I

heid, die aan de Grafeli¡kheid van Holland behoorde, werd in tZZt verkocht aan de stad Schieda*, welke in t75g tevens eigenares we¡d van
het zgn. Adeli¡ke Huis te Engelancl, dat in 1664 werd gebouwd door
de heer H. van Steel. Helaas werd dat huis, dat eens werd bewoond
dooi de dichter Kornelis Boon, heer van Oud- en Nieuw Engeland,
enkele iaren geleden afgebroken, toen de B.P.M. nieuwe industrieteneinen nodig had. Beide genoemde heerli;kheden, die nog in het
begin van de rgde eeuw hun alzonderli¡k burgerliik bestuur hadden,
werden omstreeks r84o samengesmoltón tot één gemeente: Hoogvliet.
Toen was het een landeli¡k plaatsie van Z4o inwoners in 1og huizen;
men beoefende de vlasteelt en de visserij. Thans torenen de etâges
tegen de hemel aan, wat een bi¡zonder gezicht oplevert 's avonds met
al die licht¡es naast en boven ellaar. AIIes overtreffend. is echtçr de
aanblik van de installaties der B.P.M., welker duizenden *'erlichtingen
in het donker stralen en flonLeren. Reeds in 1848 schreef een Hoogvlieter een boek¡e over Hoogvliet, er toen niet van dromend, dat de
plaats van vlasbouwers en zalmvissers eens een oliestad zou wordenl
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AIs secretaris van onze verdniging is sedert r Janua¡i r9g! opgetreden
de heet M. C. van den Tol, Laan van Swaensteyn aB t'e Voorburg.
Hi¡ is telefonisch'bereilbaar thuis op nr. Z7 BS 46 en ten kantore op

\r.

ZZ 8¿ 15..
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De vooriaarsvergadering is vastgesteld op z6 Maart 1955 te Voorburg.

Na afloop zal eetr'bezoeL gebracht worden aan HolwijcL en aan de
Ned. Hervormde Kerk. Voor de Zomerexcursie op r r Jtrni a.s. staät een
bezoeL aan Goeree en Overflakkee op het program.
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in tz74 een handel in boter begon. Zi¡n zaken breidden zich zodanig
uit, dat hi¡ in r85o zijn zaak in een firma omzette en er een kapttaal
van één millioen gulden in stal. Met grote toewijding en energie bleef
hi¡ tot op .hoge leefti¡d werkzaam in zijn zaLen. Hi¡, stierf toen hi¡ 95
jaar was. Fén van zijn fregatten, welle de wereldzeeën bevoeren, noemde hij de ,,Rhoon en Pendrecht". Onder zijn opvolgers wetd in het
begin van deze eetrw de heerli¡Lheid omgezet in een N.V. tot exploitatie van onroerende goederen, waarrnede d.ts ooL Rhoon zijn ,,Heer"
verloor. In de volLsmond wordt echter nog steeds van de ,,heerli¡kheid"
gesproLen en de vele rechten en bezittingen' 'waarover de N'V. in
Rhoon beschikt, zijn hieraan wellicht niet vreemd.
Tot voor enlele iaren kon men in het kasteel noE enige pastels van
Oranjevorsten (sindsdien aan het Oranie Nassau-museum geschonken)
alsmede een portret van Hans Willem Bentinck be*ondeten. Nu ziet
men in de ridderzaal nog de gebrandschilderde wapens van een aantal
edelvrouwen uit het geslacht Van Duiveland. Het glaswapen der Van
Hobolens is in de iongste oorlog door onachtzaamheid der Duitse
bezettingstroepen verbrijzeld. Enig oud meub¡lair, lristallen Lronen,
eiken trappen, een schouw en enige opmerkeli¡le versieringen houden
rle herinnering levendig aan roemruchte tiiden. Ook kan men in de
bovenvertrekken nog restanten van de Rooms-KatholieLe Lapel waatnemen, waa" de Heren van Duiveland, die steeds de Roomse gods-

dienst trouù gebleven waren, de Mis hoorden.
En de toelomstige bestemming van dit kasteel? In het iaarverslag r95a
van het Instituut Stad en Ltrndschap van Zuid Holland (blz. z¡) werd
terecht de aandacht gevestigd op de noodzaal het enige overgebleven
middeleeuwse kasteeltie in Rotterdom's omgeving te behouden. Herstel
is dan echter noodzakeli¡k. Men suggereerde een bestemming tot raad-

huis van Rhoon of inrichting tot historisch búitenmuseum van Rotterdam zoals men ooL elders in dett lande gedaan heeft. De slotopmerking
Iuidt: ,,In Íeder geval moet iets worden gedaan vóórdat het totaal te
gronde gaat". Over de laatste suggestie sprak ik reeds in de dertiger
iaren m'et Rhoonse autoriteiten. [n dit verband zij verwezen naar de
bi¡drage van mÌ A. Staring overt ,,K!¡nnen kastelen een museale taak
hebben" in het ñeuwsbulletin van de Kon. Ned. Oudheidlundige
Bond van r5 Juli ;4¡54b12.115 en 114.
Van het bos, eertijds geliefkoosd rvandeloord bij de Rotterdammers
is tengevolge van de Iaatste wereldoorlog niet veel meer over. Men [åu
3

dus niet nreer gewagen van het ,,seer vermaarde Iustige plantaadien"
zoals een schrijver in rzgr deed. Bi¡ de *aal langs het zgtt. achte.bos
moet in de t4e eeuw het oude sloú der van Duivelands gestaan hebben
doch door een overstroming zou het totaal verdwenen ziin'

De

herþ..

Dit uit

r43o daterende bedehu¡s heeft in de loop der eeuwen menige

restauratie van twijfelachtige waarde doorstaan, maar de grondige
herstelling van 1g4o verleende het gebouw weer iets van zijn oude
Iuister: oude nissen en traceringen wërden te voorschijn gehaald, de
indeling der banLen werd gewijzigd,'de eikenhouten kansel werd op de
hoek van het koor aangebtacht, de leli¡le aanbouwsels aan de noordzijde werden afgebrolen, glas-in-lood ramen ve"hoogden de sfeer.
, In het koor kan men de in t74o vervaardigde marmeren graftombe
der Bentincks bewonderen, alsmede de rouwborden met familiewapens
van de graven W¡llem (overl. in qzql, Christiaan Frederil Anton
(overl. in rz68) en Karel Jan Bentincl (overl. in r77g). In de grafkelder.is o.m. de eerste gemalin van de eerste graaf van Portland, Artna

Villiers (overl. in 1688) begraven.
Naast de koperen kaarsenlroon, welLe zeLere Cornelia Pietersd. 't
Hart in rZlS aan de LerL schonL, willen we nog speciaal Ietten op de
grafzerken. De fraaiste ligt midden in het koor en herinnert aan Adriana de Roeden, die in r5a7 stierf als abdis der abdi¡ Leeuwenhorst bi¡
Leiden. Zi¡ was een dochter van Dirk Tielmanszn. Oem en Willemina
van Duiveland, dochter van Heer P¡eter II van Rhoon. Een afgietsel
van de Lerk bevindt zich in het Ri¡ksmuseum te Amsterdam. Voorts
zien we in het koor zerLen van François van Roen en Margaretha van
Rhoon. De tweede echtgenoot van laatstgenoemde, genaamd Segelyn
van Halveringe, rentmeester des ,,Princen van Orangien" Iigt voor in

betalenl ln ry6g volgde zijn zoon Jacobus hem op, die ongeveer veertig jaren deze gewichtige ambten bekleedde' Diens zoon,

/ r5,ooo,-

Vincent Ferdinant; *as ool( weer opvolger, doch hi¡ deed slechts tot
r8r4 dienst. De pro-Frattse houding, door de Tromers aangenomen, zal
hier wel niet vrlemd aan ziin geweest. Ook het geslacht Tromer, dat
menige schout, notaris en chirurgijn opgeleverd heeft, Lwam in verval.
De zoon van Vincent Ferdinant, Jacobus genaamd, bracht het in
Rhoon niet verder dan gemeentebode. Diens zoon Paulus werd baLLer
terwijl zijn dochter Adriana Johanna Tromer,' weduwe van Floris
Kleinian en Reinier van den Berg, als laatste van de te Rhoon wonende Tromers

in

rgog overleed.

