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Het Mededelingenblad wordt gedrukt! 

In Februar i 1948 verscheen als eerste publicatie van onze Veren i 
ging de eerste aflevering van ons „ M e d e d e l i n g e n b l a d . H e t in le idend 
woord zeide, wat het doel was n.I. om meer contact tussen de leden 
en onze Veren ig ing te brengen. H e t b l ad zou bevatten verenigings-
nieuws, dus aankondigingen en verslagen van bijeenkomsten en jaar
verslagen. Daarnaast historische artikelen en berichten. E e n soortgelijk 
b l ad dus als het door onze zustervereniging uitgegeven „ M a a n d b l a d " 
van „ A m s t e l o d a m u m ' . A l l e e n onze nog jonge vereniging moest, 
waar de uitgave een proef was, z ich beperken tot een gestencild b lad , 
dat op ongeregelde tijden u i tkwam. 

Z o zijn sinds begin 1948 twaalf nummers verschenen. In alle be-
scheidenheid meent de redactie, dat het b lad aan de verwachtingen 
heeft beantwoord. Behalve het Verenigingsnieuws zijn een flink aantal 
lezenswaardige historische opstellen onder de ogen van onze lezers 
gebracht en men heeft steeds met belangstell ing van de inhoud kennis 
genomen. 

D i t alles geeft moed voor de toekomst en zo heeft het bestuur van 
„ V i g i l a t e " besloten om, te beginnen met dit nummer het Medede l in 
genblad te drukken. H e t wordt dan gemakkelijker de bladen te bewa
ren en nu de bijdragen i n aantrekkelijker en meer blijvende vorm 
gepubliceerd worden, zul len onze medewerkers ons wel niet i n de 
steek laten. 

W i j hebben zelfs de i l lusie, dat andere historische verenigingen i n 
Z u i d - H o l l a n d — wij denken aan „ D i e H a g h e " en „ R o t e r o d a m u m " — 
ons streven zul len begunstigen. Eendracht maakt macht! Z o u het niet 
mogelijk zijn dat verschillende verenigingen, die elk voor z i ch niet i n 
staat zi jn naast een jaarboekje een mededelingenblad uit te geven dit 
samen deden? Naarmate de oplage groter is, worden de kosten naar 
verhouding geringer en men kan dus samen beter slagen. 

W i j hopen dus, dat dit b l ad i n ons gewest z i ch een blijvende plaats 

za l veroveren en sturen met het uitspreken van deze wens ons eerste 

nummer i n zee. 

D E R E D A C T I E 
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5 JULI 1952 

5 Juli 1952 bestaat de vereniging vijf jaar. De bedoeling is dit eerste 

lustrum feestelijk te herdenken, en wel in de plaats van oprichting 

onzer vereniging, t.w. Dordrecht. 

Moe dit zal geschieden wordt nog nader me deqedeeld. Dat het 

echter iets goeds wordt is zeker. Wij willen dus reeds nu met enige 

aandrang aan onze leden verzoeken 5 JULI 1952 voor „Vigilate" vrij 

te houden. 

uGn 

Jaarverslag 
van Je Historiscne Vereniging voor Zuid Holland 
onder de zinspreuk „Vig i l a t e Deo Confidentes" over net jaar 1951 

De van voldoening getuigende toon, waarin in het vorige jaar het 
jaarverslag geëindigd kon worden, omdat gebleken was dat er een 
vaste kern was gevormd, kan voor het jaar 1931 volgehouden worden. 
In de eerste plaats omdat het ledental een goed stuk omhoog ging. 
Aan het eind van het jaar was het aantal gewone leden 554, terwijl 
zich met ingang van 1 Januari 1952 nog 9 leden hadden opgegeven, 
zodat het aantal thans 363 is; het aantal buitengewone leden liep op 
tot 82, een vooruitgang van resp. 142 en 4. Van de mogelijkheid van 
gecombineerd lidmaatschap van Delf ia Batavorum en Vigilate — het
geen volgens besluit van de voorjaarsvergadering te Naaldwijk moge
lijk was geworden — maakten 44 van de 142 nieuwe leden gebruik. 
Niet onvermeld moge worden, dat ook de Provincie Zuid-Holland als 
buitengewoon lid toetrad, een bemoedigend teken! Helaas moest de 
Vereniging 3 van haar leden door de dood verliezen, een 16-tal leden 
zag zich genoopt voor het lidmaatschap te bedanken. De groei van 
de Vereniging is voor een groot deel te danken aan het enthousiasme 
van de leden, die zich de moeite getroostten om voor haar in hun 
omgeving propaganda te maken. Het bestuur deed hiertoe een beroep 
op een aantal van hen, door hun enige brochures, waarin het doel en 
streven van de Vereniging kortelings werd uiteengezet, en een drietal 
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exemplaren van de Zuid-Hollandse Studiën toe te zenden, met het 
verzoek hier mede aan het werk te gaan. Een woord van dank voor 
de bereidwilligheid om aan de roepstem van het bestuur gevolg te 
geven is dan ook zeker op zijn plaats. 

Het zou echter onjuist zijn, de groei en bloei van de Vereniging 
alleen te beoordelen naar het ledental, daarnaast zijn er nog andere 
activiteiten die er voor bepalend zijn of men met een zekere voldoening 
op een verlopen jaar kan terugzien. Een belangrijk feit was, dat in de 
allereerste dagen van het jaar de ie bundel van de Zuid-Hollandse 
Studiën het licht zag. Weliswaar was het hiervoor verrichte werk 
activiteit van 1950, maar op de tafel bij de leden kwam zij pas in 
1951; bovendien was de kennismaking met de bundel voor velen onge
twijfeld een aanleiding om lid te worden. Een andere publicatie was 
de reproductie van een kaart van Holland door Joan Blaeu in 1608 
uitgegeven, die aan alle leden werd toegezonden, en die ook verkrijg
baar werd gesteld voor leden van zusterverenigingen. Het Mede
delingenblad verscneen in het afgelopen jaar twee maal, al was het 
tweede nummer door vertraging bij het drukken pas na de jaarswisse
ling klaar. D e leden van de Vereniging kwamen driemaal bijeen, de 
eerste maal op 6 Apri l te Naaldwijk in voorjaarsvergadering. N a 
afdoening van de huishoudelijke zaken, werd de aandacht geconcen
treerd op deze Westlandse gemeente, waar inderdaad voor de historie
minnaar aantrekkelijke zaken te vinden bleken en waar kerk, hofje en 
de zich in dat hofje bevindende verzameling van historische gedenk
waardigheden werden bezocht. De tweede maal kwam men op 25 Juni 
1951 te Rotterdam bijeen, vanwaar uit de excursie over het eiland 
Voorne en Putten vertrok. Achtereenvolgens werden hierbij Geervliet, 
met raadhuis, kerk en (de oude) omwalling; Hellevoetsluis met Prin
senhuis en Marinewerf en den Brielle, met raadhuis, plaatselijke ver
zameling van oudheden, kerk en diverse oude huizen bezocht, terwijl 
de dag met een boottocht van Brielle naar Rotterdam werd besloten. 
De derde maal, dat men bijeenkwam was 5 November, en wel voor 
de najaarsvergadering, die in Maassluis plaats had. Ook hier waren 
weer kerk en raadhuis de bezienswaardigheden, die werden bezocht, 
maar ook het Gemeenlandshuis van Delfland, het zakkendragershuisje 
en diverse oude gevels. 

