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1 januari 1957 

D i t nummer van „ Z u i d - H o l l a n d " zal omstreeks de jaarwisseling i n 
Kanden van de leden komen. D i t geeft de redaktie de gelegenheid aan 
de leden een in alle opzichten voorspoedig nieuwjaar toe te wensen. 

1957 belooft voor „ V i g i l a t e " een belangrijk jaar te worden. 9 januari 
1957 hebben Provinc ia le Staten van Z u i d - H o l l a n d een besluit 
genomen, dat voor de toekomst van onze Veren ig ing van grote beteke
nis is. A a n „ V i g i l a t e " is n.I. een jaarlijkse subsidie v a n ƒ 2500,— 
toegekend. W i j verheugen ons zeer over dit besluit. Vooreerst omdat 
wij h ier in een erkenning mogen zien, dat „ V i g i l a t e " i n de jaren, die 
achter ons l iggen, op bevredigende wijze haar doel „ d e beoefening van 
de gewestelijke en plaatselijke geschiedenis i n Z u i d - H o l l a n d te be
vorderen" (art. 1 van de Statuten) heeft nagestreefd. M a a r vooral van
wege de mogelijkheden, die dit besluit voor de verdere ontwikkel ing 
van onze Veren ig ing biedt. 

Z o a l s bekend tracht „ V i g i l a t e " haar doel te bereiken door „he t 
houden van bijeenkomsten en excursies, het verlenen van steun aan 
historische onderzoekingen en publikaties en het uitgeven van geschrif
ten" (art. 2 van de Statuten). O n z e leden behouden een goede herinne
r ing aan de vele geslaagde bijeenkomsten i n de afgelopen jaren ge
houden. 

E e n meer bl i jvend monument van de werkzaamheden onzer V e r e n i 
ging zijn onze sinds 1947 verschenen publikaties, die — het was het 
oordeel uitgesproken door een der leden van Prov inc ia le Staten — 
„op hoog wetenschappelijk peil stonden". D e n u toegekende P r o v i n 
ciale subsidie schept de mogelijkheid, en tevens de verplichting, om 

/ meer historische publikaties i n het l icht te geven. A l d u s za l onze V e r 
eniging, die 5 j u l i a.s. haar tweede lustrum zal mogen vieren, een 
stevig fundament leggen voor de toekomst en is het we l zeker, dat zij 

* een eervolle plaats tussen de andere plaatselijke en gewestelijke histo
rische genootschappen kan innemen. 

B . v a n 't H o f f 

7 7 



<~Yïlonumznten in and 

S>e cyiederl. W+erv. 3Czrk te Moerkapelle 

Van welke zijde men Moerkapelle ook nadert, altijd weer springt 
het hoge dak van de Nederlandse Hervormde Kerk, dat hoog boven de 
omliggende huisjes uitsteekt, in het oog. Daarna pas ziet men het 
eenvoudige ranke torentje, dat aan drie zijden in het kerkgebouw is 
ingebouwd. 

Deze kerk en toren zullen wij ditmaal eens nader bekijken. W e be
hoeven niet naar de grijze middeleeuwen terug te gaan om het bouw
jaar van deze kerk te zoeken. 
Dit is niet nodig, daar de 
dorpskern van Moerkapelle in 
de Polder „De Honderd Mor
gen" of „Wilde Venen" is 
gelegen. Deze polder is bij 
octrooi van 8 oktober 1646, 
verleend door de Staten van 
Holland en Westfriesland 
aan Jonkheer Waernaert van 
der W e l l bedijkt en droogge
malen (1650). 

Het kerkgebouw werd ge
bouwd in de jaren 1661-1667. 

Het is een eenvoudig recht
hoekig zaalkerkje, met een 
driezijdige sluiting aan de 
oostzijde. De westzijde sluit 
de toren in. Het gebouw ver
keerde in de laatste jaren vóór 
1951 in slechte staat en was 
in hoge mate aan een restau
ratie toe. Gelukkig kon het 
uitwendige in bovengenoemd 
jaar onderhanden worden ge
nomen. Vooral het zeer slech-

De westgevel van de Ned. Herv. 
Kerk te Moerkapelle 



te dak en de houten vensters werden grotendeels vernieuwd, het 
muurwerk waarnodig uitgehakt en hersteld, terwijl de steunberen 
thans weer als zodanig dienst doen. N a deze uitwendige consolidatie 
kon vrij spoedig (in 1 9 5 4 ) het interieur worden aangevat. Letterlijk 
alles kreeg een beurt. Ook de indeling werd ingrijpend gewijzigd. 

