1. In de totok duur vltn het 
jl!bru,1; ,.,rd het loop,1:ik op dr,e WIJU: 10-12 rm ,erhoosd. De a,hoop ""' de 
,uurplaats ,. . ._ ma,una:il 32 cm dik. Er konden b,ctb,nncn 38 111d1v1dudc Jaacl<:, 
v,orJcn on<km:heu.lcn. een ahw,.cl,ng , -.n al dan met ,crkoold net. ,ce1hhk. 
houc,kool, ns. \Crbmnde en onverbrand• ""esLen. klei en de re;ttn van een fu,k. 
l;;tn ,-toold'= ,an de haard b li)kt in het algemeen gevormd 1c worden door 
nrthundeh. afgedekt met een i.._ "'''"hl (tcscn het ,nl>nmdcn?J met daarop Je 
brJnJ,.,.tt'll. Lo konden 10 à 11 &tool.lä,,en ondèr,;ci,,,i<len \'oorden. v,tlke te ,mltlcn 
11Jn o,cr 5 à 7 op ,trurtur<le srondcn te onder;chcidcn 'hoofdfusen' Deze moeien 
gc-.chc1dcn uJn &<"eest door een kone 1ljd,ru1m1c ,un menselijke oJ-.wgheid: tuM,cn 
bcicle ecntc la<cn kon een O><"hl>b1na plaat> "nd!:n. bc,Je laaL,tc flo.en wcnkn 
JC'<hcoden door c,-n ni,eau ,-an 1nacgro,1d en platgctrap1 ml Wij moi:en 
cllndudcren tot een S u 11 11\JJI hcrhaalJ. k,,n.iond,g 1cbru1k v•n J,1 punt, "elke 
pl0318 vond binnen een periode ••n 3 à 6 JU,,r. 
Het groouu: dcd ,an de opgl'3vmg spe<:ldc Zi<h af 10 Je klc,-afuu,ng rond<im het 
ed••· De ,ond,1""" "onlt sc,ormd door een ""'il nl\cau b,nnen cm ,cl• meter\ 
d1Ue klc, !Tl<'t een o,crvtocd oan Lokkcls Dit bc1elcnt een rusugcr. 1oetcrc ra,., in 
een o,ernegend brok of mi<,..l11cn "cl 1.ouL acb1cd. Gwen de archool0111;che datering 
moc1tn 7J)Yod de ondaiii;i:cnde, ~I• de bedekkende k.lri 101 de CalBJs 11-pc:nodc 
gerekend worden 
Binnen de 'gittJ'l'-f.._, "'" het pl3dbclijk tot de ,onn1ng ,an ttn dunne ,cenla:lc 
gd,omi:n Ons cilundJc lag 25 m >an de 11<1,cr van uit ,-een, w:tnrvàn hel wos 
lo,,gc,llli<n. T1.iJcns de ecrstc 'hewoninf dreef het nog hij een wacerdicpu, van 50 a 
~O cm, lllil3r het v,cnJ spoodii on de scd1ment,ll1< mgcv•nacn en 1,jJens het lru!.l\tc 
sd>nnl moc1 er ntct mccr dan ~O cm ""ter IIC'"'3D hebben. Bmncn de ondcnu..cn 
afgetetle 50 à 70 cm klc, konden 4 101 m:u1ma:il 7 me<r or mind,r du1dd1jl.c 
ni\lc,w·1 met hortlontalt plan1cnre51en w,,rdcn herke.nJ. een :ûw15.)('.11ng \·~m rust en 
\ahmcntalic. on, 1nz1ens het böt te mterprctcrcn ab c(n Jaa.rliJ~ l.')chc1teiL Een 
dcrp,lyl.• opslibl>111& achlen "''J 1n de ncckraag ,..,, een dcrp,hjk mercnad,1cd 
1<cnv1m ongc,.oon. Gclc1deh1k aan moet deLe scdrmcntatoe-,onc li<h hebben 
\t,PlóUL\t 1n Jc rkhtmg ,nn hot c,pen water. 110<! de m,cro,,tra11gro.f1e van de 
lwnlplaac. op de gclaagdhciJ van Je klei 1111nsluit vnll not1 met •• 2c1111cn en 15 ook 
"urxh1jnlijl, nocc me<r te a,htcrhalcn. l lcc hjkt er cvcnl'el op dat de '.iructurdc 
hoofJt:&iffl" \ilfl de wurpla;n, met ttnJa3rl1Jks s,,brwk ,an het tm,,m11c te maken 
hehlxn Het grotere aanL1I ·.iookfusen' un bc:1ekenen dut men binnen een jaar meer 
dan c,,n, terugkwam or hal,crncge het verblijf de haanlplaol5 vernieuwde. 
De ,·ondstcn om••llcn eniek henen v.erl<1u1Jcn, enkele !icllc:rv.:n. dr,e ,tul-
,uu, teen. m nopl •at bc,-c,l.1 hou!; cnl.clc ptjlcn. «n paar gtln1l1< en aan t"« 
71Jdcn "3DJ!Cl)Unte ,lolden. enkele lange aanp,puntc ,10U.cn Vooru touMcstcn, 
enkele ttcntallcn vogelbol]es, o,ervloed,ge vi$restcn en botamsche monMet>. 
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Archcolog,..:hc kroniek. van Zuid•Holland over 1977 

... . .. ... ... 

Atb. 21 Ovc:rzJcht van vindplaatsen 1n Zuid-Hollnnd in 
1977 Voor de pencxlen (kolom J)zoe p. 24~. Tck. ROB. 

Alphen a.d. RiJo 
fleril,oh<n!tock 
l3odcsl1l\'0'1 

Delft 
Dtrbhmd 
O<lrdra:hl 
Goedereede 
Qgrhx:hc-m 

44 (R. VM) 
51 (M) 
45 (RI 
.IO (LM) 
54 (M) 
S7 (LM) 
53 (LM) 
59 (LM) 

p. JOl 
p.297 
p. JOJ 
p. )06 
p. 299 

p. 306 
p.J08 
p, JOS 

... ,., I 
, 

( 
( 

\ . ....._,_,...,'1-.,J· 
'

' < 

's-Gmv.nhoge 47 (UI 
Heeryrn<dam l6 (Lil) 
HoorlUlllt 58 (B) 
Koudekerk a.d. RIJn 43 (VM, LMI 
L<id<n 42 (L'1) 
Oude Tong, 35 (1'1·8) 
Ruswijk 4& !LM\ 
Vlaardins,n 52 (LM) 
W&SS<nBar 41 (8, IJ, LMI 
W11ennaer 49 (LMI 
Woerden 46 (R. VM, LM) 

Een onderwerp apan vom,cn enl.cle uil wilgc1cnen en touw vcrvàordigdc fuiken of 
viskorvcn, ook wel 'kubbes' @j:nocmd, d,c in de vene klci bijzonucr goed bewaard 
waren gebleven, De resten van één fu1I. vormden te zomen met enkele grote planken 
de ondc:rgrond van ·rase 4' van het oph<>g,ng,,pskkct ,•an het vceneilondjc. De andere 
fuiken lagen in de omringende kid: c,:n groot en prnk1i1eh compleet cxemplal!r direct 
naast hel eilandje. Daaronder (fu.se 1) de hclil vnn een derde Cl<emplnijr. Qp een 
afstand van 4 m en op een zeer hoog nweau een ldc,nc.re ruik. vervuardigd wt 
dunnc,:e tenen. Kleinere resten legen verspreid m de vondsllaag. Het 1s opmerkcLijk, 
dal elk van de complete fuiken ,:n grote fr:l&menten toe 1c wijun ,s aon een 
verschillende fase van scd1men1a1ie. Hel lijkt erop. alsof men nn het kort.<tondig 
gebruik van dit punt voor hei stoken van het vuur. hetjng_en van watcl'\oogtls en het 
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p. )04 
p. 308 
p, 399 
p.l08 
p. 311 
p.301 
p.112 
p. 312 
r ll? 
p, )Il 
p. 304 



Archeologisd1c kronîol van Zuid-Halland OH:r )977 

81:fl(;SCHENHOEK 1978 

~11,. ll ~hoek. 0-crntht 
v.an he't orae:gm-.en t.crrctn: he1 \.'t'-tn· 
dl,:md/e UTCt l!e d.urbij op ,,cr'iehil• 
lcndc 01-.·cau·, aangetroffen f~fl.cn 
Tet RMO, 

\ 

w&:n. wcii1rok en de gebrwltc ·vbkon· :u:h1erliet en de7.e l:11or niet moer opnicu" 
stbruillc. Het onderzoek van do -,,n:sten. de vogclbotje,; en van het kaps<'1Wcn van 
hel hnut zal ons hopelijk leren in \\elk(e) sei1.0en(cn) de vissen. h,cr kwamen 
R~k.<museum van Oudh«lea, Lc,den l.. P. Louwe Kooijmans 

DiTkshmd tnlb. 25) Bij de bouw van het in- en u1tw:11cr,ngssluis1c aan het 
Orrkl.1.m<lse S:..ts in he1 najnnr van 197"]. Î$ door A. Gtinwis een vuurst-en~n pS('Udû 
m1ddens1ekcr gevonden Het •'OOn<'CrJ' ,s alkomstil,1 wt de 3 m diepe löeleitlingsgeul 
tussen slutSJC en lluringvhct, máJlr werd eerst no bloomuiving op het .wnd van de 
stort gevonden. Hc1 werktuigje dateert uit het mcsoli1hicum (5000 v. Chr. plu, or 
mln S00). Detcnnlntnic '\. Bruijn (ROB). 
Bron: Klcpix,r 1976. 38-39. 

Hoornaar M. J. A. de Ha.in te Hardinweld-G,o,,.,cnd;tm heen or een donkje tus.scn 
het dorp H0<)m.1.1r •n <l• Giessen ,umlcwerk en een woonlaag uit de Bronstijd 
,ungctrolî~n. 
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100 

Ath, 2J Ek-rJs..:hénhoc.k. Dt Ji.Wfste 
ruik. D.lD de noordzijde \'rut hel 
cilandJt. ro10 RMO. 

\n, 24 [lcfi~hcnhQCk O'"crw.i.tu 
\an hé.l v«:nciland met de pW2kn 
<:n rit:l.bum.ld>. v..i..umtt btt toop.. 
\-l.1~ 1A-1h \'t'.r'-tcvil!,d en i.lc pmficl
J.i.m O\.Cf' ~ \uurplaa.t!I. Foto RMO 



Areheologische kmni•• ,11n Zuid-Holland 01cr 1977 

Q Th 
j tl 

\lh.1~ 01tk,lanJ. \'uu"{cnen 
r,scuik1 mil.kmtdu:t l tl ,n îOto 
D1:Mottr 

Atb. '2ft Pl,wl "an OuJc: Tc,ngi:. 
Stmcn bijl. Td~. en roto ROB 

Pl0,11 van Oude Tonge (gem Bnnni<'ll)1 (afu. 26) Hel b~stuur ,an de 
Vcrenigmg van amuLCUnm:heolO@Cn wC>r (;<)o!n:c:-Overfl11kket De, Mt111e' meldde de 
vondst van een s1cnen stnJdlUJmcr hu11cnd1Jks op de Pinot ,;,n Oude Tonge. 1kt 
'!>Orwerp werd in 1~75 gevonden door R. F,isc Al. 1c Oude Tonge. liet 1,es1ccn1e ,s 

een donkc1·c. diehto kwari:-,ct. glimmcrhnudcnd (detcnn. drs. C. J. Overwcd. 
ln:'.utuut voor Pn:h1~1one. Leiden). De. vom1 i,; op liorizon111lc doorsnede têTI r-cherpc 
ovllltJ, die vnjwcl ~}mmetrisch is, Opmerkelijk i< dal hel c1lmJri~dte ,1celiàl z1<h in 
hel midden bcvintlL llc1 bo•·cnvlnk vertoan1 nanr de athlcnijde een aflopende 
hcllin&, die veroorzaald lijkt Ie "J" door de vonn van de steen 1,aan,i1 de hamer 
gevormd i~ De ondCTTijde daurenu,gen i• ,·olmank1 vink. 
D111 M Add1n.k-Sa.mplonius vermoedt d,11 h<t hier Ccil ptaat,olijk produkt b.!1r<O dal 
nog htl meest aansluit bij groep E. Îel> minder bij groep C. ,an de door ha.1.r 
gepubltceerde >1rijdhnmm (Addink-Snmplomu. 1968). De dillcnng 1> la.il 
'IC<llilh,cum - Vroege BronsuJd. De geïsoleerde vmdploal> laat nch ,crgehJkcn mei 
die v.rn de eenzame stenen humor uit RoclmnJe (El7.1oga 1961 ), 
Armct,ngon: groomc lcns1e 101 mm. groo151e breedte 49 mm. groo1s1c hoc,g1e 
54 mm. klc1oste diamc1cr sicclgn1 24 mm. 
Zie ook Klepper 1976. ~ 1 

\\'u~sena.ar zie p 3 J 2 

et vin'-'pla;U.\ hg1 formeel net etu:r de Jttrt5 \'Lm ZuiJ•HuHan<l 1n Jt: rn1vmct(' .l..ccla11d, mur 
-.Ic: ',('nd,1 wur\U door de \.lnJcr en hr-1 b<"tuu, \;1.n taJn \'ercmKtn& l,e,.chbu'AJ :sh Ic: ~hurt·n 
bij: brt ou<lc t-ilnnd rl.1kk'oc 

301 



Arrhl-olog1.<ehe kroniel. van Zuid-Hollnnd o,er 1977 

.- . 
. :• 

: .. . 

«> 

0 

"' 

D 

0 o~---~----"'L-____ "'..:_ ___ _, 

301 

Alb, ::!7a A lphen 11 d. Rijn.. 
Doof1.l\cdc door .lil.npJ,:mpTngtn tn 
de R1Jn G.lló de oostt1Jde van d~ 
Juh.::&nlJ.SlnuU, 1 recent ve~, 
2 \'Uilc gr:ij1:c Ido. 3 gnJze kit, met 
hou""'""· ~ kid - iOilld 1d\:Jgd
hciU. 5 hout en houu~tt.n. 
6 Rontcm"7t!' \'OOfhten. Te~. ROS. 



An:heolog,ochc kTQnick van Zu1d-l-lolland ll\<r 1977 

"J 
Romeinse Tijd 

~Il>- !71', \lphro •A ll.1Jn, 

~•""~' Tck ROB 

Alph!!n !Ull1 de Rijn (ttlb. 27) Nur aanlciding \'llil de vontt.,ru,n venncld In de 
kroniek ,an IQ76 tHi>lla,ul 9 (1977) 257-158) or een terrein ten oosten van de 
Julianastra.,1 tegeno\'er het post~antoor, is op -1-S jul! oen sleur getrokken vanar do 
~trual in de richting ,-.n de Rijn. <\an de wJJ1t1ijde bevand .1ich de top ''"" de 
ruituurlijkc ondergrond, pre-Rom= aûcttinJ!('.n vàn de Rijn bi:,.taandc u,1 een 
pallo.èt ,·•n grijze ,avelige klei m<t dunne ,.andlll!lell op srij, zand mcl kleill!n>~. op 
1.20 m - NAP, dal 1> ,:a 1 .40 m onder het =,·dd. Vrijwel vnaaf dJ, straat werd dil 
pakket glooiend doorsneden door een Rijn\Jçdding, d,e kunstmaug met vuile grond 
gevuld bleek. In de sto'18rond wa.ron veel takkclx,,;sep. palen van >:aehthout en een 
enkolo eiken p!Uli verwerkt ter vers1ev1g111Q ,-.ode ondergrond. To1 ca J.50 m onder 
het maal\·eld ,s de bcddinglijn scvolgd: een duidelijke arslurtmg aan de nviemjdc kon 
n1e1 ~cconsrntctrd wonkn. wel dat vanaf een punt 9 i1 10 m uit de straat de: sto1tJosan 
,teèd,, horu.onllller gingen ,erlop,m. In de stortlagen be><md~n ,ich ploatsi:Juk 
concentratie< van vontL<ten uil de Romeinse Tijd met ten d:itcring van overw.-gend 
o,:rstc helft 2e eeuw. Bij de ,ondstcn cen fragment van een 1~1111 ,igi1J,11a bord met 
naam.stempel NASSO.I.S.F (Na.se> uil Lavo)c en Sinlig), tw<edc kwan 2e •ww, 
v.aumm een Identiek cxemplonr gC\·onden i< te Zv..-ammerdnm (Hruliebo,, 1977, 
p. 111 en Taf. 24 (nr. 1~6)). Vermoedelijk is de stong,nnd in de Romein.e Tijd 
llangebrachL Hct1cl(de \Cn.duJD5CI vnn aanstorting met klei en vondsten ver!tevigd 
met takkcbosscn en palen is op ve~hillende Romcinse v1ndplaatSè.O l.aOl!,'i de R.ijo 
\'8Stycste-ld.. o.a. te Zwdlllmerdam. Hoewel OQk nu weer te Alphen enige vondsten un 
de Vroeg,: Middeleeuwen (8c-9c eeuw) te voorschijn 21jn gek.omen, i< hoi nie1 ge.luk, 
deze m verband to bccn11Cn met het proces van aanplemping. 
Hel ondc120,k J5 uugevoc,,1 door J. W. Noordam en H. Sarfntij (ROill. Ass1sientie 
werd verleend door E. ,·an der M0<t uit Alphen. een vun de >1ndin. Door 
A. P Pruis.se« (Rîji<sBcolO@lscbc D,eosl) ûjn gcc,loglschc w.tarnomingcn eèrricht. 
In verl,and met dit ondorlOcl< Is het goed te .,-;j,en op een •ugclîjk.barc ,.,t1mcming 
cni&e maanden eerder geûann tn cen rioolsleur in de iel5 rulcklijlu.-r gelegen 
St. Jorism·•1l (Bcunder 1977), 

Bodew:,ven Micbld Mansrcw cn Vlnoent van Lc,t,uwtn trlL Bodcgra,c-n hobbon vun 
een terrein ten westen van de Roorru-Kathollckc kcrk rn het centrum yan het dorp 
waar werkzaamheden voor een nieuwe riolering warrn uitgevoerd, een grol~ C'ollcc11c 
Romcm,;e voadsten verzameld. Vmdplllnts en vondsten zullen m vert>aod ge,1cn 
moeten wordtn met de ol eerder , ermocdc dam o, er de Bod<,groven. De ,indplaats 
ligt namelijk ca 200 m ten noordwesten vnn deze veronderstelde dam. die 
aongttrolTcn i, rn de Oud-Bodegranf!il: \\eg {,ie lftll/w,d 9 (1977) 2531. 
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Atb. 21i4 Womlcn. Dne:hc,c~ilt 
!Clu1'. t,ubtcen ind hel titc:mpd 
COH.XV. SChO.ll 1 4. Foto 
p f!éfo<h. 

/\lb. ?~h Woord<n 0hel11mr mol 
de iolfbccldlng \\tn ttll .&l,ldl.ttUI', 
Seh"" 1 1 ! foto P B,r,th. 

·s-Gravcnh3ge F. B. Simonis te ·s,OrJ>onhage meldde ue vondst v•n een gro(,1' 

scherven van inheems anr(lewerk u11 do IJ1.<:nijd. 10 schervon waren \'Crsierd md 

n•&èlindrokken. 8 met kamv~roiering. De vondsten komen uit een bouwi;,ut tuisen de 
Nicu"e Parklaan en Je Badhubweg, wt een donkere .latldlang dlc zich bevond op 1.5 
á 2 m ondèr het mnaiveld. 

Woerden (nJb. 28) In de loop ,an 1917 kon het m de voorafgaunde joren qp het 
terrein ,an de PQhhekazemo nan de "-ruJUorenwcg ,·errichte onderzoek (BK~OB 7-1 
(197S) 223-224; 75 (1976) 316-317) worden uangevuld met een drietal kleine 
opgmvins,,n. Dank1iJ de welv.illtndc medewerking van de d1reo1eur von Gemeente
werken. ins. F. J. van Onna. en "crscheidcne vnn diens mcdcwerkeu was het 
mogelijk tijdens de nilnles vun een riool an de Kruiuorcm,,•eg twee-wcrkr,uUcn ie 
maken. en wel oon uc voet von dt molen 'De Windho1to· op lk hoek ,\In de 
Willem,hof (werl::put IV) en ◊P e,,n parlcl)tplaat; bij de Meulmansweg. ong,,vcer 
100 m ,erdor naar het wcston (\\c:tlpui V). Te,·ens hood de bouw vnn een rC!,1'1u11tnt 
aan dr l-..a,.orn.,,1raa1 door de hoer J van Brcu~clcn g,,lqienheid tot het maktn vnn 
een ,.,,,~ van at 5 , 9 IT\ (V.<lkput VI). dat ongeveer 50 m dichter bij het «ntrum 
,·an de huidige "taU ,,·a..~ gc.kgta. 
De ecr~lc l\\ec werkputtcri hd>ben dul<ld1jk gcma,lla da.t !Il.Il!!> de gehele Kruittoren
weg Romeinse oe,crv•rstcrkingen 7iin te ,,erv.achten. 0.,-,e hehben 1ich langs een 
nv1<r (de Lm,;choten?) u1lgc,1rekt die ter plaatJ;e van de tegenwoordige Gedempte 
Bmnengracht heen gelopen. Wcll,ch1 1s er b1J de oanleg van de,.., gmcht. op het emde 
wn de 14e eeuw. i;cbruik gemaakt vrtn de bedding van dè ,oonnaligc nvîer. 1n 
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v.trk-put IV ,ijn uric pamllclle ûubbclc rijen ,·an palen aangttrr,ff,m. die evenwijdig 
lopen met de.chociingondcr de l<im:mc. De in \\l!J"kpu1 V iw,ond,m o.:,cr.cn,tcrlJn~" 
claan:nt~n iet5 and.,., g<()riEntemJ. al,or de •~de hier rn d.e richung ,nn d< 
\kul.m:lnsweg F"'l afhu,g.:n. I Ict op di,,.c plMI> ontbroken ,an vond,;ten uit Je tijd 
v()()r 70 I!. opvallend. Hel lijkt <mp dat wc h,cr te <lQCn he~hen met een 
ophogingspaldtl JJl llltcr "ll:lnHcbrucht dan dm 1>ndor de lw7.crnc, In verband 
daarm..-. i, het , .. n behing dal in \\Crkpul \ ruin de onderkant van dat paldct talrijke 
sche~cn \'lln b!lllo Sp.,an;e umföron Stuan 138 Lijn gevonden E"'1 ,un de otcn 
Jl1,lil!!l het •tcmpd Q.COCL. welhcht Q(umtiJ Cocmelii) Cl(cntenti•I. ,!te vnl~cns 
\I 1-l Calltndtr. Roman . lm/llwra,• (l..ortdon 1965), nr, 426 (vgl. nr. 143'1). wa,ir
sch,jnliil m ht-t mLddcn \,lU\ de.'.!~ eeu\\: v.:crkmam i,ç. gc"\\~I. Ec-n laai 1,,an stuklcn 
leisteen op de schc,din~ tussen het ophogjng,;pakket en de N"l\cl1grond do.:1 
•cnnO<dcn d3t in tic omge\Jn8 in do Middeleeuwen crn hcl3ngrijk gd><1uw heoll 
to!Slaan, misschien Cèn ,·an de oudste I\\Cè ka>tdcn va,i Woerden 

Hel t>clongrijk,le result,mt dat in Je IJtine werlcpu1 VI werd bchu.lld i, IVel de 
co11>talenn1, dat de op de binncnplaru, v,111 J~ kazerne w:,,1l'JlCnomcn gelll (BK\OB 
75 ( 19761 316-317) lot bier IOC in een rcd11c l11n d\\JrHinder de hoofdingang ,un 
het politiebureau doorloopt. zodat de lengte nu mm~tcns S0 m bedraagL Ten 
aanzien van d~e greppel ,ou mea kunnen der ken pan de buncnstc gracht van hot 
,n \\oerdcn ~..,zochte castellum De bctrckkehJk flauwe V-vormi~e doori.ncde en J, 
gennge diepte (O.tm mJ doen echter 1w1ifolen aan de juisth•ltl ,·an """ dcrgcti)i..c 
1nu:rprct.;ttic,_ De vulling blcc.k •~ bt~l:Mn uit 1,ee.r veile. blauw..: k.ltl met cnkcJe
.schcn tn uil hrt midcfon \.On de Ic CCU\\. \1/D.l houbpa.1miers èn cnigi: IJgg~nde 

