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Toen in 1923 eindelijk ook in Utrecht een vereniging voor de geschiedenis van 
de stad en haar omgeving tot stand kwam trof zij in de provincie reeds twee 
regionale historische verenigingen aan, het elf jaar oude Niftarlake en de uit 
1878 stammende vereniging Flehite. Beide hadden en hebben gemeen dat zij 
zich op een groot gedeelte van de provincie richten, Flehite het hele gebied 
ten oosten van het Gooi, Maartensdijk, de Bilt en de Kromme Rijn, terwijl 
Niftarlake met zijn interesse voor het stroomgebied van de Vecht practisch 
het hele noordwesten beslaat en in Noord-Holland overloopt.1) De vreemd-
welluidende namen van beide verenigingen grijpen terug op de vroege middel
eeuwen, toen gouwen (bestuursdistricten) van die naam ongeveer samenvielen 
met het door de verenigingen uitgekozen werkterrein, zodat die namen een 
alleszins respectabele basis aan historisch streekbesef konden geven. Maar 
veel meer omvat de overeenkomst tussen beide verenigingen niet. 

Flehite in vogelvlucht tot 1945 

Een opgraving van grafheuvels op de Leusderberg, ondernomen op initiatief 
van de priester W. F. N. van Rootselaar, tijdelijk archivaris van Amers
foort, de H.B.S.-leraar geschiedenis en aardrijkskunde A. M. Kollewijn Nzn. 
en de Bameveldse burgemeester mr. C. A. Nairac, had geleid tot het ontstaan 
van de Oudheidkundige Vereniging „Flehite".2) Als voornaamste activiteit 
ter verwezenlijking van de doelstelling - „stimuleren van de liefde tot en de 
studie van de historie en heemkunde, beide in de ruimste zin genomen, van 
het gebied bestreken door de oude gouw Flehite" - noemen de statuten dan 
ook „de instandhouding en uitbreiding van het museum te Amersfoort".3) 

1) Zie voor Flehite het gelijknamige tijdschrift, eerste nummer, p. 2; voor Niftarlake 
het eerste jaarboekje p. 1-4, en D. P. BLOK, „Iets over de geschiedenis van Nifterlake", 
Jbje. Nift. 1962, 1-20. Volledige bibliografische gegevens van deze verenigingsuitgaven 
achter mijn artikel. 
2) Eerst is er sprake van een Vereniging tot verzameling van oudheden. De 14 Amers-
foortse heren die zich na de eerste opgraving op 2 sept. 1878 aaneensluiten noemen 
zich commissie voor wetenschappelijk onderzoek van de tumuli op de Leusderberg, en 
op 31 dec. 1879 commissie voor het verzamelen van oudheden uit Amersfoort en om
streken. In 1882 worden de statuten goedgekeurd; dan is het Flehite geworden. - De op
gravingen zijn in 1879/80 voortgezet op de Soesterhei: Weer-klank, 13. 
3) Geciteerd volgens de tekst van 1957. 
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,,Het oxaal in de St. Janskerk te Amersfoort", gesigneerd en geda
teerd J. Jelgerhuis Rzn. 1826. Dit schilderij is in 1970 door het 
museum Flehite aangekocht uit de collectie De Werd te Oss. Het 
geeft het oxaal weer zoals het er uitzag vóór in 1845 het orgel erop 
geplaatst werd; de onlangs voltooide restauratie heeft deze toestand 
zoveel mogelijk hersteld. 

De aanvankelijk archeologische collectie werd door schenkingen en bruik
lenen nog voor de eeuwwisseling een verzameling op breed terrein. In 1880 
was zij in het Amersfoortse stadhuis voor bezichtiging opengesteld, maar 
al in 1890 werd zij overgebracht naar Breestraat 78, het begin dus van de 
huidige behuizing. De uitbreidingsverbouwing van 1898, waarbij o.a. een con
ciërgewoning werd gebouwd en de ingang naar de Westsingel werd ver
plaatst, en de ingebruikneming van de aangrenzende panden in 1906 markeren 
de snelle groei en de daadwerkelijke interesse die de leden voor hun museum 
hadden. Opvallende voorbeelden daarvan zijn bij het laatstgenoemde jaar te 
vinden. De maecenas van de vereniging, A. M. Tromp van Holst, kocht 
toen namelijk Breestraat 80-82 om de collectie porselein, meubelen en schilde
rijen die een bestuurslid, de apotheker C. B. Kok, aan de vereniging had 
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nagelaten, te kunnen huisvesten. Zulke schenkingen en de ledenlijsten wek
ken de indruk dat Flehite veel goed gesitueerde leden telde, met name uit 
het patriciaat van Amersfoort en adellijke families. Veel dan in verhouding 
tot het totale aantal leden, dat in de beginjaren van deze eeuw maar net bo
ven de 130 gestegen was en sindsdien even geleidelijk weer daalde tot liefst 
57 in 1923.*) 
In Oud-Utrechts oprichtingsjaar zat dit anders zo actieve maar klein gewor
den Flehite in grote perikelen. Na het overlijden van Tromp van Holst bleek 
de bestemming van zijn eigendom aan de Breestraat niet geregeld, de erfge
namen wilden het verkopen, maar Flehite was als vereniging, ondanks jaar
lijkse subsidie van de gemeente Amersfoort en het Rijk5), niet in staat 
zo'n aankoop te financieren. Ook kwam er geen lid meer over de brug. Daar
door moest in 1923 tot ontruiming overgegaan worden. Een deel van de ver
zamelingen is jarenlang elders opgeslagen geweest; het andere gedeelte maak
te het hoofdgebouw tot een overladen pakhuis. Toch ontving het museum in 
dat jaar nog 980 bezoekers, maar vergeleken met jaren die al meer dan 1300 
mensen over de drempel gebracht hadden, was dit natuurlijk teleurstellend. 
Onder de bezoekers die het jaar daarop door het museum dwaalden viel één 
man bijzonder op doordat hij in de chaos wat orde probeerde te brengen. Het 
was een onderwijzer, D. H. Huygen, bezield door intense belangstelling voor 
de geschiedenis van zijn geboortestad. De conservator en voorzitter W. Croo-
ckewit W. Azn. begreep hoe deze man vereniging en museum van dienst zou 
kunnen zijn. Hij haalde hem meteen als secretaris in het bestuur, dat tot dan 
alleen uit priesters, leraren, een officier, een apotheker, renteniers, een advo
caat en een hypotheekbewaarder bestaan had. Inderdaad heeft Huygen de 
vereniging uit de put gehaald. Door hem kwamen de jaarverslagen weer in 
druk uit, waarvoor hij bovendien verschillende historische bijdragen 
schreef.6) De verslagen zelf leggen vooral getuigenis af van zijn gestage vrije
tijdsbesteding aan oud bezit en voortdurende nieuwe aanwinsten van het mu
seum. 1926 meldt de herordening van bibliotheek en charterverzameling en 
de inrichting van grote zaal en gothische kamer. Het jaar daarop kwamen de 
geologische verzameling en de kantcollectie klaar. Ruim 1400 mensen be
zochten het museum in 1928, toen er drie speciale onderwerpen te bekijken 
waren, „de Kei", „poort en wallen" en „kerken en kloosters in Amersfoort", 
de eerste van de reeks tentoonstellingen die op ongeregelde afstanden tot nu 
toe is voortgezet. De oude apotheek werd in 1929 ingericht. En zo ging het 
maar door, ook in de crisisjaren, die de uitgave van de jaarverslagen afsneden 
en het aantal bezoekers en leden danig inkrompen. Toch kreeg Huygen de 
titel conservator pas toen Croockewit hiervan in 1937 tegelijk met zijn lang
durig voorzitterschap afstand deed. 

De geringe financiële middelen bleken in de oorlog een twijfelachtig voor
deel op te leveren. Het was namelijk te duur om de collecties elders op een 
veilige plaats onder te brengen. Daardoor bleef het museum geopend! Pas in 

4) In 1893 boekte Flehite haar eerste vrouwelijke lid. jkvr. C. de Bosch Kemper. 
5) Sinds 1882 resp. 1907. 
6) Zie zijn in memoriam. Flehite 3, 21-23. 
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oktober 1944 werden de kostbaarste en verplaatsbare voorwerpen in de ge
welfde keuken verstouwd en zo goed mogelijk beveiligd. Die bescherming is 
gelukkig voldoende geweest, want ook al liepen de ramen en het dak grote 
schade op toen de spoorbrug over de Eem in april 1945 twee keer werd opge
blazen, bij de herinrichting bleek slechts één simpel medicijnflesje bezweken te 
zijn. 