Het koorhek, waarover wij het later zullen hebben en dat als het 
ware het koor van de overige ruimte afscheidde, moest worden ver
plaatst. Dit had echter een consequentie. De ruimte achter dit hek was 
eens ingericht als kerkeraadskamer en vormde een „hokkenboel". N u 

H e t d o o p h e k i n de N e d . H e t v . K e r k te M o e r k a p e l l e 

(vroeger i n de S t . L a u r e n s k e r k te R o t t e r d a m ) 
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moest voor dit vertrek een andere oplossing worden gevonden. Een 
aanbouw werd noodzakelijk, betgeen wel jammer is daar een I7e-eeuws 
kerkje als dit eigenlijk een afgerond geheel is en geen aanbouw ver
draagt. Doch de uitvoering van de aanbouw is bijzonder geslaagd en 
doet zo min mogelijk afbreuk aan het geheel. 

De preekstoel, die vroeger tegen het koorhek stond, is thans tegen 
de koorsluiting geplaatst. Opmerkelijk is de zo verkregen fraaie ruimte
werking; het interieur werd met de witte muren, het bruin geworden 

Het interieur van de Grote- of St. LaurensIcerL te Rotterdam met tiet doophek. 
Schilderij van Antonie de Lamme in Museum Boymans te Rotterdam, 
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naturel eiken tongewelf, de 
eenvoudige houten vensters 
een bijzonder voornaam ge
heel, waaraan de nieuwe 
strakke banken en de eenvou
dige renaissance preekstoel in 
hoge mate bijdragen. In dit 
bijna statige interieur, waar 
heel weinig versieringen zijn 
te vinden, ziet men toch en
kele onderdelen, die een na
dere beschouwing ten volle 
waard zijn. Juist de aan
wezigheid van die stukken, zo 
uitermate fraai van uitvoe
ring, komen in dit strakke in
terieur zo prachtig uit en 
geven het geheel nog meer 
cachet. W i j doelen op de 
fraaie achttiende eeuwse ko

peren kansellezenaar en vooral ook de Lodewijk X V doopbekkenhouder, 
beide een verlevendigende noot aan de eiken Iaat-l7e eeuwse preekstoel. 
Allerleukst de vorm van die doopbekkenhouder: die heeft ons hart ge
stolen! 

En tenslotte het eiken renaissance koorhek. Zulk een monumentaal 
hek zou men in deze eenvoudige dorpskerk niet verwachten. Het is 
afkomstig uit de Grote- of St. Laurenskerk te Rotterdam, waar het in 
1713 werd vervangen door het beroemde „Koperen hek", dat helaas 
de ramp van mei 1940 niet heeft overleefd. Het houten hek, dus om
streeks 1713 naar Moerkapelle verhuisd, vormt hier een zeldzame ver
siering in het, zoals gezegd, strakke interieur. Dit hek, van 1593 
daterend, is waarschijnlijk bij de opstelling alhier gewijzigd. Vooral op 
de plaats waarheen het tijdens de juist voltooide restauratie is gebracht, 
komt het prachtig tol zijn recht: geheel vrijstaand zonder een aange
bouwde preekstoel! 

Hulde voor degene die deze plaats van opstelling heeft bedacht. 
Wanneer men nu via het torenportaal het kerkgebouw betreedt, komt 
men eerst in een ruimte, door bovengenoemd hek van de kerk afge-
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scheiden. Doch tussen de kloeke ronde balusters van het hek door 
blikt men in de kerkruimte: witte muren met tegen de koor sluiting de 
eiken preekstoel. Wanneer men het geluk heeft hier te staan op het 
ogenblik dat de zon haar gouden stralen naar binnen zendt, dan zal men 
onder de bekoring komen van de uitzonderlijke sfeer van dit geheel. 

Boven de linker deur in dit doophek vindt men het wapen (van Hol
land), boven de rechter is het wapen van Rotterdam aangebracht. De 
17e eeuwse schilder Antonie de Lorme (Doornik ± l6lo(?) — Rotter
dam 1673) heeft meerdere malen het interieur van de Rotterdamse 
St. Laurens geschilderd. Eén van zijn werken bevindt zich in het 
Museum Boymans te Rotterdam, waarop men het hek duidelijk afge
beeld vindt. De kerkvensters hadden vroeger stenen raamstijlen, waar
van de aanhechtingspunten zijn gevonden. Men heeft deze stenen 
stijlen bij de restauratie niet in ere hersteld. De eerlijkheid gebiedt te 
zeggen, dat de houten vensters toch ook zeer goed voldoen. Voorheen 
schijnen er gebrandschilderde ramen te zijn geweest, die echter wegens 
slechte staat eens zijn verwijderd. 