Huys te Penilrecht.
Tegenover de [erl, die onder de Roomse eredienst aan de Heilige
Willibrordus was toegewijd, evenals de tegànwoordige katholieke kerk'
staat het ,,Wapen van Rhoon", ook wel Huys te Pendrecht genoe*d.
Het werd in begin 17oo, op de plaats van zijn in 1669 in vlainmen opEegane voorgânger, wellicht doór de belende bouwmeester Daniël
Marot gebouwd. Dat dit kloeke gebouw er noE staat, hebben we zeker
niet aan het beleid van de familie Tromer te danken, want deze verzocht in het begin *,an de vorige eeuw als eigenaresse het te moþen
,,amoveren", doch gelukftig beschilten de vroede vaderen van toen
afwijzend op dit verzoeL. In de tuin lan men nog de resten van bude
beelden vinden, die itt vroeger.eeuwen de lanen van het kasteel ge-

tooid hebben.
Grote of Hetltge Geest Armen.

Dan is er nog een grote zerk op de grafkelder van Isaac Tromer,
raad in de vroedschap van Schiedam en oud-bal¡uw, enz.,van Rhoon
en Pendrecht. Deze Isaac Tromer rvas een kleinzoon van Christoffel
Tromer, die omstreels l7oo rentmeester van BentincL was. Ziiyr zoon
Johannes Frederik (168o-rZ¿8) was o.m. postmeester te Breda. Isaac
Tromer begon zijn carrière als ontvanger van Vlaardinger-Ambacht,
doch werd in :'74g te Rhoon tot secretaris, schout en bal¡uw aangesteld.
Voor het verkrijgen van deze ambten moest hij niet minder dan'

Op de plaats waar nu de woning ttan de gemeentebode staat, bevond
zich vroeger het Armhuys, dat bestuurd werd door een oude instelling
van weldadigheid, welke tot voor kort onder haar o,tde benaming voortbestond n.l. het Groot of Heilige Geest Armbestuur, voortgelomen uit
de Broederschap des Heiligen Geestes, die in de r2de eeuw werd opgericht doo, Grrv de Montpellier, een leLenorde,'die zi'ch de armenzorg
tot taak stelde. Vele plaatsen in het West Europa Lenden Groote of
Heilige Geest Armen. Na de reformatie bleven deze instellingen bestaan'met dit verschil, dat de leden niet màet doot de geesteliike autoriteiten, doch door de ,,waereldli¡cle magistraeten" benoemd wetden.
In rg4r werd varrwege de gemeente een oude ijzeren List, die iaienlang
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het koor begraven.
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inmiddels afgebrolen ,,ashoL" had gestaan, geopend. Hierin
werd een deel van het oude a.chief van het armbestuur aangehollen
n.l. een aantal ongeschonden perlamenten banden, Iopende van 1654
tot begin r8oo. Dit archief l*"am er met *eet geluL dan wijsheid beter
af dan menige andere Rhoonse verzameling van paperassen, welke èen
prooi der vlammen werd, o.a. Iaatsteli¡k het archief der heerli¡kheid
Rhoon en Pendrecht bij de ramp van Mei rg4o te Rotterdam.
Het wøpen uon Rhoon,

Tot besluit nog iets over het Rhoonse wapen. Reeds in het begin
van dit artilel stipte ik de legende aan van het nest ionge-reuties",
dat in de Rhoonse biezen gevonden zou ziin, Men bracht dit verhaal
Ín verband met de voorstelling in de helm boven het wapen der heerIijlheid Rhoon. Het gemeentewapen zelf echter, ziinde vijf rechts gerichte rode spitsen (roeden) op een goud veld, gedeLt doo. een kroon,
is reeds aÍkomstiE van de oude Rhoonse Heren uit het geslacht van
Duiveland en kenneli¡k .eeds Eevoerd vóór dat Rhoon gesticht werd.
Men lette n.l. op de wapens der thans op Duiveland in Zeeland gelegen gemeenten Bruinisse, Oosterland, OuwerLerL en Nieuwerlerk
Deze alle vertonen een sterle overeenkomst met het Rhoonse wapen.
OoL de \¡vâpens der Zee.r*se geslachten Duvelaer en Longue hebben
ongeveer dezelfde'ootsielling.

eeuwenoude boerderiien en woonhuizen
lnan Rhoon nog veel te vermelden zijn, doch het bestek van deze bi¡-

Er zou over verschillende

drage laat dat niet toe.
Rest nog een rijmpie, dat een stads- en dorpsschrijver
een afbeelding van Rhoon plaatste:

't Aanzienlijk

in

1798 onder

Rhoon, dus afgebecld,

't Welk ieders ooE en zinnen streeld,
En door natuurli¡k schoon vermaardl
Is elk bewondering dubbel waardl'
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DOOR A. BIJL lvlzn.

In vroeger eeuwerl was cle tal:aksdoos een geliefd olriect voor de sier'orn doato¡, zijn kunstzinnige ins¡tikunstenaar-gra\/ettr of edelsrnicl
raties te realiseren. Geschiedde ztrlks in o¡rdracht, da,r rverde,r rìleestal
naarn en dattrm of een b¡jschrift aa,-, de aangebraclìte I'oorstelling toegevoegd, waardoor wij vaal( enig inzicht beLo,tl"t-t in het doel waar\¡oor
deze versiering lvas aangebracllt crì voot' wie zo n \¡eret'ing l¡estemd
lr,as. 'Vy'orden \\,e I)ij het I:eschou\\'etì \'an eerì dergelijl< historiestrrk
alzo enerzijds geconfronteerd rììet de Lunstvaardighe;d en het in vele
gevallen volmaakte .,oL*ar-tscl-rop orìzer'troor.,adere,-r, anderzijds .totd",,
lve in -eer of nrindel n'ratc ingeli<:ht over lre¡raalcl" geltetrrlenisscn
of ¡rcrsonen uit de daarbij gcnoernde tijd.
De ovale Lo¡rercn tal:aksdoos van Woute' Louve, di" zu."el onder,
ter zijde, als op het dekscl rnet de graveerstift o¡r bijzondel fraaie cn
zinvolle rvijze beu,erkt is, rnoet voor de begiftigde eerì ware verrassing
gerveest zijn, zoals zii ¿it voo¡. de geinteresseerd" Iretclto.,nucr l'tede,r
tor dage nog is.
Het deksel va,r cleze <loos vcrtoont cctr vollcdig familiervapetì varr
I',o",',de.Lorf, die
ctrrièuse samcnstelling: ecn schild beladcu r.¡ret
"",-,
vastgehoude,r.nordt door tr,r,ee Llitn,ncnde l'olvitrncrr; in cle korI cn op
tctr I'tolt'"tt
d" boclcrtt dno.l,ort staandc, tu'cc afgcrvc,'r.1" Ito,tc,-r, c¡r
een naar rechts gc',,''cnde rvolIijve uit de I',o1. .,a,-, de korf Lotncnde
vin (louve), I.,o.,d",-,cle ecrì naal Ii,,L. g"nue,lde ltoott in de l¡ck. Flelurteken een uitkornende cn naar rechts getvcncle rvolvin tnet eerì lìaan
in de bel< (zoals op het schild bo.'",r cle hals var't de Lo.[ is te zien).
fraai cn symetrisch gestySchild, helmtekcn en ll"ì,n orngeverì doo,
"",.t
Ieerde rnantel (kleurcr-r niet aangegevetr)' Onde. dit r.'ape¡r op ect-t band"role de naarn lVoute.r I'ottoe, or daar boven het jaartal ry5o. llet
geheel or-r.,geven door eer-, ,nr-,d..'"rk .'art lrloettt- or llladrnotie\/en etl
B
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,rnde,, orr',a,nclrt, l,a¿rrtoc ook l¡chorcrì cerì tr,r,ectal half zichtbare en
elkar-tcler toegevo"rclc rrransl<o¡r¡rc,r ter u,eerszijdol \/an het' rl,apen.
Op de ot.rgaat-rcle zijs,and, die ever-rals dc o¡rstaande rand van het
deksel, Leurig rrit één stul< (rood) koper on"thoog gedrevcn ."erd, i,
"er',