Het bezoek aan deze bijeenkomsten was bevredigend; tot het wel
slagen er van heeft zeer zeker ook in hoge mate bijgedragen dat er 
steeds personen bereid gevonden werden om het bezoek aan beziens-
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waardigheden met een causerie in te leiden en bij de rondgang toe
lichting te geven. Met name moge hier genoemd worden de heer 
Van de Marei, die over Naaldwijk vertelde en de heer Blom, die 
zich verdienstelijk maakte bij de kennismaking met Maassluis. Een 
groot voorrecht was het bovendien, dat Professor Ozinga bereid was 
in Maassluis de bouwgeschiedenis van de kerk toe te lichten. Naast 
deze met name genoemden zijn er echter nog vele anderen, die de 
bezoekers in hun plaatsen de weg wilden wijzen en die de leden van 
de Vereniging hierdoor aan zich verplicht hebben. Met grote voldoe
ning mag er nog gewag van worden gemaakt, dat de Vereniging ook 
de nodige officiële erkenning vindt. Groot is de belangstelling en 
medewerking van de besturen van de gemeenten, waar de Vereniging 
bijeen komt, waarbij die gemeentebesturen zich zonder uitzondering 
steeds uitermate beminnelijke gastheren betonen. Doch ook op hoger 
niveau bleek waardering te zijn; de provincie trad toe als buiten
gewoon lid en de Staatssecretaris van O.K. en W . toonde grote waar
dering voor de Zuid-Hollandse Studiën. 

Bij de organisatie van de Academiedagen 1931 te Middelburg was 
ook onze Historische Vereniging betrokken, terwijl de voorzitter werd 
uitgenodigd deel te nemen aan een bijeenkomst van de Naamkunde 
Commissie van de Koninklijke Nederlandse Academie van Weten
schappen. 

De heer Mr . Hommes legde, in verband met het verstrijken van 
zijn termijn zijn functie als penningmeester neer; de ledenvergadering 
koos in zijn plaats de heer Mr . Dietz, terwijl ook de heer Verburg in 
het bestuur werd verkozen. 

Wanneer men het jaar beschouwt dan is de totale indruk zeker die 
van een actieve vereniging, er mag van een gezonde bloei gesproken 
worden. Toch blijft er nog zeer veel te doen over, vóór dat werkelijk 
de vereniging volkomen aan haar doel beantwoordt. De verheugenis 
over de bloei ga dus gepaard met de overweging, dat de vereniging 
nog slechts aan een begin staat. 
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Verslag van Je vergadering 
van de Historische Vereniging voor Zuid Holland 
onder ae zinspreuk: „Vig i l a t e Deo Confidentes" 
op Zaterdag 16 FeLrnari 1952 in net Prinsennof te Delft. 

Even na 2 uur zijn in de bovenzaal van bet Prinsenhof ongeveer 
6o led en van de Vereniging verzameld. Alvorens de voorzitter de 
vergadering officieel opent, heet de heer Mr. Phaff, waarnemend 
directeur van het Prinsenhof, de aanwezigen hartelijk welkom in zijn 
gebouw. Het verheugt hem, dat ook de Historische Vereniging haar 
vergadering met een bezoek aan deze tentoonstelling heeft willen 
doen samenvallen. De tentoonstelling is tot stand gekomen door 
samenwerking van een museum en een archief en het feit, dat in de 
eerste week reeds plm. 2000 mensen haar bezochten, bewijst wel dat 
ze een succes was. De sombere verwachting, dat deze tentoonstelling 
vervelend zou zijn, omdat een archief en een museum nu eenmaal 
geheel verschillen, is gelogenstraft, en al zijn archiefstukken dan op 
zich zelf geen museumstukken, men heeft ze toch zo weten te arran
geren, dat het pakt. Daarom verzoekt de heer Phaff de aanwezigen 
ook in het bijzonder aan de museumtechnische kant, de opstelling, 
aandacht te schenken. 

De voorzitter bedankt de heer Phaff. Het verheugt de Vereniging 
weer in Delft en in het Prinsenhof te zijn, en hem, als archivaris in het 
bijzonder, omdat in dit gebouw de mooie stukken van het Algemeen 
Rijksarchief zo fraai uitkomen, een mogelijkheid die helaas het op 
doelmatigheid ingestelde gebouw aan het Bleyenburg mist. 

Gaarne begroet de voorzitter de heer Ir. Wittenberg, lid van Gede
puteerde Staten der provincie; de belangstelling van de provincie is 
steeds een reden tot verheugenis. Dankbaar is hij ook voor de aan
wezigheid van de Voorzitter van het Genootschap „Delfia Batavorum . 
Met grote belangstelling heeft hij de vorige avond een bijzonder inte
ressante vergadering van het Genootschap bijgewoond en eens te meer 
overtuigde dit hem er van hoe bijzonder veel nut levendige kringen 
van ter plaatse in geschiedenis geïnteresseerden kunnen hebben. Ten
slotte wil hij de heren Verburg en Dietz, die voor het eerst hun plaat
sen achter de bestuurstafel hebben ingenomen, welkom heten. 
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Het jaarverslag wordt na voorlezing goedgekeurd, eveneens het in 
het Mededelingenblad gepubliceerde verslag van de najaarsvergade
ring te Maassluis. 

Nadat de commissie tot nazien van de boeken haar verslag heeft 
uitgebracht, wordt het verslag van de penningmeester goedgekeurd en 
deze eervol gedéchargeerd. 

De voorzitter wijst er op dat 5 Juli de dag is waarop de Vereniging 
haar eerste lustrum kan herdenken. Getracht zal worden dit enigszins 
luisterrijk te doen geschieden; aan de leden wordt verzocht deze dag 
daarvoor reeds te reserveren. 

Op de vraag van de heer Pont of er met andere historische vereni
gingen al een basis van samenwerking bestaat als met Delfia Bata-
vorum, deelt de voorzitter mede dat daarnaar wel wordt gestreefd, maar 
dat resultaten nog niet zijn bereikt. Bij de uitgave van de kaart van 
Holland is met de andere verenigingen prettig samengewerkt. 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering. 
Hij blijft echter aan het woord en leidt het vervolgens op het pro

gramma staande bezoek aan de tentoonstelling „150 Jaren Rijksarchief 
met een korte causerie in. Hierin vertelt hij het ontstaan en het doel 
van het Rijksarchief, en welke gedachten aan deze tentoonstelling 
ten grondslag liggen en wat men er mede als tastbare vorm van wat 
het archiefwezen inhoudt tot verwezenlijking heeft willen brengen. 
Men moet echter vooral niet denken, dat een archief een museum is. 
De tentoonstelling toont alleen wèl aan, welke grote rijkdommen voor 
de kennis van het verleden er in de archieven worden bewaard en de 
heer Van 't Hoff wil er dan ook bij alle aanwezigen, die een functie 
bij een bestuursorgaan, hetzij van de overheid, hetzij van een water
schap, hetzij anderszins, bekleden, op aandringen om de grootste zorg 
juist aan de archieven te willen besteden! 
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Nerveuze dag in 1811 voor Oudewater 

Keizer Napoleon en zijn gemalin 
kwamen op bezoek 

Maar Je keizer tleef in zijn koets 
en Je keizerin keek niet op of om 

De. Maire (Burgemeester) van de stad Oudewater moet stellig wel 
wat uit zijn evenwicht zijn geraakt door een brief, gedateerd 6 Septem
ber i8tt, die hij van zijn chef, de sous-prefect (onderprefect) baron 
van Tuyl van Serooskerken, nog diezelfde dag ontvangt. In die brief 
wordt hem meegedeeld, dat Oudewater bezoek heeft te verwachten 
van keizer Napoleon en diens gemalin. De sous-prefect schrijft, dat „de 
nabij zijnde heuchelijke aankomst van hunnen Majesteiten, waai-van 
ik Ued. door mijn confidentiële (vertrouwelijke) circulaire van heden 
informeer, vordert, dat men de meest gepaste maatregelen moet nemen . 
Verder schrijft hij, dat „het een onvermijdelijke verplichting is, dat in 
iedere stad, in ieder dorp of gehucht, alwaar H.H.M.M. passeren, 
Eerebogen worden opgerigt en dat (hij) moet zorgen, dat de bevolking 
(zijner gemeente) zich op de passage bevindt. Dat overal de nationale 
vlag worde uitgestoken en de couleuren van het Franse rijk door de 
wind wapperende aan de held de standaarden der overwinning her
inneren . 

Huldebetoon werd geënsceneerd 
De laatste zin is wat wonderlijk in elkaar gedraaid, maar de burge
meester zal stellig de bedoeling wel hebben begrepen. Terstond moet 
hij een programma voor de feestviering opstellen en dat met spoed 
aan de onderprefect toezenden. 