Bijzonder bouwvallig, bijna gevaarlijk was het aardige torentje. Ge
lukkig kon ook dit gerestaureerd worden. In 1933 werd hiermede be
gonnen. De bijna doorgeroeste muurankers werden vervangen, het 
gehele muurwerk terdege onderhanden genomen, de houten balustrade 
vervangen door een eenvoudige ijzeren hekje, enz. enz., kortom een 
algehele revisie. Door deze torenrestauratie werd de kroon op het werk 
gezet en het geheel voltooid. Van deze toren is vooral de vorm van het 
bovenste gedeelte en het lijnenspel van de voorgevel, o.a. met een 
spaarnis, aardig. Een gevelsteen van zandsteen, gedekt door een drie
hoekig fronton draagt twee wapenschilden, waarvan het linker van 
Daniël van Hoogendorp is en net rechter waarschijnlijk van zijn vrouw, 
Ida Maria Hooft. 

Op 8 november j l . is de herboren kerk wederom feestelijk in gebruik 
genomen, een feit, dat de directe aanleiding was dit monument ditmaal 
voor onze cyclus uit te kiezen. 

Tot slot nog een aardige bijzonderheid betreffende de fundering. 
Om zeker te zijn dat de palen altijd onder water zouden staan is er 
destijds om de fundering heen een wal van klei gelegd, zodat de kerk als 
het ware op een schotel staat, waar het water niet uit kan. Een kostelijke 
vondst in tijden van grondwaterpeil verlaging, die buiten vele landbouw
kundige voordelen voor gebouwen meestal minder prettige gevolgen heeft. 
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wipmolen van de CViietpolder te 3loognxade 

De fraaie molenrijke streek ten noorden en noord-oosten van Leiden 
leed onlangs een buitengewoon zwaar verlies: op donderdagavond 
27 september jl . brak de bovenas van de molen van de Vlietpolder te 
Hoogmade en stortte de zware askop met wieken en al naar beneden, 
in zijn val aan de romp Kier en daar nog schade toebrengend. 

De molen, een der fraaiste exemplaren van het z.g. wipmolentype 
in geheel noordelijk Zuid-Holland, was in 1913 na afbranden van een 
soortgelijke molen, gebouwd. Het jaartal 1919 op de molen, duidt waar
schijnlijk op het feit, dat een vroegere molenaar W . v. d. Ploeg in dat 
jaar molenaar werd. 

Wipmolens hebben doorgaans een grote gelijkenis met elkaar en zijn 
op een afbeelding niet altijd gemakkelijk te identificeren, doch dit geldt 
niet voor de „Vlietmolen", waar een hoog, breed en groot onderge
deelte kenmerkend is. 

In 1929 is de molen gemoderniseerd, ingevolge het besluit van de 
ingelanden-vergadering van maart van dat jaar. Het wiekenkruis werd 
gedeeltelijk gestroomlijnd, terwijl als opvoerwerktuig het overdekte 
buitenscheprad buiten werking werd gesteld (het bleef ter plaatse aan
wezig) en vervangen door een pomp. In 1933 werd het stroomlijnprofiel-
Dekker vervangen door op beide roeden (= ruggegraad van de wieken) 
de fokwiek, door Ir. Fauel uitgevonden, aan te brengen, hetgeen een 
verbetering van het rendement van deze molen betekende. Dit simpele 
systeem berust op hetzelfde principe als het fokzeil bij een zeilboot. 
Bovendien werden er remkleppen aangebracht. Deze verbeteringen 
werden uitgevoerd in het kader van de wet Bescherming Waterstaats
werken in Oorlogstijd, waardoor de polder in tijden van brandstof-
schaarste over een goed geoutilleerd bemalingswerktuig zou kunnen 
beschikken. 