Niftarlake 

Een heel ander beeld bieden de activiteiten van het Oudheidkundig Genoot
schap Niftarlake. Dit was in 1912 in Abcoude opgericht dankzij de neder-
lands hervormde predikant van Nigtevecht, J. W. Verbürgt en de in Baam-
brugge wonende calligraaf J. G. Th. Grevenstuk.7) Een tentoonstelling, een 
excursie en lezingen in verschillende plaatsen hadden het genootschap in de 
zomer van 1913 al op 117 leden gebracht. In 1923 waren het er, enkele instel
lingen niet meegerekend, 188. Zij woonden verspreid in de Vechtstreek en het 
Gooi, met inbegrip van Amsterdam en Utrecht, maar de kernplaatsen zijn 
wel steeds Abcoude, Breukelen en Maarssen geweest. Tot de leden behoor
den „de meest vooraanstaande personen".8) Uiteraard veel bewoners van kas
telen en buitenplaatsen. Ook ettelijke burgemeesters, notarissen, artsen, gees
telijken en predikanten, architecten en kunstenaars, een paar onderwijzers, 
enkele archivarissen van rijks- en gemeentearchief Utrecht; allen tesamen onder 
het beschermheerschap van de commissaris der koningin.9) Dat Marie van 
Zeggelen in 1929 lid werd ligt een beetje voor de hand: van Niftarlakers had 
zij hulp gekregen voor haar historische roman „De plaetse aan de Veght". 
Maar ze is een actief lid geweest, dat meesprak op de jaarlijkse ledenver
gadering en ook wat bijdroeg voor het Jaarboekje.10) 

Dat werd een van de middelen ter verwezenlijking van Niftarlake's doel
stelling, die luidt: „a. belangstelling voor de geschiedenis en oudheden van 
de gouw Niftarlake op te wekken en te vermeerderen, en b. zoveel mogelijk 
medewerking te verleenen tot instandhouding van oudheden en historische 
monumenten". Hiervoor waren oorspronkelijk veel activiteiten aangegeven: 
vergaderingen, lezingen, excursies, kunstbeschouwingen en tentoonstellingen; 
de uitgave van oudheidkundige werken en plaatsbeschrijvingen; en de op
bouw van een topografische atlas en bibliotheek.11) Van die laatste twee is het 
resultaat van schenkingen en bescheiden aankopen ronduit pover: een 180 
banden, enkele tijdschriftreeksen, cliché's van afbeeldingen in de jaarboekjes 

7) Afbeeldingen van Grevenstuks topografisch tekenwerk: Jbje. 1932, 15-20, 1942, 38-
41. - Voor de naam hebben zij zich vermoedelijk op Flehite geïnspireerd, maar in over
zichten van de oprichting en de eerste 25 jaren van het genootschap wordt er niet over 
gesproken (1913, XII-XVIII. 1937, XXI-XXVII). - Het genootschapsvignet stelt het slot 
te Abcoude voor. 
8) 1918, XIII. 
9) Sinds 1917; 1946-1955 werd het beschermheerschap vergeten. - Kwalificaties ver
leend voorzover mij bekend of wanneer personen in de jaarboekjes zo genoemd worden. 
10) In de jaren 1929 en 1937, over Over-Holland, dat het buiten van bedoelde roman 
(Amsterdam, 1930) is. P. H. RITTER Ir. memoreerde haar in jaargang 1959. 
11) Statuten: 1913, VUL 1919, X, 1946, XVII. 
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en een verzameling lantaarnplaatjes, wat samen nog steeds bij de opvolgende 
bibliothecarissen aan huis bewaard kan worden. Uit de eerste groep middelen 
zijn de lezingen na de veelbelovende beginjaren - ik noem als coryfeeën de 
kunsthistoricus Vogelsang, de historicus Tenhaeff en de archeoloog Remou-
champs - o.a. door geldgebrek uit het gezichtsveld geraakt, al wordt er nog 
wel eens een voordracht op een jaarvergadering gehouden.12) De excursie 
echter is als jaarlijks evenement in ere gebleven, nogal eens varend, bij voor
keur in de eigen streek, want het aantal deelnemers blijkt omgekeerd even
redig te zijn aan een langere afstand. De enige buitenlandse tocht naar Gent 
en Brugge kon in 1953 slechts 18 deelnemers trekken, terwijl een getal rond 
de 50 na de oorlog normaal is.13) 
Niftarlake's tweede doelstelling, medewerking aan het instandhouden van oud
heden en monumenten, heeft steeds de aandacht van bestuur en leden gehad. 
De jaarverslagen illustreren dit niet alleen met het lidmaatschap van Heem
schut maar ook met adressen over noodzakelijke restauraties en protesten 
tegen afbraak. Verschillende keren zijn kleine subsidies uitgekeerd aan restau
raties en instellingen.14) Maar deze doelstelling werd ruimer opgevat. Het viel 
te sterk op hoe de natuurlijke omgeving van de monumenten aangetast werd. 
Zo brachten de hoge waterstanden van de Vecht genootschapsleden tot mede
werking aan de bouw van het stoomgemaal bij Muiden. Deze mijns inziens 
vroege „milieuzorg" culmineerde op 12 september 1936 in de oprichting van 
de Commissie voor de Vecht en het Oostelijk en Westelijk Plassengebied. 
Dit werd een bundeling van verschillende geïnteresseerde instellingen, waarin 
op architectonisch, planologisch en biologisch gebied meer deskundigen aan 
het werk konden gaan dan elke instelling voor zichzelf ter beschikking had.15) 
Vooral tot omstreeks 1950 was de band van dit orgaan met Niftarlake nauw 
doordat voorzitterschap en secretariaat gecombineerd waren. Maar ook nu 
nog worden de werkverslagen van de Commissie regelmatig in het Jaarboekje 
van het genootschap gepubliceerd. 

Niftarlake's Jaarboekje 

Dat Jaarboekje is voor de buitenwacht het duidelijkste levensteken van Nif
tarlake geworden. Proberen we de hele rij vanaf het zo zeldzame eerste deel
tje uit 1913 te overzien, dan valt allereerst het verzorgde uiterlijk op dat met 

12) N. B. T E N H A E F F , „Het Stichtsche platteland in oorlogstijd (1481-1483)". 1918, 
6-32. herdrukt in zijn Verspreide Geschriften, dl. 1 (Groningen-Batavia, 1949) 95-117; 
A. E. REMOUCHAMPS. ..Fectio. een Romeinsche legerplaats en haven", 1924, 4-15; 
A. F. RIFNTJF.S. ..De wording van de schoone Vechtstreek „Niftarlake" ". 1937, XXIX-
XXXVIII; L. HARDENBERG. ..Handwissel en dertiende penning (een voorstudie)". 
1970, 19-44 (de advocaat van de door de heffing van de 13e penning gedupeerden). 
13) Alle excursies in het register op de jaarboekjes 1913-1946, 15-16. Wat tentoonstel
lingen betreft is in 1943 medewerking verleend aan de Amstel-Vecht-Zaan-expositie in 
het Amsterdams Stedelijk Museum (1943, 15-19). 
14) Heemschut: 1932, XII; bijv. hek van Kroonesteyn: 1955, XII. 7956, XI; Sypesteyn: 
1942, V. 1944/45, XIII. 
15) Gemaal: 1930, XI. 26-30. 1931, XI; commissie: 1937, XIII, 1938, 32: aanloopjes 
daarvoor: 1932, 15-20, 1935, 39-48 (G. Adriaans). 
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boekdruk, goed papier en illustraties steeds gehandhaafd is. Dat een ongesub
sidieerde kleine vereniging geen dikke formaten kan uitgeven laat zich be
grijpen. Maar ook in vroeger jaren is de omvang vaak bescheiden geweest, 
soms door gebrek aan kopij. 
Zijn inhoud bevat uiteraard verslagen en andere berichten van de vereniging. 
De artikelen zijn de laatste jaren weinig in aantal. Het niveau ligt echter hoger 
dan in het algemeen genomen in de vooroorlogse jaren het geval was, toen 
het meer een elk-wat-wils karakter had. Toch moet het aantrekkelijk geweest 
zijn voor die leden die uitgebreider onderzoek niet aantrok, hun bijdrage over 
de gevelsteen aan hun huis, hun voorgangers in het burgemeestersambt, of een 
gedeelte uit een oud boek dat hen getroffen had, in hun Jaarboekje kwijt te 
kunnen. 
Om enkele onderwerpen te noemen: er is natuurlijk veel geschreven over de 
buitenplaatsen en kastelen, en over hun bewoners. Over gewone huizen en 
boerderijen echter vrijwel tot helemaal niets. Kerkgebouwen en kerkelijk le
ven staan ook bovenaan de lijst van behandelde thema's, onderwijs daar
entegen onderaan. Alles wat met waterstaat samenhangt heeft geregeld aan
dacht gekregen, maar bijdragen in verband met het verkeer zijn pas te danken 
aan het nieuwste redactielid, mr. J. H. van den Hoek Ostende van het Am
sterdams gemeentearchief. Van hem zijn ook de eerste molenstudies afkom
stig.16) Het genre zeden en gewoonten heeft helaas na enkele bijdragen in de 
beginjaren over boerengebruiken en -kleding geen verdere beoefenaars gevon
den. Onaangeroerd zijn de landbouw, ontginning, turiwinning, steenbakke
rij.17) Dat de nijverheid minder verwaarloosd is, is behalve aan het Loos-
drechts porselein te danken aan A. van Beek, die in een reeks artikelen over 
zijn woonplaats Weesp ook de porseleinfabricage en de jeneverstokerijen be
handelde. Het Hilversumse lid C. L. Heek heeft na de mislukte start van 
zijn Goois Jaarboekje blijkbaar niet meer over dit onderwerp willen schrij
ven.18) 

Van de trouwste schrijvers verdienen vooral genoemd te worden J. G. Th. 
Grevenstuk (secretaris 1912-1937), J. W. Verbürgt (voorzitter 1912-1947) en 
de Maarssense pastoor A. E. Rientjes, oud-conservator van het Aartsbisschop
pelijk Museum, die van 1933 tot 1961 naast voorzitter en secretaris het schra
gende lid van de redactie was.19) Na tien jaar voerde hij een rubriek boekbe
sprekingen in, die hij grotendeels zelf verzorgde. Na zijn heengaan is dit on
derdeel niet voortgezet. 
Ongeveer een op de drie schrijvers in het Jaarboekje is geen lid van Niftar-