jachttafereel aangebracht \\,aalo]) een u,ildzs,ijn, ecn l.rert, honden en
cen herberg te zien zijn,
De vor¡rstelling die
ìrìir-r of rneer .'etborg"r'r
d" ot-tde.Lant van
cle doos siert, r,errast niet alleen orndat ,nc,r deze dáár niet zou ver-

l,achtcn, do<rh ool< c,-r ..,'ooral o,n dc zinrijkhcid daarvanl Binncn ccn
zelfde rar"tdu'erk als ol) het clel<sel rond het 'rvapen is gegraveerd, zien
\\'e eor minnel<ozcnd cn naakt rìlcrìscrìpaar afgebeeld, gezeten in de
mik van ee,r clul¡f¡elstamnrige, in \/-vorrn gegroeide boorn. Onder di',
licfeli;L tafereeltje staat op e",', lra,.derole: ,,^Adonis wort uyt een boom
ç¡eboore". Uit clit onclerschrift bl;;kt dat .o,e deze .r'oorstelling, alsooL
,lic van hct jachttafeteel o¡r de zijs'and, moetcn bezien in het licht der
Oosterse- cn Gricl<se mythologie. Adonis r*'as de zoon van Ciny.as,
koning van Assyriö (latel van Cypr.,r), ge¡rrocreöerd aan dic,rs dochter
9

in een (Mynhel boo- lnetandercle.
van onze tabaksdoos stellen dus
deze koning Cinyras met zijn dochter Myrrha voor, terwiil ool de
boom, waarin deze laatste veranderen zou en waaruit dan Adonis
geboren zou worden, reeds aanwezig is. Adonis groeide op tot een
iongeling van orrgeLerrde schoonheid, deswege door de godinnen Persephone en Aphrodite gel¡jktiidig begeerd en bemind. De minnares
Persephone rvas de dochter van Zeus (God van hemel en licht) en van
diens zuster Demeter (godin der aatde en der vruchtbaarheid). De mevolgens de mythe
de uit het schuim
de-minnares Aphrodite was
(en
godin
naa*
geboren
de
Venus en aridere
onder
der
liefde,
der zee
huweli¡Lsverbinteen
der
der schoonhe¡d, der bruiloften
namen)
nissen. Maar het geluk des jongelings wekte de ijverzucht van een
men is er niet zeLer tan of dit Ares (Mars), dan wel
àndere godheid
Artemis'(Diana) is geweest, die beiden óók Zeus tot vader hadden
*elLe hem tijdens een iacht door een wild zwiin liet vetscheuren. Toen
dtt geschied *as weLte Aphrodite (Venus) haar dode geliefde tot nieuw
Ieven en veranderde hem in een bl¡rem, teneinde hem daarin op zijn
sterfdag te kunnen beLlagen. Deae bloem ontving de naam Adonium
(Adonis Vernalis) en *erd het zinnebeeld der stervende
en der

Myrrha die

de mythe

- volgens
De ririnnekozenden op de onderkant

-

weder herlevende natuur 1).

Zo kan de beschouwing van een simpele tabalsdoos ons voeren
naar de top van de Olympus, naar het wondere riik der goden en godinnen van oude volLen, .en ons kennis doen nemen van derzelver
onderlinge liefde en ijverzucht en zonderlinge methamorphosenl
Is hiermede een verklaring gegeven omtrent de voorstelling met het
onderschrift ,,Adonis wort uyt een boom geboore", nochtans bli¡ven
verschillende vragen, de tabaksdoos van Wouter Louve en deze zélf
betreffende, nog onbeantwoord. We kunnen naar de bedoeling van
de onbeLettde schettLer of schenkster ten opzichte van Wouter
Louve slechts gissen. Zeer waarschiinliik werd deze Wouter hier
in 1Z5o met de schone iongeling Adonis .'etgeleLen en we.d'hi¡
derhaltne omstreeks rTro geboren. Wellicht werd hi¡ als iongeman aangetrokken door de zeevaart (hier vergeleken met de liefde van Aphrodite) en heelt zi¡n .'erloofde (hier vergeleken met de liefde van Perals het
door zijn Iiefde voor de zeevaart
sephone), die hem zich

-

-

t¡

t"o"

er¡ ander ov¡dius' Metnnroplosen,
"traa, pag. 9, 15.
Ammianus, dl.

-t"

to

dl. ro, pag' zig, ¡8s, 5o5, 5g8 en

ware voelde ontgaan, haar Wouter het zinvolle geschenl op zijn verre
reizen .medegegeven......
Maar gissingen Ieiden vaak tot vergissingenl

En meer dan een mogeli¡kheid'hebben we in de hier voorgestelde gang van zaLen niet te

zien.

Zekerheid bestaat tot heden slechts over de vererving van Wouter
Louve's tabaksdoos, die tot in deze eeuw steeds op een Wouter in de
familie overginE, doch zulLs één of t4eermalen in vrôuweli¡ke linie,
zodat de naam Louve daarbi¡ verloren ging.
Mogeli¡k is er, na verder onderzoeL, te zijner tijd aanleiding op het
onderwerp terug te komen. Intussen houden !\te ons gaarné aanbevolen
voor gegevens over Wouter Louve (ooL Louwe) van Iezers die daar
bi¡geval kennis ian mochten dragen.

q
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/uiLllolland
I. GEREDDE MOLENS

In het ,,Nieuwsblad voor

Gorinchem en Omstreken van 25 Mao¡t

I.1., brengt de schrijver ,,Van de Gorcumse Toren" de blijde tiiding,
dat de walkorenmolen De Hoop gered zal worden door een crediet van
gemeentewege voor de hoognodige restauratiekosten. Hij schrijft o.m.:

,,Deze molen staat daar prachtig op de wal aan de Merwede, vlak bi¡
de oude Dalempoort. ......H¡j behoort bij Gorinchem en Lunt u zich
noE een Hollandser stukie grond indenken, dan die molen op een oude
vestingwal, dicht bij een stadspoort, aan de ¡and van het polderland
aan de ene kant en het wijde water aan de andere kant? Dat is Holland
op z n best en Gorcum is rijk dit hoek¡e te bezitten".

Nog een andere molen ,,de Hoop" wordt gerestaureerd met geld van
de overheid, n.l. die te Giesbeek. GiesbeeL ligt wel in Gelderland
(gemeente Angerlo bij Doesburg) maar onze bli¡dschap over geredde
molens staat niet stil bi¡ de grenzen van onze eiþen provincie.

.

II.