De oorzaak van het ongeluk staat nog niet vast. De schade echter is 
aanzienlijk: de as is gebroken en erger: de roeden, in 1913 afkomstig 
van een molen uit Aardam, zijn gebroken of lelijk geknakt en het zal 
zeker niet gemakkelijk zijn hiervoor passende plaatsvervangers te vinden. 
Trouwens het staat nog te bezien of de molen zal worden hersteld, daar 
zoals meer voorkomt, de molen niet de algehele sympathie van alle 
ingelanden had, daar een windmolen nu eenmaal niet altijd op bevel 
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kan malen; hiervoor is immers ook nog wind nodig... Minder prettig 
is, dat de brokstukken, waarvan nog veel bruikbaar was, tegen een 
gedane belofte in, vrijwel onmiddellijk na het gebeuren als oud ijzer 
zijn verkocht, een omstandigheid waarover het laatste woord nog wel 
niet zal zijn gezegd... Bijvoorbeeld het remkleppenmechaniek was 
geheel onbeschadigd en dus nog zeer goed bruikbaar, desnoods bij een 
andere molen, wanneer de Vlietmolen niet zou worden hersteld. W a n 
neer dit laatste inderdaad niet meer geschiedt dan zal dit voor het, 
vooral dank zij de fraaie molens, zo unieke wijde polderlandschap een 
gevoelige klap zijn. Temeer daar de „buurman" van de Vlietmolen, het 
„Zwarte molentje ' van de Frederikspolder, een onbewoond klein 

De Vlietmolen te HooginaJe vóór de ramp van 27 septemher 1956 
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De Vlietmolen te Hoogmade na de ramp 

wipmolentje (anno 1803) in april 1954 door brand totaal werd verwoest. 
Met dit zwart geteerde wipje vormde de stoere en toch tegelijkertijd zo 
fragiele Vlietmolen een fraai duo. 

Gelukkig kwamen er geen persoonlijke ongelukken voor: molenaar 
Elsgeest, die op het tijdstip van het ongeluk juist bij de staart stond 
en het gezin in de molen, waren buiten het bereik van het neerstortende 
wiekenkruis; de ravage echter was groot. Een eventuele restauratie 
hangt van verschillende factoren af, doch wat dat betreft zien wij de 
toekomst van de windmolen niet bepaald rooskleurig in. 

De Vlietpolder, ± 200 ha, is in ongeveer 1633 ontstaan en moet 
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oorspronkelijk door 4 molens zijn bemalen. De Vlietmolen sloeg het 
overtollige hemel- en welwater uit via de Kromme Does naar de Grote 
Wijde A a . 

Toevallig kwamen we een paar weken voordat het ongeluk plaats 
vond, langs de molen en wederom getroffen door zijn schoonheid in 
het landschap, namen we voor de zoveelste keer een foto, die hierbij 
is afgedrukt, terwijl de andere dateert van een dag na het gebeuren. 

correctief op de ^-uliaanóe kalender* 
in eigen land in de jaren 1582 en 1583 

door A . Bijl M z . 

„Daar is uyr noch teyt" 

De treffende uurwerk-spreuk bij de wijzerplaat van de oude Noord-
wijkse kerktoren, die verkondigt dat er uur noch tijd bestaat, gaat in 
haar subjectieve waarheid 's mensen bevattingsvermogen te boven, 
want tijd en ruimte zijn oneindig en niet te meten. Slechts aan de 
regelmatige loop der zon zijn onze dagen af te tellen, aan die van de 
maan (tot op zekere hoogte) onze maanden, en aan de cyclus der 
seizoenen — aan lente, zomer, herfst en winter is de lengte der jaren 
te meten. Hoe moeilijk het daarbij evenwel is, de juiste regelmaat en 
eenheid te betrachten heeft de ervaring in de loop der eeuwen geleerd. 

Het was bij de aanvang van het jaar 1 9 5 6 precies tweeduizend jaren 
geleden, dat Julius Caesar de naar hem genoemde Juliaanse kalender 
invoerde en daarmede voor goed een einde maakte aan de vóór dien 
heersende wanorde op het gebied der tijdregeling. Hij maakte 1 januari 
tot begindatum van het jaar en stelde de jaarlengte — met uitzondering 
van elk vierde jaar, dat met één schrikkeldag werd verlengd — op 
3 6 3 dagen. Aldus werd een vierjaarlijkse periode van 1461 dagen 
verkregen, die vrij dicht de lengte van vier zonnejaren benaderde en 
die, behoudens de na te noemen correctie, overeenkomt met onze 
kalender-indeling. 

Het zonnejaar of tropische jaar telt evenwel 3 6 5 , 2 4 2 2 dagen, dus 
kwam men in vier jaren nog juist 0 , 0 3 1 2 gedeelte van een dag te kort, 

1 ) Di t artikel verscheen eerder in de Nieuwe Vlaardingsche Courant van 22-II-'56. 
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wat na een aantal eeuwen weer een misrekening van enkele dagen 
teweeg bracht. 
Om de Juliaanse kalender goed te beginnen werd het jaar 708 na de 
stichting van Rome (het jaar 46 vóór Christus) met niet minder dan 
negentig dagen verlengd, en het zal wel niemand, die even nadenkt 
over de gevolgen van een dergelijke verlenging, verwonderen, dat dit 
jaar van vijftien maanden, dat op drastische wijze regelmaat en eenheid 
in de tijdsbepaling bracht, het jaar der verwarring geheten werd! 