-.lukken hout. t.ltC.tCllecllcltjk \\IJ.ren tuing.c11un1. Dfrcc1 ten wi:~tcn vun dc1c geul 1ijn 
Opnieuw palen 1,,an QC\:C'f'feir.;.terlingt::n aan~è.tn.,0\!-11 
Van d" in 1977 &cborgen ,onJ,ten Lijn \'OOrul twee <tempel, van de C<>hnr.1 XV 
Voluntariorum ,..,rmclûenswnard (COll.XV [nicu" lyp,:J <n [C)OlfXVl. Dcz.c njn 
niet ,oab gr:w,,onJJjl :1.:1ngcbmcht op d'11.p.1nncn mnur op 10<n bij><mder ,(>Ort 
hll~tenen. die voor het bakken dt>Or middel ,an •qg~km~le gW<:1cn in dneho,:ken 
njn ingedeeld. Pe,o /mcre1 konden naar bchtidle ,n hun geheel \\orden sohru1kt pr 
Wt driehoekige ,tukken worden behakt. Het eerste excmplnnr ,s alKomsug UJt de 
sleur"''" hot nool III Je Kru1\torenwC!l- Het ,s 4.9-SA cm d,k en hccit J.., vorm l'nn 
een dnohock met Z1Jdcn >:>n 28.8, en 10.S en c" 20.S cm lcn~te. Ann do ,-mallo 
kanLcn IS duidelijk te zien dat dil stuJ.. i§ o.fgcbroken \'Ort tun grotl!J't 1kcn w,1::i.nom 
een der z1Jdcn 18.8 cm llf bi;nu een Romeinse ,oet l•n~ is geweest. Hel l\\1..,.Jc <tul., 
d:u in werkput IV 1s äcvom!c.n. heeft een r~1.:hthock1gc. lung"-~nngc \Oml en l'I oor
<pronkelijl. ea 30 x 11.9 >. 4.5-6.3 cm l!J'OOll>CWCCSL Hkrop 7lJn een iµ'OIC dnthoek 
(mei 1ijdcn 1,10 co ,0. 18.S on ca 18.5 cm) en 11\ec 1.lcinm: driehockon {mtt Lijdc□ 
vnn 18.5, 14 en 12.9 ,ml ,ngokr;N. Deze <teen h<étt -.rdcr ten wig;,<>rm1g, 
Joorsm:dc en i< '* ,odanig hrwloanr gcwcc,l ,oor htt met...,len van = boog. 
De <>wng, ,tempel, op l,;ik~cncn (duk1Mnn<n) hebben bc1rekkmg op de E:.,crmtu. 
Ocnnan,cu., lnfcrior. de Leg,.o I Mincrvi• en de Lcgm XXX. Op de bodem vun een 
terru-mgra-borJ R,uerling 99 1> <en gmJîno ru,ngcbracht, dm de mimen "'" een 
cl!ntu.ria rn een soldnut ,~rmcldt , (nww,,a, \l.J3(, of ,mof 1e~ û~!'îelijk~J 
SILVA'\Y[S. 
Het ge\anden nnrdcv,,erk shot gro1endcets n:111 bij dtH \<tin de 'wnri~ c::1mp.J~CS L:.cn 
opmerkelijk verschil wordt echter revormd door de an.nwczighcî<l \'Un een nantal 
t,pcn uit het eind~ von de lc öt uit de 3e C'CU\'\. die tol dus\:l!I' in 1.J..il gL-dc:cltc van 
Woerden nog niet or nauwrlijk> wal't"Jl aan~~lmlfen. zoal, dè tcrrn-,igllla1a-1om1on 
Drugcndorff 31. 40 en 45. ,cf'.tjcrde t.s.-1.ommcn 0mg. '1 uit Rbcuuabcrn. 
gcvcmbtc bckc" Oelmann 32 (ooi. in rood aarde\\-<tkl, ruwwandi@ll l.ookpoucn mei 
hnrt,om11@ prof,ol on horden Octmnnn 112a. Een ann,icnlijl ttdccltc hicr.un i, 
.ill<om,u& ui, de bovengrond ,.,n wcrkpu1 V, w;,nr M:bvrscn Uil de Romcm>< û;d 
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\,·rij,-.cl Jlrr:.i:t ondc-r b1:t mo-.lcme :l:'ifült t( \OONhijn k"-Jmcn. 11..u::r l)Jll óok..enl..-elt 
rmgmcnten \.dn ru\1,,y.,mJ.i}.:e. oranJ.: rranki~·h~ pottc-n Mn ht:l licht Jckomcn. 
Or zu,dg:illi,chc terra ,1~111,11• h<vindcn ,ith dt "'lg,,lltlè ,u:mpcl, ( ,oor
F\a11,ch: v!IOr-Flav1-.:h of Fla,isoh. • 11l,i«hl'. C- VAL.Al 8,\ 'I (Orag. JQ1• 
OFll1\{SSI] (hord! . 0IOFE.C IT (Or.is. 27l'. C-A(.{- - - (bonll. OF<'(- /Drag. 
17\". 1 hW(SEV (Dmg. 24 :?.51 ·. - - -) FRO~TI lbordl , QWLIIARI lbord)" 
O[FIJVC V'I (DrJ~.111)• Or\lASC (0mg. 24 251 . 01 \1 \ TF. IDrug. l8)x 
(MLDllJLVS (Dnll! 29", - --]MIi (Dmg.11)", ":-IEQ\'Rl:S (Orag. !7)" 
-MJ~1RcOrag ~411SJ .OF PASSIE:--cDn,g. 291 .Of·l'RlMl(Drag.27) · .OFPR\1 
1D1'!1!1 27) . ROPPVS 11,C- (bord)·. O~.S.\RRVTI (Drug. 27)'. [Of]SEVERI (Drug. 
181 . [OrJStV[RI tbor.tl . Sll.VJ'<lF (l,:/i1101 Cbordl , (SVLJl'ICIV (bordl , 
[V]I 1 -\LIS ([)roe !Q)•.,,, een ""hnll nub.>01.SCnd stempel (Drng. 171 
Op Midden- •'fl Oo,111ullis.h~ 1crro ,,~1lla1.1L (ALü)l'11\1 (borJI. C,\lVLI.VSF 
(Drag. 271, IM \RTI \LJTT tDr.1\1. 18 '311, [M.\Rlll,\L IT iDras. IR '31) 
\{EDDIC'E (l)r.1g. 1a 31) en - - -[VSF tDra~. ll). 
Ook op stul-..ken vnn Spa.un~ amfön:n 1ijn ~l~mpd~ ,mn_gc.1roJTen· het reed~ H~nne.ldc 
stempel Q.('OCL. een i;ehed l<f\ua~d mer~ et1 L.CF (,gl. Odlcndcr, H.\\. nr 
8~3 nc ca 90-130',~. Op een hurkschclf va11 "'"' umloo, Sluan 1'.18 ,$ mgekro_sr 
.M V[--. d.i. """rsch1Jnl,1k 5 or m,-er mod11 (de nwd1us WJ> ,..,n ,nhoudsmaut 
voor tlrngc >101fe11. ""'""eer ~.7 1), Een finn•-lamp dra:,gi IJ~, merk l ORTlli mei 
ll.lJ.rondcr ccn kri.in~ 
lnstltuul Q_G_ \., 'lijmc'!l<n 

.\lph<n aan do RiJn '" p. lOl 

J. E. llog.,ors en J. K_ 1 lnalcbo;. 

Delli D,: "erlmfämhedcn "'" de Stld111ng Ahenit, di• se<.kn 1%9 opgra, 1ngcn 
verricht op htt l<rn:m ,un hel ,·oominligè ka,t"cl ,-\ltetlll., werden ouk m 1977 
rnortgczet. 

Dordrc,·ht (all,, 29-311 De voomcllrn~ ,-..n hel -1,d,kcm, >nder,.oek te Dordrc-c.ht 
,ond m 1977 pl:1!11.> vanaf 14 moon ,01 het cmd ,an het ja:,r In eerste mstanue 
werd hel in 1976 reeds :lillll!:C\uni;cn ond~rzac!k vnn een tcrrcm aan de Toreo~tr:.mt 
af&i!rond De Opgrtl.\iin,g.c;;put w:1., ~1luecrd op ten pu11t \\1\ar ou.dt1J<ls de \V,jng.aanf. 
,tn1:1l uitmonddi: op tk TorcnstrdJ.l. Doel \iU.n het onûcrzoct.. \\'aS na te ~Jn of d~ze 
laatste ,1ma1 "'" """flrtln~ """ dijk wa, die d11 ,wd,~ecllc, = d<-cl ,un de oude 
hecrltJkhcid ,an de Mcrwode. af,lool ,.n de meer ni>ordclijk stromende ri,iet de 
""""'d" tn m1 Y.<llu: uudcrdorn de h•"""'"~ 1.mg, de ,uaJt d11k opklom. Een 
handicap bij hel ond-,r,ock ,-Qnnd• het feit dal door de mt>dcrnc ,ancrln~•n de 
,urdeliJk• J'O(lliijn vun de Toren,tmal •• ï.50 m nuar het ,ul<J<'.11 l'a, verlegd. ,od:11 
allern het u.:h1cr-.1c g,:Jcdtc ,an wat ,î,·h l:lnt, <l, otranU,tijk be\ond.:n had 
ondrr1..och1 ~on worden. leh dcQleliik• deed ,ich l)l.)k vt10r in het O<hteHj1' gedoelte 
,•un de y.erkpul waar de ush1cri;~dc,·h,n HUl ~e ~nowing lang; het '<ieu,1k.:rks-
plcm 1c \.OOhchiJn kwamm. Jfumioor ontstond ,,11 de hq~cre , .. lakktn een congJoinenuil 
,.1n b1,iaobom.t1cs en b1nncnplan1S]cs. d,c ,oom:uneluk uu de lbo en l7e eeuw 
dutccrd~. Op ûe b1nncnpl,Mhjcs werden lOY..el gemetsclde \\atcr- nis beerputten 
Ullngctrollbn. 1evcru: met hout beklede arvulbakken, at\·al-tempullen III een 11,root 
;.mru.nl en op ,~rschîlh:Mlc niv~ilus.. Het bewaard g,c.bl~,·cn mU.lU'\'-crk. &int met d1L-pc-.r 
liln 0 \iAP, <lp èCII ui11.ond,ring na die l01 1.30 m- N \P rclkrc. Onder h<l 
mullJ'\,erL h<,~nJ ,kh hel lang,,,rncrhand gebruikelijke niet=dillc p,l,kct vun 
ophogingen. be,,uwnde u11 nan~ocnl• kleigrond en ltUJSahul. Opmerkelijk op dC'l<: 
plruiL> \\aren Je ,cl, ,ngra.,,nllCJl ,n cle or,h1>1!in11Cn, Ook nu wc,r w,rdcn de 
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Alb, !9 Dordn:i.:ht De Or1fl,l~lOP,

puL a.1ri de 1 ort"n\tmal gttn~ti naitr 

het nCll,~trn. Omk, bal"1~c:n• 
fundcrntaon lonncn die: áls. h«!rpU\ 

111n 8C:t'in11~1. J.1.arot1df-r hout ter 
\ mt<:\ 1gmw \iil.n Je orih0&1ntt. Or, 
h~ dl~p!.IC! n1\c.tu Je n.11uudijlte1 
undcitrond ,,tn blh\.ttn foto ROR 

ophogrn~sfagen bdeelll\choudcn door houtwerk. mCL-sr.al p~lcn door,;1ok"'1 met sp,&n 
die rusncn op stupchllJ!cn ,an blokken. D~ plaats1np van het hout s;irook hier weer 
een eer'\tc pcrcelering onn. Zo kon één pcrcerl \'astt!.-C-Steld wonkn met een breedte 
,.u, ca 4 m. dal onllcr een hoek van cu 70,, m w,dt:hJkc nclmng ièrcnd öp uc 
Toreru1raat ,1ond. lle1 kenJc een ,uiddljke alillu,1ing op <'tl IJ m uit lle ,,uue 
rocihjn. or cu 17 ,5 m uit het hnrt van tic oude Ton:m1nwL 
De ophoiltn& ""' gestort op ,een. \\aarin no~ etn u 1.; m brede en 0.80 m diepe 
ireppcl wru. u.i1icgra,·cn m dc,clîJc ,olruinc richtiu~ at, het er bo,cnl(Cl,gen l)<rce~I. 
D<t bo,enl1jJc vun hel v<en bevond ,kh apcu '.UO m - NAP, het hu.idig• lonp,lnk 
géJllidJdd op 1.50 m + NAP 
007.icTI de "mdst= mooi hel pnx.1:, ,an ophogmg om.streeb 1 :l~O hegonncn ,ijTI 
}let anopcn van de gmndl')(;en m oostelijke riohtmg en het m dc,elfJc nchlmi; 
"'-'gl;C-1.llkl zijn van ,·oei van het hm11wcrk doen ,croodcrstellcn dat dit hei 
OonklJ,!b1od van oen deel '"'" de ophogmg ,au kunnen ztJn Dcu Oanl ,.uu ltunnco 
behoren bij de onmidddlijk aon de "csr,ijdc nnnslu11~nde \\ iJn""nrd,tr:r.lt. In Jat 
ge\·al zou men dc:zc stnt.111 kunr:u~n op,·nncn al!II'. Cl!O lunstlllilliQ orgc,,•orpc!n d:1m 
vanuit dr Torcn!ilra~t ter openleggjn!! 113n het ten zuidçn liggC'J\dt: vcmge ru:bL.rrlQnd. 
&halve het onderzocl .i.m de Toren,traut werd ool< "«r önda-,ock verricht lan~, 
de Ha:r llciman_,ulsstrnat "'1n,lul1cnd aan de opgravmgsf!Utten uil I q7~ en l Q?~ 
(,ic H11/land 8 (1~76) 270-275 9 (19TT) 258-!M! w,rd het an,Je~ock .111nticnlij~ 
uugcl>reid m de richting v.m ûr Voorstrdut Dit onûrnoek v.·orJ1 ,n 1q7~ ruge,l11tcn: 
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Atb ~(l [)(11\ir~ht. l luu.11:n Ow11c. 
c 1(,00, uil hrearut. S<:hmd 1. ! 
Tt,. ROB 

----------
\tb , 1 J)QrJ~h,. 8ron7'~n 
~.mJdaar, .; l ..,Df'_ uil N'crput. 
l'o!O ROB 

uientrngcvolge kun in dil j11.1ncrslaJ volsUtan worden met ten !..one ,crmcldmg. 
Op~ oktober werd uc (!Jlilro1in~ bezocht door de Minister van Cultuur, Rccrcalic en 
\fMt-.:happelijk \\crk, mr. ll. W van Doorn: van 11 no1embcr tot I fobruari 1978 
w.is or 0011 •l•ine .,.ro<itie in het Stud.,kannx:,r l!C"ijd """ de apgravingen in de 
Blcyo11h0l'k; op 7 december wertl in het T\';:,rogr.unmo 'Van C-.ew~I tot Gcwe,1' 
anndacht bestffil aan OPl!fflving en tentoon,1clling. 
Unvc>erenden ,·anwege de ROB: H H.C.C Clevi,. G. ,on Hanlî H. S.1rfalij 011 H .. 
Ter Schegget (gedurer1dc l!lllgl: nmandon), 
Contactpersoon voor de gerneentt Dordrecht. J Okkcrse. ing. 

üoedcr~>cdc Van een non het einde ven 1976 u,t~cvocrdo verkennrng aan de 
Mnlenstmai te Gocdt:rec<lc door leden van uc Vereniging ,·an arnoteur-archeologcn 
voor G0crec-Ovcrflukkoe 'De Motte' i, een uitgebreid verslag vcrscliencn (Olivier 
1977), 

GQrindicrn M V<C'11 te Gonn<hcm hccll in een bouwput in het W1icb.:hild jui;t 
ten 00:>ten van tic Vt?)IÎogwcrkcn c-e:n ~tuk fo.ndL".nng VBO n'loppt:n ~Qnstatt!e.rd. dat 
mçigdijk 1n verhand heelt gestaun met het k.1.,1ecl van de heren ,'hn Arkel, w,rnrvan 
de resten ,,;huil J!U:ln ondcr ru:l m=l ,u1d<»,1elijke d«I ,an de vestingwerken. Bij 
het VOl"'Olg ,un de b<>uww<rkni:m1hcdcn ,s het echter n,ct gelukt dn wrlland 
duidelijk uan te tonen 

l l<cTJansdnm I'. Rijken te l lecl)ansdnm meldde Je vondst v:m een babtcnen 
fundcnnF, die hÎJ en G. Aldè" uit Albl~SSl.'fdnm bij de molen ,an llccl')ortsdam 
ruitldcn bloottoh:gd. Ocác-n de kleine um,ang \àll het blootgelegne dècl 1, het 
voorabnog onmogclijk uit te makon waartoe het behoord llecli. 

Koudel.er, e.d. Rijn· 1..Jgcw.JJ1rd P "-· de J(>ng tt Leidon mdûde de ,Mds1 ,an 
Vro•&-Middelccu11, oordcwor\. t!,<Ultan tijdens het a11.lelt:JJ ,n de utgllwuurJ,dlt en 
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Ui 
Alb l2 Koudckerlc A.d lljJn. 
l..ockslcu,,c.n ,·,m he& onderzoek en 
baluieenreMcn itwart) \.in hd Hu"' 
For«SL Tol.. AWN-.·\ld R1Jn>trttl</ROB 

CJ 

10 ,. 

B.numµdeoche Polder. De vindpJru,ts hgi nobl.i hel n:td,, lang bekende Vr0ej\• 
Middeleeuwse grnfveld wn Koudekerk. Ern nadere Yerkenning uitgevoerd door de 
ROB rJ. W. 1'oordnn1 1-1. Sarfatdl heel! aangetoond dut de ,ondston bij een 
nc-derzetllng ix,horen. Gezien hel bedrc1gendo karakter van de voortiµ,andc 
ont~on.d.ing wordt een nader onder-Loek overwogen. 

Koudekerk n.d. RJjn: Hub Foreest (atb. 32) K. de Jong •• Kciudekerk meldde de 
vond." ,·an een baksloen-fundcrmg In moppen (steenformàill 27 , t 2, S ~ b cmJ m 
de l.ag,:wanrd te Koudekerk (zie llollu,ui 9 (19771264). 13èn nadere wrkcnn,ng 
uitgc:vocrd door leden wn tie afdeling Rijnstreek van de \ W'J heeft nog rnigc 

309 

□ 



\n:hcolOl!i,.,h< kroniek van Luld-Hnllnnd ()ver 1977 

·---- --
:i·~• ~-• J 

~ t 

~~ , ' . 

,\lh. 33 Lcidèo... tcn1e,i:nta1 
Y.oekslt'U\\!R mei muu.rTel,.t~n. \'rl.n het 
l.rutcc,I C'roncmm. Tek. '\ WN-1\Jil 
RIJnstn:,k, 

zzD ... _.,. 

spaar.t.nnc rcsh:n \.àn funJenni \·cm hetzclf<le mnterinul 1e voor,,chijn gc.bn1cht. Vn~ 
staat dot het hior overbhjf<clen bétrefl '""' bct t lub van Foreest. De rc,ten bleken 
t>en\\ el LO SC'.hamel dut ,ol(, ""'" opzet in hoofdlijnen ,·nn het k:lSlc,I niet grgevcn 
kon w,,rd,:11. Mobiek \'Ond,tcn ruin uc noordzijde van hot tcrrèin dotorm 
ovèl'\l"f:Cnd uil m: 1-le-vroe& 15e eeu" 

Koudekerk •.d. Rijn, Huls Den Toll D. va.n Tol te Am,1erd.1m wee, op de 
m~clijl<heid \\rutmemmg•n 1e ,crrkhton bij het Huis Oen Toll In do l looge
waurd51:hc Polder 10 Koudeker~ nu dit hu,s gerestnurcml g;mt worden. Voorlop,~ 
heel\ dit gerosultCërd ,n hot v;i.;tl<!!!l<n van een verniocdcliJl l 6c-ccuw,; hru~gchoofèl. 
dut vnJ kwan, bu het grnvcn van een n,cu..,e "'n!ll'I. In dezelfde bedding \\erd oodcr 
houtwerk aangetroffen. planken en àuogepunte paaltJcs, alsmede resten \an 
metsclw<rk 10 moppen. Niet duidelijk is evenwel iewonlcr in hoeverre hout en 
Slttn prim11ir d:Ln wel ~un<lnJt l.ijn aàngtbracJu. evenmin W!lnnccr dit IR3tstc iou 
kunnt:1'1 nJn gd)tunl. De "aamemingen zijn g,:d:inn tloor leden van de ufdclin3 

310 



- ---- .......__ -

Archoologisohe kmnicl ,an /uiJ-l111ll,1nJ '"" IQ77 

-'.lb :U RJ1,;,qJI,,. lfd OOSlc~ Û<t'I 

van Je kc-B.laal vun tie Oud~ 
K.111holi~ke ~1,um"crk met !'fill!n 

van de •lta;t.r-fundc:n.1\1 oo de 

\OOf\JronJ milMcn en muuf'Yrd'l \'Il!\ 
dt i,.t..~toric ori de n.:-t,tcfll.l'On.d Foto 
~n:bcol~h ,~·er"-n-.tbamJ 
!{,;,.~,,~ /H (l{ 1\ P.,1cm,1 

R1Jns.treek v;m de- ..\ \Vi'. Veel :,,.lrun \\Crd 1.1ndef\onden \/HO de 7:1.Jdl: \.OIO de <ln:nsl 
Gemcente\\<-crken (A G\lt:rtlil.ll, (J1n.""CU.:urJ. 