In dezelfde brief wordt ook een hartig woordje gesproken over „de 
takken van administratie", waarvan het functionneren zo hier en daar 
blijkbaar nog al iets te wensen overlaat. De burgemeester heeft zijn 
„aandrang", dat deze takken van administratie hun plicht doen „te 
verdubbelen". 

Het is duidelijk, dat de onder-prefect er niet helemaal gerust op is, 
of de keizer overal wel even enthousiast zal worden begroet. Bovendien 
wil hij wat betreft het functionneren van de administraties in zijn 
departement tegenover de keizer, die ten opzichte van hen, die nalatig 
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waren in de vervulling van hun plichten, ongemakkelijk van leer kon 
trekken, een goed figuur slaan. 

De onderprefect zet een dikke stok achter de deur, want als de 
zaken niet goed marcheren, dan zal hij „op de private kosten van de 
nalatige burgemeesters commissarissen zenden", die daarop orde moe
ten stellen. Daarentegen zal hij van hen, die blijk geven van bijzondere 
ijver „gewag maken . 

Daags na de ontvangst van de brief van 6 Sept. ontvangt de burge
meester weer een brief van de onderprefect, die al evenzeer te denken 
geeft en een zeker licht Iaat vallen op de toestanden in die dagen. In 
deze brief wordt hem opgedragen eens poolshoogte te nemen of de 
Ieraren der „onderscheiden godsdienstige genootschappen" wel vol
doende hun plicht verstaan om in hun preken de hoorders op te wek
ken, dat de „Souverein wordt geëerbiedigd" en men getrouw de lands
wetten gehoorzaamt. Bovendien moet hij nagaan of deze Ieraren in 
het bijzonder de conscrits (de jonge mannen, die door loting aange
wezen zijn, om straks in het Keizerlijk leger te dienen) wijzen op hun 
„plicht tot onderdanigheid" en hun roeping om zich in de „militaire 
dienst te bekwamen". 

Het gaat heel goed, aldus de burgemeester 

Er was werk aan de winkel voor de burgemeester en het moet gezegd, 
over diens dienstijver zal de onderprefect zich niet te beklagen heb
ben gehad. 

Op 8 September 1811 heeft de burgemeester het feestprogramma al 
in elkaar gezet en dit wordt met bekwame spoed aan de onderprefect 
doorgezonden ter kennisneming en beoordeling. Bij een aparte brief 
deelt de burgemeester op dezelfde dag ook al mee, dat zijn chef ten 
aanzien van de gedragingen van de „leeraren der onderscheiden gods
dienstige genootschappen" geen zorgen behoeft te hebben. Hij kan 
wel geen copieën van de preken opzenden, waarom de onderprefect 
gevraagd had, want de predikanten waren niet gewoon hun rede
voeringen „geheel uit te schrijven", maar hij weet uit eigen ervaring, 
dat alles in orde is. Als het pas geeft worden de conscrits opgewekt 
om „zich in de militaire stand te bekwamen". In de slotzin krijgen 
de predikanten een grote pluim op de hoed gestoken, want de burge
meester schrijft: „Het zijn de leeraren dezer stad, wier gedragingen in 
deze tot goede voorbeelden kunnen verstrekken . 

W a t zou de onderprefect meer kunnen wensen? Hoe de gevoelens 
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van het gewone volk zijn schrijft de burgemeester niet. Dat echter ook 
in Oudewater de ijzeren vuist van de keizer zwaar drukt, staat vast. 
De touwfabricage lijdt een kwijnend bestaan, omdat tengevolge van 
het door Napeleon ingevoerde continentaal stelsel de scheepvaart stil 
ligt. En van die scheepvaart moet men het het voor de levering van 
touw en netten toch hebben. Bovendien zullen de ouders, hun zoons, 
die in het leger werden ingelijfd, met angst en vreze hebben zien ver
trekken. Straks zullen ook jongens uit Oudewater in de Russische 
steppen een ellendige dood vinden. Neen, ook in Oudewater wordt in 
stilte morrend gezucht onder het bewind van de Corsicaanse tiran. 

Ik keer terug tot het programma voor de feestviering, zoals de bur
gemeester dat in elkaar heeft gezet. Deze bericht, dat vier erepoorten 
zullen worden opgericht, het carillon zal spelen, van de publieke ge
bouwen, schepen en molens zal de vlag wapperen, een erewacht uit 
de burgerij zal worden geformeerd, de stad zal worden geïllumineerd, 
de sleutels zullen op de gewone wijze worden aangeboden, terwijl als 
laatste punt wordt genoemd, dat „eenige meisjes in het wit gekleed 
zich zullen vereenigen om naar omstandigheden te handelen . 

Oproep aan burgerij: wees lief 
Nog dezelfde dag wordt van de pui de volgende publicatie voor

gelezen en aange plakt: 
„De Maire der stad Oudewater, in zekere verwachting dat door de 

ingezetenen dezer gemeente de nodige maatregelen zullen worden ge
nomen om bij de aanstaande komst van H.H.M.M. den Keizer en 
Keizerin, binnen of in de nabijheid dezer stad alle blijken van ver-
knogtheid door openlijke daden aan den dag te leggen, noodige met 
deze een ieder welke in particulier de maatregelen door Maire ter 
viering van dit feest reeds genomen en verder te nemen zal willen 
bevorderen, hiermede ten spoedigste te beginnen; in het bijzonder 
noodigl hij diegene der jonge meisjes welke zoo bijzonder geschikt zijn 
tot het maken van versierselen, eerebogen etc. om zich in twee of meer 
gezelschappen te vereenigen en nog heden met het voornoemde werk 
te beginnen, zullende voor een en ander de nodige ingrediënten (beno
digdheden) bezorgd worden en opdat dit met orde geschiede zal een 
der oudste van genoemde meisjes met de Directie worden belast. 

Inwooners van Oudewater 
Ond erschraagd de pogingen van jye ] V J a i r e voorn. 

J. J. MONTIJN". 
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B i j e e n t w e e d e p u b l i c a t i e w o r d e n d e g e w a p e n d e b u r g e r s o p g e r o e p e n 

o m o p 9 S e p t e m b e r 1811 te 3 u u r i n d e n a m i d d a g o p h e t s t a d h u i s te 

k o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e e r e w a c h t . 

B e h a l v e h e t p r o g r a m m a v a n d e f e e s t v i e r i n g , d a t i n d e F r a n s e t a a l 

m o e t z i j n g e s t e l d , m o e t d e M a i r e o o k e e n b e g r o t i n g v a n d e k o s t e n 

i n z e n d e n . 

D e z e l u i d t : 

V o o r vier Eerepoorten binnen en buiten deze stad ƒ 346 

Illuminatién publieke gebouwen , 126 

V o o r d e gewapende burgers na afloop van het feest, Wijn, etc. „ 84 

Een klein onthaal van i2 jonge meisjes, bestemd om Hare 

Majesteit de Keizerin te begroeten ,, 29 

Douceur voor de klokkenspeler ,, iO 

Idem klokkenluiders 10 

V o o r twee nieuwe vlaggen ,, 80 

V o o r adsistentie bij de Politie en illuminutie etc 45 

V o o r het vergulden der sleutels etc , 50 

Onvoorziene uitgaven ,, 220 

ƒ f200 

N a g o e d k e u r i n g v a n d e z e b e g r o t i n g m a g d e m a i r e o v e r d e b e n o d i g d e 

g e l d e n b e s c h i k k e n . 

Bezoek was gauw gebeurd 

O p 2 7 O c t o b e r ( een Z o n d a g ) i s d a n d e d a g a a n g e b r o k e n w a a r o p 

h e t b e z o e k v a n d e k e i z e r k a n w o r d e n t e g e m o e t g e z i e n . D e b u r g e m e e s t e r 

hee f t er e e n u i t v o e r i g v e r s l a g v a n d o e n o p n e m e n i n d e n o t u l e n . O p 

d e Z a t e r d a g a a n h e t b e z o e k v o o r a f g a a n d e hee f t h i j a l l e n , d i e e e n t a a k 

h e b b e n , n o g e e n s b i j z i c h g e r o e p e n o p h e t s t a d h u i s v o o r e e n b e s p r e k i n g . 