Julius Caesar was niet de man die deze kalenderhervorming uitge
dacht heeft, dat deden waarschijnlijk reeds vóór hem de Egyptische 
priesters, die precies wisten hoe het daarmede moest, doch die verzuim
den of onmachtig waren hun wetenschap ten deze in praktijk te bren
gen; doch hij zag de noodzakelijkheid er van in en bezat de dictatoriale 
macht tot uitvoering er van, die hij aldus niet ongebruikt heeft gelaten. 

Begon met dit jaar van verwarring in 46 vóór Christus dus een nieu
we jaartelling, en werd daarmede een vroegere, die aanving met het 
stichtingsjaar van Rome (754 vóór Christus), althans ten dele losge
laten, in het jaar 325 na Christus begon de abt Dionysius Exiguus de 
jaartelling vanaf de geboorte van Christus in te voeren; maar dit werd 
eerst in de achtste en negende eeuw algemeen gebruikelijk. Bij deze 
christelijke jaartelling werd evenwel de vergissing begaan, dat het jaar 
der geboorte als het jaar één werd gerekend; wat dus zeggen wil dat, 
toen het Christuskind één jaar oud was, onze jaarrekening het tweede 
jaar al vol had en aan het jaar drie ging beginnen! Zoals we in het 
voorgaande reeds deden uitkomen, was de Juliaanse kalender niet zó 
radicaal voorbereid en haar indeling niet zó goed, of na een aantal 
eeuwen namen haar afwijkingen wederom zulke afmetingen aan, dat 
correctie noodzakelijk werd. Deswege adviseerde het Concilie van 
Trento in het jaar 1563 na de geboorte van Christus aan paus Gregorius 
XIII, dat deze daarin verbetering zou doen aanbrengen. De paus gaf 
toen opdracht aan de Napolitaanse astronoom Luigi Lilio, de zaak te 
onderzoeken en uit te werken, die vervolgens in 1576 zijn desbetreffend 
rapport inleverde. Doch er gingen daarna nog zes jaren heen met ver
dere onderzoekingen door kerkelijke en wereldlijke autoriteiten, aleer 
de pause Iijke bul op de correctie van de Juliaanse kalender, gedateerd 
24 febr. 1382, werd afgekondigd. Zij bepaalde dat de tien dagen tussen 
4 en 15 oktober van het jaar 1582 zouden vervallen, zodat na 4 oktober 
als volgende dag 13 oktober zou volgen; terwijl voorts omtrent de 
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schrikkeljaren nog werd vastgesteld, dat die van de eeuwen, waarvan 
het eeuwcijfer door vier deelbaar is (16de eeuw, 20ste eeuw etc.) niet 
als schrikkeljaar zouden gelden. Met dit laatste werd bereikt dat de 
afwijking in de kalender, die voorheen opliep tot één dag in de 128 
jaren, nu voor het vervolg werd teruggebracht tot slechts 26 seconden 
per jaar, dat is tot één dag in de 5300 jaren! 

Ook het jaar 1582 werd aldus — zij het in mindere mate dan het 
jaar 46 vóór Christus — een jaar van verwarring. Maar daar bleef 
het niet bij, want er volgden nog vele tientallen jaren van verwarring 
na; hoofdzakelijk veroorzaakt door het feit dat de paus sedert de her
vorming niet meer met de macht van voorheen bekleed was, en men 
in streken waar het protestantisme overheerste deze pauselijke afkon
diging niet wenste na te komen, zodat naast de nieuwe stijl — zoals 
de nieuwe tijdrekening genoemd werd — ook de oude stijl nog jaren 
lang gehandhaafd bleef. In eigen land vindt men dan ook bij de 
datering van officiële stukken, en uiteraard ook wel bij minder of in 
het geheel niet officiële stukken uit die tijd, de nadere aanduiding 
„stilo novo" of „stilo veteri" (nieuwe stijl of oude stijl), of in de plaats 
van het laatste ook wel „Luyckse stijl" e.d. vermeld. 