Lriutn, lx Burcht Van lb december 1970 101 16 ionuun 1977 heefl. m,•1 cni~c 
onucrbrck1ngcn. een klein ondcrzoel pluots gc,onJon <>p de blnncnpla.il> ,an het 
Hcren!O(j<'Tl1cnl nàbtj Je Burcht. Dit ondcnac, ""'' nootlml.eli.il ie,1 c,rJcn door Je 
rn uil\·ocrin& L.i.jnd.c reswura1ic \.·Jn het L~ v,in tlcr UeiUL~A.:omptc~. Wü!srln het 
H•ri:nlc,g;,menl i, al'!lcnomcn, Doel -.,n het onderuit, w.i, na t< ga.m of T1ch t,,.,scn 
de O\'crlluisdc Burchq,meht, 1mmid1lclhJI,. .um <Ic '1'1<1 ,·un de 1<a,1cclheu,d, ,n de 
1 tqanJ,,. t;crl<j;rach1 ,porcn ,•;in bebouwing be, inJcn die op <"<n vuorburchl 
1ouJen kunni:n "1jt~a. lx opa.rnvm~ he~fi ec:h1~r niet~ van dien a~mJ npgek\'~rd 
Sl~hLS cm.ge muren. m~I ~n c.!Jtc:ring ·van 16e: eeuw en Inter rn.aar zonder du1~ieliJke 
con.'itr\1Clle\e "'i1lm~nhang. werden :;i.1ngemcJi:n. O\· "·ond'itr.n ter plaabt, t;.an~n. op 
een enkel !\luk nn. met ,efllor tcru11 dan de l >e eeu11-. Het iig1 m de bedoeling het 
ondcczoek 10 hel \:~.m dt.r lk.1(,le-comptc.,. wunr v.cm.cliik en noodzake:hjk, ·voon te 
7.ettcn. 
lJ1t,ocnne: S. Bokrna en H Sarfuuj 1ROB1. 
Steun bij het oncJcrzOttk "-Crd onJcrvomhm \J.n lr, H. 1 L Vos.. dirc.cuur Gemt:c.ntc• 
\\cri-en Léidun. 

leiden, Crone,t<in (•lb. 33) De ,crkcnn11111 OJ' het >cm:in ,an het ...,_,,..:I 
Cron<>l<in door l<dcn wn dt afdoltng R,jn.,t=k """ ~e ,\ W'1 f1ic //1d/u111/ q (l~ïn 
2.b') werd ilfgerom.L s,~J..proc,c:n O\'t:r ht't htk· t~mrin toondai .,a.n dat O\.'èm.l nog 
mu.uN·i:rl,. vsn het M~U\li.'iC en hu~r(. hui!) te "in<ll!'n i,., lx waamemmg_en rijn 
goed gedo.:umcni.crd, '-""cl op een o,crw:h1 •1, en detail. doorg<g<'en oan de 
Ardcting »e,;chrtivmgcn en \fon~mun1cn1.<l1M •~n de ROii. 
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Archeol()l!,Jsche kroniek van Zuid-Holland over 1977 

R.IJ!.Wijk (all,, 34) Het onderzoek van he1 Archeologische Werkve.d,and 
'Julianapork Rijswijl:.' naar de resten v,n de voonnaltge Oud-Knlholieke kerk met 
p:1s10ric (,je llolla11d 9 (1977) 265) kon op bevrod1gcnde w,jzcafgesloten worden. 
Alk veldwerk. onder kidin~ van R. Datcm4, is nu achtcr de rug. Th311S wordt 
gc-..\ierkl à:rn ct.n uitwerking, ,1.m de vc.rkregtn gege"en~ Tevens is een plan lngedfend 
t,ij hd gcmcéotcbe.'il11ur vru, Rijswijk de plaats van de kerk mei de pa,torie in het 
nieu" aan te leggen pork op gepaste wij,e te markertn. 

Vlaanhogcn Naar aanleiding van de vondst van l !c-1:euw~ schcrf11U1teria.'II in de 
l-lolierhoe~e Polder door L. J Verban hcdl deze samen mel nog enige leden ,an 
de ardeling Hchnium van de AWN een nadere verl<enning uitgevoerd. Hoe"<el het 
matcrianl als oppcrvlakwvondstcn 111 overvloed llfil\WC<1g was, is het niet gelukt 
verdere nodcrzctunsssporcn te ontdekken 

Wns.scnaar Sede11 1974 wordt döor leden van de lhstorische Verenl)ling 'Oud
Wasscnruir' o.i.,. mr. C. A. ""n Gorcum gegraven or het terrein wruir het lluis ter 
W<t'.r gestaan heen. Ook in 1977 1<crtlen gmtc delen van het tcrreln mtensicf 
ond=ht waarliij wcdi,rom 1owel prehi~torischc rt:sten ,oan bewoning als over
blijrseten , an het Middeleeuwse en !Jttcrt bui6. zij het IIP"J'ldärun. wtrtlen 
o:mgetrolîen. 0. dogclijk,,e leiding ,-nn het onderzoek beru~ne dit jonr bij M 
P. RoeSt eo A. Bnkcb. Het onder,0«k wordt voongczet 

Wotcnngen Bij il<t uubaBSeren van de grnciiten rond de Hof ,;,n Wateringen i\ aan 
de westztjde enig mu1trw«rk te voon;c:hun gekomen. dat gezien hel stccnfort!U1llt en 
de erbiJ gedane vondsten van de na-M1ddeleeuwsc bebouwing op bet terrem 
Blxomstig moet ,:ijn C. ,an der Docr u11 Kwintsheul heen een en aoller ,o goed 
mogelijk vastgekgd 

Woerden 1ie p. 304 

Li1rnnuu, 

AdJ1nk-Sampl1m1us. M" 1968: Ncol1th1scbe stenen stnJdhamer, wt Midden, 
Nederland /fr/11Ji11111 S. 209-240. 
Bcundcr. I'. C., 1977: WBaTTI~mrngcn lnngs de Romemsc Rijnoever lc Alphen a.d. 
Rijn (Z.H.). W1",ta/J,•,•m 26, 1977, 175-Z78. 
El,inga, G" 1961: &n ,tenen hamer uil Rocknnje (Z-H.). We.1er/11•em 10, 35-59. 
llanlebos, J. K" 1977: Zwammi•tdu>n -/Vigrum Pu//11111. E:i11 lwtiliarka.1tl!II "'" 
11/ederiwr111anm·lw11 Llme1 Am.<tcrdan1. 
Kleppcr, 1 L, 1976: Korte b<ric:htcn, Joan'fr<ÛJg Vi,rur,i//1,ig 1•a11 
lmamiror,:J,oologe11 1·,}(Jr (i1,er,e-01erjlt1kkei• •D~ Motte' 3346. 

Qliv1er. S .• 1977; É<o oudheidkundig bockmonderzoel,. 1110oederecdc. We\terl,eem 
26, 1!177, 243-248. 
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De bouwgeschiedenis van het grafelijk 
paleis op het Binnehof 

1'..ngelher1 R. ter Kulle 

Inleiding 

De geschieden IS van Den Hoog ru:emt eeo uanvung zodm een 
grafelijke residcotie gaat vcrrij~en op de plaats wc algemeen 
bekend ,s als hel Binnenhof. W,nncer de sniven van Holland 
tijdens een vórblijfaldaar oorkonden u11vnardigcn wordt de plaats 
van ui1vaardlgmg in de Loujnse tekst steeds aangeduid mei de 
n.1fil11 IJ.pud ila11D1t" in een Nederlandse O<>rkomte1ekst van 1284 i\ 
dat i11 dtn /rag,•, en 1n een on8';><00ti volledige aanduiding Oftn het 
eind vnn een oorLondc van Flori~ V u,1 1286 1//1eghfl'M • in 
unie 11on111ge 11·r hage' Die nruun heef\ betrekking op ue ligging 
VDn de residentie in •~ wildrijke omgeving waarvan een gedeelte 
ols jachtterrein, or om de middeleeuwse term te gebruiken als 
·wniaade' mei doornhagen was omsloten 
Eer de grn>en van Holland hun """ voomarnr >100tng, in de 14de 
eeuw door l<rno1ekschnjve,s eeo paleis gcooemd, op deze plants 
stîchuen beschikten 21j lll over een hele reeks ·hoven· waarZJJ 
ltuisvesting vonden op d• tochten die ziJ onophoudcltJk maakt<n 
door de gebieden wnruovcr zij &Clllk ultocfonuen Daar waren de 
bof Aalbct1sbe1'1l Ie Bloemendaal, die vun Loosduinen en 
·s-Gravenzandc. Je boven în Zierikzee, Delfl, Leiden én H:w-km 
om cmg,c van de voomaam;;te: te noemen. De hoven in 
laa1>1genoemûe ,tedon gingen terug tot het vóór,tc:dcLiikc tijdpètl, 
en waren oorspronkdi]k ,,_en illndelijk van kamktor oll de 
eershermdde, Geen vo.n de woonhuizen op die ho,"" vmdt m,n 
oo,t aangeduid met tcrm"'1 al> 'slot', 'kasteel' of 'burcht" om de 
eenvoudige reden dnt ZIJ niet ofteTilllU\\emood verdedigba•r~ijn 
geweest, ook de hof te Lctdcn n1cL Immers, wals H.A. ,·an Oerle 
duidelijk heeft gemaokL de burcht ,o-n Leiden lag buiten dc hor <:n 
er i> alle rc:den om nan te nemen dot zij geen gemeenschappelijke 
oorsprong htldden', Bt111:hten en lu!Stelen hebber de groven van 
HolJJlnd alletn Qcsticht in t,edreigde grensgehicden: Torcnburg bij 
Alkmaar. het 'hu,, te Muiden" ann de monJ Vim de Vecht en de 
kastelen in Wcsllriesland, en op die sloten hebben zij onget"ijfäld 
zel<kn verblijf r.choudcn. 
De nieuwe grafolij1.e ><oon,1edc Ter I L,ge of Ten liàge wa, in 
begin.el een hof als alle o,·crige. en hel zou volstrekt onjuÎ$t ,jjn 
deze een slol of con ka,;u:el t• noemon. Wot deze rcsidcntle 
ondcr>eh<idt van alle o,crigc ,s de ambltteu,e opz.et van de 
•woningc· dte zonder twijfd 101 uitdrukking brengl hoezeer de 
pos111c lllln de graven van Holland m de loep van de l 2de en het 
begin v-an de i 3dc c<uw was geconsohdeerd en in aan1.1en had 
&èwonncn. 

1-.ont be!lchrijvlng 

Htt grafdiJk• palds op hot Binnenhof is sruncngcsicld uit twee 
panJjen: het woonkwanitr wa11rvnn de os (ongeveer) noord-zuid i< 
gencht, en de Grote Z11nl waarvan de 8> mei Julstgenoemde de 
figuur van de ltucr T vormt, Vlln d= parltJcn is het 
woonkwsmer kennelijk het ttlSI tot rund gekonicn met de 
rechlhock,ge toren terzijde van de noordwest hoek en de ronde 
toreo naast de zuidwest hoek, Eet>tgenocmde 1oren werd ln de 

ll3 

L Ph C' ,an d<n Jlerah, ónr 
hmdt'ttfu.x J. '""T lfolfand I H L, ~ • 
ltrnil, Il Am~crd,1m ~n,. 1873; 
no 58) 
11. ·\. \',tn Oerk. Lt11h•11 hmttP11 

t'IJ bu1t('ll dt• 1wdlJ'thwn. I...CJjdcn 
1975: bit J5. 



t)ç bouwgcschil:\lenis ,~n het gmrdijl. palei, op het f11nn,nhor 

nuddelccuwcn aang,'<lwd met de nnam S<:rumoren en ,s 
tegenwoordig meer bekend nb de lfangtoren. de nndcre " een 
tmp1oren. of, m de nuddclccu\\SC u,nnmolog1e, c,n ·wcncklstcen'. 
Kleine ronde traprorens J,c op steunberen msten markeren de 
heide t!OStclijke hoeken ,an het w110nhlok. 
Etr hel gcl1ccl v.tn het grafelijke palo15 in dcpren 1898-190S een 
omvangrijke re<tnumric onderging c,ndcr leiding van de rijk..sbouw• 
mee.,rer C. H Pctcrsl. t,c,on~ her zich in een 1Jnhèrl.cnb:mr 
vcnrun~tc toestond. VQOr tn na waren er allerlei a3nbouW«:I~ 
toegevoegd. aanvankelijk terwille van de g~tegcn h<'wómn&S<'iSCn 
van het grafelijke hof. maar weldtu ook om ruimte te vcrJ.riJgcn 
vOQr hui~vc,tmg van vo™"billonde o,,:rheidscolleg.,. en ,heruten. 
Dat proces van ,nkupselmg had voongang gewnden tot ,n de 19de 
eeuw. Het truptorcn1Je op de: noord~t hoek ,•an hd. woonkwan1t:ir 
was gchccl v,,rdwenen. dat op de zu1domt hoel< was te 0111ger tijd 
tn omvangrijker gednanie herbouwd. en 1,'àn de sU~lillb~rcn en boog
overkro~1ngcn waarop , ij hadden gcm,t w!tS niets ll<htbaar. Van al 
die tocvocgs.:ls is alleen etn victkam blok tesen hel wnonkwr.trl1er 
ov<,geblc,·en dat ue n,idelijte hcll\ \ID.Il uil lungc oo:.tm11ur aan het 
oog ontll'Ckl een <Bll\en,td dal uit de ce?li1c hell\ van de 14dc 
eeuw zul dagtekenen. Eén vun de redcncn om dit samcnsttl Ic 
handhnvcn w:i., .ti1 ikh hierin <Ic :taal van het vroegen: Hof van 
1-{olland bevindt met de gc;chlldrnle \'.andt>ehnngsels Uil l~R8 
dc,qr GorJrd J• Laires:;e. 
Dat de CirQte Zaal luier ,s gebouwd dan bet woonkwamer .erk laan 
he, fe,t d;tt er eon zekere "amcrhoud,og bestaat tu~n de beid< 
p.1nuen: vooral door de grote lengte van de 1,wl wordt het 
woonkwnnier ,n een vnj benuu~de posilie gcdrongeri~ Dat mc,n 11~ 

eerste annlcg r.ckcning hie-ld ·rntt een Y.:l!~tlijk..c partij ven beperkter 
nfmeu.ngen blijk.! uit het muurwerl:. dot ond<r de ,lner van de ,.,,al 
bewaard Is geble,c'll. Oorspronkelijl.. "1U deze pan,i licb niet 
verder wé>1Wllllrl.< uit,trc:kk<TI .tnn de gewelfd<: kelder die tich 
ongeveer midden onder de vloer vun de ,11al btvindt. De 
noordmulJJ' ,an de,o keldcrsl<>m 3llJl on de ILL,,gtorcn. maar 
tusS<n kcl<kr cn HAJ1g1oroi 1> een ,tuk ••n ongeveer 9 m 
,erdwenen. Van de zuidmuur 1> voorbij de kelder bijna ni<1s moer 
,·oorhnndcn. 
De lc,cr ,111 hebben be111ork1 dat W1J de onh,stonsche naam 
·R1ddcri:wl' wstemn!Jsch ,·ermuden en ons be-dienen ,11n de 
uud111o·neJe 3tmdu1d1ng. 

ln1ichten 1Wer dutering tol du.. ... ,er 

Er is geen enkel dQC11mcn1 voorhanden Ollll&Mnde su~bung of 
toi.tandkomin.s ,an de jui~tbt,,hre,en grafelijke re<idenue. Wcl 
-1.ÎJn er bèriclur:n chl!:r re "'inden in de l.romc.ktitter..1.luur, alle 
teru&&anndc op 1wec kronieken die omtrent bel midden ,·an de 
l4de eeuw 101 wrnd ,ijn gekqmen, 1c \\eten de L.itijnsc kroniek 
vnn Johannc, de llckc en d< v,,01 jongel'e Nede-rland,e van een 
annn),mus die bekend stnat als de '<lerc U1en laghen landen bidcr 
sec·. 
Volgens Joh:innes de Oeke was bei graaf Willem Il die. terug• 
gekomen 1n Holland nadat IIIJ op I november 1?48 in Aken Uit 
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C. H Pctcl"l. Bttl-l:linl11mt wrn 
d, Jlrt1{r<lf/~, u1!11n ''11 hn 
IJ111nt•nlwfk ·.--Grm"•nh,-1.µ 
's.Onwenhoae 1'107. In de ttlst 
1.ln,tl\.8t1IJ :als- BL'.\i:.hriAinJ( 



De bouws,,schicdeni., ,an hel grafelijk p.tkh op hel Bmncnhnf 

roomikomng wa, gekroond, in de Haag "n komnklJJk palei.; 
bquwde ,,,, /-/alla rt->gale pala1wm c·o,uITlt.'ÇJ/14. De ·c-Jerc• 1s ww 
u1t\·oenger m 1.JJn relaas~ de komng kwam na de kroning 
rech1evom m tien /lage rnde dl'lle omh~·d,•11 1>·wa111/e/e w,rc/11den 
om tt·n tomnc:hc pa/ay-r bl.da1.•r ,,.~ mokm, Jat m'><'h /111J,•11s d,igt'.\ 
d"• oude zat/ /111•r Uil de lantsic woorden blijkt dat hij het 
'woonkwartler' ui> hel paler~ \'nn w,Hcm Il bc<,chou"'dc en de 
Grote Zaal voor= werl ,an llllcr tijd hield 
Tol bijna een kwan .euw geil-don ls de ,oon,11,lliJtg van Lákcn 
aanga:in<k de .i,cht,ng .ik genoemde krQnidsehrij><~ geven 
alscm«n al~ botroul'.baar 3lln,·nard, ook nis men wtl.l tlttt Willem 
Il al ,óór,jjn verkiezil1ll en kronin~ Uit koning ,n Oen Hllllg 
oorJ..onden hcd\ ultgevauntigd, waarvan de oud<tc die als echt 
word! anmoard >án 6 scpcember 1242 dagtekent•. De mocdl)kh<id 
't\aur men don voor kwam lC staan meende men te ._umlco 
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An, 1 P.l.tllqn,od t,ruf<ltik• Pald, 
rulill de- Br1thrtl\'lfl): \àn I t>07 

-1- 1 t_ Otutb, Oumt.OJ.:rapJl/a 
:lrAlrànmJ ift' lltl.:c
's•Gra,onho&< 1~73\ olz 1~7 

S Il J. L tl~ Gcc-n·om Jutph;w.. 
Ik l..tom1~ l-un F/o//rm4'
Utn:c~1 1867; bt, ~q. 
L Ph. C ,, .i.!'1 Jc:n fktah, 01n·• 

l.d,Jdrr.hork LtJII J!ulk.mJ ~•n Zr.•l-.. 
lan,t I, Am>t.C1\.bm en1.. 1866: 
D\). l\} 



0., t,ouwgeschicJenis van het grafelij, p:tlcè~ op het llinn.mhof 

011,z~ilcn door de ,cmndc~clling <lul Willem Il destijds ter r,m.1tse 
van de kern van hel lam-. dorp Oen Haag al over een jachtslot 
hc,chiltc' 
een geheel meuwe m,e op het ontsiaan van hol 8,nnenhof gaf 
Dr. C. de Wit m een unikel d111 m 195.J ,·erschoen•. Hu bestreed de 
mening van C. H. Pctens dat de kelder midden onder de Grote 
Zaal en het daanoc bchorcndè muurw<:rk overl>lijfselcn zouden 
zijn van de oor'ipronJctlijk ontworpen cm waarschijnlijk nooit 
vollooide Grote Zaal. De grote rechthoek. 1>aan!ln 11tnoemde 
kelder deel uitmnakl en de ltaagtoren. althans hrt bcneckndecl van 
die toren. zouden ovcrl>liifäelen zijn van een hofgebouw or 
jachthuis dal al hing •óór de lijd van Willem Il een bouw,al was 
g""ordcll. t.ijn vu<lor Floris IV (1222-123.JJ was naar dt beer De 
Wit ,eronderstelde in 122~ door koop in het ~11 gekomen van 
het landgoed \\llurop de ruïne Ing. had een begin gemaakt met het 
hers1el"1:rk door in het westelijke eind van de ommuurde 
rechlhQek een "keldcrzaal,,e" te L11en maken. maar ,rjTI 
on\'crwachte dood had verdere un,oeong van het werk verb1nderd. 
Door welke oorzaak en wanneer het 0011;pronkelijke hof gebouw or 
jochLhul~ tol een bouwval wus geworden kon de hcrr De Wil 
d<S!J.Jds nog niet ieggen. maar toen h ij in 1957 een voordrnch1 
h ield owr het ont:s.tnon van hel Binnenhof woJkc in ttruk •• 
,en-:henen• gaf hij 111, liJn ,astc ovenuiging te kennen dat hot 
edclman;bu.i,, wa, ,c,..oc:sl In 120-I toen grn3f Lodc~ijk ,an Loon 
en Jll"lfnf Willem 1 van Holland elkander in deze streken bC!\oebten 
om de npvolging rnn Holland. 
F.er wij ons bezighouden mot de argumenten van de beer De Wit 
willta wij opmerken dat de nmntcn <,nder de- Grot.c Zaal zich niet 
meer m dezelfde tOl.-stand bevinden als waarin ZIJ "aren gebroch1 
bii de restauratie door Peters. Bil die rcsmurnne had Peters het 
W'<)te lege- ~a.k tc:n oo~rcn vn-n de oudste k.cîder hcrschnpcn in een 
n11mc hili met bm"ttru:n kruisi;c11clven. rustend op piJlers en 
wandpijler, die hij in de ruimle en langs de lijden had lnt~n 
oputlken. W:iar m<,1gclijk had hij hel middolecuwSè muurwerl. 
ge,ra,rd en zichtl,aar gel,u~n. De sterk toegenomen m1en,i1ei1 
\\-rutrn1cc t,gcnw()Ordîg ,,m de ·grafelijke ,.alen' gebru1~ wordt 
gemaakt vcrmlc etn heaiorung en uitbreiding ,an de aeeommo
d:uie,; voor het publiek m d~e hal. een werk dat m 1971 101 stand 
!, ~•komen. Hel om·enn11dclijke gevolg wns dat hel m1ddcloi,u1<se 
metsel\\er~ meer dan ,oorheen ann het ge.i,cht onnrokken werd en 
dat hier en danr herstellingen rn~tcn woeden uil~vocrd die ub 
zodanig du,dchjk te. onder,1ehe,dcn ZIJn ,110 bc1geen onaangeroerd 
" gebleven. 
Uitgangspunt 1n het betoog vun de hetr De Wtt was hel wi1de gal 
,n de noordmuur tussen tle outlslc kelder en do Hnagtoren. Hoe en 
wanneer dit Jllll is ontstaan 7.0uden ,_;Î niet kunnen UllJlcn, mllnr 
het komt ons denkbaar voor dat men hier ,mn het sl0J)èn is 
gewec<t bij de vernieuwing van de noordmuur van de bcsuumdc 
,ia.11 ,n n~3, 1384 (lie bi,_ 32S). De h«r de Wil was erzel.cr van 
dm de lacune u1L$lui1end ,·croorr.iakt kon ,ijn dnor een 
"CUIIISltQpbc". c-.:n scwelddadigo vem1clîog ten LiJde 1an do toonse 
Oorlog ,an 1204. Het oostcl,ik• dwl vnn de noordmuur ,s wlgens 
hem dci,liJd, overemd gehouden doo, de Haagtoren. Op bi" 21 
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van zijn BesfhrUl'IIIK merkt C. H Peters met nadruk op d.u het 
woonkwaruer en de Haagtoren geh1kt1Jd1g 2ijn gebouwd Dn 
..,hijnt de heer De Wtt te zijn 0□1.l!"nn. hij maakt ahhans geen 
melding \an dieie opmerl.111.g die vernietigend 1s voor z.ijn bttoog. 
Dat de tu,er Dé Wit niet veel hognp hcctl van de historische 
bouwpraklijk blijkt uit 1.ijn beschou" lllf,én over het tot<tandkomen 
van de oudno kelder, door hem ook wel het keldcrtllillt;e genoemd. 
Volgens 1ijn ,□Licht hocn_graar ~7ori• IV deze kelder tussen 1230 
en 1234 tot stand gebrJCht door van de grote 12de-ccuwo;c 
rechthoek het we>tetijke eind mf te Y:hi•ten met een muur on 
vervolitn> met kruisribgewelven te overdekken Alleen de 
oo,tehjko muur ,-:ui de kelder mu du. l3dt-eeuw, nJn. Het Is niet 
te ontkennen. de oostmuur staat koud tegen de noord- en roidmuur 
en 1s naderhand tussen belde mgewcgd. Maar dat de lichtopcningtn in 

de drie buitenrijden kenoetijl< noder.lrnnd m oorspronkelijk blmd 
metselwerk zijn ruingebmcht. gelijk de heer De Wit wil, IS een 
resullilllt van 'wishful lhinking': die hchtopcn111gen ~ijo er van de 
aanvang gc\11~t. 
De gang vun znken kunnon wij nl. volgt ro,.-onstrucnm: bu lttt 
optn:kken van de muren die de grote n:ehlhock vonnon hield mrn 
er 01 rekening mee dat er een kelder 1ou worden i11gcl,ou\\d, en 
dus voon.ag men die murun van de nodige lithtg:uen. Met hel 
uitvoeren ,an het werk aan de kelder ,df moest men wachten tol 

de bu1tenziidcn 7over Op hC)Oglé wnren geb.-.JCht dlll de bda1pp1ng 
or desnoods ecn l1Jdeliike bekapping kon worden gesteld. Me□ kon 
een gewelf toch niet onbeschennd :mn regrn en sneeuw ovi:tlc\'tren 
waardoor de gewelfkolken zouden vollopen met hemelwater, Een 
d1t>dan1ge werkwijze v,•.,. normaal: eerst de buitenkant en teJJslott, 
het binnenwerk. en dot de u1Lvocnn11 dienovereenkomstig in fäsen 
geschiedde is aan metr dan één historisch gebouw duidelijk af te 
Je1cn10_ 