ONTLUISTERING

In de Haagsche Courant van 26 Maart I.l. wordt met leedwezen
vermeld, dat de ,,fraaie zaal van de Gecommitteerde Raden" in de

tt

t.l
.:l

,li

''|
tl
;,
:.L

,l'
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jr

in Den Haag, met zijn ,,prachtig geschilderd plafond" nu dienst doet als archiefruimte, ,,met hoge stalen rekken en
gaten in het plafond om de lampen op te hangen".
OoL de middelste van de drie kelders onder de Ridderzaal, welke
ten tijde van graal Floris IV de parterre was van het oude grafelt¡k
¡achtslot, is bedenkeli¡k onteerd in deze eeuw. ,,Het is een zaaltie met
een 2 meter dikLe noordwand, waarin een deur en tapslopende vensteri in de andete muren. Drie zuilties in het midden verdelett d'e
ruimte in acht zuiver vierkante welfvelden...... Dit meest centraal-histoiische pleLie tan Holland wordt gebruikt als opslagplaats voor grafzerken'uit de omstreels rSoo gesloopte historische grafkapel, lantoormeubelen en fietsenbergplaats voor Binnenlandse ZaLett...'.." Een
foto van dit stul¡e o,rde bou*Lunst geefÍ een schrijnend beeld 'ttan dit
misbruil. Het blad besluit: ,,En troost rest ons echte.. De Ri¡ksgebouwettdienst is paraat, zij het dat gebrel aan ruimte zijn activiteit in
grafelijke gebouwen

deze belemmertl"

III. ROCKANJE'S

GESCHIEDENIS

Na de zitting van de gemeenteraad

lnan a8 Maart

I.l. heeft in

be-

sloten kring van raad, gemeentepersotteel ett enLele genodigden de heer
'van der Graaf een en ander verteld over de geschiedenis van Roclanje
en ömgeving. Enkele kaarten uit het foto-archief en fotocopiën van oude
'Iandkaarten wat'en ter illustratie uitgestald.
De spreler toonde volgens de Brielse Courant van r April I.l. aan
de hand van een overzichtkaart van West Voorne de *'etschtllende
achtereenvolgende bedi¡kingen aan,'beginnende met de Goridhoekpolder in Oost-Voorne, wel[e achter een bestaande landrug (HeverinEen)
*erd gelegd. Vervolgens verschenen Oud Rockanje (vóór rzr4)' Nieuw
Roclanie, Oud-Hellevoet en Rugge ten tonele. ln l.:57 bestonden ook
de polde.s Groot en Klein Oosterland reeds. Na de Vleerdamse di¡k
(eenmaal doorgebroLen) vonden verdere indi¡Lingen plaats in het gebied .'an de Strype (b.v. Lodderland, Hoog- en Laag-Strype). De doórbralen in de Strypse- en Lodderlandse Di¡L kon de spreLer niet verklaren.
Nad¡¡t ook een gedeelte van het stroomgebied van de Goote (troeger

worden, hetgeen echter niet is geschied. De St. Elisabethsvloed van
r4zt vernielde weer toeel, doch in diezelfde eeuw vonden herbedi¡Lingen plaats. Oo[ StuifakLer dateert waarschi¡nli¡k uit deae tijd evenals
het Windgat (een zanderige vlakte, welke door de St. Pietersdi¡k aan
de westzijde overd ingegloten). Hierna ontstonden nog de Pancraspolder (aanvanLeli¡L St. Pancraspolder en ooL de tegenwoordige St.
Annapolder omvattend) de Annapolder'en als laatste het Schapengors (r45o), welLe aa.t de zuidzijde geen dijL nodig had. In deze tijden
werden de duinen voor het grootste deel gevormd.
De burgemeester van Rockanje deed een beroep op de aan*ezigen
om te helpen speuren naar oude [oto's, prenten e.d. ten einde de huidi.ge verzameling meer volledig te malen.

IV.

DE WAPENS VAN DEN HAAG EN SCHEVENINGEN

In de ,,Haagse Courant" van 26 Maart I.l. komt de heer W. N. Arntzenius op tegen een passage van een artikel tan de Haagse gemeentearchivaris in het Gemeenteblad van 's Gravenhage van Januari over
het wapen van Scheveningen. Hierin lwam de archivaris tot de conclusie, dat dê beLende waþenvoorstelling, de drie geLroondè vissen
op een schild, niets met het dorp Scheveningen te malen heeft. Het betoog berust op een onderzoeL naar de herlomst van eeìr groen vaandel
in het bezit van het gemeentemuseum. Dit vaandel, waaroþ het athibuut van de drie geLroonde vissen is te zien, moet aflomstig ziin van
het groene schuttersvendel omdat het ten geschettLe is gegeven aan de
gemeente door een zoon van een schuttersofficier vatt dit vendel.
De heer Arntzenius schrijft o.m.:
,,Er zijn verschillende Haagse schutteisvaandels in de catalogus van
het gemeentemuseum beschreven, maar geen ervan toont andere voorstellingen dan de wapens van Den Haag, Hollattd of Nassau. De kleuren van de vaandels zijn afwisselend en gericht naar de indeling van

uitmondend ter hoogte van ,,de Pan") bediiLt was (r4ra Naters, r4rg
aanleg Zwarte Di¡[) werd de positie van den Briel hopeloos'en dus
'werd bepaald, dat die di¡ken na twee iaren weer doorgebroken zouden

de schuttersvendels. Ook de gesòhilderde schutterstaferelen in het
museum geven geen andere ki¡k".
De hedr Arntzenius vraagt zich af, waarom de archi't'aris geen relening heeft gehouden met de betekenis van de voorstelling op het vissenvaandel. ......De vissenvoorstelling is een zeer veel voo.komend attribuut van de Drie-eenheid. ,,Een gekroonde vis symboliseert Christui,
drie verbonden gekroonde Íissen de Drie-eenheid; drie dooreengestrengelde vissen zijn het symbool van lret sacrament". Dat het Haagse
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groene-sclìuttersvcndel rnet dit attril:uut uo,t .le Drie-ecnheid iets te
rnake¡r hecft gelrad zal ieder l:etwijfelen. W"l dioegcn de schutters
een attriJ¡r¡rrt van St. Sebastiaan o[ St. ,loris aan een groene botd o,'u

clc fiolr, maar dat 1uorc. aflt""ldi,rgc' r'an scfitrtters-schutspatronetr.

,,Zov dit vissen-schutters'aandel niet 'aIt de t8-eeuwse schuttcrij
van Scheveningcn zijn gerveest", vraagt cle lle"t Arntzenius, ,,en l-ret
vissen-attril¡uut op het vaandel niet cle plaats innemen van de ooievaar
olr lret l-laagse scl"rttttersvaandel? Waarorn zou dat vaanclel t-to de opIl"ffing niet bij de Haagse s<:l.rutterij zijn opgeborgen? Dan zou het
vissen-atlril:rtrt eetr syml:olisering zijn van de rvijk Scheveningen.
Een geheel andere vraag is: hoe komt Scheveninge,", ols ee,t do.p.wijk van Den Flaag aot'r dit zgn. wapen? Scheveningen is nirnmer
een zelfstandige gettleer-tte geu'eest. Dit vissenwapen draagt de .rroorstelling van eerì Le.keli;k syrnbool; dtrs dient de oplossing over de herkornst' gezocht te wordcn i,r de Lerkelijke symbolieL .'an vóór de Hervorrningstijd. Een attributrt van Anthonius Al¡t, de lerkheilige van de

parochielerk te Scheveninge,-r, zol het rvel niet zijn, maar wat dunkt
u van St. Pieter, de visser? In Scheveningen bestond een St. Pietersgilde of vissersgilcle (zie de Rie,ner, blz. 8z) Zelre, zal dit gilde, zortel
in de kerkelijke parochie als in het dor¡r een voorname plaats in de
burgerij hebben ingenornerr. Een .'e.geli;Ling van attdete gemeetrten,
die hetzelfde wapen voeren (als Enkhuize,t) zol misschien aantonen,
dat clit Scheveningse ty-ltool vatt d" drie vissen, moet lvorden be,cllo.,r"d al. ,y,rrbool 't on d" drie apostelvissers, van wie Petrus de
voornaamste rvas. Dat vaat-tdel van St. Pieter, onder u'iens bescherrning
bi¡r-ta alle inrvoners ',,on Scllev",lingen leefdeu, heeft met recht tot de
wapenrusting van dc Scheveningets bel'too..l", meent hij.
De heer Arntzenitrs l.,e"ft zi.'l', ¡n hetzelfde lrlad ooL beziggehouden
met de ooievaar in het Haagse wapcrì. In het nurnrner van 5 lvlaart I.1.,

in de St. JacobsLerL, heeft in zijn arl:eid gesy,nboliseerd het r'erl¡arld
tussen St. Jacol:us, de patroon vorl de kerk en de ooievaar al. syt.bool
van de visser, attril¡uut va,r St. Ja.,ob. De ooievaar komt in vele ¡tlaatsen als visserssyrnbool voor. De a¡rostel Jacol:t,s is o.a. beschermheilige
va,r de vissers. De Haagse Lle.,r",t grocrì en geel zi.in afl<omstig van
Iiturgische Lleuren, gebrtrikt op de fecstdag van de schutterspatroon
van de stad: St. Jacobus.
Bi; het opnieurv bevestigen va¡r het wapcn van Dcr-r Haag door de
Hoge Raad van Adel in October 1g54, heeft de Hoge Raad de grasgrond, rvaaruit' de ooievaar de rla.,g pikte, rvelke hij in zijn sna.rel
vasthoudt, r,veggelaten. Hierdoo. is het syrnbool 'tan r54r verloren gegaan. Het Flaagse wapen heeft zi¡r"t betekenis vetlorer"t, irnrners de
ooiev¿rar pilt niet meer uit cle gtond het slangenvenijn, maar speelt
errnce in de lucht".