In Holland, Zeeland en Westfriesland werd de invoering van de 
nieuwe stijl bevolen door Wil lem van Oranje in een ordonnantie van 
19 dec. 1582 (oude stijl) 2 ) . W i j vonden deze ordonnantie afgeschreven 
in een protocol van allerhande zaken der stede Raamsdonk (R. Archief 
Noord-Brabant, inv. no. 55, folio 129 e.v.), die toen nog onder de 
Grafelijkheid van Holland resorteerde. De blijkbaar conciënsieuze 
secretaris dezer gemeente, destijds fungerende, maakte dit afschrift en 

-) Noot van de Redaktie 

D a t de nieuwe kalender reeds in 1582—1583 in H o l l a n d werd ingevoerd Iaat ziek 
verklaren uit de omstandigheid, dat toen de Katholieke hertog van A n j o u — althans 
nominaal — aan het hoofd van de regering stond naast prins W i l l e m van Oranje . 

T o t omstreeks 1700 heeft men in het huidige Neder land de nieuwe en de oude stijl naast 
elkaar gebruikt. In H o l l a n d liet men op 1 januari 1583 12 januari volgen. Sindsdien 
gebruikten de Staten van H o l l a n d en de Staten-Generaal de nieuwe stijl. In de andere 
gewesten bleef men de oude stijl gebruiken tot 1700—1701. In Gelder land volgde op 
30 juni 1700 12 juli, in Utrecht en Overijssel op 30 november 1700 12 december, in 
Friesland en Groningen op 31 december 1700 12 januari, in Drente op 30 april 1701 
12 mei. Z i e hierover uitvoeriger R . F r u i n . Handboek der chronologie (A lphen a. d. R i j n 
1934), nr. 10—11. 

In andere landen wachtte men nog langer met de invoering van de Verbeterde Kalender. 

B .v . in Enge land tot 1732, in Rus land tot in deze eeuw! Z i e O . Grotefend. Taschenbuch 

der Zeitrechnung des deutschen Mittelalters und der Neuzeit, cjte A u f l . (Hannover 1948), 

S. 24—28. 
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de nodige aantekeningen daarbij in genoemd protocol, alvorens de 
nieuwe stijl daarin toe te passen, en liet ons aldus een originele voorstel
ling na van de gang van zaken bij de kalender-hervorming uit die tijd, 
zoals deze in dit gebied van ons land heeft plaats gevonden. 

Het belangrijkste gedeelte uit de ordonnantie van 19 dec. 1582 luidt 
in hedendaags Nederlands: 

Wil lem, bij de gratie Gods Prins van Oranje, Graaf van Nassau 
etc, als hebbende de hoge Overheid en Regering van den lande van 
Holland en (West-) Friesland. Alle degenen die deze (ordonnantie) 
zullen zien, of horen lezen, saluut! 

Alzo aanmerkelijk en bekend is dat sedert de geboorte van onze Heer 
en Zaligmaker Jezus Christus (van welke tijd alle christenen de loop 
der jaren en de termijnen der tijden rekenden) enige dagen verlopen 
zijn geweest, zodat de tijden en termijnen van de verlenging en verkor
ting — en ook der evengelijkmaking der dagen met de nachten, niet 
op de zelfde seizoenen vallen als in de beginne, maar in tegendeel 
versnellen in zulken voege dat na lengte van tijd daaruit veel onge-
schiktelijks zou kunnen ontstaan, vermits dan de seizoenen van Winter, 
Zomer, Lente en Herfst niet meer op hun behoorlijke tijd zouden komen 
te vallen, 

Waarom vele geleerden en in de loop des hemels (sic!) en der sterren 
ervaren luiden dikwijls gearbeid hebben om de rekening en calculatie 
des jaars terecht te brengen, bevinden dat, mits men voor een jaar 
driehonderdvijfenzestig dagen en zes volle uren rekent nochtans metter
daad enige minuten daaraan zijn ontbrekende, omdat de zon haar 
jaarlijkse loop in een weinig tijds minder volbrengt dan men gewoon 
is te rekenen, namelijk een honderd en zesde deel minder dan een vierde 
van een dag, hetwelk bedraagt alle honderdzes jaren ,,effen" een dag; 
(dit) wordt bevonden binnen 1582 jaren, vanaf de geboorte van onze 
Here Christus verstreken, verlopen te zijn de tijd van omtrent vijft ren 
dagen; zodat de dag der geboorte van Christus — na de eerste instel
ling en calculatie — omtrent 15 dagen vroeger en dichter bij de stil
stand der zon en de kortste winterdag behoorde te komen dan hij doet, 
hetwelk hoe langer hoe meer mettertijd zou in 't wilde verlopen en een 
grote verwarring in de rekening der jaren (zou) medebrengen. 