Onz,: gevolgtrekking is dat Je heer De Wit ook hier volkom~n 
heen ,,faald in het lc,ercn van bewijzen voor zijn ~tellingen, en 
dal Peters gelijk had tQCll hij verklaarde dat alle meu.elwer~ onder 
de vloer va11 de Grote Zoal dagttkent uit de tijd dat het oor
spwnkclijkc ontwerp in staat van u1t\iocring was.. ~en ~taal \•an 
wlvoenng_ d1e alleen ten aanz.1e.n van het woonkv..-artieT tot ttn 

5taat van voltooimg leidde 
Over dcl!'daaote van de zaalvleugel volgens hel oon;pronkduLe 
ontwórp leveren de \·oorhandcn rcs:um1en wcmIg gegevens.. \\r1J 
vermoeden clllt de oostgcvel ongeveer ter plaatse van de bestoonde 
s,as gcpcojoc:teenl en dat de bekapping 1·olgcns het principe >'3.n de 
laten: en in kopie ,wrhanden kap ,al ,ijn ontworpen. De ZIJ
muren. w1U1.rvan nog vrij war onder de \ loer aanwrti& is, kamen 
on, bijzonder licht voor als ITlffi na.gant wal hun functie$ waren 
Zij moeten wel ,an zwàre steunheren voor1.ion zijn geweest om de 
.iab1liteit Ie verzekeren Z,ondt:r twijfel v.crd de gevel op het w$en 
geOankc:erd door ronde hoektorens. OnZJ! k.ennis ,nn hel oor
spronkelijke ontwerp ,oor het hele palei, i, du,, vrij on,·olledig, 
mmir ,,oldoendc om een geLU1gen1s te geven o"er de- kwaliteit 
ervan: een boetende en evenwichtige comJ)OSIUc: \'an W'()lc 

plastische werkm&. 
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l let wonnlinrnrlll'r nader bt1~t·hnoml 

l) i.i do r..-st.mrallo blc-.,k dat de Ol!II muur, tc-r plam,e w"'" la1or het 
"icrkante l>lok melde ·t..a11\">'>Cl'dJI' t, lucgon,ogd, <1or,,pronkclilk 
v.~ \ölln1en i..m ~n vriJ 4m_gi: en ·vriJ ondiepe \·c:r1,,.mng In Ut.! 
lk\l"l1111rln~ trith: f>cu:r. het \e.muxoJcn dat Jic- muunc:t7wuring 
nvert,hJl"'I wu 11Jn vun """ bön!cs dat tr,q,,1n~ gnf lol Je 1<tal op 
de oor,le ,enheping. Het l>orde:, <Jl Je vleu~ol mot do 'lam:,,eza.,1' 
het>ht"ll de ncvt:nlum.'11..: vcn-uld d.H 1:11 hc1 J:u1dçl1Jk del..'~ van de 
oostn1uur heblx:n b<hood ,oor bu11<1twaon.s UltMJken. ~n euvel 
1'-Uaro:to de noordolukc bclh al vroe)! is f.l)lln l,jdm \J vroeg ook 
heelt dit tot l"Orbohdcnn~ma,Jlrtj!elen \!tl1.:1d 1:n bli de rt..•·suumt,e 
tot omvttngnjke V<.·m11:m,~n~c.n. rnc-rr1;J~ 1'i hel O\crhellcn ,ernor
Ulak.l door het ontbreken ,-:in \chm,ng •~•n ~ ,pu1knlch1on 
"'" het gè\\dl", andcrzij1h ,ondor twijfd ook do<,r een plaar«:li1k 
crngun,tigr h!lll<mgs-<;tcluheid Joor ''""""'Jylwd ,an ,c ·nlcrucn. 
Htie Mgun,1i~ ,Ie ,nmen'-lclling "'" J<: grond ,1r hel llinncnh~I 
ahh,1ns plu.,r..dijk ,an t.1JJ1 bliJkt uil de rumt' v,1111.k 'l.itotc l<irrn' 
di, rn l•Vih OJl l:i;1 ,.m l'hil1p, de Ci<><...:lc "'cn1 geho11wd. •n 
dcnnatc ging ,crzakl..cn dit er ~'hOOCWl!rk.en mtteStcn \lii'\.lrJen 
iwngebruch1 m·rrr,uh dut lr1 wlkr. 110,oh• hcl~cen 011"1 ,erhmdcrde 
dlu h1J toch om\'1cl11• 
De mcaang \'an Pcte~ dat het "°oonkwanicr \Olgen'!,. de oorspron
kt1ijkc bedodin2 n1l!t mc..~r dan e~n \enfo.:p1ng Z('IU omvath."11 en 
dat de twcc...'11.· wnt f111cr, ,ii hd onl na lr.on.i.- tijd. 1.üu zijn 
löc~~\U~gJ tBt·,t"hrtf1'inX blt 113) ac.hten ,vij omMn ... ·aartlbaJt. Z..Jn 
uq;um~ntll.!n t1\'tnuigi:n on, \'Oi ... t1clt nitr. en h.~n l.Jjn 'ttclllnL 
plcn <111 de ronde lrJ(llorcns, """"''n ollh:111, Jt bases tlll hel 
oo,...pronkchJ•• v.crk od,orcn, hun ~uwn,~en 1>n1lencn ,tJn het 
J;..-my.c1i1L njn \.iln <.-t.n tY.èè.cli: \.crJii!r,,nj 
W;n Je bc~lcmm,ng ,:111 rurnncn '"'"llil.11, Je ""rnelfdo 1ml 
p:hjMtraJ_b een kelder te noem~ m1,~1;:nt nam rm., oordc-d hil!lr 
karakter De g.roop ~i;!n"td'!:t ,n dl! Lu1d~t:,el; ~11 HIJ l!lfc.10t rond 
'"a,1cr gethmk•ml door la~cr gcplanrstc sp11sboogvcnstcr< wusi op 
ctn bclungriJke- besU!mmrn~ c,1 cbn denken WIJ a;1n een pubhck.c 
bestcmmmg ui, de z1t11ngi,n ,an het orJlclijke J<rocht. D< eerste 
\~n.liepmg \.fin de llan~~ of Sch:iHoren rhel hl"I ~îcrliike sr,it" 
b()()fvenstcr ,s ,ondor l\\ >Jfol de lu!pcl p:wc<:,t. Een n:ko,nii,i.!""t 
,nn t.183 '8-f u1,,tr h1.•r.-tdlingi.:n l\.1n tlc·n 1f,,ikt:i111,1n 1mm ll«lr mlin 
ht~t•· p/t·l(h,•t ,,. lt~k'-'" mu \W4'11 A1udu1i "i.lmll 1cW op d~ numtc: 
bo'<n de Lipcl 

Oar het gmfchik pulet, op het llmncnhol in 1un geheel de 
lccnm<:rkcn dnugt vun rto S.:hddego11cL hd1bcn WIJ •1 dc111g J"'" 
11-cledcn betllO!>:d' In ~edcrland ,s hel pubhcl mm W1J menen nog 
nuiur wcini~ \crtrou\\od mct l.lie- term en met IIN bcil,rip. ltet lal 
<Ju~ nlcl h1isplo.Ullbl IJJI\ h1cr,lá.O <.'tll~ uanllJdll re \\ijdcn. 
De ScholJegotick ,indl haar """fllOlll\ in D<,orml. J.llJl de oo,cn
Schclûè. en in die ,wtl met luw, ,,_cn1ddigcnde k.tthcdm•I en 
,eric p.lrochickcrkcn 1, Je onm,Uchng ,inw. hel la:it,,1 ,un de 
12tk ~euw 'IL:tp \oor ,t.ap lt \1(1lgcn. ~ 31lnwoi_gh,iU ,~in "tc..-n-

11 ( • H Pelen., •~nkclo l>t..l11jJ<11 
u11 di: g,t:~h1L-Jt'n1:, dîr ümoc.e 
of Hota;al • Il\. Ju,1rhut•A Ort 
Jli,,111• JQU.~ bil 1.i1 

12 he f>c=tcl'! JJ( ,1 l1n1-.,111,:. bit 
124 1,g1. noot ll. 

Il S. J Foc~cou ,\oJrcac en l H 
lt:!r Ku1h.!. fJm=nul 1m1r hormi·,i 
,n Vtd, r/ür11f I Am51crd.im 
14-lll: hl,. 102 en NZ-141 



gmè\.i:n in die nm~~\'1ng w1.wr de btnuw,gnJzc D0t,miks.c knl~h~ên 
werd gewnnncn <li~ rus boowmn1i:rio,1I (en tMk all\ mn1cria,1I \·oor 
be<IJhouwcr,) tttr ""rd gcww,rJecru en uc gun,tlgc g<lc:>!<nhrld 
voor 1ran,pon o,or uo rivid' mn.tltcll d.tt Je aan,unkdljk min of 
meer r loai,,dijt.c , rocgr Gol1ot. v,in 1)001111• in kanc 1ijJ een 
~cwestelijlc .trcb110'<11uur ,un de Schel1k-slrel.en werd di., "'""'' ,n 
(,<nt 101 grote ontplooiin.11 kwam. In het !!l'hi<d ldllg> de ku,1 \\a&r 

de a.1m,oe:r Hrn Doornikse ~teen o,·e.r hmd m°'-...,1 gc:Sehiä1..m 1:n de 
rl..,tscliilc vQorhandcn '><ld'\locn· van ro,ere kwaliteit \\ll> gin;; 
mrn er al vroeg toe over de natuursteen di;X>r ba~t~n te 
\Crvnn~cn, !1311\'ankehjt. alleen voor zo,er het ging Qm vlnl. 
metsclwcrt.. op~ <l1111r ook ,oor pn>11clwcrl... l.o OOL',tond 
bmnen het al!"'nu,ne koder ,an Je Schèld<l!Ollel. sinds de Jaren 
1220 à Jlli nllcng'- et.:n bl(>è1énd~ h.tksteen-,~~c die Qid 
Joordron& in de nxuw~ ë rL,mJcn IUèl ulkcn m.i.ur ilicp in het 
gnwfsch.1p HollnnJ. gctui~ - om enkele ,oorbe<Wcn 1c nl'ICm<'li -
hot kovr wn de kerk ,:u, ..\hb<.'llbr<l<k, de t.loo,tt-rkcrk ,un l..oo:,
Ju,nl'.11, h•t gr.1fcli1k< p:ilci, in Den llaa3, Je kcrl.tórcn Vlln 

:-.oorowÎJk-hmnen "" d• kern , ,m hot Haarl,msc ,1adhu1s. \ion 
k;µi \\el LL1!l!l'n dal h..:l d~ t.,g,n,v.x,rdi~c p1mmde N<l<ird
ll~lland tot hel rxp;1n,i~b1«l ~ehc><•rde ••" d.: S.:h<IJ,11011<k ,n 
haar bakstttn-vcr.,1~. 

Wnt h<t woonkw:1rt1e'f ,an hei sraleliJkc p.ilc,~ in Den Hnag betrcll. 
ollct,n ui de ,lnnl.c hocldurenlJ"' op Je oostch;ke hoeken ,crrudcn 
dal Jil c,n stuk SchelJe,hil Is. liet ntcest op111crkclijkc rc,t "dut 
h,t ga.1t nm hangtnm,tj,-s. hJ rw.ten elk op con std ,·an twoc 
~eunbèren. J1t ,,peen lCk~t m\i:bU t,nJcrling èn met de n1un-n 

Afb. 1 De ;i:u1dgc'\.CI v.m hC1 to\OOD• 
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,erbondca zijn door een reeks bOOgjes die stccrul wijder wortlén. In 
di1 opnchl vertonen zij een tre!îcndc gdijlcnis mei de hock-
1orcnrjes \'lln het poortgebQuw ,,:u, hc1 Gra,-.,nsiecn in Gent. mei 
de muurtorentjes vnn datulfde Gravensteen en met eon aantal 
muurtorcn, van het Steen van Antwerpen, die onderscheidenlijk 
dagtekenen van omtrenl 1180 en 1200. Toegegeven, hel gaat in 
Gent en Antwerpen nog niet om Gotiek, m:,;ir het s;,:tl wel om een 
Vlnams verschijnsel dot m de vroege Gouck doorleeft. Slanke 
ronde hock1oren1Jes behoren tot de geliefde requ1sietcn van <lc 
Scheldegotick. zowel in het kerkelijke als in het wereldlljke genre. 
Bij de rcstau.rotu:: is er maar weinig vnn de oorspronkelijke vensters 
terugge~onden, en dat is jnmmcr: vcns.tc..rs zijn de ogen vun ttn 
hllÎI ook in die Lin dal ?.ij hel huis typeren. Wij kunnen moeilijk 
gdoven dnt de gtdaante die de vensters v-.m de overwelfde hal bij 
de rostauratie hebben gekregen overeenslènlt met de oors~ron
~dijke. Zlj zinnen 011> nie1, en wij hebben een sterk vi:rmO<den dnt 
rij QOr..pronketijk 1wcelichtsveni1ers zijn gewccsl ,oals die or, <je 
hQOfdverdiepmg van de woonton:n van het ,lot Teilingen, De 
woontoren vun Tcdi11Men en het woonkwnnier op het Binnenhof 
moelen trouwens ongeveer tezcllüc.rt.Jjd zijn gebou\\.-d. Ten aanzien 
van de vensters van de ,eerstt verdieping w.as de toestand gunstiger; 
er kwom een gehavend tweehchtsvensier te voorschijn met hei 
basement en een stuk schacht van het deelzuillje. BiJ de ros1aurat1e 
heeft men niet bestfl dat het bascmcnl al een vroeg-gotisch 
karakter beult. en beging men de fout alk \'t!nsterzulltjcs van die 
verdieping een romaans teerlingkapiteel te geven. Op ue eer,,1e 
,erd1cping vAn de Hnag10rcn kwam het al vermelde 1weelich1S
v.,n,1er ,oor den du_g, een pronkstuk \'lln vroqgçtische 
,ocmgeving. QOk al wns de dedzuil vttd...,eocn ewnals het cenlTUTTI 
van de boQgwlling. Ook luor, waar hel lJOl&hè karaktor duiddijk 
sprak. pla:uste men een middenzu1I met teerlingkap1tccl. en "ij 
vermoeden dat hel traceerwerk ook emgszms romaniseren.d is 
aangevuld 
De iedaan1e van de venSlcrs op de tweede verdieping ,s tenslotte 
correct als gevolg van het feit dat aan de westzijde een nagenoeg 
volledig l\veclioh1>venster te vOOrschuo kwa.m met een i')Cd-go1is,;h 
kelkkapitetl en met twee spitse bogen onder een balfeirkcl,orn,1ge 
ontla.siing,;boog. Dé overii.c vonste111 aan oost- en ~ijde 2ijn .Ue 
kopi<ën damv:111. 
Ool'Spronkelijk i,jn de hovenvcnslers van de zuidgt,cl geen 
volkomen 1,:lfätandige elcment~n gcweeSI ioals nu het go,'lll is. Dil 
blijkt uit hel volgende: ter hoogte vnn de dorpels ei ,a.n de 
imposten onder de vcnstcrt,ogén 7jjn in hel gevel vlak overblijfselen 
te ontwaren van natuurstenen b:mden. \Vie enigsûns vc:nrouwd is. 
mei de soorten natuursteen die eertijds hier le lunde werden 
verwerkt zal onmiddellijk constateren do, hIJ hier met Doornikse 
kalksteen te maken heelt en daann een vmgerwijzmg zien. londer 
enige twijfel hebben neb o,cr de hele g_evelbrcedtc gcprofoleen:le 
lijsten ,an Doornikse Sleen uitJ<strel<t die ter plruttse von de 
vensters füngccrden als dorpels en impOSten gelijk d:tt in de tijd 
vnn de Scholdego1ielt en ook al eerder gebruikelijk was. Dit doel de 
vraag rijzen of dersclijkc lijMcn alleen mn<ir llO.n de zuidgc,-el voor
kwumen Op d.ie vrJag ku.nnen wij bij gebrek aan gegevens geen 
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antwoord geven. Wat wij wel kunnen zi,ggtn 1s dat de comb inaue 
van vensters en lijsl..-n niet alleen gebruikelijk w~ in de Schelde
stijl maar er bi] uitstek ltcnmcrkènd voor is 
Tol de oud,tc ,oonl>~clcn van <Jo Sc,heldegotick b<:hOren de S1. 
Bavokcrk in Aardenbu~" en c1c L1c,i,.Vrouwc-kerken ,an 
Damme en Lissewege" &,r,,tgcnoemdc is bijzonder merkwaardig 
aangezien in de oudste g«!eelten nog geen gotische vormen 
voorkomen en nog s= bak;,teen is ,·orwcrkt en meen ~on dru1r\)p 

volgend, fase wel gotische elementen optreden en voor het \>lakke 
muu,werk bahteen is gcbrwkt, Volgens eon kcnnc:r ab Dr. Luc 
Dcvliegher ,•alt de oud,1c bouwperioJe ongeveer rn de Jaren IWiSell 

1210 en 1220, en de volgende m bel tweede kwen van de IJdc 
eeuw. Wat de kerk tn D::in1mc aangaat. de 1oren. wat er 01ter is v;m 
bel schip en het oorspronkelijke kruismgsvnk möeteo uit het 
tweede kwan van de l Jde eeuw dugtekenen. en in dictelfdc llJd 
moeten de oudste ückn ,an de monumenlJlle kerk van Lis.,ewege, 
Le weien ht:1 koor <n het dwarsschip, tot stand zijn gekomen. NllJISt 
deze drie willCll wij een vierel<: kerk noemen, diè alt.bruis ,oor een 
niet onbelangrijk deel. onm.i;kcnbaur t~I dezolrde groc:p oohoon, te 
weten de kerk van ,lo Hervormde gcmtenlO in Loosduinen 
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De bouwicschicdtnis van het grnfoluk pAIL~, op het Binnenhóf 

fot dus,,cr is die kerk in .Loosduinen in IIC<n col.cl g,'Sèhnn 
nangrmcrkl .tl, cm ,iru,I ,an Soheldegouel. behul1e wru de toren 
Mnj1àAt Dat 1, begnjpdijk, llill1g<zi<n d• kerk .celf. in 1794 a.u, de 
<>O>llijdc inge!wl'I. in 1909 "eer 1ergroo1 doortocvoegrng van een 
nieuw dwar»cluP. smd> lung uitwendig geha,eod door het slopcp 
van de <11:unberen en 11,0he<'I bedekt met em smuwe cemeot
b,:pleistenng. mwendt~ vennmkt. maar Vll$< kenmerken 1·ertoonde 
van haar onrs1aan ,n een or nndae penodc van d• sottSèhe 
architectuur. De tort-n. d~cndom v:m de iemecnk t~Gmvenh~gc, 
1> 111 19~~ door do burgerlijke icnu:cntc rorgvuldig J<roslllurcerd, 
een rest.a.lJ.mû,: w~rovcr bjj ons: weten nooit ic~ \'an bc.lc~eni" 1'.'i. 
,epublicc,.-rd 
lu 1~71-1974 voltd• tt:n res1aunu1c ,an hct l.erk,ch,p nadilt Cl!l'\t 

het d"a.r1'Ch,p w"' @<Sloopt. Tc,cn bleek IOt ,ckr 1crra.ssir11 bij het 
verwrjdercn ,an de Cèmcntheplei,1enngda1 m<n te dQcn had met 
ctn ,oorthrenr.sc,I ,an do Si:hcldegotick. 
1 let ocltip wn de voonnalige kloostcthrk. tlilt ,ijf ,ukken tdt, 1> 

geen eenheid. Het oud.'le ded Qm>al de dne oostelijke 1;1kken die 
d0<>r een loodrechte ,ij het ietwat brokkelig verlopende nood 
worden geschc,dcn vru, het "e;tdJJkc doel. Dr:ze bou\\11;wd loopt 
door m de lundcnnii Sporen van ttn tijdelijke nrslu1tm~ Lijn nim 
tfo wesll'ljde "an he1 oudste deel niet &~Vonden. Naar wiJ 
, .:m10C<len rokend.: men t:l'Op dal ten <>b'iUkel \\llllrdoor we:\t· 

wuan, q,onl10u\\<11 voor1lu,nd, on,nogdijl. \\crd gcmllllt 
binnen kon ,.ou 1ijn opgeru, md. 
Wij achten het ni<1 oni., lll.tk hier e<n verslug te geven ov«r Jo 
loop Hln Je: ~tuunn1e co roeren aJlttn dal ïJan \\.Ut voor ons doel 
van onm1Jdellijke bcteken1> is. De bovenzonc -.n het oudste deel 
,enoont een opmcrkdijke o,erecnko=t met die ,an het koor m 
Lissewege: gepaarde smolle 1cn.\leF> zonder kantprofielen, mulo:;
lmg:.bqgcn ovc-r elk vemne.rpaar en bovcndren rn de muurdammcn 
ucr smalle g!lngen die uitmonden aan de buHcntijden van tie 
vcnsu,rbegloz111J1,. Evenals in Li«ewege wM de kerk bestemd om 
overwollil 1e worden : de inhss1ngcn en mucolen da,moor ,ijn 
""""""Il- D11 al Ie.,, d111tlt erop dat de,e drie vakken c.lIJgtckcnen uit 
het twecdr kwart v.,n de I Jde ccuw, 
WIJ hebben er in het b~gin al meldmg. vnn gcma.ilt d.1.1 de hof 1< 

Loosduinen ten graf•lijke baitt103 wa;, In et:n oorkonde van 
19 februari 1230 ,·crkJ1u1rt WilbrJnd, hisschop 1~11 l trccht. dat hij 
op vo12t.'K'l ,an Flurii IV,grnafvan llollond, en nJn gcrnnlm 
MnchtelJ van Bmhunt de kapel k Loo.-.dumcn met Je gtOnd 
waarop de1e is gelegen fin fi111do quo ,,to f'.\l tcrw11l~ van ht-t 
sochtcn van een klooster m ZlJn buiondere bc..:hcnn,n~ noemt" 
In een oorkondt: van 5 me, 1234 maakt Flon, IV b<kcnd dat hu 
bcgonnrn is met het boul'cn wn een ci>1ero1enscr kloo,tcr op i,jn 
eigen domtin in Lóosd.u.incrl ( m jiuulo ,m.>tJ proprio ut Li)}t/ww,1 
en de n1eu,1.·c ~chlmg begîftî~l m~t hel t.c:rr~m (an.-aJ wuamp dt 
kapèl on het klooster lijn gclt'j:en en met nog me.:r t,cziumgcn '' 
Kon llaarop, d• l 9do jull 1-:J.ll datjaar, l>Crd Flor!, cll)(Xlj!C',1ok<n 
op ten tocmoo1 in C'orbit: niet ,u ,·Jn ..\micns mi:t nnl:nrng van 
..,,, niet ,tlilelo,;te schuld aan het kloo,ttt l)it laaL,te 1>cteo 
"ij door een oorkonde ,an I apnl 1235 wnnrbij de ruwanrd 
(regent) Willem vcrl;laan 10 J11gcra (2½) hectare snmd u;in bet 
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0. bou..,gesch1cdcni, ,·an hc1 &f'Jfd,Jl f'3lci, op hel Bmnonh<>f 

1 1 

kJOûSt1:r Le :;chenkcn ter "oldoeni:ng van dcu SchuW11. 