T e 9 u u r v e r t r e k t v a n h e t s t a d h u i s e e n i l l u s t e r g e z e l s c h a p . V o o r o p 

g a a t d e b o d e , d i e o p e e n s a t i j n e n k u s s e n d e p a s v e r g u l d e s t a d s s l e u t e l s 

d r a a g t . D a a r a c h t e r d e m a i r e , d e a d j u n c t - m a i r e e n d e g e m e e n t e r a a d . 

Z i j b e g e v e n z i c h n a a r d e e r e p o o r t , d i e o p g e s t e l d i s b u i t e n d e I J s s e l -

p o o r t a a n I J s s e l v e r e , w a a r d e g e w a p e n d e b u r g e r w a c h t is a a n g e t r e d e n . 

E e n k w a r t i e r l a t e r v e r s c h i j n t d a a r o o k d e k e r k e r a a d v a n d e H e r v . 

G e m e e n t e m e t d e p r e d i k a n t d s R o m e r . D e b u r g e r w a c h t z o r g t „ v o o r 

o r d e o n d e r d e s a a m g e v l o e i d e m e n i g t e " z o v e r m e l d t h e t v e r h a a l . 
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Lang behoeven de autoriteiten niet te wachten, want te ongeveer 
10 uur komt de koets van de keizer in zicht. „De trom wordt geroerd' 
en „de geweren worden gepresenteerd". De keizer doet de koets bij de 
maire stilhouden, die een toespraak zal houden. 

Vrij vertaald uit het Frans luidt die toespraak: Sire, doe de stad 
Oudewater de eer aan de stadssleutels te aanvaarden. De vervulling 
van deze plicht is ons aangenaam en stemt geheel overeen met onze 
wensen. Wees overtuigd, sire, van onze zorg en liefde voor het keizer
rijk (I'empire). Ik veroorloof mij in het bijzonder Uwer majesteits be
langstelling in te roepen voor onze stad, die hoewel klein, sedert vijf 
eeuwen diende als fortificatie van Holland. 

W i j hebben geen enkel verzoek te doen, Sire. De touwbanen, die 
de welvaart van deze stad be'ekenen, werken voor de schepen van de 
marine . 

Volgens het verslag zou de keizer deze van te voren opgestelde toe
spraak „zeer oplettend" hebben aangehoord. Hij informeert naar de 
bevolking, de lijnbanen en de toestand van de vestingwerken. Aange
zien de keizer bekend staat als iemand, die een ongelofelijke kennis 
van details bezit, behoeft dit laatste niet te verwonderen. Als de maire 
is uitgesproken komt ook ds Römer naar het portier, die de keizer moet 
inlichten over de kerken. 

Het verhaal vervolgt dan: „Nadat Zijne Majesteit zijn genoegen 
betuigd had, zoals ook bleek door de minzaamheid waarmede hij sprak, 
is hoogstdezelve onder het geroep van Leve de Keizer, vertrokken . 

Het oponthoud aan de grens van Oudewater heeft maar kort ge
duurd. De keizer is al vertrokken wanneer ook de beide pastoors, resp. 
van de R .K . kerk en de kerk van de Oud Bisschoppelijke Clerezy arri
veren. De eerste, zo staat vermeld, „in costuum" en de laatste „zonder 
costuum", waarmee wel bedoeld zal zijn in en zonder ambtsgewaad. 

Keizerin reed door 

N u is het wachten op de keizerin. Het is te hopen geweest, dat het 
weer wat heeft meegewerkt, want dit wachten duurt lang. Pas twee 
uur later, te ongeveer 12 uur, komt ook haar rijtuig in zicht. De twaalf 
meisjes in het wit, die speciaal voor hare majesteit zijn bedoeld, zijn 
inmiddels ook aangekomen. De keizerin trekt zich echter van al het 
eerbetoon geen steek aan. Blijkbaar heeft zij haast, of vindt het niet 
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de moeite waard om er kennis van te nemen hoezeer men zich heeft 
uitgesloofd. Zonder stil te houden rijdt zij door. 

De spijt hierover komt duidelijk om de hoek kijken, wanneer het ver
haal vermeldt: „Niettegenstaande enige pogingen om haar de hulde 
van een en ander te doen, vervorderde hoogstdezelve hare reis". Daar 
waren de kinderen nu zo keurig voor in het wit gestoken en hadden ze 
zo hard gewerkt aan de „versierselen . De burgemeester kan zijn speech 
in z'n zak houden. A a n de verdere feestviering heeft de teleurstelling 
over de weinige belangstelling van de keizerin geen afbreuk gedaan, 
want het verhaal vervolgt: „Deze dag is voorts in vreugde doorge
bracht. Des avonds zijn de maire, de adjunct-maire, de municipale 
raad (de gemeenteraad) alsmede alle de Ieraren der onderscheiden 
kerkgenootschappen op het stadhuis bij den anderen (bijeen) geweest 
in de gulste vrolijkheid en eensgezindheid enige toasten door de maire 
ingesteld drinkende. De officieren en verdere leden der gewapende 
burgerwacht zijn in Den Doelen (destijds staande waar nu de R .K. 
kerk staat) op stadskosten op wijn onthaald, zoals ook de gemelde 
meisjes zijn getracteerd' . En dan volgt heel tekenend: „Door geen 
onaangenaam voorval, hoe ook genaamd, is de rust of orde een ogen-
blik gestoord geworden". 

Zou de maire er niet geheel gerust op zijn geweest, dat het ook 
anders had kunnen gaan? 

Tot zover het verhaal over het bezoek van de keizer. 

Het zal niet lang meer duren of donkere wolken pakken zich samen. 
In 1 8 1 3 onderneemt Napoleon de tocht naar Rusland om ook dit 
onmetelijke land aan zich te onderwerpen. Als zeker mag worden 
aangenomen, dat in zijn leger zich ook jongemannen uit Oudewater 
bevinden. Het brandende Moskou dwingt hem tot de terugtocht, die 
in een vlucht verandert en waarbij tienduizenden van zijn soldaten 
de dood vinden. Straks wordt hij door de verbondenen bij Leipzig 
verslagen. En dan begint het in Holland weer te dagen. 

Eind November 1 8 1 3 viert men in Oudewater weer feest en worden 
de vlaggen uitgestoken, maar dan om de vreugde, dat de Fransen het 
land verlaten en men weer vrij is. 

Oudewater. A . W . D E N B O E R 

Dit artikel is wederom afgedrukt met toestemming van de 
Goudse Courant. 
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Oorlogsellende over Let Land van Heusden 
en van Altena in de tachtigjarige oorlog 

I. Verdediging 

D e bewoners van bet L a n d van Heusden en van A l t e n a hebben in 
de laatste wereldoorlog veel ellende en schade door branden, ver
niel ingen en i n u n d a t i ë n van de vijand ondervonden. A l s w i j eens een 
b l ik terugslaan naar de tachtigjarige oorlog, dan zal blijken welk een 
oorlogsellende toen over genoemde landen kwam. Reeds i n 1 5 6 8 werd 
te Heusden een compagnie Albanese ruiters gelegerd onder N i c o l a a 
de Bastro voor rekening van de inwoners. E n i g e van deze ruiiers ver
moordden buiten de Oud-Heusdense poort drie burgers uit Heusden. 
V e l e branden hadden plaats. In het volgend jaar brandde door een 
ontploffing van het buskruit bijna een derde van de stad af. In 1 5 7 2 

zijn vele huizen verbrand, welke i n 1 5 8 7 nog niet waren opgebouwd. 
T o e n de stad Maast r icht , na een beleg van honderd en elf dagen 

op 2 9 J u n i 1 5 7 9 door overste Baldeus werd overrompeld, trok deze met 
zijn leger naar de stad Heusden, om ook deze i n te nemen. M e n was 
hiervan onderricht en in allerijl moest de stad i n staat van verdedi
ging worden gebracht. H e t spreekt vanzelf, dat hieraan i n de laatste 
jaren niet veel was gedaan. E e n rekening van Johan Pels , burge
meester van Heusden, „ b e r o e r e n d e die fortif icatiën der stede van 
Heusden voor d'jaar X V C L X X I X " x ) stelt ons i n staat een en ander 
mede te delen. Pels was door de Staten van H o l l a n d gecommitteerd 
tot de ontvangst en uitgaaf der penningen gedestineerd tot fortificatie 
der stad. 