Zo is het, dat die zelfde (rekening) in verschillende tijden en door 
vele geleerde mannen aangemerkte en aangegeven weg is (en) eindelijk 
zo veel daarin gedaan, dat het meestendeel der vorsten en potentaten 
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in de christenheid (om de genoemde inconveniënten van verder verloop 
en verdere onregelmatigheid te voorkomen) zich om verschillende („be
weeglijke") en gewichtige redenen en oorzaken — die alle te lang 
waren (hier) te herhalen — eindelijk eens zijn geworden („hebben 
vergeleken"), dat men niet gehele vijftien dagen —, maar alleen en ten 
minsten tien dagen zou korten in de gebruikelijke en tot nog toe ge
volgde calculatie des jaars, opdat deze zaak zo min als mogelijk ware 
en tot de minste schade van de gemeenschap mochte gerecht en 
bekwaam gemaakt worden, 

Zo is het, dat W i j hetgeen voorgeschreven is aanmerkende, begeren, 
zo veel enigszins mogelijk is ons ook in alle redelijke zaken te verge
lijken en te vergenoegen met de genoemde koningen, vorsten en poten
taten van het christenrijk, en inzonderheid om onze lieve en getrouwe 
onderzaten van Holland en Zeeland (èn Westfriesland), met de omlig
gende landen en provinciën accomoderen, (En) aanmerkende ook dat 
voor de gemeenschappelijke koophandel en anderzins, een goed 
accoordverdrag en vergelijking van tijden, seizoenen en termijnen met 
de zelfde omliggende landen, noodzakelijk is; zo ten aanzien van alle 
onderlinge contracten, verbintenissen, schuldbrieven, betalingen en alle 
andere dingen die de handel aangaan, als anderszins, van al hetgeen 
de rekening en calculatie der tijden en jaarlijkse seizoenen belangt •—; 
hebben met advies van onze lieven en getrouwen, de Staten s Lands 
van Holland en de luiden van de provincialen van den zelve Landen, 
geordonneerd, gestatueerd, ordonneren en statueren bij deze, dat in de 
voorzegde Landen en Graafschappen van Holland en Zeeland, nadat 
de eerste dag van Januari naastkomende, zal zijn verleden en verstreken 
men de naastvolgende (dag), die men na de oude calculatie zou rekenen 
de tweede (dag van die maand), niet rekenen zal (voor) de tweede, 
maar voor de twaalfde en de andere dag (daar) na volgende (tot) de 
dertiende Januari, en zo voort (tot) het einde van dezelfde maand toe, 
die voor deze reis maar eenentwintig dagen hebben zal, en nochtans de 
laatste dag derzelve maand voor de 31-ste gerekend zal worden. Voorts 
zullen alle navolgende jaren haar volle en gewoonlijke loop hebben 
gelijk te voren, en volgens de regel die onze genoemde naburen en 
omliggende provinciën zullen gebruiken. Welverstaande nochtans, dat 
hiermede niet zullen verkort of verhinderd zijn enige naasting, prescrip
tie (verjaring), aktie, van wat nature die (ook) weze moge; cijnzen, 
renten, pachten, huren, obligatiën, termijnen van betaling, wissel-
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brieven, provisie van justitie, mandementen of rescriptiën, dewelke allen 
haar volle loop zullen hebben, niettegenstaande de verkorting van de 
genoemde tien dagen, (zulks) in alle schijn alsof dezelve (verkorting) 
niet geschied ware; en dat alleen voor hetgeen dat dit lopende jaar 
vervallen of verschenen is, of vervallen of verschijnen zal, zonder meer. 
E n zullen voortaan alle termijnen van betaling gerekend worden op 
dezelfde wijze en manieren als men voorheen placht te doen, gelijk of 
deze verkorting niet gedaan ware geweest, opdat alle verdere aanleiding 
tot twist of misverstand verhoed moge worden. 

Ontbieden en bevelen daarom alle rechteren, justitie en officieren 
van Holland en Zeeland, dat zij deze tegenwoordige ordonnantie en 
gebod doen aankondigen en uitvoeren, elk binnen de limieten van zijn 
jurisdictie; en dezelfde wel striktelijk doen omschouwen naar haar 
inhoud en in de maniere voorgeschreven... 

Onder het afschrift stond vervolgens o.m. genoteerd, dat de ordon
nantie was „gepubliceerd", d.w.z. was afgekondigd door de secretaris 
van Raamsdonk, vanaf de pui van het stadhuis, ten aanhore van de 
door het luiden der klok bijeen geroepen omstanders; zulks op de 
30ste december van het jaar 158a. Di t was dus slechts twee dagen 
vóór hel wegvallen der tien dagen van januari 1583! 