Uil het ,0n:n,1aandc hlijkt dnt \lb5cn 12.30 en 123~ het kh,ostcr en 
da.:innee do klO<>Mcrlaerk werd acbou"d or in ieder govJI in 
<lllrtbouw "-.ii. 0. ~lllgna1ie ,n h~I ""'' .ian de kloost,rl.erl 1111dat 
Je muren v:m drie oostolijkc ,allen Vlilt hel sth1p waren voltooid 
,ou kunnen word...n ••rkt.ianl door .i.111 Ic nemen dal de oude 
hot\apel nog niet wns nfgebrokcn. 1:-.r zi.Jn >lllll\\1),.,ngen dot de t"ce 
wcstcluke ,akkcn ,= de kl00>1cd<crk en de tor...n lnu,r, m&1r nie1 
heel veel later 1ot swnd "'" gekomen dan de dne oostchjk, ,akkua 
van hei schip. 
Toen wij dt oude kcr~ V-Jn Loosdumcn h:n t1Jdt van de rtstaunu.1c 
cni!l" keren bctO<htcn wam. \\ij Slork i,,clroffcn door allerlei 
ovcrccnl.oms.ten tuss.cn tl1t mcrk,"-nardJQ.è monument en het 
Bnlftluk• \\Ocmk"-rutlcr op het Binnenhof Het bak.<1ccnf<.'lrmaa1 i< 
eender 29.•10 , 14.5 , 8,5/9 em. c,cn,tl~ hel mct;elwerJ.. Vhlllms 
,·erband. D<: kleur ,710 d• bal.:.teen ,wcem1 vrij stcrl naar ~•cl, wa1 
,lQI. hel gO\-:II 1> mei de bal.,lcm Vim hct woonkwuni<r op het 
Binnenhof. Het meest oo,ielijke p00nje in de ,uidmuur ,an de 
kh1ostcckcrJ,. dol uil d< ,crdwenéll kloostergang naar bion...n lc,dd< 
toont c.-en opmcrkehjke overeenkomst met het dcooraue, e ven!t1cr 
in de west.muur vnn de Hosgtoren Alle gesignaleerde b11wnder• 
heden wijun op dtzc1rdt "·roege, om nie1 te zeggen zeèr vroege fose
van de Schcldegotkk Hel woonkWllrtior op het Binnenhof en hei 

l\lh. ~ 0. fk,,,.,rmJe kcrl< ,n 

Ll'l,">Wumcn \ llOf óc \i;tlfOOllt\& \'ilff 

<Ic rnt.1umuc row R1.)ksd1~1M \l...d 
Monumcrtttt11UIJ. Üb-1 



De bouw~hiedenis ,an hel grafelijk paleL• op het Binnenhof 

oudste ded ,an de kloosterkerk m Loosdumen moeten wel 
oni;,»eer tezclfdcr ttjd tot stand 21jn gekomen. En zou dat 
verv.•onderlijk zijn? Fln-riJ( JV (!Of zijn hof te l .ooi;,duinc:n op terwille 
van bel kloo.trr. Zijn nnburige hof te ·,-Gruvensanck had hij 
kennelijk l>estenid 101 'Witwensl1z· voor \facht<ld die daar 101 hu;11 
dood hcc!ll gcwOc.,nd en m het klooster te Loosdumen werd 
hegravtn. Wij hcbbèn dan dok de "'-~te ovonuiglng, d.u Floris IV 
de •Lichter ,s "'" de residentie in Oen 1-1.lng. dat het woonl.-w:in,cr 
aluaar en de drie oosteliJk• ,,ikk-en ,an het kerkl<'.h1p m l.oó:;
du111m al lijden, zijn le,cn onder de kap \<Jren, en dat hij 
was begonnen met het bouwen van de ,.aalvleugel dMm <'P het 
woonkwurtier 
Deze overtuiging brenB1 ons Wècr in het gezelschap van Dr. C. de 
Wit wiens bc~chOU\\cîngcn O\et ht.!il t'lntstann \'On de gn1fetij\r.,e
woons1ede op het llrnncobof wij beblx,-n ali\•"·czcn. Oe heer De 
Wil vond <leun voor ,ijn 1'te1Hngen in etn anikel van Dr. P J. v.,n 
Brecmen dat de titel draagt "Ol"cr de mogelijké oor,prong van D1< 
Haghe en l lageambacht '" en meende Jat ,oor ,k rcsuhat<n ,an 
zijn cigtn onderzoek datgene Yl3l de heer Vttn Br~m.cn niet meer 
dan een mOgelijkhcid hnd l:l<'nocmd vnj"d 101 ton zekerheid wu, 
vcrhe,en. 
Het ging m het artikel v:in de hixr Van Urcc-mcn om i:cn 1rnnsn.:t1e 

tus-cn Fiom IV en D"k '"" Wassenaar vm'llt in een oor~ondc 
van 16 november 1229. wuarbu Dork van Wassenaar verkllllln aan 
de grrutf te hebben verkocht alle n,-ohLsmacht d,c h,j hud bc1.etcn 
ten aa,wcn ,,.n het domein van wijlen vrouwe Mcilcnd1s met de 
d1ènstmnnncn en de hor,gen en allèS ,wt lot dal domclll behoorde 
De tekst vnn de oorltonde vermeldt noch de nnam van hel goe,J 
noch ~t ligging ervan noch ûe omvuns noch de koop,;om. Over 
vtQuwc Meilendi, i~ vol,trek1 niets bdccnd. De hoer V!IJI Brcemcn 
ad111c hel niet onuenkbàJrr dat het domein ,u.n vrom« Mcllcndi~ 
o,·crecnkwam niet \\UI in luler lijd het Oostllmbach1 ,an Pen H3llg 
werd genoemd woarmn het Binnenhof doel u1tm:iak1.:. 
0-dt de ,tkhling vun hel klooster op de Hof te Loosdurncn in 
februari 1230 al in kruik.en on karu,en "a,; mankt hel hoogst 
waarschunhJk dal Flens IV rutmschoots voorcffen heen omge,,,en 
naar een andere vesuging.çplnais ruct ver vnn Loosch.rinrn en zich 
hcdt verzekerd vun het bezn """ de l1of die Meilcndts huJ 
1oebch60td. Dl!: ,-anghckl van dt JUÎstgenoemde oorkonde ihznke de 
oandu1di11g van hclj\ccn D<rk von W"'5ènoar had vtrkocht zou er 
op kunnen wij,cn dat de oorkonde een o,,:rdracht bcvhttgdo the 
in feite nl enige tijd tc.,,onm U>t ru1nd Wil'i gckCJmcn 

De Grote ZrulJ 

Volgens d~ 1-kle-eeuwse rechtsgelo!1'rde en u-.;c1.:1a1schrij,er PhiliP> 
van Leiden (gc>L 1380) zou het Pnlatium in Den J:fa,1g (waaronder 
hij misschien alle<,n de Grote Zual 'Crslond) ,ijn ge1'ou"'d m 
overleg met en door de goede zorgen ""n magister Gerurd \';In 
Leiden, aam11nkelijk pastoor v:in de Leidse parocluckerl.., l:uer 
knnunnik van St. Marie te UtrechL een man die ,n ollcrlti taken 
de rcehterh~nd \'11!1 graaf Aori> V was on op den duur de hoge 
positie bckltèdde V!IJl ·s graven mnd. Annge,i~n hel woonkw:inlcr 
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De bouwgeschiedenis van btl gra(clij~ paleis op hc1 Binnenhof 

tol dusver gold voor een schepping van Willem Il placht men deze 
mededeling nldu~ te 1otcrpreteren dat Gerard van Leiden behalve 
dat allc:s een groot bouwmeester ,s geweest die het ontwerp leverde 
voor de "Ridder,.aal'. zulks m opdracht van Floris V. En al waren 
c-r auteurs die rv.·ijfeldcn aan ·s mo.n, gn.ven n1s- n.rch1tttt. dat de 
'Riddcrzllal' onder Flori• V ,ou UJn gebouwd volgde uit de 
hierboven (p. 31 S) gewraakte mening dat Willem Il als rooms
korung hot oudslt deel Vàn het grafelijke paleis zou hebben 
göticht. 
Wie met aandacht dt Grote 2'.aal 'lln de drie vrijstaande ~nten in 
ogenschouw ncem1 en enig.'\Zin.s thuis is in de ontwikkcl,ng ,an de 
gQllSl.:ht yonnen zal tegenstrijdige indrukken krijgen. !loven rum 
de wesu:li;kc gcvcl vmd1 hij ,onncn die v,ijzcn op een ontslaan m 
de IJde ll<UW, maar de 0anken maken de indruk 14do-c:cu"'s te zijn. 
Al 21;n er geen dooumenten aangaande het bouwen van de Grote 
Zaal voorhanden. er zijn wel rekc1ungcn besohikbaar die 
inlichtingen &even over de vele en soms iecr kostbare hcrMclhngcn 
en veranderingen die in de l4de eeuw en later zijn ui1gcvocrd Eén 
vrij BfOOI aantal van die rekeningposten been C. 1-1. Peten. in 
1905' ~ublictt-rd (zie noot 11 ). Wij la~ er hier enige van volgen 
mtl aanduiding ,.n de blncWjd<n van Peters· urtikd. 
A' 138311384 (blz. 416) Item bt.111'1'1 me,sr,r Cla.er d,•n maw:laer 
mil ,mon ghe,·ellen de mu;-er, 1•011 d, 110,rdzijdt 1·a11 der :áel n,J,r 
,e hrtt!Cktm d" hedon·cn n,:u en "',der 011 te m(Uscn . 2(/(/ pond 
A• 138311384 (blz. 416) /rem hij mc,tsll'T Clal.t den melleluer 
buuu,J, Cla.1s Jamsoen ,e urden ,·an d duse111 mc11s i, hesrg/1e" 
a.n die :ao/ . 28 pond 8 sum>?rs 
A' 1388189 {blz. 418) ... die :aol ghcp/urswrd ende "" 
gh,•m11rr1 . 
A" 1397 (blz. 420) Item Engcbrttlll "" maetsl'IIU'r ••an Ratrle 
(Haarlem) xl á1kie ,·u,·nstem, in d,r :al, 1,:y1 ,, breken ~ndv 
dit>l!/1·• ~,•der 1•1,11 nu,,,. dr11ktnw/1s lttne (trachiet van de 
Drachcnrcls) weder tt maJ.en . 
Wa1 de twee ecr,,1aangc:haaldc posten bc1ren, naar de schatting van 
Peter, en vän ons waren de aangekochte 40.000 bak.<tcncn wel 
ongevoer voldoende QI1l de hele noordmuur die men had 
srgebroken 11, herbouwen. Door welke oorzaak de muur in ,o 
sterke mate ·bedorven' was dat hij mtn of meer volled,g moest 
worden vervangen weten wij niet maar wij denken voonil aan 
jarenlange mw.nering, al kan vcr1J1kkmg ook cca ooriaak ZÎJn 
gewecs1. De vooridurcndc en waarschijnlijk vrij koslbare 
vcnnnging van nllcrléÎ gedeelten van de bekapping wijst ook op 
lnwatenng als gevolg v:in onvoldoende onderhoud. 
De: bestaande vensters- in de lange zijmuren ,...,, de zaal en het 
IWtctnl in het front aan weerszijden vnn het PQrtnal rijn alle bij de 
re5taumûe nicu\\ gemaakt naar ,oorbccld van de restanten van 
m,ddclc<:uwse ,·ens1crs die men aan1ror. Nuar alle waru,;cltijnlijk
heid wnren dat 01·erhli;rsctcn van <Je vensters die in 1397 1.fjn 
gema;,kt en die m de 15de eeuw voor het grootsle deel zijn 
dichigemctseld naam10te tegen de nanken allcrlc, aanbouwsels 
werden opgetrokken. Om do onvoldoende toevoer van ""8)1cht le 

l-Ompon=en :r.i1n in 1469 op de zijmuren topgevels opgericht met 
't'enstc:rs en steelckappen. Hoc de bors:twcringtn \'an de golen 
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voordien "nren c•wrmJ b n,el mçc,r na te ,:imn, Oç bcstuarulc 
bon,twenngen met hun spiet<:>rontjes eo ~ont<len zijn puur fäm,,,;,c 
un Je t1Jd van de rcMourJtit evenul,; de gclwntoeldc bori,twennltCll 
van hel v.'OOnkwarne.r. 
De houten lnp \'an de Grote 7-"!al is in l 8ó 1 \'CrvantZcn door cco 
construtlle van ,g1tt1jztr rnl!I twèe riJCl'I dunne pijl~. nuror g~tu\..k1~ 
hcefl men de houten lap ,óór de <loping OJlll<mete11. Hij de 
rutllur.llic \\Ortl opnieuw een houten bckappin~ uanp,brw:ht \\oll..c 
mc.n knn b1..iiehouwéJt ttl~ L'Cl\ g_c1rou\li.·e kop1..: van de ,•ocnJ.a.,ndc 
die ook al voor en n11 om,ï.tngriJkc \,~m1cuwingi:n h.ad Ofülcrg.1;1n. 
Het i, oen kup van oen hl>O~ ormerkcllJk• '>Jmcn,tclling en v•n 
,ndn.ol.."WcUcndc ufmetingcn. 11<1 com1rutUO!IY"'-L'ell1 wru,qnt een 
treffende o,,.reen>temming met Ja! 100 cnkdc andere d,c wd 
authonticl ziJn, Als zodaJ1J& kunnen wij n<:>cmtn de k.ip o,er het 
m1ddcnru1m vnn de dnc l;'l>'Cll'o\-1Jd.Jgc ~>'-'d$te t.alcn m hel St 
JunshosmtaaJ te Brugge" en d,e o,cr hel schip vnn de oude ,erk tn 
Hmu"'crsh.uvcn11, Van dtzc twee 1$ de eers1ge.nocrndc: 
wnruschoJnli_ik "'"t ouder. de andere wa1 JOn~er dan de Oörsl)ron-
1.elijke Hnni,;c k~r-

Enige aunwijring voor een c1J1cring gecfi htt formw11 \"Jfl llc 
oorsprunl.d1jl.c baL.,tèéll: 29 \ 14,~, 75. Vcrgdcl.rn mei hel 
b:tk;;tccnformrull ,an het woonl.wartier en ,an het oud,t.c mct,d-
11trl. ondcr de ,lo,er -.m Je Grote La:1l. 11ll<'< l~•30, l ~.5 • ~5 9, 
il, de b.tl,"""1 van de Grote ZaàJ "'d kkrner m:tar niet v,:cl klomer 
dan die van die etl")lt bou\\ periode. 
Gezien Je mg:nJpcndc hc.n;:tcllmgen en n:m1cuwmgcn ~ie de Grote 
Zaal JO en smds de 14dc eeuw been undc,g:,an is het du1del1tk d.11 
o/loen maar het front op het westen! de hoi.-e gè,cl en de beide 
ronde torcM aan \\1..'t'r.ïLijdcn d.inn'iln. in aanmcrklni! koin\!n 1woor 
een stljlknt1~hc bc:sl:.houwing l~r bcpaJi□g ,,an li~ ~,ichting:stijll. 
Twee keren i~ dit front gereslnureerd. Dl: ccr\te rts1aumtie ,,,nu 
p1"',t~ tn 1879-1880 Ann~~ien het v.crl. van die jaren Jnnlttding 
gaf 101 kn1,ck werd het front opn1cu\\ onuorhanden !!<nomen ten 
t.ljdc ,an de alg<helt r"uiom1io In 18\/8-JQO~. fen fout die de 
ctr.,tc kcc'r werd gm1.llakl i"i tocn nie.t gi.::corri~ttnl <'ngeh\ i ,retd 
omdill men niet in,,ag dm er oniu1st w~ gehandeld. Mei &,lllt om 
hel volgende: 
Op foro•~ van h1.'t frunt c.l1c ,·óór 187V Z!Jn gcmaalL, on oude 
schilderuen en prtnlcn •~ duidelijk te 11cn d,1t de tcrui,Jig]tl!nJo 
velden v:rn de scne~ ms..sen die voorlornen m het bo\ot:ng1,.°\i.t."Ch1: 
van de fronnorcns een WIi 1e bcpleislCl'ln.g be-1a1cn BiJ de ecr.;tc 
restttun1tîc is die bcple-isteTing :wndi:r twijfel \'erwijtfo·rd omdat men 
tlo.lîjtli 0\·crtuigd w~ UJ.t tie nlh.Woleeuwm er nu~l over 1ou1.h:n 
hebben gi:<lacln bábtcenme1,d>1~rk ultw~nJlg mei een l.uig mond 
te bc<!ckl.en, en llnt\lrteka, / 900 wa., men nog nici \ècl \\IJ/et 

gcwll1tkn. ~,nd.,;J1tn is langt.JIDCrhamJ h<t b<scf d(l()rgcdrongen tlat 
het aanbrtnl!<'n ,an een hèldct'\<lltC plc,~tcrlllilg op •llerld 
verd1ep1C vlakken een kenmerkende cigena,!!dighcid "iew<e<t 
,oor de IJde-c,:uv.,e bak~tecnan:h1tek1uur lil hel blizondcr al 
moeten "'"ij daaraan IOt,,.CX."gCn d31 u11 htit gebied \'Jn de S.Chi.·ldc.
gotiek on, geen voorbeelden bekend 11JD terwijl er vele 1e noemen 
ziJo 10 01u.t: noorddiJk~ pm\inc1ën. \Vij 11jn i,n:an ovcnurgd d::u 
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.W ll J.inse. ·0c abtHj....,:huur vnn 
ler Docst', u1: 1Jall,·1m Putt til' 
A<1n \n/ n11cJh,·tt# uudl",c 
l:Jm11t, J.U.r)Ç,,IDj: l9ti-1 kol. 1 ~9. 
;;,n, ' 

lJ Il d~ .lU),,),ïtDC:\ <lt la ~hl<m1c:re. 
llt: JJulltlm 1,m df' A·,,,, \n/ 
fJHJlrl·ldl1111Jl11t' llmh1 ~K 
l~ö.?.~ Lol 11~ 



Dc bauws,sah1cdènis -.m het l!fllleli!~ ral«s op hot Blnncnhof 

mm alleen de nissen ,an de w rens blonl.c ,cldcn ":noondcn. De 
nisscn in de gevel en de blinde rozetten daanu=n moeten C<eMIJds 
op de,clfdc wijze zijn b~honddd, ul, ondentolcn van c<,n vólledigt 
kleurige uitmon,térîn& IIM h<d het fmnt Volgen~ één rtkcn,og
Post Uit 138) J.18,1 en twee uit de jnn,n 1413114 14 die wij meer 
dan ,ccnig_;Ulr geleden hd,bon a;1ngchru1ld "tln:n ,owcl de toren., 
ol, de gè\d daartu"len rood gc,crlU hc1~,'Cll alle,,n maar kan ,lillln 
op het ,·lnkl,,, \\cri." Wij ,.ouden c"'""' l"illtn nlci1en te golegeru:r 
tijd Je ,ordwènen roJe kleur en de w111• plcisteri•&cn opnieuw lllln 

te brengen Ecn<t Jan \.an de rdlcfwerkins na,1r de o,,n,pron~elijl:.e 
bcdo,ling tN ~dding h,mcn 
Wat de ton:11, aangaat, Ti; ZlJn <mgch;k geplaulllt 9p de hoeken vun 
de iaal en hun diameter.. z,;11 ongd1jk. Wat <laarvan de oor1.11ak 1s 
ontgaat ons D, n1s.s,,n v,1n het rnJoJ,gaandc bovenstuk 1un ondets 
gevormd. and,,,,_ gcdcuullecrd en nnders O\'CI de omtrek verdeeld 
lbr, dié e.ron<.ler 0Jt \lo:ckt het vennor..."t.fo.n d1tt het ,•rijOPS,llJnOc 
bo,en,tuk ,·.1n elk 11DnvankclJJk hCèQ ontbroken en een uan!Jll 
jan:n nndat de =il o,crigcM "as ,ollnoid "crd tocgcs0<.-gd. 
Vnn de &c,el i, het &cd.:tltc 1,cnakn <k eerste lii<t ,oor""' van 
gc.'11 belung. no,e11 die lijst ,enon,m ,o"•' de s,,•d alo de 
flankerende toren, ttn nJk~ LuJv~r an.hih:C"toni\Cht omamt.ntul1c 
\ol~m:, een \\odO\'erwrogen Piltr'o(ln, F..:n -.1orend element da.,nn 
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Atb. ' Htt front \o,m ~ Grot~ 
Z.,I l'oto R.ijlooknst, tl. 
MonumcnumzorJ. /etst 

l2 11 11 let Kui\c., in : OuJlu•ül• 
Wmlig Jdur/J~ J.. f= 1Ju//rm1 i-,m 
,t( AP11 Vc,./ 01u/h,•1Jktmd1ge 
/1,i,,d,. l''-'llll"~ 1934, blz. Sl • 
l7. 