V.

ZES ETIUWI]N OUDHNFIOOIìN

,,ln r5B7 komt de ooievaar voor het eerst o¡r het stadszegel voor. I{i;
had echte, in deze jaren reeds burgerre<-ht. Het oude stadszegel rnet
het poortgeboulv, dat het eerst gel:ruikt nuerd in 15o7, is lter*oedeli;L
afkomstig ',,on de paters Norbertijnen, die de parochie St. Jacob bedier'rden. De ooievaar al. l.,apenclier r"ordt het eerst aangetroffen op de
JezusLlol,',ran de St. ,lacobsl erk, g<:goten in 1541, voorstellende staande
in een moeras met een slang in de lr"k. De ooievaar rterd itt r5go in de
predikstoel vat de St. Jacobsl e.k gelreeldho.,wd en t a de he.vormings-

in de gcmecnte O..clctlltoo.tt
jaar
het feit herdacht, dat 6oo
daarvoor .,etlof nlnerrl verlcetrd tot het
ind;;ken van aangeslibd land ,,Dcr't Hoo.n en cle Ruigcnd;¡k met alle
heure toebel.,o.en", rvaar tl.rans O.,derllloorn ligt. De polde. Ot,dcnI.,oorn luas het begin vân de gerneente .rat-t di" naam op Putten. De
grcnzen .rron de gerneente etr de o.,de poldcr vallcn vrijrvel .a-et-t.
Het Nieurvsblad lroor de Hoekrche Waard, IJssel*ottd" en Putten
vertelt iets t¡it die 6oo jarer-r in het numrner van 18 Februari I.l. en
begint op te rnerlen, dat de jachthoorn in het getneentcrvapen op een
vergissing moet berusten. ,,Zoals .'an zo.'ele do.pe.t in onze orngeving,
is de oorsprong van de ,,aart niet rnet zekerheid terug te vinclen. Het
vermoeden l¡estaat dat hct laatste clccl .'a., d" t-taa,tt tc maken heelt
rnet een Iandpunt of een spitse vooruits¡rringe,tcle l.toeL. Ivlen vinclt voor
deze instelling enige grond in de l:enarning Hoornse Hoofd"n. f)it zi;n
kribben aan de zuideli¡ke punt van de O.,detltoottlse Zeedi;k, ter bescherming van een vooruitstelende ¡:unt of ,,hoorn".
Het genoemde ,rerlof tot indijking ove.d verlee.rd in Febr,rari 1355
door Vrouwe lvlagteld van ValLe,rblrrg en van Voorne. Zi; *as een
beLet-tde figuur in de middelee.,wse historie, volop verwikkeld in de
HoeL.e en l(olrel;o.,,,vse trvisten, die ti¡de,'tr I'taa. Ietrer-t rvel het hoogte-
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tijd in r65r uit het beeldhounvrverk verrvijderd. Delr"ruaordiget van cle
renaissancelijst om het rvalren van Phili¡rs van Bourgoudië, Ilo.tgetld"

hij

daarover o.rn.:

Vlaandag z4 Fel:ruari I.l. hceft rncn

þunt bereilten.Zii werd geprezen om haar verstand, haar manmoedigheid, staatskunde, godsdienstigheid en rijkdom. Zi¡ overleed kinderloos
in t3¡z2. Bi¡ het verlof tot inpoldering bepaalde zij, dat onmiddèlli¡k
na de bedi¡king een kerk moest worden gebonwd.
De heerli¡Lheid van Oudenhoorn behoorde in het begin van de rTde
eeuw toe aan een andere vrouw, Vrouwe Odillia Louise. douarière van
Keppel, geboren barones tan Steeland. Daarna lomt het geslacht
Preuyt in het bezit der heerli¡Lheid (tZZl) en in 1846 is nog een Cornelis Preuyt ambachtsheer van Oudenhoorn, woonachtig te Brielle.
Later zijn de dames weer op het kussen en het zijne de dames Hofkes,
die zich in Oudenhoorn onsterfeli¡L maaLten door de schenking van
een ......bewaarschool.

col

Aula van het Stedeli;k Museum, waar de voorzitter de

9Juru^ígingomieuwó
nlajaarovergaderlng

te

Sch¿edam,

groepen te verdelen, en dientengevolge ging het gezelschap ooL in gedeelten langs de Korte en Lange Haven via de Oude Beurs en het
bijzondei fraaie Kantongerecht, waar men. door de griffier allerbeminneli¡lst werd .rond geleid, naar Hotel-Reltaurant ,,de Kroon" om de.
Iunch te gebruiken. Op deze wandeling [on men ervaren hoe ook
Schiedam zich geluklig mag prijzen met het bezit van een schilder:
achtige gracht, o-zoomd met de bouwwerken in de veelal zo stijlvolle
smaal der voorvaderen, voor vele Hollandse steden een van hun grootste schoonheden maar ooL vaaL een bron van zorg, zowel .voor hen die
de schoonheid zouden willen behouden, als voor hen die de taak hebben de stad aan.te passen aan de eisen van de moderne tijd.
De deelnemers aan de vergadering verenigden zich te r4 uur in de
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Niet velen van hen die zich op de morgen van de dag, waarop ,,Vigi-

Iate" Schiedam zou bezoeken, ter ere daarvan naar het te saneren
stadsgedeelte bi¡ de Vlaardingerstraat begaven, om daar in het CaféRestaurant Beyersbergen bijeen te komen, zullen vermoed hebben, welL
belangweklend reliel van een oude wijze van malen hier was te bezichtigén. Op duideli¡Le en boeiende wijze wist de heer M. van Hoogstraten het principe van de getijmolen uiteen te zetten 1), een vorm
van molen, ãi" *ur, in vele delen ran Noord-West Europa aantrof en
die practisch geheel verdwenen is; ook van dit laatste restje'zijn helaas
de dagen geteld, ofschoon het principe, nameli¡L gebruik te maken
van getijverschillen, weer toepassing vindt bi¡ de modernste methode
van energieopwekling in Frankrijl. Ook over de Iotgevallen van de
molen zelve wist de heer van Hoogstraten veel interessante bi¡zonderheden mee te deien, zodat bi¡ het Jmru.r, aansl.ritende b"roei, *ede
door zijn explicatie, men geheel op de hoogte was en geboeid zich de
moeite getroostte langs de wat primitieve toegang naar het oude interieur te gaan; ooL de wapenstenen, aangebracht in de buitenmuur
boven de openingen waar het water in en uit stroomde vielen op.
De kleine ruimte in de molen noodzaaLte het gezelschap zich in

vergadering

opende met een woord van welLom aan de burgemeester, mr J. W.
Peek en de vertegenwoordiger van het Provinciaal Bestuur mr H. L.
Hommes en de vertegenwoordigers van de Commissie voor het StedeIi¡k Museum, de heer J. Dirkzwager en de conservator daarvan, de heer
B. Schwagermann en vooral ook de spreLer van die mtddag, de hee¡

C. Kramers.
Voorts bracht hi¡ harteli¡k dank aan het gemeentebestuur, dat zo
bereidwillig medewerling verleende om in deze fraaie zaal te kunnen
vergaderen; het.was al reeds lang het plan naar Schiedam te komen
en het is verheugend dat, nu dit gebeurt, de medewerfting op zo ruime
wijze is gegeven.
De goedLeuring van de verslageir van de voorjaarsvergadering en
de zomerexcursie stelde de vergadering, teneinde geen tijd met het aanhoren van het weinig boeiende voorlezen te verliezen, tot de volgende
vergadering uit; dan zullen zij in het Mededelingenblad iaijn gepubliceerd.