16) In de jaargangen 1960, 1962-1966. 
17) H. W. J. SCHAAP-VAN DER PEK. ..Bijeenkomsten onder den boerenstand aan 
de Vechtstreek". 1913, 25-36 (was schilderes: 1926, XVIII); A. J. PORTENGEN. „Het 
oorijzer in Niftarlake". 79/7, 1-8 (zie noot 53); J. G. TH. GREVENSTUK, „De veen-
saters", 1918, 46-48 is de enige bijdrage over turl'steken. 
18) A. VAN BEEK: 1926-1935, in 1930 de jenever, het porselein in 1931; C. L. HEEK. 
..De opkomst der tapijtfabrieken te Hilversum in de tweede helft van de 18e eeuw", Het 
Gooi, jaarboekje voor geschiedenis en plaatsbeschrijving onder redactie van C. L. Heek. 
1 (1906) 37-62 (niet verder verschenen); zijn papieren worden nu kennelijk nog als bron 
gebruikt: Tussen Vecht en Eem, 1 (1970/71) 97. 
19) Rientjes' in memoriam: 1962, XXIV. 
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lake (geweest). Al vroeg kunnen we zo S. Muller Fzn. ontmoeten.20) Van Lut-
tervelt publiceerde aanvullingen op zijn „Buitenplaatsen aan de Vecht". Door 
Verbürgt om een artikel gevraagd, publiceerde Jac. Zwarts een hele reeks 
bijdragen over de geschiedenis van de Joden in de Vechtstreek.21) Kort voor 
de oorlog die hem het leven kostte, is hij toch nog lid geworden. Een van 
zijn activiteiten als zodanig is het tot nu toe enige artikel in het Jaarboekje 
dat ik als methodisch zou willen kwalificeren.22) Hij ging daarmee in op geble
ken onkunde omtrent het Utrechtse rijksarchief en besprak kort de wording 
ervan en de inhoud van enkele belangrijke bestanddelen, in de hoop zo leden 
over de archiefdrempel heen te helpen en uit hen nieuwe auteurs te zien 
groeien. 

De naoorlogse periode 

Het lijkt wel alsof de drie verenigingen elkaar maar langzaam ontdekt hebben. 
In elk geval nog wel voordat zij in 1948 met de fusieplannen geconfronteerd 
werden die in het artikel over Oud-Utrecht besproken worden.23) Individueel 
zijn verschillende leden wel van meer dan een vereniging lid geweest. Het ont
staan van Oud-Utrecht is door Niftarlake, althans volgens zijn jaarverslag, 
niet als een aantasting ervaren. Maar bezoeken aan Utrecht in 1924 en 1938 
brachten Niftarlake niet in aanraking met de plaatselijke vereniging. Flehite 
is in 1933 wel voor een excursie van Oud-Utrecht en in 1942 voor een van 
Niftarlake gastvrouw geweest. Maar pas in 1947 ging Niftarlake een ruillid-
maatschap met de zusterverenigingen aan. 
Uit het beknopte onderzoek dat aan dit artikel ten grondslag ligt is mij alleen 
de voorzitter van het comité bekend, dat één provinciale vereniging nastreef
de: rijksarchivaris van de Ven. Niftarlake noteerde diens uitspraak, dat hij 
„toen hij zijn functie begon" (dat was in 1946) „al opgemerkt [had], dat een 
deel van de provincie niet tot de werkingssfeer der [drie] vereenigingen be
hoorde; dus wilde hij die uitbreiden".24) Zo'n initiatief vanuit het rijksar
chief was iets nieuws. Zou het opgevat mogen worden als een eerste teken 
van de actieve hulp aan de locale en regionale geschiedbeoefenaars, die ik 
verder na ca. 1955 meen te kunnen signaleren? 
Een ander vermoeden van me is, dat de verenigingen die na 1950 opgericht 
zijn een veelzijdiger ledenbestand hebben dan wat de oude verenigingen voor 
de oorlog kenden. Ook Niftarlake heeft nu onder zijn 279 leden winkeliers 
en kantoorpersoneel, zoals een simpele navraag bij een bestuurslid voor Maars-

20) ..Cronenburch". 1915, 1-7. ..De lijkkist van Weerestein", 1917, 9-15. „Het huis te 
Nigtevecht", 1918, 1-5. 
21) Luttervelt: 1950, 1957; Zwarts: 1920, 1922, 1927, 1929, 1931, 1933, 1937, 1938, 1947. 
22) ..Gegevens omtrent de geschiedenis der Vechtstreek". 1938, 41-43. 
23) Zie p. 26 en 27; Jbje. Nift. 1948, XIV. 1949, XIII; in Flehite's jaarverslag niets dan 
de afvaardiging van twee bestuursleden in deze zaak. 
24) 1949, XIII. Een circulaire in het archief van Oud-Utrecht onthulde me na afsluiting 
van het tekstgedeelte de andere leden van dat comité: A. lohanna Maris, destijds char-
termeester aan het rijksarchief Utrecht, prof. Enklaar. mediëvist, en de professoren Im-
mink en de Monté verLoren. rechtshistorici. 
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sen leerde. En de conservatrice van Flehite, zelf amateur-archeologe, wist bij de 
ongeveer 475 leden van die vereniging, voorzover zij ze kent, bovendien enke
le landbouwers en een trambestuurder aan te wijzen. Dateert overigens het 
verschijnsel jeugdlid ook pas van na de oorlog? Deze grotere gemengdheid 
zou veroorzaakt kunnen zijn door de groei van deze verenigingen. Want 
al hadden beide in de crisisjaren natuurlijk leden verloren (contributie Fle
hite ƒ 5,—, Niftarlake ƒ 2,50!), in de oorlog breidden ze zich weer uit. Maar 
misschien zijn ook binnen de „oude groepen" verschuivingen opgetreden. Het 
lijkt me bijvoorbeeld duidelijk dat het aandeel van de geestelijkheid sterk is 
verminderd.25) Natuurlijk zouden deze ideeën veel nauwkeuriger onderzocht 
moeten worden, met behulp van zorgvuldigere klasseringen dan de typerin
gen die ik hier zo over mensen uitstrooi, en lettend op de samenhang met 
veranderingen in het totale bewoningspatroon van een plaats of streek. Om 
een sprekend voorbeeld van het laatste te geven: dat er tegenwoordig zoveel 
archeologen lid zijn van Flehite staat natuurlijk in direct verband met de 
vestiging van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek in 
Amersfoort. Misschien komt er wel antwoord op deze vragen in de te ver
wachten gedenkbundel van Flehite! 

Intussen valt het op dat van de twee oude verenigingen Flehite na de oorlog 
de grootste groeikracht getoond heeft. Het klom van 128 leden in 1944 via 
385 in 1958 naar ongeveer 480 nu. Niftarlake viel na het toppunt van 297 
in 1948 terug tot 249 in 1955 en schommelt de laatste jaren rond de 280. Dit 
verschil moet toch wel verband houden met de aantrekkingskracht die Fle
hite door haar nieuwe activiteiten had. Afgezien van twee vruchteloze aan
lopen voor een museum 26) zette Niftarlake „slechts" zijn oude werkzaamhe
den voort, zodat ik die dan ook maar in de vooroorlogse periode heb 
besproken. 

Nieuwe activiteiten bij Flehite 

Bij Flehite ging men (weer? 27) lezingen geven, 's winters een maal per maand. 
Een excursie wordt sinds 1953 eens per jaar georganiseerd. Bovendien stelt 
de archeologische werkgroep zijn excursies open voor alle Flehite-leden, en dan 
kan men zelfs doelen bezoeken als de tentoonstelling „Römer am Rhein" in 
Keulen 1967. Ja, er zijn al in 1955 werkgroepen gevormd. De heemkundegroep 
is door zijn spoedige ondergang daarvan weliswaar niet het treffendste voor
beeld. De archeologische werkgroep heeft onder R.O.B.-medewerkers trou
wens ook een mislukte start gehad maar is sinds 1963 in combinatie met de 
Vallei- en Eemlandgroep van de Archeologische Werkgemeenschap Neder
land een bloeiende groep geworden, die o.a. gerichte onderzoekingen bij de 
Kamperbuitenpoort en Rhenen op zijn naam heeft staan. Zo heeft Flehite's 

25) Zie ook p. 59. 
26) Jaarverslagen in de jaarboekjes 1941-1948, 1958-1963. 
27) Jaarverslagen 1908 en 1933; statuten art. 4. 2 c: ..het houden van bijeenkomsten ter 
bespreking van oudheidkundige onderwerpen tot bevordering van de kennis van geschie
denis en kunst". 
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alleroudste activiteit weer een vast kader. Als uitwerking van een bepaling in 
de statuten om „zoveel mogelijk medewerking te verlenen tot instandhouding 
en restauratie van oude gebouwen, historische monumenten en andere oud
heidkundige zaken te Amersfoort en in de vroegere gouw Flehite" 28) is er 
ook een kleine monumentencommissie gevormd. Haar aanvankelijk doel, een 
N.V. Stadsherstel, heeft zij niet bereikt. Gelukkig is die maatschappij op een 
andere manier toch van de grond gekomen en al met de eerste restauratie be
gonnen. Maar de commissie blijft waken over bedreigde monumenten in de 
gouw, van het oude Observantenklooster in Amersfoort zelf tot de Nieuwe 
Buurt in Renswoude toe. 