De bouwgesd111)tleois van het gralèl ijk palcJS op het Binnenhof 

vcnnt het grote roQii,\'C'l'btc-r. 7';iet dat een roosven4iler in het hart 
van de gevel misplnntsi rou 7Îjn. lnlejrndecl. de L'Omposilic ,an 
het geheel èiM da:tr «n roosvenster. Mrutr het is te gr001 
u,1gcva1Jen. De omtrek nrulcn pijnlijk dtcht de lij$! eronder en <Ie 
fianken van de russen aan weemijden. Bij zorg•,uldige 
be.<chouwmgz1Jn alle.rlc, onregelmatigheden op te merken. De 
om1rek 1$ met 2t11\.1C.r c,rkelvomug. vier vao dien, en aun de 
bovc1wjdc doorgezak1 met ~e1•olg dal een ucg ,s onistaan ,n he, 
metsc1wcrk tussen de toppen \'an de nis...c;en ann wcrrsz1jdcn. 
Zonder twijfel \C'l"\'all8l Uit roosvenster een \IOOtg;1ngcr van wnt 
meer bl.'schciden afmelingcn. 
Een belangnjl middel IOl datering vormen tic profielen. Wm de 
profoclen van vcns1ttkaiucn en nu,kanten ,utnga.11 merken wij 
op dal allo kantrn ,an wnsicrs en nissen In d.e gevel en de 1orcns 
worden gekenmerkt door een enkclc or dubbele af.sc,hulning. rnlkl. 
met <én wtzondenng; hel !!f9le roo,vcnstcr. Däär ~lleen komt een 
'beuling', anders gezeg\! een ronde-staaf-profiel voor<lnt wijSI op 
een latere üjd van ontstaan. Welnu. de slrakkc trnccnngt.n ,an de 
m$.;;en en klcmc ro2.cl\'ens1ers. de S>.mpcle profielen vun venster- en 
niskan1cn wijzen alle erop dal cle Grote Zanl dugièkent u11 de jaren 
(lmLrcnt hel midden van de IJdc ocuw. dat "il zeuen uil de tijd 
vun WJllcm Il 
Toen Willem Il in 1234 ziJn vader verloor was hij omtrent 6 jaar 
oud. toen hij in 1247 tot roontskoning ,ven! gekozen ,,.ts hij éen 
j~ngdîng van I Y jaar. toen hij op 18 janu:1rl 1256 bij l loogwoud 
om htt leven kwnm had hij 11ft3r alle waarschijnlijkheid de leenijd 
van 28 jaar nog niet bereikt. Er zijn dus zeker wel wnt jaren 
verlopen ecr h,j belgecn o,•ertrnd smnJ van Je 1.aulvleugel v;1n 

flon~ IV 101 vloerhoog1c liet slopen om ter plant,;e de besU1andc 
Grnte Zaal te laten bouwen. Dal de Grote .laai bu ZIJD dood nog 
met geheel Wll.lii \oltoo1d. ahhan.s niet wat hel bovendeel van de 
torens aangant. behoell geen verwondenng 1e wekken. Hel korung
,;chup hctekendé ,oor Willem 11 een langdunge en soms hachelijke 
~trijtl tegen kciler Frtdcnl< Il en uieru;,oon Koenraad IV, ,·ecl 
nf"ezigheid en veel fmaneiële moeilijkheden. De L.Oon tlie hij 
nalic1, Aori, V. w,~, nog maar and~rhalf jaar oud toen hij 
op,olgdc, en hel 1, begrijf!Clij~ dà1 de onvoltooid~ fro,morcns op 
vol!< he<)glc 1< brongcn niet de me<:51 dringende taak wa, van ûjn 
voogden. 

ns 



D e brug van Schoorldam onder vijandelijk vuur 

J'. Fo" 

Il ün •ndtn, bron u•tr IK,IL4•lfde fcil 

o,cr hel ""euvel•n "'" de lldjuilint•ltlllJOOr Tcun1> Krugl VISM1her, cfat ccr,for in û11 
1ijdschnJ\ .illn de arde 1«:rd go,tdd'. slllat on.,- zo i, gebkkcn- nog een and<r.: 1,ron 
ter l>èi<:hjkking: een ollkiëel rnpJ'C)rt ~n d• lu1tcmm1-kolon<I Antb,ng, r.l.!t c,n 
maand no het gel°'eunm went r~hrc:\.cn. d.\~.l.. dal hét ,•ene Je \lt(.lrli;ur \'trdienL 
bo\·cn de -.·c:rklariog "an enkele inge-ntcrnm ,an \lkma.a.r. die n11m achttien j.m:m na 
da1,, werd afgelegd Sterker nog; da.c bron 1s al lang domgodrongcn 111 de- h1>tonsche 
1,u,.,.,nuur. m:inr de beLrokken \\Crl<o zijn door A Albens mor 2ijn bock D,• 
1/u:arc,; ra.11 Cm.t111.:11m. E1•n 1!.,•.wlu«ul~nu ~'<In llt ,i\t-Jt"rltrndw Rt·puhbuk hm 1-8() 
tot /HIHJ (AmMerdan1 1973) md MCnlrtdplL"t"g<l met h.:1 ge,olg. Jat ook sc.ht11\c-r dezes 
er in ccn:u: iföW.nt,e nJn ,·oorbijging. 
'ilèl nllc"n 1, gcn .... --md rnp)X)rt bcln11gw<~kcnd vonM~c zij11 ,nhöuLI - daàrom Is het 
hier in ~lan-w opgenomen. maar ook UÎL m1:thoJ1.~h oogpunt I'- Lie 1.anJ.. interessant 
genoeg om rr ieL, lanHcr biJ ,ui te 1!.lilll. \l0.,1 Je histoncu, nie1 al~jd torul!,g;lnn l<\I 
do be,t< brun'.1 

Genoranl Kni)enholT hoeft kJ.,arbliJ~elijk ,an het b!:wu,tc mppon &een kennis 
sedrn.~cn. toen h1J 11Jn C,fi< /11e,lk.11nd11:.t· ht:)·rhom1'tll1t rnn ,h:11 O,>rft,g df' lwt 
~,·u,u/g,//1<-J ,Ie, /Juruufid1t• Repuh/i<-~ 111 / 7W (Nûmcgen 1 ~n) ...:hm:r De ccntc. 
die er gebruik ,·an maakte. wn,;. Profl!!)~r Dr. J ~~lt.t 1n \e,,rfa11d\ luddt.111(/u.dl'n lf! 
/a,u.J ,wt de \'flJlJ)?.\lt! 1i1den uf 101 Ut 011.:,1 daru·n Derde deel - Eerste gedeelte 
tlec,u1<11rden MOCC"CI VJ. bil. 205-207. TcunJ> Krngt Vis.,cher l.rijgt hier alle eer. 
die hem tntkomL De hoog1c-raar , cnt1C'ldt 111 een ,·oetnoor Dt•:i!, hJI hit·mlt mt•t 
b,:Át1hl J.tt·1mwÁ1t1 hif:mt,l1•rl1t1clr11. =iJn omf1•1•m./ 1111 L'1'n 1•JJ:l'l1h,mtltR Rnpf>orl ,·lm 
,mhin.i.•. OJ' t'.V/Jrt't...\. 01•tft·r ,·mi dt·n Gcnc.•,anl IJonlmm,111 û/l~t!itdd. t.•11 tlt><,r rlc:c11 

lattht• ,wn ckn ltoll .-an Om/t•,: opi."'-•:011d1.•11, Jd Ow/ .. ('anpt'I 23 St'fJI .. lt•n dmlt• 
,/,._. ll't•,!1111, 1un dl'n 1,,·ldlu1(r11lt·11 td11hhu,1 .. \laif>t,r Vi\f(/wr tnt tln1 dl1p111.1ri.-1J 

\·,1rN,·ant lf't•H,·r/Jr,ti,· ;,, .1.!WL\fi;( t1and1..'nkr11 b~; hJ!l JJ~•ui,u/ ,i1m 1, ht'\'t'!t·11. 
L11er heen i.k toenmalig.:"""''" lul1rnnn1 dcr ,nfant<rk I L l,<)tcfschout hét 
,ncu1ekn vnn d< adjudant ,,.,,.,her (1onder ,oorlfüer<l ingtlll\l in Lijn &•knopt 
Owr:,, lu uw de hclangrijk,tc xch,:1mcmo.,,.,11 111'1 clt~ \ nh1rlm1d,fh, 
Kri111.,i:l'->rl11"'11'111, ra11 156H M lrc1/f11 (19.\5) op hl1 210-211 Dit boek is ",utrlij~ 
n1e1 10 beknopt nJs men gcne1sd z,ou ,ijn uit de tncl ar 1c leiden Ir. R G. den 1 ·111 to 
/.oetem,cer had de goedheid de n,dac11e vru, 11111/und hierop a11cn1 te maken. 
roen ree,. uiteraard de ,raag; waar heelt Je auteur Ui)1erschout zijn medcddmg 
\.aüd3.a.n? - m.a.w Ut ,,.-~g 1eruit m~t wortl~n gevonden. Uil de liucrotuurhJst op 
blL. 487-488 IL-.:k het wcr~ >illl 130>.'<Chu ,o aanmork1ng 1c komen en da:tr dcr.c - we 
l.l~cn het - naar htt oo,-;pn,nkelijke mpr,ort verwijst, leek de bron ,J.n het vcrtu\al 
hmnen bcr~k Toch \\.aren er nög hindt:mis."iC.n te overwmnc:n. De ~mbtenarcn van 
w: Î\\oè<lc -1.fdclins ,an het .\IJcmecn Rij\<.,archicf, dk het rapport in de ~rch1è\t:n 
\an het M,nl!item.: ,.-n Ö\Jrl~ 1-bèhtc.n. lic~cn aam·.inkeli_i"- ·un..,1ndbaar1 huren, ma.ur 
wie kon er nu oo~ or, \.l!niacht 1-ijn. d,-tt Generaal Bonhomme tich in de dJtum Viln 

lijn be~ckiJ,nd schrij,cn l<IU hebben vergist - niel ~3 -ep1cmbccr, maar 21 oktot><:r 
had er moeten staan - en d.11111 de ""1,chikh.,re ind.,. 011 het 1retivo,.,rd ·t.anJmg· 
moest worden gi:~eken1 
lhans l<omt <Ie h0otûolfo:ier Anthm~ uan het woord: 

Rtipp<lr1 

Den onderge'ic:hrce\'en u~utr..-n,11tt Colloocl, (\1nim.anUJ.J\t van het Jd~ &.itti:1.illOn \à.n 
de 6de V, llri,l!ildc op <Jen J1ldc S.pt~r. 11 order "nhnngcn hcb~,•ndc (Omlrenl 



De brug ,11n Schoorldam onder vijandelijk vuur 

s'mi(klng> om een ucr) om den ,ijand uit het clorp Schoorld.1m te vordruvcn, 
:rtUJquttrde ~cnzelven met hei llnjonet (1, .. en Ç<1non bij ng bt-bbendc), en h.1d het 
geluk de Vijand u11 het dorp te clocn J'Cl1rocrcn lnn11> Je""~ over do brug 11glcr de 
door on7e Troupes verlo:llene Retranchemcnum, e.n a_gtcr den dijk; den onder
gctockende tmgtle hem ook druiru11 le drij,cn, dog w1crd hcrbBaldc ruzcn door een 
vee,chrikliJk vuur het welk hcele roucn wegnam afgeslagen, zodanig dat hc1 scheen 
voor de ovcrmap;t te moeten wijken. en hel dorp weedcrom aan den vijand 
O\>CrtOÎ:J'3lCn 

Het gelukte den Licuu~nanl Coloncl c,glcr M& eens 101 aan de brug tt ovancoeren, 
dog bek"uam door het vijandlijke vuur, ,.oo van ngier, als ult de huizen ruin 
de llnkcrknnt. en van agtu den dijk. t.00 veel doode tn ~cblcssocrde dnt hij 
'>eederom moe>!< 1crug dciosen, 
Hierop naam den ondcrge,;chn:e,en het Vaandel in de hand en ~ldc zjg aan 
·1 hoofd wn ·1 Ie Peloton en moedigde zijn vol!. nnn hem nog ecru. te ,olgm; alles 
marscheerdc nu onder hi!t •laan dtr trom w«:<J,r teegcn don l'Jjand. dog h.:t váandel 
dat reet> te vooren in !iluck g~h9tcn Wils te kon geworden zijnde. zoo verzegt den 
Adjudnnt MaJor Vi.\-.fd1t"r die te paard zal, hetzelve te mogen, cp l.lJn p,st1J"9 om hoos 
houden. zoo dm hc17,olvc van het gan,chc Bmtaillon konde gezien worden. het welk 
hem den ondcq.e1cckcnde nccordeene, op belofte van gemelde AdJudam "1n1or om 
niet sterker te zullen rijden. dan de mnnschappcn konden m:u-scheen:n: over de brug 
fl"koomen zijnde wiard door den versterkten V1Jnnd een vcrschriklijk vuur gcn10al.t, 
waarbiJ den bnt1cn \djudant Major l'lssd,rr /nel het Vaandel in de hand op ziJn 
paard ,;ncuveldo; het vaandel wierd door het paard llà den vijand toeg...leepL maar 
door den brn,-.n Sergonnt Il ;,,wrheülr van mijn onderhebbend llauaillon 1crug
sch:lilld onder 1:cn haagclbuy van Kogels 
N:!:lr cen,ge Mmutun ón<kma11m il. nog eens t< >ttJ<queen,n maar ,·crgcevs: den 
Cadet rnn IV""''"' die tans het Vnandel \>c-er in han<kn baddc sneuvelde hier 
bcnec\t.n~ den Cnpitcin Cnmmartin en ecmge Onderoffici.è.rcn; Op dit moment ,,~ 
meerder dan de helfl vnn mijn Baruullon bullen ,taal van ,eg1cn gesteld. wo door 
het vorhes •~n dooden als gekweme als door bei agleru1tbrengen van 
laats1gcnoemdc, \>'llorop i1' door dco "dJudnnt Generaal Vichery order onl\·mg om 
mij ngtcr de huizen aan de-czc zudc ,an de brug tèrug te tn:<kken. tot dltt het Canon 
arriveerde', den vijand genood7..aa1ct wierd te wijken en door de rest v.o.n rtiÏJn 
Oatuilllon ook nicedc wierde vcr>olijl. 
Den onue.-get~kcn~e doet dit Rappon aan den Genémal Major Bonhomme op 
dc>Ltlfs c,prcs.sc order. 

Dirk,hoorn den 21 c Dctobcr 1799. A- 5'. 
(w.g.) Anllung' 
LICol 

Alg,:mecn Rijksan;)l1er 's-Grnl'enhase. Archieven vnn het Minl3ter,e >an O<,rlos 
1798-1813 ,nv. no. D5 onder 23 oktober 1799 no JJO. 

~ Volgc~ J. b'iC'h-' 1,a.p. ~-;u Ji: konhl van hel bncm te Jan\cn an de: lw~n.tnt"kolond 
c;, A Mnnuwhc .... ~11" comritánJJ.nl ..,11.n de B.u.i..àht' illtiUcrl~ 
Dlrk~hQm is een dorp ooJerJc ~meentt'! Han:nk.tnpcl Mt'1 Arrno 5 v,,ord1 hel ...-ijfJc~ar 
,;:in de: Bál.an(;,e .,.rijhdd beLUKht ind. Je B.unaf~ Ont"-·entellng 11k uitglln~punt. 
De! llt.:hriJu~r v~n hef rnpporl C:ttrl lfcînri,:h Wilhelm J\nthmg (l 7Jf,-1823) 1.ou hel brt'OSl"ll 
101 lwteoadt-gcn.cranl. com.mand.mt \•11n hel lrgc:r m 1'eJ .. fndiC. VJJ, Yltll>i t.i·Jt•rkuul,fh 
8mgro_11•,rh Wt~·J,•nbDf14, dl, V. t.c.(jcn 19,?l kot 20-'24 
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Een vermeend handvest van Broek in Waterland 

/\. P. Bnû~om 

Bel in 1859 door het f>ro,,nciaal Utrnchtst,he Ocnoots<:hop van Kunsten en 
Weten«happen gepublieccnk: fèl!ister op tJe voer vervolgdelen von het Cbllnerbock 
,..an Van Mieri,• vc:nneJdt in het ,ierde deel een h.::mdYL"!.l \llln Ma.'limdiaan uit 1478. 
dat bctr<kking htcfl op Je ~!Aats Broek. De inhoud Wllrdt al< volgt om,eh,c,cn 
1 lpril 1-178. De 11,•1111g 1,;,,,-111.111 d,e '"" Bm,•~ i11 U ·u1-Frw,la"d {1111 Bmt'k in 
li ater/1111,lj. l111mu• P""''"-"'"• r,•gt~n 1•11 ,·rlfhedt•n. Uit het ,oorboncht op hel 
1Cg1Ster bhjl.1 dat de ,amens1eller de omschn1-.nsen <U111 1 ·011 Mlt•m =~frm 11ntk<"nd 
ht.·dJ, rnnr :ort:r h(J d,t 'i.lefht$ t-en(,crmme WJT.'ilaanhaur mnd,· d,,rl, hij g,uui:, 
tfoon·a~. die 1111 fll/<'11 rmd,moek der s111kk<'n ht~ft ;;,m1~11gl'.\l,·ld Tcv<11> wordt 
venneld dat alle btJ>oegmgen tmsen reehtsumd,gc hMkJes zun geplwitst1 

Uil de mhoud wn het bnndves1 bl0kt dat Ma.tim1hWln op genoemde datum win ,111.,e 
got'tl,• Stcd.- ,a11 Bri11!CI< ,n JI esHflPslandt alle eerder verleende handvesten, 
privil~ën. te.:btcn en vrijheden bevestigt Verdtr wordt ,n het document l!CSPJOken 
,an dcJ.rcmn·ne r,nort'-·rtn rndt i11u'Ol1,1ti<•ro. \·a,i df,1u' Dào:rgclalen dat 1.ev."CStcn a.ls 
Waterländ en Wc-1-Fric,,land clkanr lijl-.cn uit te ~luiten, ooa hel ,n Waterland 
@clegi,n dorp 010<'1. werden nimmer sladmchirn 1·crleend. Broek mn:iktc 11ls dorp 
dc'CI uil '"n het bulJUW!.Chap Waterland. 
Grt10tebrock ,n Wost-Frie~land, dal ,n 1364 ;u,dsrechten verkreeg. "'"rd ccht•r 
OOISJlronkeliJk ook aang<du1d mei de nruim Brrwck. Hoewel d~ n:iam Orootcbrucik 
smu> 1422 werd gebruikt. vmdt m<n ooi-. n0g in lutcr< handve.,trn de Sted• dil.wijl~ 
Wlngeduid met Bru,x/..-< Geconcludeerd moet dan ook "or&,n dal het betrelTende 
hand11tst ~n,kkiog heen pp Grootebroek. en de toevocsmg !Broek m Wntcrland] 
du; on;uist 1s. Overigens blukt het betrokken hunqve>L ui lru,g llJn r<chtmnuse plants 
onder de hund1cstcn van Grootebroek te hebben ingenomen'. 
Darurntegcn werden op 4 april 147~ door Max,militmn aan de sieden Amsterdam, 
\1ulden, W=r. en uc landen vnn Amslcllund. Wnterlnnd en de Zecvung allo noegcr 
verleend• hond,eo,tcn, pri,ilegilm, rechten en vnjbedcn bc\,esligd•. Met betrcklcini 101 

de Waterlandse dorpen betrnlTen Jc,.c; het recht on ,onni< doen. het bèdijken van 
land. het doen ,"àn "'" bede, de vrijheid >an vögclen. VJSSèri]. •luizen en wind. hel 
houden \ an c.i't:n "'''crscha..11, hd kiezen vnn schepenen~ hel \i~i:;en van harin_g. 
In het ,crlcdon hebben tenmm\!C !\'.te respc'Clnbele autcun. ûch door de •crmclding 
m hel n,g15tcr wt 11159 hclaa,, op een J\\;mlopaor lal.dl brcngén. Pu,t()Or /\ Dries.<en 
otc!t m zua arukcl 'Broek vóór de Henorrmng·•: /frl ,/1Jrp 11,11 l<J,,111 M ,u&il("/, 
1enm_r11s1e al\· hrt waar u. dur er maar M haartls,cdrn m,nden, En to dt \.oeUloot 
fn t,'JC.h /tt,~\ ... U1J..it.lt1 1/erroJ( ,ila;omd,aan m J47H =1111e µrnile.gu:in, rechwn ,~n 
~•riJ/u:dvn. Verw,/1( ,. M;l'ru. bi=. 171: e-erll t't'n paar daR<rn lllU'r, die l'an her (ll't~rlsi., 

ff'(lltrln,1d cn ,•an rlen Leewrn-r. t.a.p. ln zijn boek on,r de monume-men van 
\Va.ttrland ~ omRe,:mg• nOC'ml J. J. F. W. van Agt dit nnö:cJ \'3n Oricsscn. en 

('lirvnolcn(111 h 11.•RiJliot ,,p ht-l 1·.:-n'OI~ ,·a11 Jt«t (jroo-1"cham•rftodit Nm 1 'dn M11r1s" uan11r-i~ 

nµ hl.'t IWk.1-Art:/1itft~ ·v !1"11.r-. Uucdn 1859, bft:. 172 
Ibid" b11. VIII 
EJ:n '1,($hnft rnlV!U dttl ,w '\'On het h.an~htt."'cn \'Cr.'01& op hlll (ir,x•t-Churt,•rbo,•I. 
ARA. Oc:rdc Afdeli""- H:mdschriflc-n\'c-rr,amclin1, in,· nr 2d. 
M $ Pob. H t.,1lrit.,t'hl' 11ddr1!1ht1·n. tll 11. \..Onr,cnhagc 188-5. blt. 233, 

~ HlJttdt-w,101 ,n prmlqirn fkr S11.1Jt 'lfri:/(,nh/uk ~fm1.,lfkr,r die ,·an Grootl••btt>tc.k.. 1•n!.. 
Enl:huîzcn 1667, Jttl ómotc-broccl. hu 18. 
/iu,idt·tJltn Pm-il~wrn llu.r1áe((m:.e11. Cn.ltuY,m•u, c-11dr H 'tlli,,kcutP,: J.,., S[ad1 

lt'm,u•lrtdarn. t11: 16.14. bl-z. -t!i-J6. 
Jn; lhidro[lt·ri WJ<N' <J,-, ~rh1,dpn,v ,·,m h,·1 IJ1.w.Üm1 llu..irh•m dl XXXII Ledrn f909, 

biL JQ~ 
J J, ~. W. \.tin A~, D,• Vtil,·rlî1m/~ 11M11U1111·m~11 ~#n Jl<'\dU~tf/1 rif k1rnu di J /Il D, 
11ro1·r,Jrk' A·,"•rrtl1illl.irtd L'4:Hll' nul. Wat, r/,im/ ,.,, 11,n*'''ÜU! '-(Ïr.l\:t'll~e 1933. bb ... 14 
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Een vermeend handvc,1 , :in Broek tn WoterlanJ 

Uil C'lolle:\ Brutn ,\'1'Jf,rJ/ru/JanJ1'tht· 
. lrkwJrp Amstcn.Lu11 t 732, Ets door 
Abmham l<,:man. 

vermdd1 bij Broek in Wau~rfancl ( .) "cl,• Jtt1/rdu \hddelu,·10H'n dcn.,r t!tm 1w·u,i: 
dtJrJ1 Jlt·hlt'Hm, ,lt•Mmtl1111Á) H'(I,~ hPt m 1418 lwt n'l'\ll' durp ru11 lf'utt.•rland dar d4'Jf 
\fatllmhaan m :l)n 11m•ilrg11/n, rc·d,rc·11 t'" rruhttdt!n brrr~uf.!.J n'r!rd. 
Om re voorkomen dal gernoldc onJulSI~ toeschrov1ng een langer leven beschoren 
blijft, \\Ordi het bo,·enstannde hier gcpubhccerd. 
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Verenigingsnieuws 

Verslag over het Jaar 1977 

Op 5 juh van dit JllllI w:,;~ het denig Ja.1r gtlèdcn 
d.it te Dordrocht de Histonsche Vereniging voor 
Zuid-Hollnnd wenl opgericht. terwijl tien Ja.<tr 
geleden op 11 d!'<','111ber 1967, de Stichung 
ConlllelcenLrUm voor regionale en plaats.:lijke 
geschîcdbeoerening in Noord- en Zuid-Holland in 
het leven werd gerocpcn. Aangezien de hu1d1g~ 
uit fusie Vllll deze beide Oll!llnisat10> ontstane 
vereniging nog pas vier jaar funcuon~rt achue 
het bo<tuur de tijd voor een speciale hcrdtnlc.ing 
nog niet nïp. Wel werd de algemene ledcn
verg:idering in hel naja:ir op 26 november 
gehouden te Dordroclu. de plaats van oprichting; 
de ander1'StaJutair verplichte lcdenv<JJ!,ldcring 
vond pinots op 23 apciJ te Hoorn. 

De mmcnSiclling van het b<stuur bleef hel 
grootste çcdeelte van het jruu ongewijzigd. In de 
>OOl)àarwergadering werden de heren drs. 
H. Bormwük en drs. F. J, M. Otten herbcnocrnd, 
ln tle naJB.a.rivc.-rp:dcnng mQCStcn we afscheid 
nemen van dr. W R. Wybmnds Marcussen, 
wiens utcl m het bestuur namens de excursie. 
commissie niet meteen kon \\oorden vervuld. 

De propaganda ,oor de vereniging ,ormdc een 
bclangrijl föccl \'an de werl:zllamhcden van htl 
bestuur. Nndat """ rolder was Qntworpen en 
g,,drul;t IS deze ,cr1,prcid onder dt leden vnn de 
Vereniging Oud Alkmaar, h•l lilstoriscll 
Genoot.sehap Oud W~t Fncsland. de Vereniging 
Haerlem en Oelfia Baui,orum. AUe archieven 10 

Holland en de d1m.rvoor in aanmerking komend• 
mstclhngen a ls het Centraal B'ure3u voor 
Genealogie hebben een aanrol exemplaren op 
hun /ec:stofcls net'l!elegd. Hot valt niet prccil-s na 
te pan hoeveèl nlcuwe lcdtn dit heeft 
opgeleverd. Imme~ in dit vcrbànd mllg niet 
onvcnneW blijvm het beslull dot Tussen Vecht 
en Eem heen gemeend to moeten nemèll Reed, 
j31't'D bo:stond tu,:;cn beide verenigingen een 
speciale ovcrccnkom,t waarbij T.V.E. als 
vereniging voor al haar leden crn gecombineerd 
lidmaatschap met ons wu.~ 8'1Jlgcgaan_ In het late 
no1aur heeft mea zonder voorafgaand O\"crleg met 
ons - n~n had zelfs nret gereageerd op ons 
verwek a.inwez\g te ziJn op een bijeenkomst 
Spcc1ru,I gewijd aan het ge.,omb1n•erdc 
lidmaatschap eo ~•houden UI augustus van dát 
Ja.tr te Delfl - besloten de bestaande combinatfe 
te bcë.indigen. In aJlcriJI hebben de heer C, J. Posl 

lll 

en de sccrc.lariS &i!~lll dnl onz.e folder onder de 
leden vwn T. V.E. werd verspreid, bególcid mei 
een :speciaal ~hrijven" lene.inde hen te mo1i\~en:n 
lndividut.-el lid te worden van Holbnd. Dil alles 
heen gcre5ultoerd in het afvoeren >an 144 T. V .E. 
leden W3Jll'\•an er inmiddels weer 31 ZiJn terug
gekeerd. De admm1>1m11t, e rompslomp die 
h.icrdoor voor mcH. Timmera. de pcnmogmcatcr 
c.n de drukke:r 1:; ontstaan valt met geen pen te 
beschrijven. 