Aangezien er geen tegen-candidaten, nóch voor de functie van bestuurslid, nóch voor Iid van de Las-commissie waren gesteld, wêrden
de heer M. C. van den Tol bi¡ acclamatie tot bestuurslid en de heren
Mrs. M. J. BIok en \M. Dirlsen tot leden van de kaj-commissie geko.zen. Vervolgens sprak de voorzitter, het scheidende bestuurslid, Mr
G. A. A. Middelberg, in treflende harteli¡Le bewoordingen toe en vir-

A, Tutein Nolthenius: Getymolerxs in Nederlond, met r5 [¡g. ; ¡n Tiidsôhrilt Koninkh¡k Aardr¡jkskund¡g Genootschap, ¿e teeLs, deel Zo (rqs¿), blz. r86-r99.

taste hem met de aanbieding van een lraat boekwer[, een vergelryLende
studie van de bouwkunst in Europa met een overvloed van albeeldingen verlucht
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De voorzitter Lon voorts mededeling doen van een besluit van de
redactie van het Mededelingenblad, hierin een nieuwe rubriek, ,,Historisch Nieuws" op te nemen, waar nien zoveel mogeli¡k ber¡chten
zowel, die wier oprichting
over tentoonstellingen, over inonumenten
of goede verzorging de provincie zullen venijken, als wel die, welke,
doordat ze verloren dreigen te gaan, een verarminE voor de provincie
en wat dies voorts meer zij wil bi¡een btengen.
veroorzaken
Met genoegen Lon de voorzitter voorts mededeling doen van de verschi¡ning van verschillende publicaties op het gebied van de Vereniging :- zo is er van de hand van de heer G, Horden een monografie
over de gischiedenis van Vianen in het licht gekomen; het l7oo-iarig
bestaan van het Hoogheemraadschap Ri¡nland leidde tot de tiitgave
van een bi¡zonder fraai verzorgde en wetenschappeli¡L op hoog peil
staande monografie van de hand van mr S. J. FocLema Andreae over
Willem I en de Hollandse Hoogheemraadschappen. Voorts zal binnenkort een omvangrijk werk van de hand van de heer Schatr el over Noordeloos het Iicht zien, waarvan een aantal exemplaren tegen een voor-

keursprijs voor de. Ieden ter beschiLLing zal staan, terwijl ook eett
monografie van Drs de Jong over Moerlapelle, dat binnenlort het 5ooiarig bestaan als polder zal herdenken, op stapel staat.
'In de rondvraag uitte de heer jhr van Eysinga een cri de coeur over
het lot van de wallen van de vesting Hellevoetsluis. Deze omwalde

van de Vereniging voor de aanloopkosten
het bestuur naar de mate
van zijn middelen daarin bi¡ zal dragen. -,
Op een vraag van de heer de Boer of men deze procedure oo[ voor
andere gemeenten en over de gehele provincie wil gaan volgen, deelde
de voorzitter mede, dat er zeler aanleiding is om ook bi¡ volgende
plaatseli¡Le initiatieven.van deze soort daaraan steun te verlenen en
er achter te gaan staan, echter met zorgvuldige vermijding van het
treden in het werkgebied van het Instituut Stad en Landschap.
Vervolgens voerde de Burgemeester van Schiedam nog het woord
om in sympathiele bewoordingen uiting te geven aan de gevoelens
van het'gemeentebestuur voor de Vereniging. In zijn toespraaL wàe.
hi¡ er op hoe men bezig is de monumenten van de stad alle weer in
goede staat te brengen en er een bestemming voor te vinden
zo ook
voor dit gebouw, \traarvan men 40 jaar lang dacht het tot-.¡aadhuis
te kunnen maken, maar waar men nu de gelukkige bestemming van
museum voor heeft gevonden. Ook voor de Beurs bestaan plannen
om haar'tot een nationaal gedist¡lleerd-museum te maken. Ofschoon
het, nu sinds het begin van de aoe eeuw de scheepsbouw tot bloei is
gekomen, waarin ruim 2o.ooo mensen (tegenover 8oo in de gedisulleerd
industrie) werken, oniuist is Schiedam als ,stad van de ienever" te
betitelen, wil het gemeentebestuur toch graag, na de rondgang door
de collecties, ook nog dit product aan de deelnemers aanbieden.
Na de sluiting van de vergadering luisterden de deelnemers met
zeer gespannen belangstelling naar de boeiende en doorwrochte cau-

haven is volgens de vestingbouwLundigen een unicum. De utt de vestinggracht opgemetselde wallen in het Z.O.-gedeelte verkeren evenwel
in eerx deplorabele staat. De dienst der Domeinen is wel bereid deze
terreinen a[ te stoten en de gemeente, om ze over te nemen en de
restauratie te betalen, maar haar ontbreekt het geld daartoe.
Er is een' comité, onder voorzitterschap van de voorzitter van de
,,Kamer van Koophandel en Fabrieken te Rotterdam", mr K. P. van
dei Mandele, in het leven.geroepen ôm de restauratiegelden biieen te
krijgen
mocht dit niet lulken, dan is de consequentie dat de wallen
zouden worden geamoveetd en het terrein voor industrievestiging en
woninEbouw ingericht, De y-oorzitter maaLte zich de tolk van de vergadering door.elLe morele steun vqn de .Vereniging en ook de financiële; voorzover hi¡ die gevên'Lorr, biiv. voor.aanloopkosten van het
comité, toe te zeggen. Op een vraag van de heer van Keule bleek, dat
er tot nôg toe nôg geen kosten geweest wareñ, zodat de vergadering bein geval van een beroep op de Las
sliste; er mee in te stemmen, dat

serie van de heer C. Kramers over de ,,Historische achtergronden van
de moutwijnindustrie te Schiedam". Na een korte uiteenzetting over
het labricageproces van moutwijn ging de heer Kramers na, h'oe in de
Ioop der eeuwen de oorlogen, vredespacten en handelsverdragen van
invloed waren op de aanvoer van grondstoffen en de afzet van hoofden bi¡producten; hoe de economische verschuivingen meewerkten aan
oplomst, voortbestaan en ondergang, terwijl hi¡ beltchtte hoe de loop
van de handelsbeweging daarin zijn rol speelde en dit alles zijn repercussies hail in de welvaart van het land.
Een warm applaus beloonde spreke" en de woorden van dank, welke
de voorzitter sprak, vonden dan ook volkomen instemming.
Vervolgens dronl men met smaak de thee, wellce door de goede
zorgeh van het gemeentebestuur werd geserveerd.
'Hierop verdeelde het gezelschap zich over de zalen van het museum,
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waarbij rnen danll:aar clc door d" 1,"". B. Scl,rvagerman, conservator
de llee. C. l(rarners gegeverl toelichling toolgd". Van deze tocl.rt
",',
teruggekeerd rvist rncu in de aula de jenever klaar staan cn voldaa,r
o,re. de vel" go"de indrtrkkcn, die Schiedam had g"lroden, ging men
,',a d"ze genuttigd te [el.rbcrr, I'rt¡iswaarts, ecftter niet zo¡der een clankfror" gcda.l',te gervijd te hebl:c¡ aa¡ cle otttclel.king r'¿r,r, datr rvel [e.niettu,de kennisrnaking rnet de velc ¿rantrel<l.eli¡kheden van de toch niet
als een zo lt:ij tritstck rnooie Iistorisclre ltel.cnd staande stacl Schiedam.