Flehite s bibliotheek en museum 

Dit alles betekende allerminst een vermindering van de zorg voor bibliotheek 
en museum. Een groot winstpunt is geweest dat de huisvesting weer royaler 
werd. De aangrenzende panden die in 1923 voor de vereniging verloren wa
ren gegaan, konden in 1952 aangekocht en geleidelijk ingericht worden. Op 
personeel gebied is ook een winstpunt geboekt. Vroeger was alleen de mu
seumopzichter een betaalde kracht. Sinds enkele jaren bezoldigt 's Rijks 
schatkist de conservator die tevens de bibliotheek beheert. Bovendien zorgen 
nu twee ambtenaren van het R.O.B, voor de geologische verzameling en de 
provinciale archeoloog voor de archeologische collectie. Maar verder is nog net 
als vroeger hulp van vrijwilligers nodig. Zes komen er geregeld, anderen alleen 
wanneer er extra werk te doen valt.29) 
De bibliotheek omvat in twee stampvolle kamers nu ongeveer 3800 titels, de 
tijdschriften niet meegerekend. Gedeeltelijk is ook zij door schenkingen ge
vormd. Een omvangrijk voorbeeld daarvan is een gedeelte uit de voormalige 
stadsbibliotheek. Het aankoopbeleid richt zich natuurlijk op werken over Oost-
Utrecht en op boeken die verband houden met de verschillende museumcol
lecties. Zo zijn er een 170 Oldenbarneveldtiana te vinden en ongeveer 60 wer
ken over oude apotheken.30) Huygens catalogisering is vervangen door een 
nieuw systeem. De ingangen zijn een auteurs- en een systematische catalogus 
op geschreven fiches en een eveneens geschreven standcatalogus op lijsten. 
Uitlening naar buiten vindt beperkt plaats in geval van serieuze studie. De le
den zelf kunnen vrijelijk lenen, maar die maken er eigenlijk weinig gebruik van. 
Veel grotere en algemene belangstelling geniet het museum. Het zal wel voor 
een belangrijk deel aan de regelmatig georganiseerde tentoonstellingen van 
de laatste jaren te danken zijn dat het jaarlijks bezoekersaantal de 6000 nadert. 
Vers in het geheugen ligt nog de tentoonstelling „twee eeuwen kinderspeel
goed", die grotendeels uit eigen bezit samengesteld kon worden. Hoe rijk en 
gevarieerd de eigen collecties zijn kan de vaste expositie, die volgens moderne 

28) Zie noot 3. 
29) Na aankoop van Breestraat 80-82 is een kleine werkgroep leden lange tijd wekelijks 
in de weer geweest met inrichting en herstellingen van deze panden. 
30) Er is ook nog een knipseldocumentatie over de gouw, 185 portefeuilles, en een ver
zameling van ca. 750 archivalia, nog volgens kaartsysteem van Huygen toegankelijk. 
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principes geen overladen ruimten meer duldt, echter nog maar voor een klein 
gedeelte tonen. Daarin ligt de nadruk op de geschiedenis van Amersfoort en 
de gouw Flehite. Maar dan ziet men bijvoorbeeld niets van de verzameling 
kleding en kant en slechts fracties van het Oosters porselein en het Delfts 
aardewerk. Ook het prentenkabinet is voor het publiek niet toegankelijk. 
Geweldig jammer van een collectie die op haar 2300 bladen heel wat meer 
prenten, tekeningen, kaarten enz. gemonteerd draagt. De basis ook hiervan is 
al voor 1900 gelegd, maar de belangrijkste uitbreiding moet hier nog genoemd 
worden: de topografische en historische atlas van de hele provincie die jhr. 
A. J. D. Coenen van 's Gravesloot in 1921 aan het museum naliet. 
Een goed idee om het museum bekender te maken in de gouw is een paar 
jaar geleden opgekomen. Het houdt in dat in een bepaalde plaats gedeelten 
uit het bezit worden tentoongesteld die daarop betrekking hebben. Leusden 
heeft hiervan vorig jaar de primeur gehad. 
Waar zoveel schatten in depot moeten staan is natuurlijk weer uitbreiding 
van de ruimte nodig. Die zal gerealiseerd kunnen worden door een buur
huis bij het complex te betrekken. Daar de plannen al zijn goedgekeurd valt 
het begin van de restauratie en verbouwing nog in dit jaar te verwachten. 

Flehite, tijdschrift voor verleden en heden van Oost-Vtrecht 

Al is het blad Flehite geheel zelfstandig - elke vereniging maakt wel eens 
strubbelingen door -, toch zal iedereen het om zijn inhoud, de redactie en de 
helft van de schrijvers in relatie tot de vereniging zien. Vier nummers telt het 
per jaargang. Dat het de redactie (vnl. dr. W. J. de Boone, classicus, dr. J. 
Hovy en J. Ff. P. Kemperink, historici) nog niet gelukt is ze geregelder te 
laten uitkomen, is het enige wat ten nadele van het blad gezegd kan worden! 
Maar misschien heeft dit wel iets te maken met het hoge peil van de inhoud, 
zoals dat met het niet gebonden zijn aan verenigingsnieuws zeker het geval is. 
De negentien afleveringen die sinds november 1964 verschenen zijn bieden 
nog te weinig houvast om bepaalde tendenties of lacunes waar te nemen. 
Als belangrijk onderdeel verdient wel de literatuurrubriek genoemd te wor
den, waarin niet alleen alle literatuur over de streek gesignaleerd of besproken 
wordt maar ook andere publicaties die methodisch voor het geschiedenis-
onderzoek van belang zijn. Op hetzelfde vlak ligt het openingsartikel van pro
fessor Alberts over de taken en de rol van plaatselijke geschiedbeoefenaars.31) 

'Nieuwe verenigingen: oprichting, aard, leden, contributie 

De acht verenigingen die na 1950 in steeds sneller tempo binnen of op de gren
zen van de provincie zijn ontstaan, wil ik niet even uitvoerig behandelen 
maar hen op verschillende onderdelen vergelijken. 
Wat betreft hun uiterlijke vorm zijn het drie regionale en vijf plaatselijke 

31) ..Iets over de beoefening van locale geschiedenis". Flehite 1. 5-8. 
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„Dorpsstraat te Woudenberg". Een prentbriefkaart uit de topogra
fische collectie van de stichting Oud Woudenberg. 

verenigingen. Bij twee van het eerste drietal ligt de werkbasis weliswaar buiten 
de provincie. In Woerden kwam het in 1957 door het enthousiasme van een 
groepje pre-N.J.B.G.ers onder leiding van een veldbioloog, een leraar aan een 
technische school en de directeur van sociale zaken tot een historische ver
eniging voor de stad en haar omstreken. Die omstreken zijn zich vooral door 
toedoen van de streekarchivaris die in 1964 de redactie van het tijdschrift 
op zich nam, ook over zijn ressort Zuidwest-Utrecht gaan uitbreiden. In 1967 
leidde dit al tot naamsverandering bij de bijdragenreeks, wat in 1970 ook 
statutair is vastgelegd: Stichts-Hollandse Historische Vereniging heet dit ge
zelschap nu.»2) Geheel anders de Stichting Tussen Vecht en Eem, gevestigd 
te Naarden. Nadat de Vereniging van Vrienden van het Museum voor het 
Gooi en Omstreken dakloos was geworden door de opheffing van dit museum 
namen een onderwijzer en twee historici, één werkzaam als redactiesecretaris 
van Spiegel Historiael, het initiatief tot deze „centrale organisatie van vrien
den van de historie van het Gooi en omstreken" zoals de subnaam luidt, die 
op 22 mei 1970 haar stichtingsakte kreeg. De rivierbegrenzingen en de Gooise 
omstreken wijzen weer op activiteit waarmee Stichtenaars hun voordeel kun
nen doen. Toch is dit voorzover de vage limieten van de oude gouw Gooi
land :i:ï) over huidig Utrechts gebied lopen nog pas weinig gebeurd. Eind vorig 
jaar woonde maar 4C/ van de begunstigers in Eemnes en Soestdijk. Alleen de 

32) N. PLOMP. ..Tien jaar Historische Vereniging". Heemtijdinghen, nr. 22 (jan. 1968) 
3-7. 24: zie ook de bijlage achter dit artikel. 
33) D. TH. ENKLAAR en A. C. J. DE VRANKRIJKER. Geschiedenis van Gooiland, 
Î (Amsterdam. 1939) 32-33. 
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12% in Loosdrecht zijn werkelijk te danken aan T.V.E.-stimulering.34) Bij de 
westelijke grensvereniging hebben de grotere activiteiten voor het zuidwesten 
van onze provincie nog geen ledenaanwas veroorzaakt die daaraan recht doet. 
Van de 351 leden mag dan 55% nog steeds in Woerden wonen, in Zuidwest-
Utrecht zijn het er slechts 15%. Wel woont nog bijna 7% van de leden elders in 
Utrecht. 

De enige binnen-Stichtse regionale kring kwam op 29 maart 1966 in Bunnik 
tot stand, op initiatief van een wethouder-journalist en de secretaris van die 
gemeente, die bovendien een eerst wat sceptisch gestemde chartermeester van 
het rijksarchief die in Odijk woont, hadden weten te overtuigen. Hun idee 
sloeg in deze plaatsen en Werkhoven zo aan dat al gauw ook mensen uit 
Houten en Schalkwijk wilden meedoen. Deze hele driehoek had immers nog 
geen „historische verzorging". Het lag voor de hand dat de uitgebreide kring 
een streeknaam kreeg. Het werd Tussen Rijn en Lek. Leden en activiteiten 
zijn nu gespreid over dit hele gebied, tot Wijk bij Duurstede toe. Bunnik en 
Houten leveren de meeste van de ongeveer 235 leden. 