I Ict llllntal loden vnn de vere.o1gmg bedroeg op 
1 januori 1978, 1669, t<i;en 1710 eenjnarwdcr. 
wa, do propagnnd3-actie niet ge,ocrd clan zou 
het ledenverlies OIL< ernstige financiële rorgcn t.ijn 
gaan breng~n. 

In het afgelopen jaar is een bevredigende 
oplossin~ gcvondèll voor hel •ysio,m van het 
gecombineerde lidmaatschap, een c:rfcn1!i u1i ons 
Vigil:tte verleden. Somn11ge verrn,g,ngen bleken 
op propa;;11nd1st1sche gronden prijs te stellen op 
h;,,ndbav,ng van de combinnticmogelijkhtld. Om 
ongelijkhe,d te voorkomen Is tbnns gcko1co vttn 
con systeem w:tarbij clke historis,.-hc ver0niging in 
l lo/Jand ikao dct/nt,men mits men 50 loden 
inbrengt en ,oor Holland rcclamt, wil maJ.en. De 
b<,lllling Ï5 vereenvoudigd en Zàl g~hicden 
middels een OC!JCPlgirokaan waarop men de 
combinat.ir,cre.niging waarvan m.::n lid 1s kan 
aankruisi:n en v..,.dal'mc.c men de g~reduoeerde 
contribut 1e kan bellllon. 

Over de verwerking van het ledeobe,;tnnd voor 
de adress,erin_g die in opdracht , nn de drukkerij 
door een nJresscringsbureau wordt vcrrichl Is het 
hestuur nog ruet erg tevreden. Gesmdecnl w()rul 
op altcm:aûc,c mogelijkheden, 

Aangczil!ll het 1!1'7icht mn onu ,crenlging ook in 
1977 wec,r grou,ndeeJs \1-CN bepa.ild door bctgc•n 
de commîs.~es •crrichttcn wordt ook dit jaar
verslag weer Merk gedomm""rd door het 
memoreren \;ä..n bun activiteiten, 

Exrorsiee<1mmissie 

Node moest de commissie eind 1977 hoor 
voorzîucr dr. W R. Wybr~nds Mo.rcussen laten 
gaan Zij mist ,n hem een gcwddigc kracht. Over 
de v,,rvnlli11& van hel voonmcrschap en/of 
aanvu/lin:g van de commissie konden oog gëcn 
bes/ uiten worden genomen. 



Vercnigln~nic--uw~ 

Op 2J apnl orgaruscett!c de oomm1ss1c na afloop 
van de lcdenverg.idtring te ! loom etn cxttrrs!e 
die bestond uit een st.adswundel1nJ1 .varubij het 
stadhuis. het WestJhes MU!,etim. de '<oorderkork 
en het Pictcn<hofwerden bezichtigd. Een 
uitgebreid ,orslag treft u Mn in Holland jg. ~ 
nr. 4 

De zomere..cuisie, In augu.,tw, gehouden. lcidde 
mw Gocree-Overflakloc. Men 1'ilde in deze 
tocht de loden Inren kennismaken mei oen 
typisch Hollands landscbup; enerzijds het 
polderland met Zijn dijken en korenmolens. 
ondemjds dumcn met daorachter de ZOj!enanmdc 
schurvelingen. kun.imatig aangelegde frn.u 
begroeide wnllen ontstaan door hel afgruven van 
onvruebJbaar boven op een kleilaag gelegen 
duinzand. De in dil land li~ende dorJ)<.-n ,o:rtoru,n 
"rijwcl alle êénzelfdc plntltgrQnd. Do kerk ligt In 
hel midtlon op ,en v•rhoging omringd door een 
gmèht en een ring ,nn hui,en, de l.11, kcrlcring. 
Tcgi,nover de ingang van de kerk ligt Je belang
rljksleslra.at. de V<>ó.,.lf"J.al Velen vonden 
vroeger een middel ,an bestaan rn de m<-ekrop
cultuur, lo1er 'VCrvangc.o dOQr de teelt van 
ochore, Van beide culture$ vindt men vooml 
op hct e,lond Oocdcn:~dc ,n de bouwwijlt' van de 
boerderijen en drogi,riJcn nog n,ston. Ca 200 
personen hebben ,an deze excursie gen<ltcn 

In de plaat, van de hecr H M. ,an den Heuvtl 
benoemde de l,denverw,derinK Je htcr 
J. Ander,on. oprichter en beheerder "an het 
streekmuseum te Vlaardingeo. Hel past ons hier 
nogmaals dnnk te betuigen aan de beer Van den 
Heuvel, we eerst gedurende sclc Jaren de 
Hollandse gesch,etlbcoefcnmg heen hc1ordcrd 
met 7.JJn ~crk m ht.:t Contactcentrum en 
vcn•olgens ook actief is ge"eeSI in de 
contttctcomrrnssic. 

De jaarhjk,, conlllctdag werd op 26 november 
gebquden in 'Hel Hof te Dordrc'ChL Thema wa_, 
het b«.chcrmdc stad,- en dorpsg,:zich1, m het 
raam w1mrva.n aandudtt werd bc,,teed oan wat 

htstoruche ,-erenig,ngen kunnen bijdragen aan 
het plaatsolljk beleid met betrekking 101 het 
stadsheni:tel en de res.1aurnt1c v-.in monumenten 
Inleidingen werden gehoudtn over de algemene 
Sllutllte in Nederland en Sp,lciaal tn I lolland. d< 
ervaringe-n vàn een stèdcbou1Akuntligr met 
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pl::inncrt v6'1r le1ticn histonsc-he binncn~lcden en 
met Uc l)onJl<e silualJe. De dag werd bt:!loten 
met het bijwonen 1an ,t, ónthulhn& van een 
gc;lenl<pla.at tcr ,'Tl! van de <elt1ldtt .\lben C"uYf1 
in de \ugu\tiJncn~erk en Je be1ich11ging Yflll 

«n ten410ns1clh11g 11.CWljd aan de sch11d<r"5fäm1he 
C'uyp in het Dordte<:hb Mweum. llet ®nlill 
dulnem,rs hedtO<t! ""· 100, 

lleg/n 1977 "erd ,o het Anmordoms gemeente• 
11rcluef een cun;us oud-stbri~ !!"houden waaraan 
21 persoaen dcclnamcn. Eveneens in 1977 licp 
«:n CUISUS waarb1; de 14 deelncml'rs kcnni, 
mankten mei enkele bclangrijlr.c niet archivallsctic 
gc:,chiedhmnnen. Schilderijen, ""'""cipcn ,·nn 
kun,lni;,·crhcid. munten. pcnningtll. tcl.onîngon. 
pn:nten en l..aarten wrl'den Ier ple~ll• be;tudeerd 
en In hun historisch• contt,1 l!<~larust. De 
lévr<denhc,J owr deze .:ur;U!, \\"J,> f!'\lOI hetgeen 
,en herhaling rechM1urd11!f 

De h<t:r P lut<ma ,un de gcmeeotclijkc an:lucf
dien,1 van Rotterdam bad ,oor de zo;u1s1 
gcoo,:m~c cursus een syllabus samengetilel<I mer 
kannen als bron bij lokaal en reg,o,1'Utl htstoris<h 
ondcaol!l. De commr~ic nchl dil tJennah! 
lt.ilurdcvol dDl l1j de 'iamcns1dler httfi ,-.rzocht 
hel @eheel nadc1 uit te werken en 1< ilhmreren 
ten bcilo..-vc van de serie 11pparru11. In samen
werking mei de RÎjt.<Jn,hi<fsohool ml de 
handleidmg in 1979 worden !l<drukl 

De leden \3.D de ,·eremgmg wen:fan ptr enquête 
ver10.:h1 op te gc,ea op welk gebied ze praktLsch 
trnLon:sch werk vcrnçhtcn. De nmn 75 reacucs 
~1Jn u 10m1ddels ,oq;ewndcn. 

0~ redJtdiec:ot11m.lssic 

In 1977 werd de redactie ui1gebn:1d Uli elf lodt:n. 
Dil was 11oodzfikchjk omda1 het werk >leed, 
om,angrijkcr wtrd en ""n te zwor., belasting or 
dt schouder; van de rèdacteuren legde. Mevrouw 
d". Th. M Koom.vmd<r J,e in de voorj:IJ"'• 
, <l'll;likring werd benoemd, 1> binnen de r$cue 
belast met de, erzQ!Jl)□g van de publikouo vnn 
het Lij<).schnft. TîJdens de n:tJ,tn,..vcrg:ickrrng l\lOB 
de ,crcn1gmgo~koord met de bcnocm,ng van do 
heer Il C. SliB&cr,; toi gewoon redacteur. 

TO<!ll de ntcuwo n:J.lcteur ,·oor tie llollandst 
S1ud1ën. me,rou"' dlS, E. Lievcn~-PellCI', haar 
m«lcwcrkmg nn ~lechl< C'llkclc maantkn stop. 



Verenig1ngsnieuw~ 

Lelie, vond de rllllnctic opnu:uw drs. G. ,an 
Hc't"wijnc:n bc:n:i<l de olJu, \lHL'tt.,ne \3C!Lurc- Wdar 

te nemen en de publikali• vu.n deel 10 u, 

verzorgen Te beginnen mei het volgende dcd 
>11n de IJollancbc Studiën. Callantsoog , nn de 
heer Schoorl. "'Ordi het rodactcurschup over
(lenumen door de heer Schollen, die c,venecns in 
de naJaarSvergodcnn& werd benoemd. 

Dc rodnctie kwam in 1977 acht mM.I bijeen. De 
VCIJlldcnogéo wun,n voor hot grootsto d..--et g,:wiJJ 
rum de inhoud van het tljdschrin en de studiën. 
De totale onnang ,11n het ujdschrin bedroeg 284 
bladzijden Er -.r;chcncn 14 .inl~clen, waarvan 4 
'loordhollan®:, $ Zuidhollandse en 2 algemene. 
Opgenomen werden de bibliografie ,,m :sloord-cn 
Luid-H~lland en do An,heolog1sche kron,e.k van 
beide prq,incies. tn elke aflevenng stonden 
Actµwiteitea en de rubriek llockennicu,...,. 
waano 20 ULels \\erden gerecenseerd. Voor 
ven,n11Ung.sn1euy.~ w<erd dncmnal plaats 
lnf!Cruinld. Tm leleurs1dlintt van de rccbctic kon 
de rubnck Vraag cn Antwoonl bij gebrek Clan 
vragen vun ue lam ,ledn• één maal 1crschijncn. 
'-laar het zich laai r,nnricn bliift de,e rubriek, 
bcJQc:ld om de amiucurshislorici onder de leden 
bij mocilljl..h<dcn Lijden, hun ondcr1.oek 
mform:t1ie Ie vn,;chrufen, mei levensvntbaar. 

_o., n.>dacuc en ,·ooral do t}pogr,1fasch redacteur 
me.-r Koomwmder. m 1977 nog geussistcerd door 
haur V00f811Dger de heer Knushcer. hebben er 
hard nan gewerkt oni met de mcuwt drukker tot 
een soepele samenwerking te komen. De mwerk
probkrncn ho!bbcn er in 1977 hel= steeds toe 
geleid dat ué afl.c,er1nj!èn niet tijdig 1,:,n;chcnen. 
Hel tiet er echter naar uil dat dil euvel 1n 1978 
zich ni<t meer ,oor xal doen omd:u er duidcliikc 
,C,.-prnken v.erdcn gemaakt o,.-r ,nkvtr•. correctie
en \"tn.chijnin~lrrm.ijnen. 

T11dern, de làJ!t,~t 'crJ!.tdcnngen van 1977 h,old 
de redactie ztch bezig met de planning voor 1978. 
Reeds eerder wus beslotea van de derde allevoring 
c-cn lht:nianummcr '" maken _gc\\ij<l Cl.:ln het 
llolltmdse landschap smds de middeleeuwen. Dil 
naar annlciding 111n ,:en 1cmoonstelling die m het 
voorjanr ,ran m he1 \m,terdams Hi,1A.1riSch 
Museum en daarna door bciuc pro~-inci"" reist. 
De organisntorcn en met name de h«r Cam'-"' 
hcbb<.'Tl de redJtct,c d, magelijkh~id geboden .:,m 
met •~h:!~ehng v•n deskunthg,n van hot bureau 
Totnl Design en zonder exn11 kqs!en voor de 
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vereniging m.,., de eerste ancvtnog in 1978 101 
ttn nieuwe la~-out en een ojcu"- o~Jag voor 
l lolland te komen. Hiermee zag de redactie en 
met hoor de vereniging een reeds lang gc~oesterde 
wens m \·cn·ulli1ui ·gaan~ 

De rcda,-i,c heelt hard gewerkt aan de migave 
\'Im de s1ud1e \>il.l'\ de heer Jltndcrik.Jt O\er de 
Iktlelordcn in Holland en Zeeloml w;:Jkc 
inmiudels l,e,gin 1978 is ,crs.,htnen. 

mr T 'I. Sc:hclhaa,, """"'lari.s. 
Goedgekeurd m de algemene 
ledemcrgadcnng te -\lkma.~r 

22 april 1978 



Boekennieuws 

Berl cl en Rncknrlj, 

\V. Sonnevcld. ,.-,axnumlt'n mt de historie rem 
llrrkel rn Rcdc•nrijs, Oecl 1, 1977. 137 p" 

ge'illuSlrocrd; deel Il, 197*. 130 p" ge,llustrecrd. 
Uitgave Ocmccntc Berkel en RodcnnJS, te 
bcs~llcn nldaar./ 10.00 per lfcèl (♦ porto 1 2,75 
1 dc~I. f 5.00 1 delen). giro semcentc nr. 70868. 

Op di,crse vakgebieden nemen amateur; een 
belangri)l.c plaat< in. Ne,,m alleen maar het werl.. 
lllu amatcur-arcilcologi:n in AWN-verband 
hebben varricht. Zo hebben ook amateur-historie, 
belangrijke bijdr'Jgen gelevord, vooral wat b<lreft 
de geschied<nls van hun eigen WOQnplaal.) or 
streek. Oe hee.r W Sonneveld dtcd d.it vun 
Berkel en RodcnnJs en publlcoerde ZJJO uitkomsten 
u . .a. m De HoekJwen en Svcû.,r/and.,.,: llfaumiin. 
Al der.e verspreide opstellen zrJn nu met nog rtaot 
eerder gcpublîccerde ~udics door het gemeente-
bestuur van Berkel en Rodonrij~ gebun,kld In 
1977 vers<:hecn het eerste ded van Fr<1gmon1,•n 
uit dt> hi,\·tu1i1' w11l Bt•rkt'I t'll R<>t./1mtlj\ spOcdl~ 
gevolgd door «n herdruk. In 1978 ,•cr5ehun 
deel ll. In de inleiding vnn deel 1 ~lelt <lc heer 
SonnC\dd 1.ieh ,eer bcs<,hcidtn Qp, ond:tnL, de 
aanbevding in he1 ,·oorwoord ''illl h~t gi,mecnte
l)es1uur. Oivcr,e malen wo«lt Je leur "lcr gerust• 
stelling' meegc<lceld dat het maar amateurisusch 
l'erk is en dat de bundel grotendeels onopgeloste 
vragen bevat z.o·n inleiding beneemt je de rin 
om verder te lezen. Als. het dan Z() amateuristisch 
is. zo rragmcntnri,ch en ,o vol vraagteken.,;. dan 
Vl'IIJ>gjcjc afwoarom dé.Ze twee delen ma<sten 
verschijnen, ,oorul •~ de auteur beweert dat bU 
hen;chrijving er vntagtekcll$ zouden , crdwijnen. 
Ondan~ Sonnevcld'> W>llrschuwingen ,alt deel 1 
bes! mee, 17 hooftbtuHen met \\1llekeurige 
ondc("crpc:n uil de ge,;chiedcni> van ll<rkd .:n 
Rodenrijs, onderm"'r o-cr de tol. anneozors. 
Johnn v-Jn Oldcnl,nmevelt. een prochkan1 die 
tegelt1konijd amb.1ch1,hecr Wil>. de Remon
str.mtse Gemeente. de heerlijkl>e1d De Tempal, 
cie. Jommer genoeg zijn de hoofd,tukken niet 
chronol0jt1sch gerangschikt or ruin elkaar 
·gebreid', ,oda1 het inderduad frngmen1en bltJ,cn 
D<.·d U d:larentegen behalldclt de ge,;chie<lcni• 
"·cl ehronOIOjtLsch niaar ,; ontoegt,nlclijk daar 
ieder hoofdstuk (7 stuks) "(;repen uit de 
s=hicdcn,,· heet.~• grepen LIJn a,otcmfocl~ 
,n dé notulen ,an de schout. ambnchtwanrcl= en 
andere bcstuurd.:n; J!è(la:ln, van en. 1675-1920. In 
enkele ge,ullen komt hier oen olger9nJ ,·crhual 
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naar voren omdat çen bcpm1ld feit or een ,.ckerc 
gebeurtenis over enkele jaren m de notulen 
ge\Olgd kon worden Voor de rest zaJn de eon. 
tck~nmgcn m1~h1en wel leuk or 3llckJousch 
maw· met ahjjd van belana.. o;oornl alJ zê niN m 
een r.ro1cr verband ,1·orden geplamst Ook ,n ilit 
dcèl ontbreekt jammèt gc,nocg een persoons- •11 
i,l/enrcgistcr waardoor beidt- boeken (,oomJ Jecl 
Il) andcrs veel t~g:,nkcliikcr waren i!C\\Ortlcn. 
Oe reden om d= fmgmenlt'.n ro te presenteren 
is mij niet duidclijl.. geworden. lkiJe delen 
t>evatten \\el ~tof genQCII voor een b()cicnde dorp,• 
en zelfs ,1.mckge.lclliedenis, Wállnn de vraagtekens 
nJct hoe1,çn te domineren. 

Bert Sliggers 

uuido ,un Suchtclcn. Spuw.a \ 1wrf/,ul, 11011 d,• 
Pai·ilj,~1t..Igrach1 Lt'tl·,u-bt·,·idu \·,m .._-e,, Jfua.t.;.\ 
mn1111m,111 /fi.,/6-/977 Onder au.sricti!n v~n de 
Vcr;niging l ltl Spinoznhui,,. J, N Voorhoeve -
Oen Há:tg (1977). 103 blz. Met alb.:ddinJ!l'n. 

Dé plechtige herdenking vun Sprno,as overluden 
te 's,Gro,cnlwge 11 februnrr 1677 vroeg 
hernieuwde aandncht voor nm &lcrfhms 1n de 
vorm vun dit boekje. 1n de 11tcl terecht genoemd 
een levensben.:ht van eer, 1 Ûl.tl.8) m.onumtnt. Een 
bcncht vol wlMè.lvullighedcn. m:lar met een 
bijzondere gelukkig., afloop: hel huc-. ,ind, J976 
in cig1;11Jom toebehorend ~n de S11cfning 
Monumcntenfond~ Oen Ha3g tn Om>trckcn. i, 
fraai gorestruJJ~rd en d1cm;tbar1r a.tn de studie 
""" het Sptn1nim1c h,~r te lande. De l~cr, 
)ll'ConfronttcrJ met Je ,ele moeilijkheden, die 
, oor de! bereiking van dil rc,uluun moesten 
wortk:n O\l~rwonncn~ t.aJ in gedach1en gaarne 
hulde brengen aan ollea, 1'edcr13ndors zo aoed 
Pi• buitenlanders, die z,ch hiervoor hebben 
ingespannen. 
Beg,nt het boèkje met dt bouw vnn het hui• In 
1646 en de schilder J"n van Goyen als eerste 
e1gen.iru, al ~ie krijgt Spino,a en al wat met 
hem samtnhnng1 de o,crhantl. lngcpu~t m d.: 
acschrcdcnls "an hot gebouw als monument •• de 
gt11chiedonl< vun het erin gevest!&dc ,;tudie
centrum. V~n 1927 101 1940 werd hier Sprnom·, 
leer door de ,gnd. HWlgse school in myst,sc:h
rclig,ieule z1n gc:i"ntc.rpreteerd 1n tegenstelling tot 
de rotionalrst,isc:he opvalltng \On de Rijnsburg.se 



Iloekcnm,uws 

,.,hooi. HOO!!!epunten woren de intcmahonnfo 
oongrcss,,n ••n 1927 en 193.2. 
De historicus. die niet 10 \\ijsgerig i~ ingesteld. 
llll 1ooral wnarde hc-chten ruin de bowijzcn, oan 
hei Hnag),e Cmnetnlc:archief omle.,nd. die onom
,totclijl ,,a,1lcggen. d.11 Spino,,a hier Ran de 
Paviljoensv,,cbt 71-74 llJn laatste Je,cn,;jaren 
heoJ\ doorgebracht, m.a,\\ a.tn dé c>IUIIIOlllstb= 
authe.nlicuot van Sr,ino7"1•s S1erfhuLS, c-o aan het 
hoofdstuk. dat oon de lotgevallen van het 
Sp1noznhws onder de Ou11,e bcunmg 1s gewijd. 
want boel:Jnaving hiervan was lx-paald nodig - de 
ftutcur tmspr:elt er in z.ljn Vera:ntwoordlng op -
om met ten OnJuislc \IOOnJ.cilinJ \'an i.ll.kcn aJ' te 
rekenen 
Volled!ghtid,hulve ,ij vermeld. dat Mejuffrouw 
Drn C. Rt>clofsz hetalfdc ondrrwcrp 'Het 
Splno,.fibuJ,, lt ',..GravcnhOj\t 1646-1977' In ve.,l 
beknop1<r vorm heen behandeld in het J/g;•mtt11 
\'~d,·rlands Trjd,.-/m{/ , o,,r 1n;.,h,g,,rt, (69Stc 

Jlll,., an 1) en dat H-, Vakrlami ,an vrijdng 14 
iuh 1978 op bi,. ~ <en ,errn,scnd bcnch1 bmcht 
01·cr het huis. dat Spmo,,a - voor h1J m 16 70 
naar Den Hnaskwan,- te Voo?\,urgheen bewoond. 
O,cr d il V()Orburgs<, huis ml - mag men 
nannemon - hel laatste woord nog ruet gesproken 
zijn 

J Fo• 

Ri)nlllnd• historie 

{ 1) G 't Han, R111J/and, wapru Leiden, Hoog ... 
hcom!'lllldschap van Rijnland, (1977]. 40 blr-. 111. 
(l) Id" D~ 1,,.,. ,b,k~r ,-an R1inlt111tl [Leiden, 
llooghccmrn:,dschap van Rijnland, 1977). 10 
blz.. 111. (3) Id" Con,'11' dr Oárbamua G,a,.,•n 
,an HnlltmJ 1r11,1Jumd,•r.'f Nt w1dt•r~ l'rJf<lt>l.i/kr 
p{"f\C)nt•11 n-J...tk~ hc1trc•kf..ms:,~n 1tw1 Run/nm/ hrbbun 
,mdcdtuude,, (Leiden. KoogheemraaJ<;<:hap van 
Rijnland, 1977). 32 blz., ill. 