In opdracht van de Staten van HoIIa nd waren twee fortificatie
meesters bezig om een tekening en bestek van de vesting te maken en 
hierover rapport uit te brengen. A a n g e z i e n deze met de uitvoering van 
h u n opdracht lange tijd bezig waren, w i l den de kastelein, schout, 
schepenen en burgemeester hierop niet wachten en besloten zij een 
aanvang met de werkzaamheden tot verdediging der vesting te maken. 
M e n had ook al een bode uitgezonden met een schrijven aan de lands
advocaat, M r . Pauwels Buys , met het verzoek dat de Staten van H o l -
l and zouden bepalen op welke wijze de defensie van Heusden zou 

1) Inv. oud-arckief van Heusden. 
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worden tot stand gebracht. Doch daar de landsadvocaat van Antwer
pen naar 's-Gravenhage was vertrokken, is de bode geruime tijd onder
weg geweest. 

De eikenbomen vóór de stad werden ter verkrijging van een vrij 
schootsveld omgehakt. Een kapel, staande bij de Wijkse poort, werd 
met de grond gelijk gemaakt. De stadsgrachten werden dieper ge
maakt. Over één ervan werd een brug gemaakt om daarover aarde te 
kruien en daarmede de Plassentoren te vullen. Toen men in October 
in verband met het seizoen meer hulp moest hebben voor de loop
schans werd een bode uitgezonden naar de dorpen in het land van 
Heusden om arbeiders en karren bijeen te brengen. Tot begin van 
Januari 1580 heeft men er aan gewerkt. 

W e hebben niet alle verbeteringen in de verdediging vermeld, doch 
mogen hiermede volstaan. 

Reeds 24 September 1579 waren de Spanjaarden in de omtrek van 
Heusden aangekomen en zij bezetten o.a. Drunen, Vlymen en Enge
len. Door de Gouverneur en de „gemeijne" kapiteinen werd toen goed
gevonden ter bewaring van de stad Heusden als zijnde ,,de frontier 
van Holland" de hoge Maasdijk door te steken, zowel boven als 
beneden Heusden. Ook de dijk in de Nolle tot Hedikhuizen onderging 
eenzelfde lot, met het gevolg dat het land onder water liep. 

II. Vernielingen en water 

W e zullen nu mededelen wat de bewoners van de landen van het 
kwartier van Heusden en van Altena in die jaren hebben ondervon
den. Het is een rekening van Nicolaas Blanckaert, ontvanger van de 
Geestelijke geannoteerde goederen in genoemde kwartieren, anno 
1587 2 ) , die ons hierover enig licht verschaft. 

De ontvanger deelt dan mede, waarom de pachters niet in staat 
waren hun pachtgeld te betalen. 

Op een stuk land te Hedikhuizen had de vijand in 1587, gedurende 
het beleg van Heusden, een schans of fort gebouwd, genaamd 't Kee-
Iaff. Het land was niet alleen geheel uitgegraven, maar verwoest en 
vernield. 

Van de tienden te Engelen kwam niets binnen, aangezien het dorp 
in 1579 door de vijand was ingenomen. Men had daar ook gedurig 

2) Algemeen Rijksarchief, collectie Van Vredenburg, inv. nr. 181. 
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een schans gehad; de meeste inwoners hadden z ich binnen 's-Herto-
genbosch begeven. Deze mededeling v indt zi jn bevestiging i n een ver-
Har ing , afgelegd door twee personen, gecompareerd voor notaris W i l -
Iemsen te Heusden i n September 1592, dat b innen het dorp Engelen 
sedert het jaar 1579 tot 1592 nooit enig bier verkocht of getapt is, en 
dat aldaar gedurende die tijd n iemand heeft gewoond; dat de buizen 
of woonplaatsen geheel afgebrand en gedemolieerd zijn geweest. E e n 
van de comparanten, Gijsbert van Engelen , verklaart dat hij i n 1579 
burgemeester van Engelen is geweest en hij, benevens al de inwoners, 
hun woonplaats hebben verlaten; de andere comparant, Lucas Gen t 
sen van E m p e l , verklaart, dat hij omtrent het voorscreven dorp is 
opgevoed en aldaar heeft gewoond 3 ) . 

D e ontvanger schrijft verder: „overmi ts de verwoestingen des Iands 
van Oudheusden en de kwade natte jaren zijn i n dit l and i n t jaar 
vijftienhonderd zeven en tachtig geen houtgewas verkocht". Eenzelfde 
klacht uit hij over Herp t en Doeveren, waar acht en een half hont 
houtgewas gedurende deze troebelen jaren desolaat en ongebruikt is 
gebleven, „zo het nog tegenwoordig is bli jven l iggen en het onmon
dige weeskinderen toekomt . 

V a n een uiterwaard i n de ban van W i j k was het gewas afgemaaid 

en vernield, het hooi door de jongens van de ruiters gebruikt. 

H e t convent van den D o n c k had l and onder Drongelen verpacht 
aan verschillende personen te Drongelen, Eethen en Meeuwen , doch 
deze hadden met de tegenwoordige verwoesting zeer „diversel ick 
hunne woonplaatsen. 

T e Herpt werden i n 1579 bij de aankomst van de vijand de gebou
wen verbrand en vernield. In 1587 lagen de erven nog ongebruikt, als 
zijnde met zand overlopen. 

O v e r de tijns onder B a b y l o n i ë n b r o e k wordt ook al we in ig goeds 
medegedeeld: de erfgenamen van Stoffel Jordensz. zijn zo „ g e d e p a u -
peert", dat sommigen van h u n haar brood zijn biddende. 

D e ontvanger vervolgt: de raap-, gerst- en korentienden onder B a b y 
lon iënbroek , H i l en onder M e e u w e n , het mannenklooster b innen 
Heusden toebehorende, waren i n 1587 door het hoge water van het 
gehele l and van Heusden met het l and van A l t e n a , niet verpacht. 

A a n Huyber t Petersz. van Ostaijen, wonende te Heusden, werd de 

3) Rechtelijk archief van Heusden. inv. nr. 766. 
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pacht kwijtgescholden over het ongebruik en schade zo door de inun
datie van het water als door het beleg van verscheidene garnizoenen 
i n het fort te Doeveren gelegerd, waardoor de weide zo veel heeft 
geleden. 

A a n H e r m a n Robertsz. te Doeveren als „ h u u r l i n g " v a n gezaaid 
l and met woonhuis en betimmering daarop staande, en een stuk l and 
daarbij liggende, toebehorend het meergenoemd mannenklooster, werd 
eveneens de pacht kwijtgescholden, over het niet gebruik en schade 
bij hem geleden, zo door garnizoenen b innen Heusden, als van hun, 
die i n het fort van Doeveren hebben gelegen, die gedurende de 
pachttijd het woonhuis en betimmering boven zijn hoofd hebben afge
broken en vernield. 

Tenslotte een l and te Hed ikhu izen , over het ongebruik door de 
inundatie van het water en het doorbreken van het grondwater i n de 
zomerdijk, alsmede door het beleg van conventualen van het boven
genoemd mannenklooster, houdende de partij van de vi jand b innen 
's-Hertogenbosch. D e pacht van deze laatste drie genoemde landen 
en huizen werd bij sententie van het gerecht van Heusden v a n 5 Ja
nuar i 1589 kwijtgescholden 4 ) . 

A l l e vernielingen etc. zijn niet weergegeven. U i t de vele aanteke
ningen, die daarop betrekking hebben, is er hier en daar een enkele 
uitgenomen en die medegedeeld. 

III. Pest/ziekte 

Deze sleepte velen ten grave. A n t h o n i u s Petersz. Roosebrant, wonen
de te Heesbeen, had i n 1585 op het stadhuis te Heusden „ g e m e i j n d " 
voor vier jaar vier hout land, maar al zo hij „ sub i t e l i ck" van de pest was 
gestorven en zijn zonen bij de vi jand dienden, was van dat l and niets 
bekomen. 

