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HISTOR]SCH BOERDERIJ-ON}XRZOU{.

Voor d"egeiren, dj-e aan hi.storisch boerdeïij-ond.erzoek wil-
1en d.oen, is er een boek verschenen, dat hen hierbij kan
helpen. De schrijver is de heer B. Wander, bibfiothecaris
van het Nederlands Openluchtmuseum te Arnhem. Hii heeft
hierin de titels van alle boeken en tijd.schriftêxtikelen ,die van 1960-1970 versehenen over bovengenoemd. onderwerp,
verzameld.

De literatuur over de afzohd.erlijke boerderijen is per
provincle gêrubriceeïd, waarbij aparte rubrieken aIs 'tl,ané{s
d.e oostgrens" en 'rle Zuidelijke Nederland.ênrtzi jn toegevoegd.
Een register van peïs o ollsne,nen, geografiÊche namen en onder-
werpen maakt het geheel geroakkelijk toegankelijk.

Een zeer bïuikbare publicatie, die een lacune uitstekênd
opvult. De titel fuidt: B.ly'andeï, Blbhirografisch lïistorlsch
Boerderij-onderzoek. Arnhem 1971,Tóezending na storting van
f 8,25 op giï'cnr. 8!10)8 van de Stichting Historisch Bcerd.e-
rij-onderzoek, lrrnhem.

' lil. H. J . Pennings .

ENrGa- ARTïKjILEN V:iN HET RXGLEX{ENT VrlN tE SINT TEUiVNIS-SCEUTíïr 1í9;5-
I{et opschrÍft }uidt I Karte of F,egels van den wljd. rrer-

naerden en zeer doorluchtige Gilde van den H.Antonius en
d.en kloeknoedlgen llartelaar en Ri-der Sebastianus binnen Ge-
mert.

l{et eigenlijke reg}enênt vangt dan a}d.us aan;
rrÀIzoo in d-e voorgaand.e oude tijden en buiten nemorie van

menschen bine dle vrije ïíeerfijkèeid cêmert bij den tempo:
reele Heere toenmaals tot Gemeqt wezend.e uit merkelijke
considerablle redenen ri3pen-ïáád- en d.ileberatie is opge-
stigt eene Gild of Schuterij ord.ienairelijk genaamd. St. An-
tonius Schut en op diè keuren en breuken ordonantiën Stat-
tuten hler onder geexprirneerd en gespeci.ficeert staand.er'.

Artikel '1 luidt a]dus: 'rln den eersten zaL die Íoorz.
schutterij tot nood.zakelijkê dienst hebben twee Dekenen
daar van den eenen zal dienen en bekleed.en het Dekens an0pt
voor d.en tijd van een jaar en hetzelve een jaar bi.i hem
voldient zi jnd.e zal als dan de zel_fde Deken daar en boven
als noch den tijd van een jaar blijven diett-en en dat noch-