Tussen Vecht en Eem heeft zich als stichting georganiseerd om niet alleen 
als stimulator van individuele liefhebbers te fungeren maar om ook con
tactcentrum te zijn voor alle geïnteresseerde verenigingen in haar regio, ook 
geologische en biologische. Vele zijn in het grote stichtingsbestuur vertegen
woordigd. Met andere bestaat nauw contact, bijvoorbeeld met Flehite. 
Ook twee plaatselijke verenigingen hebben de stichtingsvorm gekozen, maar 
om een heel andere reden. Een van de twee compagnons in een advocaten-
procureurspraktijk die in Zeist op verzoek van jkvr. J. M. E. van de Poll 
overgingen tot het oprichten van een historische stichting (akte 24 september 
1951), heeft vermoedelijk - hij was ook wethouder - een nauwe binding 
aan het gemeentebestuur voor zinvol gehouden. Ook aan de Evangelische 
Broedergemeente zijn als belangrijk onderdeel van de Zeister gemeenschap 
twee zetels in de grote raad van beheer toegekend. Maar de burgemeester 
is als zodanig voorzitter, terwijl ook een wethouder en een secretarieambte
naar lid moeten zijn van de raad, waarvan de overige leden door het ge
meentebestuur benoemd worden. Al wekt deze constructie wat verbazing, 
zeker tegenwoordig, inderdaad genieten de Van de Poll-stichting en haar 270 
begunstigers 35) indirecte en regelrechte financiële voordelen van de gemeente 
Zeist. In Woudenberg heeft de gemeente wel peet gestaan bij de totstandko
ming van de stichting Oud Woudenberg op 15 december 1955. Een ambtenaar 
was de animator en eerste voorzitter, de burgemeester wekte in een rondschrij
ven op om begunstiger te worden, de eerste secretaris vervulde diezelfde 
functie bij de gemeente. Maar op het stichtingsbestuur drukt geen verplich
ting, slechts bij voorkeur zal een gemeenteambtenaar er deel van uitmaken. Bij 
eventuele ontbinding van Oud Woudenberg zullen de eigendommen ook 
niet naar de gemeente overgaan, zoals dat in Zeist wel bepaald is. 
Nadat in het ertussen liggende Gelderse Scherpenzeel ook een historische kring 

34) Tussen Vecht en Eem, 2 (1972) 130. Nu zijn er in totaal 150 begunstigers. Zie voor 
Loosdrecht hierna p. 64. 
35) Van hen wonen er 36 buiten de gemeente Zeist en 19 buiten de provincie. 
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ontstaan was, volgde op 7 februari 1969 Renswoudc. Stimulator was hier 
een onderwijzer die al eerder over de geschiedenis van dit dorp was gaan 
schrijven. Al zijn Oud Woudenberg en Oud-Renswoude maar klein, ongeveer 
50 personen, en al klagen beide over geringe belangstelling, toch hebben ze een 
fusie met Oud-Scherpenzeel afgewezen. Sindsdien onderhoudt dit drietal goe
de betrekkingen, ook met Oud-Barneveld. Een ander voorbeeld van de geringe 
barrièrevorming door een provinciegrens is de kring in Wageningen, die dit 
voorjaar door een lid van Oud-Renswoude is opgezet. 
De historische kringen Loosdrecht en Maarssen hebben ongeweten een wed
loop gehouden om zich te constitueren. Tn Loosdrecht liepen begin 1971, 
gestimuleerd door Tussen Vecht en Eem, een fabrieksfunktionaris, een wet
houder en een journaliste met zo'n idee rond. In Maarssen deed een ten
toonstelling naar aanleiding van de gemeentelijke bouwplannen in augustus 
1970 hetzelfde plan ontstaan bij een groepje mensen, bestaande uit een kan
toorman, een electronicus en een leraar aan een pedagogische academie. 
Uiteindelijk wonnen zij het op 11 september 1972; elf dagen later ging de 
Loosdrechtse kring van start. Die heeft het tot nu toe tot 60 leden gebracht. 
Maarssen telt er al 80, vermoedelijk mede omdat hier veel plaatselijke Niftar-
lake- en Oud-Utrecht-leden toetraden. 
De functies van alle initiatiefnemers geven een oppervlakkige indruk van 
de grote verscheidenheid onder de leden. Me dunkt dat Tussen Vecht en Eem 
de meeste beroepshistorici telt, waarna de Van de Poll-stichting en Tussen 
Rijn en Lek de tweede plaats wel eens zouden kunnen delen. Elders ontbre
ken ze geheel of komen als enkeling voor. Groepen die men vroeger niet licht 
in zulke verenigingen zou ontmoeten, zijn nu in elk geval bij Oud Wouden
berg, de Stichts-Hollandse vereniging, Rijn en Lek en Maarssen te vinden: ar
beiders en boeren. Het bevreemdt dat juist de laatsten niet aan Oud-Rens
woude meedoen; maar daar schijnt onder de hele inheemse bevolking wei
nig animo te zijn om lid te worden. Vrij zeker ben ik ervan dat van al deze 
verenigingen nu geen geestelijken meer lid zijn, laat staan dat ze eraan mee
werken. Predikanten die op dit terrein actief zijn worden ook zeldzaam; de 
Van de Poll-stichting heeft er tenminste nog een. Trouwens: waar zijn de 
artsen die over geschiedenis schrijven? Wat verschilt dit beeld van vroeger! 
Een heel ander facet weerspiegelt ook ontwikkelingen van deze tijd. De con
tributie c.q. donatie is natuurlijk steeds gestegen of meteen op ca. ƒ 10 — 
bepaald. Maar sommige verenigingen vragen een kleinere bijdrage van ge
zinsleden en jongeren. En de nieuwste vondst heeft Loosdrecht gedaan: lagere 
contributie voor vijfenzestigplussers. 

Activiteiten: excursies en lezingen 

De meest voor de hand liggende activiteit is het houden van excursies en le
zingen. Verenigingsleden lopen uiteraard allen warm voor de geschiedenis van 
hun plaats, maar niet ieder heeft zin of tijd om dat verleden zelf actief te 
onderzoeken. Zij die zich graag willen laten voorlichten zijn met deze program
mapunten zeer gebaat. Alleen Oud Woudenberg houdt weinig lezingen en ziet 
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niets in excursies. Op dit tweede punt kwam het overeen met de Zeistenaren, 
maar die zijn sinds 1970 zulke tochten met succes gaan organiseren. Loos-
drecht is aan beide nog niet toegekomen; het even jonge Maarssen heeft 
al verscheidene lezingen achter de rug. Dat deze facetten bij Tussen Vecht en 
Eem ontbreken ligt min of meer in de aard van deze stichting. Tussen Rijn 
en Lek valt met het onderdeel lezingen op om het grote aantal, zes keer pei 
jaar, en omdat ze ook algemeen-historische onderwerpen behandelen conform 
de doelstelling van deze kring. 

Tentoonstellingen en collecties 

Het organiseren van tentoonstellingen, in eigen beheer of meewerkend aan die 
van anderen, komt weinig voor. 
Iedereen wil wel een collectie vormen, maar de realisering van die wens hangt 
natuurlijk van veel factoren ook van buiten de verenigingen af. De Van de 
Poll-stichting beschikt weliswaar nog slechts over weinig schilderijen en ande
re voorwerpen, maar zij heeft wel het geluk deze in fraaie ruimten op de eerste 
verdieping van het (gemeentelijk) Slot te Zeist te mogen exposeren. Tussen 
Rijn en Lek en Maarssen hebben ook goede kansen voor vervulling van hun 
wens. De gemeenten Houten en Maarssen hebben hun namelijk de respectieve 
oudheidkamers in bruikleen of ter verzorging gegeven, waardoor die beter 
beheerd en ook uitgebreid kunnen worden. 

Monumentenzorg 

De kring Maarssen heeft deze zelfgekozen taak tevens benut om zijn monu
mentenactiviteit, die hij in zijn korte bestaan al op verschillende punten ont
plooid heeft, te concretiseren. Het vervallende buiten Endelhoven zou na res
tauratie een betere omgeving voor de oudheidkamer kunnen vormen dan de 
(gebruikelijke) zolder van het gemeentehuis. „Grappig" is het om te horen dat 
Tussen Rijn en Lek, dat in zekere zin als moedervereniging van Maarssen 
beschouwd kan worden :!,i), dit punt volkomen heeft verwaarloosd. Zeist en 
haar kleine buurstichting doen er weinig tot niets aan. Als reden kan men 
natuurlijk ook eigen onachtzaamheid vermoeden, maar bij hen geeft de ge
meentebinding toch te denken, vooral als men weet dat er wel eens een brief 
aan het gemeentehuis door de vice-voorzitter van de Van de Poll-stichting 
getekend is moeten worden. De andere verenigingen (Loosdrecht nog niet) 
zijn geregeld actief voor bedreigde panden, al is Oud-Renswoude het somberst 
gestemd over de bereikte resultaten. 

Publicaties 

Bijna allen beschouwen publicaties als een middel om hun doelstelling te ver
vullen. Vooral een tijdschrift verschijnt liefst spoedig, omdat daardoor te-

36) Zie hierna bij noot 51. 
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Vit de archeologische activiteiten van een werkgroep van de histo
rische kring Tussen Rijn en Lek: detailopname van de in 1970)71 
opgegraven steenoven in 't Gay, gezien vanuit het zuidwesten. Ach
teraan links kolommen met daartussen de stookgangen; het ovcr-
hoeks gelegen vierkant links vooraan is de fundering van een van 
de steunberen die de druk van de muren moesten opvangen die 
tijdens het stoken van de oven ontstond (foto L. M. J. de Kcijzer). 

vens beter contact met de leden ontstaat. Ook de Van de Poll-stichting 
is in 1971 hiermee begonnen. De vestiging in het gerestaureerde Slot (1969) 
heeft haar kennelijk geactiveerd! Toch had zij al sinds 1957 iets gepubliceerd 
waarmee zij nog steeds een unicum is in de provincie: in afleveringen een ver
zameling van alle bronnen die op Zeist betrekking hebben, verschenen tot on
geveer 1600, voort te zetten totdat het kadaster omstreeks 1850 als betrouw
bare informatiebron benut kan worden. Verder heeft zij een aantal brochures 
voornamelijk met lezingen uitgegeven. Ook opmerkelijk is de reeks Bijdragen 
van de Stichts-Hollandsc Historische Vereniging, waarin vooral streekarchiva
ris Boon historische facetten uit Zuidwest-Utrecht behandeld heeft. Het is 
begrijpelijk dat de vereniging voor deze reeks, waarmee telkens zoveel finan
ciën gemoeid zijn, in 1971 een stichting opgezet heeft. 
De titels van al dit publicatiewerk zijn in een bijlage achter dit artikel opge
nomen.37) 
Uit de verschillende tijdschriften wil ik alleen nog twee methodische za
ken signaleren. In Heemtijdinghen heeft men een paar keer bronnen zó bespro-

37) Publicaties van S. Laansma en E. J. Wolleswinkel over Renswoude heb ik daarin 
niet opgenomen omdat die niet door de vereniging zijn uitgegeven, in tegenstelling tot 
De Beaufort's en Jansen's boek dat onder auspiciën van Oud Woudenberg is verschenen. 
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ken dat anderen eruit kunnen afleiden of en waarvoor zij ze zouden kunnen 
gebruiken.33) Tussen Vecht en Eem heeft haar gelijknamige periodiek geopend 
met een zeer informatief nummer, waarin op allerlei terreinen wordt aangewe
zen wat een amateur-historicus kan onderzoeken en in welke verbanden 
hij zulk werk moet plaatsen. Als wegwijzers dienen daarbij vooral onderzoe
kingen van de afdeling agrarische geschiedenis van de Landbouwhogeschool. 