D e weduwe van W i l l e m Cornel isz . , alias Huiskens , wonende te 
Elshout , had gepacht twee morgen land , gelegen op de W i e l , maar 
aangezien de weduwe na het overlijden van haar man, zo door de 
rumoerige tijd, als door de pest geheel is verarmd, kon de rendant de 
penningen niet innen. 

4 ) De Rijksarchivaris in Noord-Brabant deelde mede. dat de sententiën van Heusden 
beginnen met een later jaar, zodat de redenen niet kunnen worden medegedeeld op welke 
gronden dit geschi edde. 
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Jan Cornelisz., woonachtig te Eethen, had in 1587 in pacht geno
men drie morgen land, genaamd Dircxland of 't Weerdenburgsland, 
maar daar zijn vrouw en zijn huisgezin geheel door de pest waren 
gestorven en hij zijn land niet heeft kunnen bewerken, waardoor geen 
pachtgeld werd betaald. 

Aan broeder Jan van Balen, eertijds kelderbewaarder van het con
vent van Marienkroon binnen Heusden, werd betaald 125 carolus 
gulden over zijn alimentatie ingegaan 1 Januari 1587 en geëxpireerd 
31 December daaraanvolgend. Met kanttekening ,,obijt in Apr i l 1590 . 

Betaald door Aart Anthoniusz., alias op 't Schoor van Herpt, bij 
bewijs en assignatie van de rendent aan Heer Anthonius de Best, 
eertijds conventuaal en naderhand prior in het klooster van den Donck, 
de som van 100 carolus gulden over zijn alimentatie, ingegaan en ge
ëxpireerd als voren. Met kanttekening „in 't einde van L X X X V I I 
overleden". 

In Augustus 1587 betaald aan Goossen Janss, kistenmaker te Heus
den, 25 stuivers over de koop van een doodkist, daarin het dode lichaam 
van Heer Anthonius de Best, te begraven. 

Voor onderhouden in kost, kleren en andere noodzakelijkheden ten 
behoeve van Robbrecht van Veen en Jan van Kessel, eertijds conven-
tualen van Mariendonk, werd voor het jaar 1587, door de rendant voor 
ieder betaald 100 pond van 40 groten het pond. Hij kon hiervoor geen 
kwitantie afgeven aangezien de broeders in het genoemde jaar aan 
de pest waren gestorven. Met kanttekening „bij attestatie van het ge
recht van Heusden dat zij in het jaar 1587 zijn overleden' . 

M . D . L A M M E R T S 
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De Internationale te VGravennage 

In September 1952 is bet 80 jaar geleden, dat in Den Haag van 
2 tot 7 September 1872 bet 5e Congres van de in 1864 opgerichte 
— le — Internationale bijeen kwam. Dit gebeuren bracbt figuren als 
Karl Marx, Friedricb Engels, Paul Lafargue, Charles Longuet, en 
een 60-tal anderen naar de Hofstad en had uiteindelijk in 1876 de 
ondergang van dit l e Internationale Werkliedenverbond tot direct 
gevolg. !) 

Het spreekt van zelf, dat het Congres de argwanende aandacht van 
de regering trok en er berust dan ook op het Algemeen Rijksarchief een 
dossier (Justitie nr. 4966) getiteld „Het Congres van het Internationaal 
Werkliedenverbond in September 1872 . 

Een nota hierin, betreffende het al dan niet verbieden van het 
Congres, die de voorzitter van de Kamer van Koophandel en Fabrieken 
te 's-Gravenhage J. B. Maxwils aan de minister van Justitie zond, 
ingevolge een onderhoud op 2 Augustus, advisert kalm te blijven en 
slechts in het geheim maatregelen te nemen. Maxwils is van oordeel, 
dat de Haagse werklieden te kal m en wantrouwend van aard zijn om 
zich te laten meeslepen, maar moet hierbij een uitzondering maken 
voor de gezellen van de Landsdrukkerij, die bij als twistzoekers en 
warhoofden kenmerkt en op wier gedrag hij de aandacht wenst te 
vestigen van de minister van Binnenlandse Zaken, onder wie de 
Landsdrukkerij ressorteerde. De door hem geraadpleegde Haagse in
dustriëlen 2) waren eenparig van oordeel, dat het Congres beter niet 
zou kunnen plaats vinden. Mr . H . Beth, voorzitter van „De Nationale 
Nederlandse Werkliedenvereniging" met 150 Haagse leden, en J. F . 
Mouton, voorzitter van „De Algemene s-Gravenhaagse Werklieden-

!) zie: B . Bynholt, Geschiedenis der Arbeidersbeweging in Nederland, blz. 122 e.v. 
(Amsterdam 1 8 9 4 ) ; dr. L . G . J. Verberne, D e Ned. Arbeidersbeweging in de 19e eeuw, 
blz. 7 6 e.v. (Amsterdam 1940) en dr. I. J. Brugmans, De arbeidende klasse in Nederland 
in de ïge eeuw. blz. 2 7 4 e.v. (Den Haag 1925) . 

2) Hi j had zich hierover in verbinding gesteld met M . L . Hermans, rijtuigfabrikant, 
150 arbeiders; Mansvelt en Zn . , gieterij en metaalwerken, 35 arb.; F . W . van der Putten, 
directeur der Brood- en Meelfabriek, 8 0 arb.; L . Enthoven en Co., ijzergieterij. 55<> arb.; 
Huygens, directeur van de ijzergieterij „De Prins van Oranje", 4 3 0 arb.; gebr. Horrix, 
meubelfabriek, 2 3 0 arb.; gebr. Giunta dAIbani , boekdrukkers, 3 6 arb.; gebr. V a n Malsen, 
Houtwerken, 120 arb.; P. Mouton en Zn . , timmerlieden, 3 0 arb.; en J. Nater, timmerman, 
3 0 arb. P . A . Haaxman Jr. vertelt in zijn „Haagse Schetsen (Den Haag 1918) . dat de 
arbeiders van de bovengenoemde firma Enthoven, de „Pletterij" aan het Zieken, felle 
Oranjeklanten waren, evenals de leden van het toentertijd sterke turfdragersgilde. 
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vereniging met 550 leden, meenden, dat men te veel aandacht aan 
het Congres wijdde. 

Een aantal burgers uit Den Haag, Harderwijk en Maastricht wendde 
zich bij petitie tot de Koning met het verzoek het Congres te verbie
den, immers „Een Congres, als bovengenoemd, zoude welligt de aan
leiding kunnen geven tot een verstooring onzer zoo gezegende rust en 
de tot heden genoten welvaart'. De liberale minister wenste echter 
geen wantrouwen te tonen in het gezond verstand en de goede ge
zindheid der handwerkslieden en geen voedsel te geven aan de beschul
diging, dat aan hen, die de belangen van de arbeidende klasse 
voorstaan, niet dezelfde vrijheid gegund wordt als aan anderen. Er 
werd dan ook besloten het Congres toe te laten, doch tevens maat
regelen te treffen om in geval van ernstige rustverstoring militairen te 
hulp te kunnen roepen en de namen van eventuele oproerkraaiers te 
noteren 3 ) . 

De procureur-generaal in Zuid-Holland noemde als bestuursleden 
van het Internationaal Werkliedenverbond te 's-Gravenhage de ijzer
gieter Cornelis van der Groen, de boekdrukker Bernard Bruno Ferdi-
nand Liebers, de vormer en tapper Pieter Johannes Heemskerk, de 
passementwerker Wil lem Vervloet en de vormer Christiaan Franciscus 
Straathener. Al le stonden „niet ongunstig bekend en waren, afgezien 
van de uit Leipzig afkomstige Liebers, geboren Ha genaars. 