Joorvurolag

Von de Historische Yerenigíng voor Zuid-HolIancl

,fn zínspreuh ,,Yt(tilate Deo Conftdentes" over Irct ilctr 1954'
Terwijl het Zuidrvesteh;k deel .,a., de provincie, getroffen doot de
overstromingsrarnp van r Februari 1955, zich weer herstelde e.t dao.
d" g.o.,d.lage,r rvorde,r g"legd voor eerì zich u'eer langs norrnale li¡nen
afspelende samenleving en terwijl aar., de ee..*er-ro.,de geschiedenis
van het gewest weer eclì nieurv jaar van gestâge ontwikkeling werd
orr<Ie,

toegevoegd, heeft ook ,,Vigilate" rustig doorgenue.kt aar't haa. taak de regionale gescfiiedenis te beoefe¡c¡, de betere kennis daarvan te
verspreiden en de liefde daar.'oo. te vergroteu.
ivlet de haar ten dienste staande tniddelet-t l.teeft de Vereniging dit
n'el in de eerste plaats door de ledet-t bijeen te roepen
nagestreefd,
",",
ir-r vergaderi¡gerì erì exc.rsies. Zaterdag 6 Februari lverd onder de
l¡ezoeL gebracht oat.t de *ede door hetn
de voorzitter
Ieiding
"en
'an
ingeric[te te¡toonstelling in het Scfteepvaartrruse¡m te Rotterdarn
va¡ historische kaarten, die ee,r beeld ge'ttetr van de vorming en groei
van het Zuid',vesteli¡k deel ,tatt de provincie.
De voorjaarsvergadering had plaats op ro April te 's-Gravenhage,
\\'aar rner-, bi;ee,-,ktn,a,n ir-r de oude St' Sebastiaansdoelen, thans Rijksb.,reau voor I(tr¡st!istoriscfie Docurnc¡tatie. Na de vergadering, hield
de directeur van het Bnreau Dr H. Gerson, een rnet grote l:elangstelIing aangehóorde catrserie rnet zeer fraaie Iichtl¡eelden, naar originelen
uit de rijke collecties \¡an l.ret Bureau van Zuid-Hollandse Stads- en
Dorpsgezichten uit de t7e eeuw; na de thee *e.cl nog ee,t *andeling
historiscfie ¡t¡utett vau Dc¡r Haag, eindigende in eer-r
lor-,g,
",.,Lele
aantal hof.¡es, gernaakt, te^,vijl zij, voor wie deze wattdeling te veel
zo * zijn, ee., bezoeL brachten aa' d" collecties in het woonhuis van
d" I.,ee. Lugt, Lange Vi¡verberg r4.
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I)e zomerexcursie leidde ,r^ar Ha¿,.le,n, waarheerì men per bus van
uit reisde via de Al:di;kerk te [ì;;.,sbt,rg en de St. Jorisdoelen
te Nooldwijk. f)e ontvangst te Haarle,n kenmerkte zich door grote
harteli;kheicl cn doo,. de bijzonder stijlvolle or schone vormen
ontvangst in het Genree'tehuis, I..'ch in het llra's Halsrnuseum, beide
door de gemecntc aangebode', lvarerì wel hoogtepuntcrr, doch ook het
cletr Haag

bczocl< aa' hel rì-r'se.rìì c,r cle rn,a,-rcleli.g cloor de stacl, eindige.de
Dreefzicht, gaf veel moois te genietcn.

i'

Schiedam rvas de plaats ,uvaar de najaarsvcr.gadering .*verd gehouden,
etr ook deze stad bood veel goeds aan de Iedcn van Vigilate . Zeer interessant was het lr"roek aan de rvaterr.nole¡r bij de Vlaardi'gsestraat,
een oude getij'rolerr, rnede da'k z;j de toclichti'g van de heer lvl. van
Hoogenstraten; op dc nuandeling door de stad Lor"r d" kenner rnenig
schilderachtig punt ontdekkcn, c,r ook enkele zeer fraaie gebouwen,
alr de Beúrs en het l(antongerecht, beu,onderen, terwijl het mr¡seum
ee^ icleale omge'ing l¡ood voo' vergaderingcn cn voor het aanhoren
uan de uitstekende causerie .,an de heer C. I(ramers over de ,,historische achtergronde,r lran dc rnoutrvijnindtrstrie te Schicdarn", Het gemeentebestuur bood tlree en het Schieda,n.e product aan, en men
bezichtigde met belangstelling de collecties van het museum.
Helaas Lon door verschillerrde omstandigheden in het jaar rg54 het
voonìemen, een br,ndel Zuid-Hollandse studien, het licht te doen zien
.iet tot tritvoering komc'. Va' het mededelingenblad zagen twee
'og
nruììrners het Iicht en voorts rvas het mogeli¡k de Ieden een overdruL
van een boek;e ,,Wandelinge,r doo. Oud- Den Haog" te doen toekotnen, dank zij de medewerking van het Haagse Gemeentebestuur.
Terr.vijl in de voorjaarsvergadering de jaarstukken werden goedgekcurd, had in de najaarsvergadering de verkiezing van een nieuwe
sccretaris
daar van de in functie zijnde secretaris de zittingstermijn
rvas geöindigd
en in cle plaats van mr G. A. A. Middelberg,
- 1:laats,
',rerkoos de vergadering
de heer NI. C. van den Tol te Voorburg.
Het aantal gc\\,onc ledc,r was aan het eind van het verslagjaar 4j5
(vorig jaar 4r5)
hicrvan \\'aren 59 (evenals het vorig jaar) gecombi,reercl lid van Delfia lìatavorum cn 8 (gel;;k aan het vorig iaar) geconrbinccrd lid van het Fonds Gotrdse Glazen. Het aantal l¡uitengewone ledcn rvas 89
r'orig faar BB). De cijfers rvijzen wel op enige
groei, al is hct dan maar
een ger.i'ge. De groei is veroorzaakt door
38 nieuwe aan,neldingcrì erì
36 voor eerl gewoon (c.c¡. gecombineerd)

-

2t

I

en 2 voor een buitengewoon lidmaatschap. Helaas
Iidmaatschap
heeft de'vereniging het verlies te betreuren van 3 leden, die overleden,
q bedanLten
en 4 werden wegens wanbetaling geroyeerd. Eén
buitengewoon lid bedankte.
Bi¡ de onthulling van het standbeeld van Johan van Oldenbarnevelt
te 's-Gravenhage, was de voorzitter van de Vereniging, als haar ver-

secretaris van de verenÍging Holwijcl en de heer C. p. Versteegh,
kerkvoogd van de Nederlands Hervormde Gemeente van Voorburg.

