
modern schrift heeft overgeschreven). Ik vermoed dat Heupers 
zich door Pluim heeft laten (mis)leiden. De Inventarisatie 
Historische Bebouwing, die wel de bron vermeldt, is op zijn 
beurt weer afgegaan op Heupers4. 
Tot slot iets over het verzoek van de redactie om informatie 
over andere oorkonden uit de elfde eeuw. Uit 1006 en 1050 
dateren oorkonden (de eerste is terloops vermeld door Peter 
van den Breemer in zijn artikel van 1981) die door Tenhaeff 
als vals zijn afgedaan5. Deze beide oorkonden hebben overi
gens op dezelfde schenking betrekking. Hierover en over 
valse oorkonden meer in een volgend artikel. 

A.F.M. Reichgelt 

1 H. Grotefend, Taschenbuch der Zeitrechnung des deut
schen Mittelalters und der Neuzeit (Hannover, 12e her
ziene druk 1982) p. 12. 

2 Grotefend, Taschenbuch, p. 8 en tabel VIII. 
3 E. Heupers. Beeld van Eemland. Bijdragen tot de ge

schiedenis en het volksleven van Baarn, Soest, Eemnes, 
Bunschoten-Spakenburg, Hoogland (Den Haag, 1968), 
p. 26. 

4 R. Blijdenstein e.a. Inventarisatie Historische Bebou
wing gemeente Soest (Utrecht, 1988), p. XI. 

5 N.B. Tenhaeff. Diplomatische studies over Utrechtse 
oorkonden der 10e tot 12e eeuw (Utrecht 1913), 
pp. 213-248. 

MET DE HISTORISCHE VERENIGING OP STAP 
door Henk Gerth 

Ook dit jaar heeft de Historische Vereniging voor haar leden 
een bustocht georganiseerd. Dat dit jaarlijkse uitstapje een 
steeds grotere belangstelling krijgt bleek ditmaal dan ook 
weer. Er waren zoveel deelnemers dat ditmaal een extra 
kleine bus en een particuliere auto ingeschakeld moesten 
worden. Voor de kleine bus was Anton van den Dijssel bereid 
gevonden als chauffeur op te treden. En hij deed dit dan ook 
met een echte pet op. Jan van der Putten fungeerde als 



particulier chauffeur. Beide heren hartelijk bedankt voor uw 

inzet. 
De reis was deze keer zo georganiseerd dat wij zowel oude 
als "nieuwe" historie te zien hebben gekregen. Om acht uur 
vertrok de colonne richting Nijkerk en van daar het nieuwe 
land in. Een buitenlander kan niet begrijpen dat hij hier op 
de bodem van de zee rijdt, en dat maakt hem wel wat huive
rig. 
Voor ons was dit eens een gelegenheid om te zien wat er op 
de bodem van die oude Zuiderzee was gevonden. 
Na van een heerlijk kopje koffie met gebak genoten te hebben 
in restaurant "Lands End" bij Ketelhaven werd een bezoek 
gebracht aan het museum, waar een groot gedeelte van wat uit 
de zeebodem was gehaald, opgesteld stond. 
In de filmzaal kregen wij vooraf een stuk geschiedenis als 
overzicht te zien. In het museum konden allen genieten en 
bewonderen waartoe onze voorvaderen reeds in staat waren. 
Echter ook bewondering voor diegenen die kans hebben gezien, 

De haven van Urk. 



Urk in eigen stijl. 

datgene wat al zolang onder water en onder de klei had 
gezeten weer in die staat te brengen waardoor wij een indruk 
hebben gekregen, die lang bij ons zal blijven. Een extra 
dimensie die onze tocht zo plezierig maakte was het weer. 
Wat hebben wij daar dan ook van genoten. Na het verstrek uit 
Ketelhaven werd ontdekt dat een van onze leden was achter 
gebleven in het museum. Met de bus keren was, op de smalle 
dijk waar wij reden, er niet bij. Maar de luxe wagen kon dit 
wel en deze heeft onze achterblijver dan ook maar weer 
opgepikt zodat alles weer compleet was. 
In Urk aangekomen, waar wij van de stuurmanskunst van de 
buschauffeur versteld stonden, hebben wij een bezoek ge
bracht aan het museum "Het Oude Raadhuis". 
Ik geloof dat alle inwoners van Urk daar hun spullen naartoe 
gebracht hebben. Er kan werkelijk niets meer bij . De oude 
kapperswinkel is mij het best bijgebleven, werkelijk com
pleet. Na het bezoek hebben velen een wandelingetje gemaakt 
door Urk en genoten van èn het weer èn de leuke winkeltjes. 



Is iedereen klaar? Deze man staat dus niet op die groepsfoto. 

Het restaurant "De Zeebodem" was onze volgende bunkerplaats. 
Voortreffelijk gegeten en gedronken. Na de groepsfoto ging 
de reis verder naar Schokland. 
Schokland, ook een voormalig eiland, bood ons weer een leuke 
verpozing. Het Oude kerkje weer origineel ingericht, de oude 
huisjes als één geheel museum aan elkaar geknoopt en inge
richt. Ook hier werd nog wat buiten gezeten en van wat dure 
drankj es genoten. 
De reis werd voortgezet als een toeristische tocht via Ens, 
Kampen, Elburg en Harderwijk richting Soest. 
Ik mag mede namens onze medevrienden toch wel een extra 
woord van dank plaatsen aan Herman, Bert en Jan, die deze 
reis op een voortreffelijke manier georganiseerd hebben. 
Mannen bedankt ! 
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Na de maaltijd in "DE ZEEBODEM" allemaal bijeen voor de "groepsfoto" 
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"DE VROUWE EN DE BOERIN" 
Sociale verhoudingen in een 18e eeuws huurcontract 
doorG.J.M. Derks 

In vroeger eeuwen was een aanmerkelijk deel van de boerde
rijen en landerijen in Soest in handen van verschillende 
welgestelde families, met name uit Amersfoort en Amsterdam. 
Voor de Soester boerenbevolking moeten destijds de sociale 
verhoudingen tot deze families zeer bepalend zijn geweest. 
De huurcontracten met betrekking tot de boerderijen en 
landerijen werden veelal opgemaakt voor Amersfoortse nota
rissen. Zowel de inhoud van deze contracten als de wijze van 
formuleren geven soms enig inzicht in de bestaande verhou
dingen. Een aardig voorbeeld uit 1753 wil ik u niet onthou
den. (1) 