Voor het Congres was afgehuurd het lokaal „Concordia" van de 
kastelein G . J. Schrijver in de (Grote) Lombardstraat nr. 109 4 ) . De 
hoofdcommissaris van Politie te Brussel berichtte, dat de gedelegeer
den als herkenningsteken een blauw lintje in het knoopsgat zouden 
dragen en dat de woning van Liebers, Jacob Catsstraat 148, als plaats 
van samenkomst was aangewezen voor de leden, die zouden verdwa
len. Hij wist tevens te vertellen, dat de eigenaar van de gehuurde zaal 
voordelige aanbiedingen had gehad om zijn overeenkomst met de 
Internationale te verbreken en dat de Londense Raad besloten had 
in dat geval terstond naar Amsterdam te gaan om daar in het lokaal 
van de met de Internationale verbonden werklieden bijeen te komen. 

3) S. M . N . Calisch, Een zesdaagsen Internationaal debat, (Dordrecht 1872) schrijft 
in dit verband: „Hoewel eerst op Maandag de le vergadering van het Congres zal worden 
gehouden, waren reeds Zaterdag namiddag de verschillende militaire wachtposten door een 
dubbel aantal soldaten en officieren bezet . 

4) Welwillend verschafte gegevens uit het Haags gemeente-archief tonen aan, dat dit 
huis ± 1914 het nummer 29 droeg. Dit nr. bestaat niet meer. Er staat nu een deel van 
het R.K. Ziekenhuis. De nrs. 27 en 35 zijn nog wel aanwezig. 
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Volgens „Het Vaderland", toentertijd het blad van liberaal Den 
Haag, namen de meeste congressisten bun intrek in de rij grotere en 
kleinere logementen, die zich van het hotel Pico ( = hotel Tuinenburg 
= ZevenKerken van Rome) op het Spui naar en langs het Zieken 
uitstrekte. De naamlijst van de 65 gedelegeerden noemt 4 Nederlan
ders, ie weten Victor Dave als afgevaardigde van Den Haag, de 
kleermaker H . Gerhard als afgevaardigde van het „Comité fédéral 
d'Amsterdam", de lithograaf Gilkens in dezelfde functie, en de A m 
sterdammer Van der Hout. De Belgische afgevaardigden Philippe 
Nicolas Eberhard, in 1815 te Maastricht geboren, en de uit Rotterdam 
afkomstige Hubert van der Ven, zou men desgewenst ook als Neder
landers kunnen beschouwen. 

's Woensdags 4 September werd, onder voorzitterschap van de 
Antwerpse lithograaf Henri van den Abeele, Ranvier gekozen tot 
voorzitter van de openbare vergaderingen en de Amsterdammer Ger
hard tot 2e vice-president. Bij de opening van de le publieke vergade
ring op 5 September 's ochtends te 10 uur waren 62 afgevaardigden 
en 150 bezoekers aanwezig. In deze vergadering bedankte de Parijse 
porseleinschilder Ranvier de Nederlandse regering voor haar ruim
denkende gastvrijheid 5 ) . 

Daar de vergadering van Vrijdag 6 September pas in de avond
uren aanving, konden meer arbeiders aanwezig zijn dan tevoren. V o l 
gens het verslag van de Haagse politie-inspecteur Hardenberg ver
drongen nagenoeg 400 nieuwsgierigen zich om een plaats en juichten 
de spreker van die avond, Van der Hout, toe, toen deze na alle bladen 
met uitzondering van het zeer conservatieve 6 ) „Dagblad van Zuid-
Holland en 's-Gravenhage" bedankt te hebben voor hun verslagen, 
zich wendde tegen de hoofdredacteur van „het Dagblad" Iz. J. Lion 
„ex-kiezentrekker en vroeger explicateur in de tent van Hartlooper , 
die de afgevaardigden beledigd had, die toch hierheen gekomen waren 
om de werkende stand gelukkig te maken („aanhoudend applaudisse-
ment"). Deze Lion had in 1848 Thorbecke gediend en een liberaal 
blad geschreven, „maar als de Internationale in die tijd had bestaan, 

s) De socialistische leiders hadden Parijs en Mainz de voorkeur gegeven, maar rege
ringsmaatregelen hadden hen hiervan doen terugkomen. 

6) De reeds geciteerde Haaxman vertelt van dit blad, dat het protesteerde tegen de 
dotatie aan Thorhecke's dochters. De redactie rekende de regering voor, dat de man bij 
leven het land al ƒ 198.000.— gekost had en dat zijn verdiensten door minstens de helft 
der natie niet werden onderkend. In Januari 1869 voerde het blad een hevige actie tegen 
de afschaffing van het dagbladzegel, doch had hier evenmin succes als bij haar strijd tegen 
de afschaffing van de doodstraf. 
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zou hij hen voor geld hebben verdedigd en de Commune verheerlijkt. 
„(Zich naar de afgevaardigden wendend vervolgt hij) Zijn er onder 
U die valse wissels gemaakt hebben? Ik geloof het niet. (Tot het 
publiek) Aanziet die mannen daar met baarden, is er één onder hen 
die Lion in Ieelijkheid overtreft? (Een oorverdovend applaus belet de 
spreker voort te gaan)". 

Terwijl het reeds de gehele avond roerig was geweest, begon het 
publiek, na het sluiten van de vergadering en tijdens het pogen van 
de reusachtige kastelein om de zaal te ontruimen, vaderlandse liederen 
te zingen 7) en „Weg met de Internationale" te roepen, waarop weer 
anderen antwoordden met de Marseillaise. Aan het geroep „Hoeden 
af" werd door de afgevaardigden terstond voldaan en het publiek 
verliet, na het vertrek der congressisten, langzaam aan de zaal zonder 
verdere incidenten. 

Dat Van der Hout gebeten was op „Het Dagblad" is niet verba
zingwekkend als men het verslag leest dat deze krant van het Congres 
gaf. Men vindt het in Haaxman's „Haagse Schetsen". Deze journalist 
vertelt in dit werkje, dat Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk en Rusland 
agenten hadden gezonden. Een gevolg hiervan was dat, — volgens 
de politiebeschrijving — de afgevaardigde Cuno opsprong en riep 
„Zo zich een duitser in de zaal bevindt zich Schram noemende, Duits 
consul te Milaan, spionerende, en hij wil zich bij mij niet presenteren, 
dan noem ik, Cuno, hem een lafaard, een laaghartige, een dief (die 
heer was werkelijk aanwezig) hevige sensatie". 8) Haaxman beschrijft 
„het vrij schunnige lokaaltje" als volgt: aan twee wanden een estrade, 
een bezet door de pers, de andere door het (betalend) publiek (50 
cent) 9 ) . Tegenover de perstribune in de muur een paar openstaande 
ramen, waardoor men zag op een insteekkamertje (aan de bovenburen 
toebehorend), waarin zich de heren van politie bevonden, benevens 
de familie van de kastelein, op haar gemak koffie slorpende. De zaal 
was in het midden ter hoogte van het buffet door een rij tuinbanken 
in tweeën verdeeld. Aan de ene kant zetelde het Commune-parlement, 

1) In dit verband sekreet „Het Vaderland", bet oog hebbend op de reeds door andere 
bladen als agents provocateurs gebrandmerkte redactie van „bet Dagblad : maar 
wij kebben een andere qualificatie voor ken, die, zij ket ook alleen door^ket aankelfen 
van nationale liederen, een lickt ontvlambare menigte trackten op te kitsen . 

8) Woorden, die deze pruisiscke ingenieur later in ket openbaar beeft teruggenomen. 
Zie Calisck blz. 45. 