Ocu dnc klcmc. goed ,·erzorgde boekjes, hel 
ccme 1.ell:s met .ilbeddmgen in kleur, laten de 
,~ op 1111n1rekkcl1ike wij,.e nrppcn aan do rijke 
h1S1one van het zeer belangnjkc h"ogheem
madschap Rijnltmd. 
! let c>c<Stc bockJe behandelt het W3pen van 
Rijnland; een t1v<lCicopp1i;c rwortc udelanr met op 
lJJO bon.t de rode Jlol!Jtnc.lSc 11:euw op een 
gouden schild (mei cxe=s aan de hcralt!icl.) Dit 
wapen is In vmch,llendc i:lson on1wtkkeld uil 
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het wapen .an Holland en hel 1-.rmccndc} 
wapen Htn grnaf en roomskooing WIilem ll, die 
lange tijd (ten onrecht<} ""rd bèschouwd !tl, d< 
stkl11er van het hO(ll!heen,raadschnp, Het 
vroegste gcbruik van d= wapen• - de auteur 
geeft ui1craord wel do hernldisch oorrctle be<chrij
,ingen - als heraldisch symbool ,·oor Rijnland 
blijkt uit de btschrij,ing van een verloren gegann 
gebrandschilderd raam. geschonken door het 
hoogheemruadso.rnip uun de Sl. P,cter.;kerk cc 
Leiden, en ,ermoedelijk vervnardqid lu~n 1509 
en 1515. Zeer waari;ch1Jnliik stoelt d tt gcbrwl op 
een oud~re, manr onbewezen ttadl1c. De verdere. 
ont"wikkeling \'an het woper, en hel gebruik crvnn 
h<lichten njdoling, de in~1itu1ionele ontwikkeling 
vnn het hoogheemmaclschap. welke rclatie 
011lang.-. uitvoeriger door Meuouw Van Leeuwcn
Cannem:m ,oor Ocifland /Hviland 10 ( 1978) 
193-119) bestudeerd"· Uitbrcldlllll \!Ul dit soo.n 
ondcrioek Qver 3ndcre in,tcllinll"ll, niet nllecn 
hoogheemraad$Chappcn, zou mceres.sante re,ul
lf1ten kunnen opleveren \·oor de men1ahtc11~ .. 
gosch1cdc1us. fen apanc be5chouwmg word• 
geWJJd non het gehru1k van de et"l'SI éénkoppige. 
Inter twetkoppige odelnor. de geschiedenis en de 
betckenil, \/tin dit wnpend,cr Eon belangrijk 
onderdeel van dit geschrift zijn de noten en 
vooral d,e b,j;chriften bij de olbeddingcn, waarin 
veel 1ntcre;,sa11te inrormalie i, ondcrgehr.1<:lit. 
Het l'wcedc boekje behandelt de i!!'S('.hiedenis \"3n 
de bensbcker, in 1684-llS ,crvaardigd door 
Romcyn Jo Hoogho. De bct11ing Viln de 
kunstenaar gaf indertijd nanleiding tot divcl';é 
financifle rru1n1pu1An,es. In 1795 on1.>nnpte du 
bclangrij kc kunstwerk alleen uun de 1ilve,smelt• 
woede. van de Pmvisionclr Reprcsentn.ntcn. 
wnaraan tweè ondt?re hensbek-ers 1-en prooi vielen. 
danlaij hel feu dal hij ,11n - wclisw-Jar Wl'!'uld -
roodkoper vtrvltllrdigd wa.. 
llet gebruik ,-an de hensbckcr had een intcres'l!lntc 
jurid1«hc C<Jn5Cqucntic· hct gc,.nmenlijk dnnlcn 
cruu voorkwam proorss,.n tussen de l<dcn '11n 

het college. on1da1 hel recht ieTTU1nd aan te 
klagen wegen; l)eledîgio.g ,erviel als men met 
hem .runen de beker gedronken ha.d, teken van 
vriendschap immers. l)erhnlvc begonnen de 
,-ergadcnngcn mei het gezamenhJk ledlge,i van 
de hensbclm. wat de sfeer 1i]dens de vcrglldenngen 
ongetwufcld beïn,lood heen. 
Hel denk boekjé len~lonc is ullgegevcn tor 
sctcgenhe1d van de !ngcbl'\likstclling v•n oen 
nieuw boczemgemanl Ie Hnll\..-g door Prinses 
Bc:ttli!t, en het "·crd haar bij die gi,legenheit! ook 



Bockt:nni~uws 

nnngcboden. H<t boekie -.noont uit ct, aard der 
zink weu,1g SWTionhang, maar ut wnt losse fèiu:n 
achter elkaar. -.rluch1 met een ,;erie vooral 19tlc
c,:uws,, vor;tenpónrettcn. Barbarossn', oor\.ondc 
van 1165 bctrcffc.ruJc de \lcchting vnn de da.m bij 
Zwa:mmcrdam. twistappel lussen gm:if Flori$ IU 
en de bisschop van Utrecht. bcvnt de oudste 
vermtldmg vun een voorloper van he1 hc,ogboem• 
raad<ehop RijnJ.ond. op grond waarvan hem de 
eer te be-un, viel het conê:ge 1e mogf!"n tmnvoen:.n. 

Tit. M WiJntjt:s 

Schiedam 

Cees van der Gocr, Jan 1-011 Diggelen. 1:.·~11 
&hil!da11u/01ograqf JIJ.lf,../926 Schiedamse 
miniaturen, 1978. ~5 blz . .1 15.- (Uitgave van de 
H,sLOn>èhe Verenig111& $ch,edllm) 

Jan v11n Diggelen past ruet trg in het .l"-1cngo 
beeld d,u \\C van de vroege Nederlandse 
fotografen hebben. Hij had geen opleiding tot 
kun,tschildcr genotcr, en bleef ver von nlle 
fotogrofische experimenten. Wc komen hem in 
1887 voor het ctr>t nl, fotognwft~n. om 
precies te zijn als sig:)ftnwmkelicr en fotograaf. 
Voor die lijd ,tond hij alleen als 1abaks- en 
!ligari:nwinkcJier te botl. al dm.éfc:n. z.ijn vroegste 
foto's uit de jaren rond 1864. Uit dit bock komt 
hij als een ambachtelijk folO!lmaf """' voren, een 
man die zijn vak kende en technisch steeds beter 
leerde kennen, Hij bet documenmir belangrijk 
werk na. maar was artistiek de mindere von veel 
collega's-tijdgenoten. Niet nllcen bij •gro1en· al,. 
Berssenbrugge en Oly, moarool bij minderbekende 
fotogrnfen als de Sc.hicdàmmer Knlsc en uo 
Amstetdammer Boon. stnk hij wat 'droog' nf 
Dat er toch een Schiedamse miniatuur van 
95 bladzijden oan hem g,,wijd is vindt een 
uitstd.cnde rechtvaardiging in hel grote b<,lang 
voor de btm:kkeUjk n:cente geschiedenis van 
Schiedam van de collectie gl3$ll,:g.iticvcn, lbto's 
en prentbriclkanrtcn. d~ hij hoef\ na_gelnten en 
die zich nu ,n hel Gemeen1earch1cf bevindt. Die 
collocue vonnt een onmisbare visuele bron voor 
de lOpollJ'!lfic en de gesch1cdcn,s van Sch,edrun 
tull.len ca 1864 en 1909. toen Van Diggelen het 
fotograferen eraan gaJ: Echter ook voor de 
gescltiedcni, van de fotografie ,elf ,s het een 
bcl:lngrijk boekje geworden. want het is niet 
alleen L'Cn biogrnf1t van Van Diggelen, maar 
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voora I ool een QCuvre-tat:tlogu,. De serie, 
gla.<negatiev,:n wurden be.schreven, e,·cnah de 
foto·~ en de gchdt prentbriellaaru:nprodukue ,s 
,.eU. op contact.formaat afi;<drukt. Voor degener, 
du~ van oudt: foto·s willen smullen ongcr11e1banr 
maar in ocuvre-c;atalogus heel "'en;tand1g. 
Bijzonder blij pen ik met het voorwoord van 
ge.m<.-entc-archlvans. Van ckr Fcyst. die Lerecht 
waaISCbU\\1 voor de romanllscrendc werking van 
oude foto's en. voeg ,k daar oan toe. wOral van 
oude prcntbritfkanrtein. Dil! waren immer.. aJ~ 
vriendal\jke en 010t:$l3l blijJe l!l'OCI bedoeld en 
lieten zelden vcrpau~e huunen zien. Wie 
stuurd~ anno 1900 «n dierbaar familielid eon 
kruin van de Schiedam,e Go;,.on met d.iarop 
a,eschre,en ·ucve P(latje. deze hui= 21e ,k u,1 
mijn raam hij wnte C.uo·7! 
Een uitzondering vormden noruurliJk de sencs 
kaan.en die Van Diggelen mnok1e \/tin gebeur
tenissen m een tijd dat de Sch1c'<l•mse krunten 
nog geen foto's public..,rden: io 211n "l.Jl 

br:tn~. verk<crson&olulkcn. nverstmmin&t:n en 
Jubilea. die zonder aunzien, des buun, plaau
vorulen toch afbeeldingen b.:wa:ird gebleven Il 
heb hic"oor gèwczcn cm het nnslagkaraktcr ,·,m 
ûit boeljc door hel nls crn oeuvre,c;italogus ie 

bcLitelen. Het ontbreken \3111,~n titemtuurlij,L en 
mL't.r' nog vun ._-en mW op de talloze namen van 
straten en gebouwen, JOét aan dat bmkter niets 
af manr aan de brwkbaarheid wel. 
U11 h~t feit d.lt al eerder een mmunuur .tn 
Holland besproken werd r l 97ö. blz. 277) bcl<nJp 
1k dat het bier ctn serie van de Historiss:hc 
Vereniging Scliied;tm betref\ Ten b<hocvc '"" 
bibliolhecariN:n co b1bllogrulcn dnarom «m 
bescheiden su~tie;, geef de dele:n èc:n nummer 
en neem b.,. aan de binncnkan1 ,11n hei omslllll 
een o,cnjcht op van de reeds ,crschenen deler. 
Het boe, kwam tot stand in 1-11mcnwerking tussen 
het Stedelijk Mll>èllm, het C.mecnt<an-hier en dl: 
Hi,10rischc Vereniging Schiedam en was bedoeld 
ab cataloi,.us bij een lcntoqn,tellmg over het werk 
wn Van D1Gg<len in hot museum. Da1 het door 
teicluu><he en financ,ële probl<.men met op Lijd 
klaar wu~, doet niets. af aan mijn hict .ttJ tc:rder 
beleden waardering voor dergelijke imliaticvcn. 

C. H. Slechte 



Actualiteiten 

Zuid-Holland 

Op I november j .l. is aan de Leidse universiteit 
D. E. H. de Boer gepromavttrd 101 doctor in de 
letteren op het procfsehrift Gruaf en Grafi,•k. 
SodDli! t il t.>tun1Jm11u-Jw muwi/...J..el111>(en ,n Ju:1 
m,Jdtlt'l!11"1, 'VoorJhr>lland' umrn ± /J4j"' 
er 14JJ. 
In het boek bchandeh de aut•ur de bc,olkings• 
ontw1kkcling, de monetaire problemen. 
de ont~1kkel1ng ,·an lonen en pri.J1.cn. de 
produkuvi1e11 op het plaucland en m de steden. 
alsmede het verloop van dé handel over de 
landw~crn en bi-nnenwai-eren Hei. ondcrioeks
ttrrcin is <l.fgcb.alend rus het middeleeuwi;c 
'Noordholland'. u.w.2, een groot gedeelte van het 
huidige Zuid-Holland. Het omvat de toenmalige 
baljuwsebappm Rijnland. Delfland en Schielnnd, 
die tesamen het r,,ntmeesmschap NQOrdholland 
vormden, en het district Woerden, bene,-.ns de 
zgn. Bloi,e gchioocn, d,\lo.Z. hel gebied rood 
Gouda en tussen Gouda en Schoonhoven in de 
.Knmpenerwaard dat tot 1397 behoorde 101 de 
apanage von de beren van BJ01s. 
Ten aan.z.1en ,·an het bronnenmntrriunl is et.'11 

bewuste kCU7..C gemaakt voor de rekeningen van 
de gl'afclijl<hcid d,e een seriële aanpak mOIJel ijk 
maken en daardOOr de onderzoeker de geleg_en• 
heid geven een beter inzichl fn de economische 
tendensen te ,·crkrijgon. Waar nodig - en dot 
betreft ,·oomamelijk het gedtthe over de 
demografie - is gebruik gemaakt van aanvullende 
gegcvrns vnn meer incidentele wmL Oa:lnoe os 
ruim gebruik gemaakt van de bronnen u,1 de 
a.rch1cveo van stedelijke overheden en religieuze 
1n;1elltngcn. 
Het boek is een .:1gcn uitgave van de auteur crt is 
gedrukt bij de New Rhine Publishers te Leiden. 
Het beslaàt XJV en 395 pp. en i,, gwaaîd 
verkrijgbaar tegen de kostpri~ bij de auleur en bij 
de Subfaculteit Geschiedenis, Middclstcgm:hl 4, 
leiden. De prijs bedraagt n. 25,- indum 
afgd!aald en n. 30.-indien 1oeg120nden. 
Gironummer 1993638 Ln.v. 0. E. H. de Boer te 
Woubrugge. 

Rot Genootschap ·oud-Westland· heen het plan 
OlJllevat. in hel vroege voorjanr te Näaldwijk een 
tcntooostelltng te houden van kunstwerken van 
de Joodse licllilder-etser-aquarcllist Anton vnn 
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Tijn. Dcu kunstenaar, ,n 1863 te Naaldwijk 
geboren en on 1943 Ie Amersfoort overleden. 
hccil hel groome deel van zijn leven in Parij~ 
gewerkt. Hij wa< bevriend mei bekende 
kunslenanr.; u-it zijn dagcn1 204.I.:\ Jozef b:raëh1 
Jongkind. de gebroeders Màris, Weissenbruch. 
Bauer en August Alexander. ontmoeuc Vincent 
van Gogh en had omgang met diens broer Theo. 
Talrijke kunstwerken van zijn h;lnd zijn bewaard 
gcble,en. Het Westlands Streekmuseum in 
NauldwiJk ba11 diverse donrvan. 
De tentoonstelling zal worden gehouden rond de 
veischurung van het boek Z,rme11 ,·an hi!f 011d, 
Volk in het WtJ1/a11d vnn de h"nd van J. G. de 
Ridder, bktoricus te Honsclcrsdijk. welk bock 
door Krusemnn'< Uitgevorsmaa1$happij Ie Den 
Jtlag wordt uitg,:geven. 
.Bc:,ittei,; van luns1wcrken van Anton van Tüo 
worden uitgenOdigd. dou Li,idi,lijk ter expo<iuc nf 
Ic staan. lJJ kunnen zich daartoe in verbinding 
sttllcn met <le heer J, G. de Ridder, Van der 
Goes,trruit 12, 2675 TV Honselmdijk, telefoon 
01740-2.4020 . 

o.,m 

liet genoot5chnp Delfia Bauivorum heeft ten 
bchot,e van dt lustrumka< ttn kleur,,n
reprodukue van de stadspL111egrond van Delft uu 
het stedcnboek van Bmun-Hogcnberg laten 
ma.ken. Dt,e kaan ,; nag verkrijgbaar bij de 
gemeentelijke archiefdien.st, Oude Dein 169. HlOr 

/' 10.- (leden van hel genoo~bap f 6,-). 

Gouda 

Ondef" auspiciën van de resta.Jratiecommi~ie 
SI Jaaskcrk is vcr5ehencn èen kunstblendcr 
samengesteld uit 1ransparan1en van de Goudse 
glazen. Deze kalenderbladen kunnen ook. voor 
andere doeleinden gcbnukt worden wanneer men 
ze in penpex venstm ioklcmL Het laatste blad 
geen een 1oetic:h1ing bij dk der 6 nlbceldingcn 
De kalender kan besteld worden voor J 35.--bij 
de kQSll,r, an de St. Janskcrk of VJa gironummer 
402854 van de resmum1,ecomm1~1e. &n 
handleiding voor hel tnlijsten wordt b1Jgcvocgd. 



Act.UIIJitdten 

Leiden 

De conu,etcommissic deelt mede dat in december 
l 978 i< verschenen nis no. 8 In de Serie 
Apparilllt: Eérr tlad rn achteruitgat1g. Sociaa/
hi11oruchP SIULiié.> u,~ uidvn tn dl' ac/111/end, 
w1111 1 n <Jen, door de vakgroep ~ale 
gc,chiedenis van de Rijksuniver5i1eit 1c Leiden 
verzorl!dc ui1g.1w ,taan de volgende nrtikelen· 
- "Inleiding'. door H. A. D1odcnk~ 
- 'De fys1e~e .strucnmr V-dJl Leiden in 1749', 
door H. D. TJalsma 
- "Beroepsstructuur en sociale strallftcauc in 
Leiden în het midden van dt ochttltnde eeuw•. 
door 11. A Diederiks 
- ·&voJ,ing. hui~houdcn en gezin in 1749', door 
0 . J. Noordllm 
- '\.fîgr:uil> Ic Leiden in de achuiende eeuw. &n 
oaderzoek op grQnd wn de acte van cnu11c', door 
C, A David, 
De uitgave is uilf!•"·oerJ in offi;et en IBM-lener, 
llJ telt 220 bla,;lz,jden, 114 Inbellen. 7 illuslrn• 
lieve •lbeddmg_cn, 8 kaarten en 14 gmficken. 
Achlenn ,s een lijst van gebruikte begrippen 
op.genomen. evenals een li1eratuurlijSL 
De studits ZiJrt alle in hoofdzaak gcb~ op 
'het kohier vlln 1749·, een belllstingknhler dal 
1.owel op aanslagen in de inkomens- als de 
wclstandsmecr was ll(:rîchl. Bij de annl)"<eS is 
gebruik gemankt van een m1npu1nr. 
U kun1 deze nicl alleen zeer grondige, maar ook 
u11c~ leesbare ui1gnve verkrijgen door storting 
van n 19.7S op postgiro 21180034 t.a.v. Serie 
Apparnat Ie 's-Cravenhngo; onder vermelding van 
Serie Appara111 no. 8. 

Moosl&nd 

De bisloriSOhe vereniging Mruislnnd kondigl ,·oor 
de ecrste ma.sndcn van !979 twc:c IC7.Îl1Jl(:!l aan: 
18 januuri z.11 de dijk$(fillrvnn Dclnand Mr A.P. 
van den lkrgc ~prei.en o, 01' de hislorio en de 
heckndaug:,c w.ken ,an iijn srme Nitcrsch,p. Op 
8 maart Zltl de heer J. Meerman vertellen over 
het voormalig kasleel ·de Keenonbur!!' n.a., . de 
opgr.ivingen naar de rundamcn1en van dit kasteel 
waarvun hij de leiding had. Beide avonden 
beginnen om 20 uur in iaal ·Magoee1•. 
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Rott•rdlun 

H<t gemeentearchief. Mathenesserlaan 315. 
kondig1 ondèt de aanhd''Eersrune discre1e lievc 
bcsundcr• ecn 1cn1oonS1clling ann o,cr 
Ro1terdrun, stad en bestuur 1328-1813 . .Er komen 
de kos1banr5u, en oud;1c archivalia uit het oude 
,1ad"1It'hief alsmede vele 1ops1ukken uit de 
1opogrojjsche auas, Tot en met 12 }Wluan / 979. 
De toegang is gmus. Er 1s oen gc1llustrcerde 
uitvoerig, catalogus voor f 12.50. Geopend, 
ma-vr 10-17 uur. rondagen"" 2c kerstdag 11-17 
uur. Gesloten op iatcrdag,,n, oe~c kcr<ttlag on 
nieuwjaa.rsd;.'.m_ 

VlaardiJ!Cn 

Op 28 augus1u, 1978 vOnd op uitnodiging vm de 
hi.,1onsche vereniging Vla.mling,,n een samen
sprcl,ng ploa1s van zes soortgelijke veremgmgen 
en 11,erkgroepen wl MaI>Sland, Ronerdam, 
Sctuednn1. Sch1plu1dcn en Vlaardingen. Er 1s 
besloten tot een grotert-: rrr.ne vun sn mcn"'~rking 
opdat ttnn de leden (6000 van de gozruncnl1)ke 
orgarusa1u1s) oen nog be1erc ""rvite kan 11,-orden 
geboden. 

i\leded<llng 

Voor degenen die overwegen oen Brtikcl voor 
Ho/la11d 1e sc.hnJven t 1Jn 'Aanwuzmgcn voor 
auteurs· vcr~riJgbaar b!j de rcdactu:sc-crcums. 
Mevr. dis. M. L J. C. Noordum..Croes. Jun 
Vc1l1kade 50. 3314 EJ Dordrecht. telefoon 
(0781 37781. 

Rectlru:atic 
'l le1 graafschap Eg,nond leen van de :ihdij?' 
(Hulla11d JO (1977) p. 281-284), Dr. J. Belonje te 
Alkmaar maal.ic mij anenl op het feit dal hijzelf 
reeds övcr dil onderwerp geschreven heeft in 
Egmomliana V (1940 p, 86-90: 'Egmond htt 
leen der abdij'. Ik bied hierbij mun excuses aan 
deze budrage over het hoolil te hebben gezien 

J.Hof 



Inhoud 

111< J••1tl!JlllR 1111. 6. d,<:embcr 19711 

H S.rfu1u 
\1cht;nlog.1~hc km111ck \1'41l lu1tl-lioll1.1mJ mcr 1977 

lé ll. 101 Ku,lc 
De l"-1uv.p.--...:h11:J~m~ \i.111 h~l tmfl!lijl p.1h:1-. tip h..:I Rinn~nhot 113 

J. '"' 1>.: ~ru~ ,,in S.:hoorldnm ('IIJcr ,ii,,nJclii• , <Jur 
11 &n anJcrc ~, .. n óHT hct,.drdc li:11 

\ P. lll\lr~<tm 
Ron •cnm,=J hanJ10,,1 ,~n llr-x·• ,n \\m,rland 

JJ1 

\1,;Hwlitcilèn 

,\un Ji1 nummrr "crkh:11 mee· 
\ P li1111~~1,n um.1h::ur•h1~rnncu...._1;~'"'l("ll"Cmhsec:rd m ,k ~hu,>Jcms ,:111 l.\nx·k m 
\\:11c<bnd on omgt'lm!l- \,Il"\:,: lla,cnn1k 1 11~1 \E llroel. ,n \\a1,rlanJ: telefoon 
(0211U3) 1372 
.J. 1·o, nJl'\Utth1,.1r1~. \dn.."".'i: v.in ~1JffifLl(.k~tru,JI 2!5. "!.SV7 RJ ·,.Gr.1,cnht1,\!l:'. 
Pml dr l!. 11 ter l<\uilc. ('m~·ntu,~)100!:kra..it 1n di: L1.-schll~n1~ \~in lk MC'hih.·duur 
u.,n J, l"ochni,dic IIOj!Ls.ch"ol In Dclll, \Jre,,. r.uunt.'!llJun 5, IQS[ \11 \turn. 
Dr!L Il ~rtilt1i, llO'\ mi.:i.1.d art:hl"t11t,oë, \!an /uuJ•ll\Jll•md. \dr~ Riik~ien,1 \\"lr 

hel (luJhoid,unJ,g R<>Jem<>nJ,m,èl Kle,ne I l.1.1g ~ JK 11 1 Il \mer,J.iort: tdet,~111 
!OHl 1164K 

l),,; ulb~IJ,11ij v11 d • ,1111..,lu, lli .ch;.1.~1J 11r· 11t"t C,r:1.if,ch 11' llolhm1ll ltÇir.l\C:et\k lru.m m Uc 
\mm \11'1 tt:ll ,.gn l.,;l1 lklgn:u,.. I'" \!.!cm l hi,c ,en htJ lt \1oun~ lC \,n51t'f\Lun l~bl 
t lC1i,c.ip..a!fl,Ch.ttt~1t,rt1t~ \tl.1 ,.rmc-n11~h1d \.In vC1r;1\c-nh.1~1 




	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.
	12.
	13.
	14.
	15.
	16.
	17.
	18.
	19.
	20.
	21.
	22.
	23.
	24.
	25.
	26.
	27.
	28.
	29.
	30.
	31.
	32.
	33.
	34.
	35.
	36.
	37.
	38.
	39.
	40.
	41.
	42.
	43.
	44.
	45.
	46.
	47.
	48.