Het verslag van de najaarsvergadering en het jaarverslag van de
secretaris over 1954 zullen worden opgenomen in het volgende nummer
van ,,Zuid-Holland". Het linanciële verslag van de penningmeester

van Gedeputeerde Staten.van Zu¡d-Holland, dr H. E. van Gelder,

ovet 1954 wordt goedgekeurd, \traatna deze onder dankzegging wordt
gedechtirgeerd. Het reservefonds-publicatiën bedraagt thans / Bbr¿,56.
Omtrent de publicatiën der vereniging deelt de voorzitter het volgende mede: Het vierde deel van de Zuid-Hollandse Studien zal aan
Delft zi¡n gewijd. Zoals de leden zullen hebben bemerkt, ve.schi¡nt
het mededelingenblad thans in een nieuwe vorm: een aantal vaste
rubrieken zal'er in worden opg"tro*un. AIs secretaris van de redactie
lungeert thans de heer H. Veersema te.'s-Gravenhage. Het boek van
de heer SchaLel over Noordeloos is gereed gelomen. Over het ter beschikking stellen van de Ieden volgt binnenlórt een mededeling. Het
bestuur onderhandelt nog over het verschijnen van de studie van drs
de Jong over de Wilde Venen. In verband met de restauratie van de
vestigingswérken van Hellevoetsluis, zal een extra nummer vhn ,,Zuið,Holland" aan deze plaats worden gewijd.
De voorzitter vervolgt de bestuursrnededelingen met bi¡zonderheden
over de'samenkomsten en excursies: Op 14 Mei a.s. zal r¡ret de leden
van ,,Die Haghe" een bezoek worden gebracht aan de visserijtentoonstelling te'Scheveningen. De zomerexcursie zal de Ieden op rr Juni
a.s. voeren.naar het oosteli¡L deel van het eiland Goeree en OverflaLkee. Verder zijn er plannen voor een tweedaags bezoeL aan Antwerpen
in Jul¡ a.s. Nadere bi¡zonderheden over een en ander volgen per circulaire o[ in het mededelingenblad. Hij vestigt dan de aandacht op het
historisch congres, dat in September a.s. te Rome zal plaats vinden en
ten slotte deelt hi¡ nog mede, dat in 19g6 te 's-Gravenhage Academiedagen zullen worden gehouden. Bi¡ het organiseren daarvan zal ,,VigiIate" worden ingeschaleld
Bi¡ de rondvraag merkt mr Middelberg op, dat in het aan Gedeputeerde Statèn van Zuid-Holland uitgebrachte rapport ovei de cultu¡ele
activlteit ten plattelande, weintg aandacht wordt besteed aan de ,,historie". Aan de betrolken autoriteiten zal van deze opmerking mededeling worden gedaan. Verder beveelt hi¡ een bezoeL aan het Oudheidlundig Museum te Rotterdam aan.
De heer van Keule zou gaârne zien, dat voor het doen van bi¡zon-
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tegenwoordiger uitgenodigd.

Voor een reis naar Frankrijk, onder de leiding van de heer Drs.
zo gering, dat deze

.Oosterbaan, was het aantal deelnemers helaas
geen doorgang Lon hebben.

AIs steeds was de medewerling, welLe de Vereniging van diverse
instanties ontving voor haar werk,'speciaal voor de vergaderinEen en
excursies *eer bi¡zonder harteli¡k en dus van grote steun; in de.eerste
plirats moge het provinciaal bestuur worden genoemd, en voorts de
verschillende gemeentebesturen. In het biizonder dient hie;bi; vermelding de harteli¡ke ontvangst in Haarlem; olschoon deze gemeente buiten de provincie Zuid-Holland ligt, was de gracieuse ontvangst de
deelnemers aan de zomerexcursie bereid, zo geslaagd, dat men zich
toch alleszins thuis voelde. Voorts \Maren er nog de plaatseliiLe historische verenigingen, Ieiders en staven van archieven' museum-directies, te veel om op te noemen, maar ooL ongenoemd zii hier toch de
erkenteli¡kheid voor hun medewerking rnermeld.
Zo spoedde weer een jaar van Vigilate's geschiedenis heen, naar
wij hopen een.jaar in een reels waarin nog zeer vele zullen volgen;
een rustig jaar, waarin de Vereniging van haar bestaan op passende
maar niet een iaar waarvan men'kan zeggen dat de
wi¡ze bli¡k gaf
regionale geschiedbeoefening met een sprong vooruit Eing en de vele
op dit gebied sluimerende Lrachten los L*amen. Toch moet iuist de
hoop hÍerop levendig bli¡.'en, en iuist hiernaar zal steeds het streven
moge er steeds personen gevonden wordett die hieraan
moeten gaan
hun Lrachten zullen willen gevenl

9) o oriaar ôv er g aderíng
26 <lTlaart 1955 te n)oorburg
De voorzitter heet, na opening de. vetgadering, de ongeveer 8o aanwezigen welLom, in het bi¡zonder mr E. Heringa als vertegenwoordiger

dere uitgaven te voren machtiging va.r de leden','e.gadering zal wordcn
gevraagd, Na een korte discussie besluit de vergadering het ltesturrr
te rnachtigcn die uitgarven te docn, rvelke in l-ret belang van de vcreniging nodig zijn en binnerì haar financiële drtragL.acht liggen.

Na sluiting vatr de vergadeling lro.,dt d. r,a,r Gelder cen causerie
ovel de l¡croerndc Iedcn van het gcslacht l-ftrygcus cn het f¡t¡itcn ,,Hofb"roel aan clit lrtris cn ,,ar-r .1,, O.,cle l(erk rvordt

w)'cl(", waarna
gebracht.

De

"c,-r

excursíes.

Aan hct kort vcrslag van de secrctaris \¡arì dc voorjaarsvergadcring,
willcn rvij nog cnliele rcgels toevoegerì ovcl dc l¡eiclc excursies, clic er
op volgderì. De grote belangstelllng rl.,aal.te s¡rlitsir.rg in trvec gloeperl
noodzakeli.¡k, waar'an de eersle zich oncler leiding van dr H. Li. varr
Geld". naar l{ofrvijck bcgaf cn de tu'eed" d" Ite". C. P. Verstcegh
lrolgde naa,' de Voo.lr.,tg." Ilervomrde l(e.k.
Dr van Gclder's inleiding otret de drie l¡eroe,t'tdc geslachten l{.,ygctrt
was in haar beL,roptheicl zo knap cn volledig ger'r,eest, dat de lrezoel ett
van Hofwijck eige,rli.¡k niet anders Londc,r docn dou zijn tritecnzetting
ter plaatse te verifiören. Wat zij, met dor-tkf:a.e bclangsteìli,rg ct't lr"wondering voor het met kleine middclcn tot st¿rnd gcl:r'achtc, d"d"tt.
ivlinder dorklrao. rrna. de taal< van de L""r Verstccgl'r. Nadat hij en
zijn volgelingen eerst I'ret Oudc Huis Sr'vaensteyn haddelr bestaard en
terug u,aren aangestaard doot de bezoeLers *'an de lunchroorn in dat
statig gebouw, bleek irnmers de o.,de Voorburgse l(erL zo'n lalrpct'tdeLe., lran restauraties en aarrlto,r*erì, van stecnsoorlen cn bourvstijlen,
dat de explicateur slechts door de l erl. voor onze ogcrì tot de fundarnenten of t" b.eLe,'t, iets had L.,nnen laten zien van de oors¡rronkeli¡Le
Voo.brr.gse katholiel<e St. Vlaartcns LerL. Slechts verbaast Inen zich,
dat deze stencrr lalr¡r"t'td"L"tt nog zo t1 nn.dig" indrtrk ntnakt op d"
menser'¡, die lloot van buiten zicIr, niet het rninst door het geaccidenteerde plantsoentje, rvaarin zii zi<:h vrij en Ios verl'teft. Het interieur
bezit niet veel aantrelell;ks. De g.afzetke,t tcgcn de rnutrr opgesteld,
waren nog het belangwekkeudst.

H. V.

f...,4. Jløpu,

gaat heen al¿ €ommiooario der Voningin
ln de provincie Zuid-l4ollancl
Ílat is irr he.t ulçp.nrccn nier oìtze. (pL,oot¡rc o'r ttttnclocht re sclrc,hett
aun l¿et feít clctt een onzet' Ie<Ien ,o^ uterhhring t¡t¿rnn<lerr. Een íetl.er
zctl echte'r \c.çlrijpe n, clot rle reclaclic u(¡, ors I>Ia<I zich gcroepo,r voelt
or,7 ee,t. ttíIzoncl<tring le ntuþen nu clr; \rco, Nlr. L. l\. Kesper, cre-uootzit_
lcr uon otrze ucxtttiç1htg nrcr ingong uo,t 15 ocrol-¡cr u..s. ecruol orúslag
is uerl<,ontl ttit zijn functie uarr (]o,rmissnris r/cr Koníngin irt d. pro,itt<:ie. Zuid-l lr>llctnrl, retrc.itvle <le regcrincl uo,t rle L¿Larrorr uan n<Irics
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