9) Uit Calisck blz. 42 valt op te maken, dat dit betalen een vondst is van de redactie 
van „Het Dagblad" en geen realiteit. 
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aan de andere kant, te weten bij het binnenkomen op de voorgrond, 
was de estrade van het publiek. Links van de ingang was een trapje, 
waarlangs men de perstribune kon bereiken. „Het Dagblad' zag het 
aldus: „Vlak onder de perstribune, waar journalisten van alle landen 
elkaar verdrongen en op eikaars schouders schreven — wat? wisten zij 
zelve niet — stond een rotte, van lappen hout aan elkaar hangende 
ronde tafel; twintig stappen daarvoor, midden in de zaal een vier
kante, uitgediende speeltafel, waarop talloze kringen van bier- en 
jeneverglazen en waaromheen zes personen gezeten zijn, die, met 
papieren en vies-vuile portefeuilles voorzien, de functie van stenogra
fen schenen te vervullen. Langs de wanden twee rijen tafeltjes van 
allerlei kleur, grootte en gehalte: witte, groene, ruwhouten, op drie 
poten, ja zelfs driekante. Daaromheen een bende kerels, waarvan 
enkelen met een gelaat vol uitdrukking geleken op gevallen engelen 
temidden van een legio duivelen, want inderdaad de massa ziet er 
schrikwekkend uit. AI wat ongewassen gezichten, ongekamde haren, 
zwarte handen met geantiqueerde rouwnagels er toe konden bijdragen 
om de trekken van het onbeschofte, het roofzuchtige, het moorddadige 
des te scheller te doen uitkomen, zag men hier bijeen. — Welkom 
onder de banier van Oranje! gij pétroleurs, pétroleuses, plunderaars 
en moordenaars der gijzelaars! Uwe geëerbiedigde hoofden beschutten 
zich in de plooien der roemrijke Nederlandse vlag! 1 0 ) 

In de vergadering van de 7e, die door 44 afgevaardigden en plm. 
400 toehoorders werd bijgewoond, keerde Charles Longuet zich tegen 
„Het Vaderland ". Volgens deze courant had de Internationale Bis-
mark een verrader genoemd en eveneens Jules Favre beledigd, welke 
bewering de spreker ten stelligste ontkende, tot grote voldoening van 
de politie, die de voorzitter van de vergadering in verband met de 
zeer zeker wel geuite beledigingen bij zich geroepen en ernstig ge
waarschuwd had. Een der volgende sprekers, Van der Hout, hield 
een rede tegen staking en geweld en verklaarde zich voor geleidelijk
heid en coöperatieve samenwerking, hierbij de Amsterdamse bakkers
vereniging als voorbeeld aanhalend, waarvoor de werklieden 
ƒ 52.000.— bijeen hadden gebracht om drie huizen op de Achtergracht 
te kopen. 

In afzonderlijke groepjes wandelden 40 afgevaardigden en 20 ande
ren de volgende dag naar het Hollandse Spoorstation, vanwaar zij 

l u ) Men bedenke, dat vrij algemeen de schuld van de Parijse Commune-opstand gege
ven werd aan de Internationale. 
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met de trein van 10.24 u u r naar Amsterdam gingen, waar te 12V2 uur 
de kleermaker Gerliard in het lokaal „Dabrust, nabij de Hoge Sluis 
een vergadering opende, waar achtereenvolgens de amerikaan Sorge, 
Karl Marx, Friedrich Engels, de engelsman Dupont, Marx's schoon
zoon Paul Lafargue, de Zwitsers Duval en Beckers, Van der Hout en 
de pruis Cuno spraken. De vergadering werd besloten met „het Vrij
heidslied (wijze: de Marseillaise)" en „het zogenaamde Canaillelied . 

De minister van Justitie toonde zich in zijn rapport aan de koning 
zeer tevreden over het rustige verloop van het Congres en de mee
gaande houding van de leiding. Naar zijn mening had „bet onzinnige 
der redeneringen, het onwaardige der personen en hunne verwarde 
beraadslagingen" afschrikwekkend gewerkt. Een oordeel dat afsteekt 
tegen de mening van de Franse minister van Buitenlandse Zaken, 
graaf de Rémusat, die de leiders der Internationale Marx en Bakounin 
tegenover de Nederlandse gezant Everwijn als mannen van talent en 
studie betitelde. Een oordeel dat echter verklaarbaar wordt als men 
in „Het Vaderland" het volgende leest: De wijze van beraadslagen 
der Internationale is niet zeer parlementair. Vindt een spreker tegen
spraak, dan wordt hij kwaad en zijn gebaren duiden ongeduld en 
moeilijk verkropte woede aan. De op het oog meest vreedzame afge
vaardigde geraakt in zeldzame hartstochtelijke beweging. De voorzitter 
is zo opgewonden als iemand. Vandaar ook dat meermalen 3 of 4 
personen tegelijk het woord voeren. De schel van de president is dan 
ook aanhoudend in de weer. De hevigheid was vooral merkbaar bij 
de franse heren, die zich op hun stoelen van kwaadheid zaten te ver
bijten, wanneer er iets gesproken werd dat hun niet beviel. 

In 's-Gravenhage had tijdens het Congres op 4 September in de 
Sumatrastraat de eerste steenlegging plaats gehad voor de bouw van 
een aantal arbeiderswoningen van de Nederlandse Nationale Werk
liedenvereniging l x ) , waarbij, in tegenwoordigheid van de minister van 
Justitie en provinciale en gemeentelijke autariteiten, redevoeringen 
waren gehouden „par de vrais ouvriers (qui) ont prouvé qu ils com-
prennent parfaitement que ce n'est pas du cöté de I'Internationale que 
se trouvent leurs véritables amis". Deze en andere opmerkingen, ver-

11) D e sociaal werkzame oud-Indischman J. A . Potter was een der voornaamste geld
schieters. D e eerste steen droeg dan ook de letters: J. A . P . Boven de zitplaatsen van 
comité en gasten stond te lezen: 

Godsdienst, arbeid, vlijt en orde, 
Koning, wet en vaderland. 
Zi jn de zeven welvaartsbronnen 
V a n den edlen ambachtsstand. 
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meld in een circulaire op O September aan de Nederlandse gezanten 
gezonden ter informatie, doen de regering verklaren, dat de vreemde 
mogendheden de gedragslijn van de Nederlandse regering slechts 
kunnen waarderen. Iets wat, ondanks de optimistische beweringen in 
deze geuit door de minister van Buitenlandse Zaken in zijn rapport 
aan de Koning, niet zo heeft mogen zijn. 

Als slot kome nu het verslag, dat prof. mr. H . P. G . Quack in zijn 
„Herinneringen" (2e druk blz. 231) geeft van een der congresbijeen
komsten. „En ziehier nu het ogenblik, waarop ik de figuur van Marx 
aanschouwde. Het was in Den Haag in September 1872. Marx had 
voor de 5e maal het congres der „Internationale" bij elkaar doen 
roepen. Met zijn vriend Engels zou hij zelf tegenwoordig zijn. Ik spoedde 
mij op een dier Septemberdagen, ik meen de 5e, naar de residentie
stad. Ik richtte mijn schreden naar een weinig bekende wijk der 
binnenstad, en deed mijn best een plaats te verkrijgen op de stoffige 
tribune van een onooglijk volks-dans-zaaltje in de Lombardstraat. In 
dat zaaltje hield het congres zijn openbare vergaderingen, vergade
ringen die slechts als franje dienden voor de eigenlijke besluiten en 
discussiën, die door de heren afgevaardigden achter de schermen wer
den genomen en gevoerd. Toen ik binnenkwam was een Vlaams spre
ker aan het woord. Doch ik lette haast niet op zijn rede, ik keek slechts 
naar de man achter de met groen laken belegde tafel, de man, die in 
uitdrukking en houding er nog anders uitzag dan al de zenuwachtige, 
zwart- of roodgebaarde figuren, half „ouvriers", half „bohémiens' . 
Want Marx zat daar in rustige zelfbewuste kracht, omgeven door zijn 
vrouw (zuster van de graaf von Westphalen), zijn dochter en schoon
zoon Paul Lafargue. A I was zijn volle baard en zijn lang enigszins 
opstaand haar reeds grijs, toch zag hij er — hij was toen even over de 
50 jaren — kloek en fors uit. Als een wachtwoord moest gegeven 
worden, zag men op naar dat streng en strak gelaat. Dit keer, in Den 
Haag, was Marx geweldiger dan ooit. De mannen der volledige auto
nomie, de revolutionairen „a outrance" hadden scheuring in de „Inter
nationale" verwekt. Bakounin had zich tegenover Marx durven 
plaatsen. Welnu, Bakounin en zijn aanhang moesten eenvoudig over 
boord worden geworpen. Marx deed de motie hen uit de „Inter
nationale" te stoten. Er moest éénheid en organisatie in de gelederen 
blijven. En Marx won het pleit. Hij triomfeerde". 

A . E . M . R I B B E R I N K , 
adj.-archivist aan het Agemeen Rijksarchief. 
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