Documentatie 

Alle verenigingen doen aan documentatie in woord en beeld, maar niet alle 
doen het even nadrukkelijk, en ze leggen ook verschillende accenten. De oud
ste vijf hebben alle een verzameling boeken. De Van de Poll-stichting wint 
het veruit met ca. 380 titels, inclusief enkele tijdschriften.3«) Zoals elders 
wordt de opbouw hiervan bepaald door het ontbreken van ruime geldmidde
len en dus voornamelijk door wat men uit schenking verkrijgt. Bij de andere 
kleinere bibliotheekjes valt die van Rijn en Lek op door het uit deze omstan
digheid geboren idee om zich in het bijzonder toe te leggen op het verzamelen 
van vergankelijk drukwerk, d.w.z. jaarverslagen, nota's, rapporten, verorde
ningen e.d. over deze streek, materiaal dat anders na enige tijd onvindbaar 
zal zijn. 
Originele archivalia zijn eigendom of bruikleenbezit van de Van de Poll
stichting en Oud Woudenberg, weer in de verhouding van groot tot klein. 
Bij de laatste vereniging zijn het meest 19e-eeuwse transportakten. In Zeist 
zijn ook oudere stukken te vinden, tot laat-middeleeuwse charters toe. Het 
zijn grotendeels eigendomsbewijzen, maar er zijn ook enkele archiefjes van 
verenigingen bij en een paar familiearchieven. Een van de nieuwste schen
kingen is het archief van de familie van de Poll voorzover het op haar Zeister 
periode betrekking heeft.40) 
De topografische collectie van deze stichting heeft ook al respectabele om
vang bereikt: ruim 300 kaarten en plattegronden, ca. 1000 prenten en foto's, 
ongeveer 1600 ansichten.41) Uiteraard zal het steeds het lot van Oud Wouden
berg zijn om op kleinere schaal te werken dan deze grote buur. Maar ik vraag 
me toch af of zij aan haar relatie met de gemeente niet een ruimere toelage 
kan ontlenen, zodat zij haar topografisch materiaal bijvoorbeeld zou kunnen 
uitbreiden met de zo gewenste verzameling dia's. Als ik de informatie goed 
heb onthouden krijgt zij nu even veel/weinig subsidie als Oud-Renswoude. 
Het vastleggen van panden die op de monumentenlijst staan en van veran-

38) J. G. M. BOON. ..Minder hekend bronnenmateriaal voor historische onderzoekin
gen. Het dagboek van Arend van Buchell", Heemtijdinghen, nr. 20 (dec. 1966) 4-9; N. 
PLOMP, ..Woerdense manuscripten", nr. 24 (juni 1969) 8-9, nr. 25 (nov. 1969) 9-10. 
39) Catalogus door dr. K. W. Galis. oud-lndisch bestuursambtenaar: zie bijlage. 
40) Overzicht door Ph. J. G. C. van Hinsbergen, oud-hoofdarchivist rijksarchief 
Utrecht: zie bijlage. 
41) Er zijn ook nog kleine afdelingen historische gebeurtenissen en portretten. Archi
varis-conservator Galis is bezig met herordening van de kaarten. Copieën van de topo-
grafica zijn in het rijksarchief, dat omgekeerd archiefstukken betreffende Kersbergen 
aan de stichting in bruikleen gaf. 
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Een opname uit het openluchtspel „Momenten uil de historie van 
Renswoude" dat op 25 september 1971 voor het kasteel werd opge
voerd ter gelegenheid van de feestweek ,,650 jaar Renswoude". De 
algemene participatie aan deze festiviteiten beschouwt de historische 
vereniging Oud-Renswoude als hel grootste succes uil haar jonge 
bestaan. 

derende situaties in dia's, foto's en tekeningen is in Loosdrecht al volop aan 
de gang als onderdeel van een documentatiecentrum dat deze kring wil op
zetten. Dat is een woord dat de laatste jaren blijkbaar graag gehanteerd wordt, 
speciaal in het Noorden, want de kring Maarssen wil het ook, en Tussen 
Vecht en Eem werkt daarnaast zelfs aan een streekarchief.42) 

Werkgroepen 

Dat documenteren wordt bij de laatstgenoemde verenigingen gedaan door 
werkgroepen. Dat lijkt ook een nog vrij jong aspect. Maar het oude Flehite 
is er duidelijk in voorop gegaan.43) 
Vanaf het beginjaar 1966 is een archeologiegroep die tevens lid is van de 
A.W.N, de werkgroep van Tussen Rijn en Lek geweest.44) In gevallen waarbij 
dat nodig is verrichten leden ook archiefonderzoek, terwijl zij bovendien 

42) [A. J. KÖLKER]. Memorandum betreffende een streekarchief en dokumentatic-
centrum voor hel Gooi (Naarden. 1971; stencil) (dit is inderdaad het Gooi in engere zin). 
43) Vgl. hiervoor p. 54. Bij de Van de Poll-stichting fungeren enkele commissies alleen 
op papier. 
44) Tussen Rijn en Lek, 1 (1967) nr. 4. 14-16. 3 (1969) nr. 2. 15. 5 (1971) nr. 4, 6; 6 
(1972) nr. 1, 5-15 betreft de ontgraving van een middeleeuwse steenoven in 't Goy, die 
ook als artikel in Spiegel Historiael, 8 (1973) 45-50 kwam. 
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de oudheidkamer in Houten verzorgen. 
Bij de historische vereniging Woerden ging een aantal leden vanaf de winter 
1968/69 eens in de twee weken het gemeentearchief in ter bestudering van 
verschillende onderwerpen. Dat gebeurt dan wel buiten de provincie, maar 
vooral hun juist afgesloten onderzoek verdient grote aandacht.45) De secretaris 
wist dat deze groep op een gegeven moment een onderwerp zocht. Door het 
Contactcentrum voor regionale en plaatselijke geschiedbeoefening in Noord
en Zuid-Holland kende hij een medewerker van de Wageningsc afdeling 
voor agrarische geschiedenis, die voor gedetailleerd onderzoek in het kader 
van zijn grote analfabetismeprogram locale helpers zocht. De Woerdense ama
teurs excerpeerden toen in twee seizoenen alle gegevens uit de huwelijksakten 
van 1811 tot 1911, die nu mechanisch verwerkt worden en dan in een publica
tie tot conclusies over de bevoling zullen moeten leiden. Een prachtig voor
beeld van de betekenis van plaatselijk onderzoek en van de mogelijkheid tot 
samenwerking tussen beroeps- en amateur-historici! Bij dezelfde vereniging, 
sinds 1970 Stichts-Hollands geworden, ligt nog een waardevol initiatief op uit
werking en navolging te wachten: het beschrijven van oude boerderijen. Tot 
nu toe is pas één lid hiermee doende geweest, op een suggestie die van de 
Stichting Historisch Boerderij-Onderzoek in Arnhem kwam.4«) 
Als het resultaat van dergelijke werkgroeponderzoekingen inderdaad op schrift 
gesteld wordt, zouden verenigingen niet meer zo afhankelijk zijn van de 
enkelingen die tot nu toe vaak de tijdschriften vullen of op andere manier 
actief meewerken. Hoe goed zal het te verwachten orgaan van Loosdrecht het 
dan hebben! Schreef ik eerder een paar keer „nog niet" over deze kring, 
dan komt dat omdat hij alle frisse energie nog niet aan statuten of dergelijke 
zaken besteed heeft maar aan werkgroepen, voor archeologie, biologie, boer
derijen en huizen, documentatie, genealogie, kartografie, kastelen, kerkge
schiedenis, locale geschiedenis en toponymie; welgeteld tien, waarbij vrijwel 
alle leden zijn ingedeeld. 

Open Dagen en Tiende Kout zijn de onvergelijkbare verschijningsvormen van 
Tussen Vecht en Eem. De Tiende Kout is de naam van de bijeenkomsten 
die het dagelijks bestuur op de tiende van elke maand houdt in een Naar-
dens restaurant. Ze zijn het trefpunt geworden voor al wie gegevens wil uit
wisselen, kaarten wil ruilen of plannen wil bespreken. Op groter schaal zijn 
ook de Open Dagen een ontmoetingscentrum. Hun doel is om mensen te betrek
ken bij de geschiedenis van hun woonplaats. Hoe dit met exposities, lezingen, 
bezichtigingen of andere mogelijkheden uitgewerkt wordt hangt telkens af van 
de plaats die uitgekozen wordt. Aan Loosdrechters is dat in elk geval wel be
steed geweest, want leden van het plaatselijk comité voor de Open Dag in 
Nieuw-Loosdrecht waren op de allereerste Open Dag in Ankeveen al tot de 
overtuiging gekomen dat Loosdrecht een historische kring moest hebben.47) 

45) Heemtijdinghen, nr. 22 (jan. 1968) 6, nr. 24 (juni 1969) 1, 7 (1971) 35-36. 
46) Heemtijdinghen, 8 (1972) 39. De Stichting attendeerde in 1970 bij toezending van 
jaarverslagen aan de vereniging op vragenlijsten voor opmeting van oude boerderijen: 
de vereniging vroeg ze aan om de leden te activeren (correspondentie in het verenigings
archief). 
47) Tussen Vecht en Eem, 1 (1970/71) 85, 166. 
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Nabeschouwing 

Na dit défilé van zeer, minder en weinig actieve verenigingen wil ik nog en
kele punten bespreken. In de eerste plaats hoop ik er geen tekort gedaan te 
hebben. Ook hoop ik dat ik er geen over het hoofd gezien heb; moge de acti
viteit van „Albertus Perk" voor het Gooi en omstreken alleen maar erg Goois 
zijn.48) Wel verwacht ik dat er over enige tijd meer historisch verenigingsleven 
langs de zuidelijke helft van de Heuvelrug zal ontstaan. Al behoort dat tot 
het werkterrein van Flehite, bij de meeste regionale verenigingen heerst de 
grootste activiteit toch in de hoofdplaats ervan. En als Woudenberg en Rens-
woude een eigen kring hebben, waarom dan bijvoorbeeld Amerongen of Vee-
nendaal niet? 
De bereidheid tot fusie is sinds 1948 4fl) niet groter geworden, ook al zijn er 
veel mensen die lid zijn van meerdere verenigingen, zelfs tot vijf toe zoals ik 
bij vluchtige telling merkte. Het jongste fusieplan, dat in 1969 door de Stichtse 
Culturele Raad gelanceerd werd en beoogde om van Oud-Utrechts Maand
blad een centrale periodiek te maken, is ook weer gestrand. Enkelingen zijn 
er wel vóór geweest; de Van de Poll-stichting is er zelfs nog steeds posi
tief over gestemd. Maar sommige besturen zijn nog niet bekomen van de 
weerstand die Oud-Utrecht toen heeft vermogen op te wekken. 
Individuele relaties zijn blijkbaar ook niet in staat om verenigingen in het
zelfde gebied met elkaar in contact te brengen. Drie bestuursleden van Vecht 
en Eem zijn lid van Niftarlake - toch heeft Niftarlake in tegenstelling tot 
Flehite geen contact met die stichting. Zo is er ook (nog) geen voeling tussen 
Niftarlake en Loosdrecht.50) 
Nog meer „contactarmoede" is me opgevallen. Het rijksarchief Utrecht abon
neerde zich op Tussen Vecht en Eem toen ik naar dat tijdschrift vroeg. Om
gekeerd had die stichting zelf dat contact ook nog niet gezocht, terwijl het 
provinciale archief van Noord-Holland zelfs in het stichtingsbestuur verte
genwoordigd is. De kring Maarssen ging in zijn wordingsperiode eigener be
weging op het rijksarchief in Utrecht raad vragen en kwam daardoor bij Rijn 
en Lek terecht.51) Moet hieruit en uit het ontbreken van aanwijzingen voor het 
tegendeel opgemaakt worden dat het Utrechtse rijksarchief zelf weinig initiatie
ven onderneemt in de richting van de amateur-historici? 
Van het instituut voor geschiedenis van de Rijksuniversiteit Utrecht wil ik wel 
verzekeren dat het hierin niet actief is. Vroeger hoorde het tot de goede toon 
dat de Utrechtse geschiedenishoogleraren lid waren van Oud-Utrecht, al heeft 
van hen alleen Enklaar herhaaldelijk aan het jaarboekje meegewerkt. De hui
dige professoren hebben met uitzondering van de mediëvist die traditie niet 
voortgezet. Professor Alberts kan wat onze provincie betreft de balans voor dit 
instituut niet doen doorslaan, omdat zowel zijn leeropdracht als zijn interesse 

48) Tussen Vecht en Eem, 1 (1970/71) 16. 
49) Zie o. 26 en 27 en ook 59. 
50) In 1922 nam Niftarlake een aantal mensen onder zijn hoede die er niet voor voel
den om een historische vereniging voor het Gooi te vormen (1922, XII). 
51) Zo is in de statuten het accent op de algemene geschiedenis aan Rijn en Lek ont
leend. 
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veel meer naar de regionale geschiedenis van de oostelijke provincies uitgin
gen.52) 
Is deze houding een restant uit de tijd waarin beroeps- en amateur-historici 
weinig notitie van elkaar namen? In het begin van deze eeuw benoemde het 
(Nederlands) Historisch Genootschap vaak amateurs die zich op historisch 
gebied onderscheiden hadden tot lid. Bij Niftarlake is die „eer" te beurt ge
vallen aan de auteurs ds. J. W. Verbürgt (1914), de Loosdrechtse onderwijzer 
W. Voogsgeerd (1919), de arts dr. j . A. Portengen (1920) en de pastoors A. 
E. Rientjes (1920) en L. J. van der Heijden (1925).53) Bij Flehite lijkt deze 
zaak wat anders te liggen. Haar initiatiefnemers zijn wel alle drie kortere of 
langere tijd lid geweest van het H.G. Ook de priester A. A. J. van Rossum, 
maar denkelijk eerder als publicist in een kerkhistorisch tijdschrift. Na wet
houder W. Croockewit W. Azn. (1906-1911) is aan niemand meer het lid
maatschap vereerd, zelfs niet aan de verdienstelijke Huygen.54) Taalde men 
er bij Flehite soms niet naar, of had men geen relaties bij het bestuur? Of 
zou dit een aanwijzing vormen voor de nader te onderzoeken hypothese dat 
het H.G. na 1920 meer en meer een vakgenootschap werd? Daarin speelden 
Utrechtse hoogleraren wèl een grote rol, want het H.G. heeft zijn zetel in deze 
stad. 

Toch zijn er steeds vakmensen geweest die de amateur niet minachtten. Het 
beroemdste voorbeeld is Huizinga, wiens warme woorden over de bezigheid 
van de amateur-historicus door onze huidige rijksarchivaris terecht graag 
aangehaald worden.53) De kunsthistoricus H. E. van Gelder probeerde in 
1929 met voorbeelden uit eigen ervaring aan te tonen hoe belangrijk plaat
selijk onderzoek kan zijn, en wekte tegelijk archivarissen, „de meest aange
wezen leiders der plaatselijke geschiedbeoefening", op om deze functie waar 
te maken.56) 
Maar dergelijke pleidooien gaven geen concrete aanwijzingen hoe amateurs 
de te beperkte aanpak van hun onderzoek die hen bij vakhistorici in discrediet 
bracht, konden verbeteren. Zo zou de afstand tussen beide groepen zijn 
blijven bestaan, ook al gingen vakhistorici onder invloed van nieuwe 
wetenschappelijke stromingen wèl tot plaatselijk onderzoek over, als niet 

52) Zijn in noot 31 genoemde artikel is een uitzondering; Tussen Vecht en Eem, 1 
(1970/71) 21-23 heeft zijn rede „beoefening van locale en regionale geschiedenis" afge
drukt die hij op de oprichtingsavond van die stichting heeft gehouden. Uit mijn studie
tijd herinner ik me met een jaargenoot door hem ingeschakeld te zijn bij het werk voor 
de bibliografie van de provincie Utrecht. 
53) Over Verbürgt, die trouwens via rechtenstudie in de jaren '30 gemeentearchivaris 
van Leiden is geworden: Jbje. Nift. 1915, XI. 1947, XXX; Portengen, die een jaar na zijn 
dochter, gepromoveerd neerlandica, lid werd: 1926, XV; over Van der Heijden: M. H. 
DE VRIES. ..Een kroniekschrijver der parochies van het bisdom (met bibliografie)", 
Archief voor de gesch. van het aartsbisdom Utrecht, 67 (1948) 1-9. 
54) De ledenlijsten in de Bijdragen en Mededelingen van het H. G. 1877-1940 alleen 
nagezien op namen van bestuursleden of auteurs. Dat Flehite's bibliothecaris dr. H. J. 
Reynders lid was sprak bij een classicus veeleer vanzelf. 
55) Bijv. in zijn openingswoord voor Tussen Rijn en Lek, 1 (1967) 1-2. J. H U I Z I N G A , 
De wetenschap der geschiedenis, in zijn Verzamelde werken, VII (Haarlem, 1950) met 
name 146. 
56) H. E. VAN GELDER. ..Beoefening van de plaatselijke historie". Handelingen van 
de Muatsch. der Ned. Letterkunde, 1928-1929, 26-43. 
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in de jaren '50 de zo gewenste hulp voor betere vormgeving aan het onder
zoek op gang was gekomen. Er verscheen literatuur over de gebruiksmoge
lijkheden van archieven en andere verzamelingen. Men publiceerde aan
wijzingen voor onderzoek dat het beste door plaatselijke vorsers gedaan 
zou kunnen worden, vooral op het brede terrein van de sociale geschie
denis.57) De voorlopige bekroning is de Handleiding voor de beoefening 
van lokale en regionale geschiedenis door W. Jappe Alberts en de - ik mag 
wel zeggen - beroeps-amateur A. G. van der Steur.58) Dergelijke hulp werd 
ook aangeboden op cursussen en lezingen, waarvan het Contact van Gelderse 
Oudheidkundige Verenigingen en Musea in 1965 de primeur had. Dit voor
beeld werd in 1966 overgenomen door twee noordhollandse verenigingen, 
wat weer leidde tot de vorming van het Contactcentrum voor regionale en 
plaatselijke geschiedbeoefening in Noord- en Zuid-Holland.59) Ook in andere 
provincies werden zulke cursussen op touw gezet. Hier gebeurt het sinds 
1966 door het Utrechts gemeentearchief, eerst alleen met een tweejarige cyclus 
in oud Nederlands schrift; sinds een paar winters wordt er daarnaast een se
rie lezingen gegeven over methodische aspecten. 

In het voorafgaande overzicht is bij de archiefwerkgroep van de Stichts-Hol-
landse vereniging al gebleken dat dergelijke bemoeiingen tot concrete re
sultaten leiden.80) Onlangs zag ik toevallig nog een voorbeeld van vruchtbaar 
contact met een universitair instituut: de „papieren collectie" van het museum 
Nairac in Barneveld is geordend en gecatalogiseerd door een groep studenten 
onder leiding van een staflid van het nederlands instituut van de Amster
damse universiteit.61) Op dit vlak zal over enige tijd een nieuw overzicht al
licht ook werkzaamheden binnen de provincie Utrecht kunnen memoreren. 
Hopelijk zijn de in 1970 begonnen aanmeldingen voor het lidmaatschap van 
Oud-Utrecht (in één geval ook voor Rijn en Lek) door stafleden van het 
Utrechts instituut voor geschiedenis het begin van een bijdrage daartoe. 

NASCHRIFT 

Waar ik geen bronvermelding heb aangegeven zijn alle feitelijke gegevens over de 
tien verenigingen gebaseerd op schriftelijke en uitvoerige mondelinge inlichtingen. Bij 
alle verenigingen gaat mijn dank voor deze hulp uit naar de secretaris, bij sommige ook 
naar een of twee andere bestuursleden. In één geval mag ik wel namen noemen, nl. die 
van de waarnemend conservatrice van het museum Flehite, mevr. M. W. Heijenga-
Klomp en haar assistente, mevr. M. v. d. Brink-BIauwendraad, die het zeer veel tijd 
heeft gekost om gegevens te vergaren uit een zo lange periode. Vergissingen in de pre
sentatie en veel interpretaties komen natuurlijk voor mijn verantwoording. 

57) Bijv. drie artikelen over de betekenis van de archieven voor de locale en regionale 
geschiedenis in de provincies Friesland. Gelderland en Limburg. Ned. Archievenblad, 
63 (1958/59); W. J. FORMSMA, Gids voor de Nederlandse archieven, Fibulareeks 21 
(Bussum, 1967); het hier in noot 31 en op p. 62 genoemde en in aansluiting daarop B. 
H. SLICHER VAN BATH, „De betekenis van de gewestelijke geschiedbeoefening". 
Varia historica brabanlica, 1 (1962) 47-62 met zeer practische voorbeelden. 
58) Fibulareeks 32 (Bussum, 1968). 
59) Gelders Oudheidkundig Contactbericht, (begonnen in 1958), nr. 26 (juni 1965) 1, 
nr. 27 (sept. 1965) 14; Contactblad, 1 (1967/68) 1 (voortgezet onder de titel Holland, 
regionaal-historisch tijdschrift, 1 (1969). 
60) Zie p. 64. 
61) Gelders Oudheidk. Contactber., nr. 56 (maart 1973) 5-7. 
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Bijlage *) 

PUBLICATIES VAN DE VERENIGINGEN 

FLEHITE (1878): (Jaar)verslag(en) (van de Oudheidkundige Vereeniging) Flehite, 
1882-1920, 1925-1933; hierin vrijwel steeds ook een of meer artikelen. 
Een aantal reproducties en gravures als premieplaten. 
Publicaties van de Oudheidk. Ver. Flehite te Amersfoort: 
1. Weer-klank. Opstellen over de geschiedenis van Amersfoort e.o., aangeboden aan D. 

H. Huygen. (Amersfoort. 1962). 
2. C. A. VAN KALVEEN. Onderwijs te Amersfoort 1806-1860 (Amersfoort. 1964). 

Flehite, tijdschrift voor verleden en heden van Oost-Utrecht, 1 (1964/65)- . . .. 

NIFTARLAKE (1912): Jaarboekje van het oudheidkundig genootschap „Niftarlake'', 
1913- . . . . 
Register op de Jaarboekjes 1913-1946 v. h. o. g. N. (artikelen geografisch gerangschikt; 
personalia, besproken literatuur en tentoonstellingen, inhoud bibliotheek, statuten en 
reglement, excursies). 

VAN DE POLL-STICHTING (1951): Bronnen voor de geschiedenis van Zeist, dl. I bij
eengebracht door Ph. J. C. G. van Hinsbergen (Assen. 1957). dl. II door Ph. J .C. G. van 
Hinsbergen (t), J. C. Andries en A. Graafhuis (Assen. 1964). 
PH. J. C. G. VAN HINSBERGEN. Overzicht van de bezittingen der „Van de Poll-Slich
ting" Ie Zeist (1953 ', 1961 2; stencil). 
J. PH. DE MONTÉ verLOREN. De geschiedenis van de Zeisier Dorpstraat (lezing 
1953; stencil). 
H. MARTIN, De ontdekking van een oude rivierschoeiing bij het postkantoor te Zeist 
[lezing 1954; stencil]. 
W. GRAPENDAAL, De buurtschap Attsterlitz [1954; stencil]. 
(Hieruit: ..Fragmenten uit de geschiedenis van de buurtschap Austerlitz". Jaarboek Oud 
Utrecht, 1970, 133-153; als overdruk in deze brochures verschenen). 
A. W. VAN DE BUNT. Willem Adriaan van Nassau, de stichter van het Slot van Zeist 
(lezing) [1955]. 
A. W. VAN DE BUNT, Cornells ScheUingcr, de burger-vrijheer (lezing. 1956). 
W. VAN ITERSON, Heerlijke rechten in het algemeen en de heerlijkheid Zeist in het 
bijzonder (lezing. 1958; stencil). 
W. VAN ITERSON, Hoe heeft Zeist zijn vroegere dorpsgronden verloren? (lezing, 1960; 
stencil). 
A. W. VAN DE BUNT. Ongewenst koninklijk bezoek aan Zeist (lezing. 1963). 
M. A. SCHIMMEL en C. L. TEMMINCK GROLL. Het Zuster plein en het Broeder
plein van de Evangelische Broedergemeente te Zeist (overdruk uit het Bulletin van de 
Kon. Ned. Oudheidk. Bond, 69 (1970) 1-13). 
[K. W. Galis], Catalogus van de bibliotheek van de Van de Poll-stichting te Zeist (1917); 
Ie supplement (1972). 
Drie reproducties van kaartjes, een reproductie van De Beyers gezicht op Zeist 1748, 
reproducties van oude prentbriefkaarten. 
Bulletin van de Van de Poll-stichting, 1 (1971)-. . . . 

OUD WOUDENBERG (1955): R. F. P. DE BEAUFORT en LOUIS H. JANSEN. Over 
geschiedenis en volksleven van Woudenberg. Stad en Dorp. 9 (Den Haag. 1969). 

STICHTS-HOLLANDSE HISTORISCHE VERENIGING (1957 begonnen als Histo
rische Vereniging Woerden): 
Mededelingen van de Historische Vereniging Woerden en omstreken, nrs 1-14. (1958-
1965), (stencil); 

*) Zie noot 37. 
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voortgezet onder de titel: 
Heemtijdinhen, orgaan voor de slrcekgeschiedenis van het Slichts-Hollandse grensge
bied, uitgaande van de Historische Vereniging Woerden en omstreken, nrs. 15-25 (1965-
1969); 
voortgezet onder de titel: 
Heemtijdinghen, orgaan van de Slichts-Hollandse Historische Vereniging voor het Land 
van Woerden, Montfoort en IJsselstcin, 6 (1970)- . . .. 
Stichts-Hollandse Bijdragen: 

1. N. PLOMP. Oranje en Montfoort (1967) (op het omslag nog genoemd Woerdense 
Bijdragen. 1). 

2. J. G. M. BOON e.a.. Boreft in vroeger tijd. Grepen uit de historische ontwikkeling 
van Bodegraven (1967). 

3. J. G. M. BOON, Prentwerk naar 18e cetiwse tekeningen van dorpen, kastelen en 
kerken in westelijk Utrecht (1967). 

4. J. G. M. BOON, Schets van het lager onderwijs te Harmeien (1968). 
5. J. G. M. BOON e.a., Langs de Linschoten. Grepen uit de historische ontwikkeling 

van dorp en rivier (1969). 
6. Lopik nu in 22 tekeningen. Tekeningen Chris Schut, tekst J. G. M. Boon (1969). 
7. L G. M. BOON, IJsselstcin voor en na 1900. Woord en beeld over de historische 

ontwikkeling gedurende het tijdvak 1880-1920 (1969). 
8. JOH. JANSEN. Van achter de oude schandpaal. De ontwikkeling van het stads

beeld van Woerden in woord en beeld [1969], 
9. J. G. M. BOON, Harmeien op weg van oud naar nieuw (1970). 

10. J. G. M. BOON, Beknopte geschiedenis van een oude dorpskerk (N.H. kerk Ben
schop) (1970). 

11. J. G. M. BOON m.m.v. H. W. LUXEN, Hoenkoop in verleden en heden (1970). 
12. C. J. VAN DOORN, 50 jaar H.B.S. in Woerden (1970). 
(Stichting Stichts-Hollandse Bijdragen 1971) 
13. N. PLOMP, Woerden 600 jaar stad (1972) 
14. J. F. A. MODDERMAN, Bodegraven in 1672 (1972). 
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