Op de 10-de dag van januari 1383, gerekend naar oude stijl, schreef 
dezelfde secretaris, dat al het voorgaande betreffende de ordonnantie 
accoord was bevonden, en dateerde dit accoord met: „20 Jan. 1383 — 
„volghende deze voirsegde ordonnantie . 

Leefden de onderdanen van Julius Caesar in administratieve zin 
go dagen langer dan hun toekwam, de onderdanen van Wi l lem van 
Oranje zagen hun leven in administratieve zin met 10 dagen bekort, 
wat het aanvaarden van „de nieuwe stijl" niet vergemakkelijkte en 
mede oorzaak was van —, en middel tegelijk in de strijd tussen voor
standers van oude en van nieuwe stijl. 

Het is opmerkelijk dat in 's prinsen ordonnantie van de pauselijke 
bul, waardoor zij toch in het leven was geroepen, met geen enkel woord 
werd gerept! Des ondanks hebben de Hollanders, Zeeuwen en Friezen 
stellig tóch wel begrepen uit welke hoek de wind waaide en bleef het 
verzet tegen de nieuwe stijl in de aanvang daarom niet minder groot. 
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<zBoekennieuwó 
E e n dezer dagen ontvingen wi j ter recensie het boekwerk „ E n i g e 

aantekeningen betreffende de geschiedenis der Brielse veren door 
H . H . M a l k u s . 

H e t boek is vervaardigd op de offsetmachine van de provinciale 
waterstaat en voorzien van prachtige kaartfoto's. H e t geheel maakt een 
uiterst verzorgde indruk en kan de toets der kritiek wat het ui twendige 
betreft zeer zeker doorstaan. 

O o k de inhoud is echter zeker het lezen waard . H e t valt daarbij op 
dat de feiten welke worden vermeld, uitstekend gedocumenteerd zijn, 
zodat het werk als historische documentatie van veel belang kan worden 
geacht. 

H e t boek is verdeeld i n : 

I Li js t v a n geraadpleegde bronnen. 

II a. V a n Coppelshoek tot het midden der 18e eeuw. 

b . D e r ranse tijd. 
c. N a de Franse tijd tot 1 9 1 7 . 
d. D e jaren daarna. 

III He t materiaal a de boten 
b de aanleggelegenheden. 

I V Bi j lagen. 

Voor t s geeft de heer D . v a n E l k aan het slot een toekomstbeschou
w i n g over de veren. 

Jammer, dat het werk niet gewoon i n de handel te verkrijgen is, 
doch moet worden aangevraagd bij de D i r . H . I. v. d. P rov . Waters taa t 
i n Z u i d - H o l l a n d . Z o l a n g de voorraad strekt — en die is niet groot — 
kan men het werk naar wi j menen tegen de kostprijs van ƒ 1 0 , — 
verkrijgen. W i e z i ch interesseert voor deze geschiedenis, kunnen wij 
niet anders dan aanraden, haast U met bestellen. 

V . 

In het vorige nummer is tot onze spijt niet vermeld, dat de foto's bij 
het Verslag van de zomerexcursie naar V'tanen zijn vervaardigd door 
de heer R . E . D . Barmentloo te Maassluis en dat de foto van het 
altaar en communiebank in de Oud-Katholieke Kerk te Oudewater 
welwillend is afgestaan door de V . V . V . Zuid-Holland. 

Red. 
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3£et belaótingrelletje te cOlaardingen<:y in 1845 ) 
door C . Postma 

De levensomstandigheden zijn voor een groot deel van de Nederlan
ders, die in de eerste helft van de 19e eeuw leefden, weinig gunstig 
geweest. Voorzover er sprake kon zijn van een verdeling in maatschap
pelijke standen, had de stand der „armen" wel de meeste zorgen te 
dragen en beleefden zij, die door het noodlot bij deze categorie waren 
ingedeeld, hun leven lang de hongerwinter. 

Koning Wil lem I, te energiek voor een volk, dat zich te veel overgaf 
aan de apathie, waaraan het gedurende de Franse Overheersing was 
gaan lijden, slaagde er niet in medewerkers te vinden om de welvaart 
van het land omhoog te brengen. Behoudens in enkele takken van 
handel en nijverheid — bv. koffiehandel en scheepsbouw — waarin 
van enige bloei sprake kon zijn, brachten de „gegoede" vaderlanders 
in die dagen liefst hun leven door als „rentenier", waarvan een aantal, 
wellicht bezield met drang naar avontuur, het waagde te speculeren. 

De weinig gunstige situatie, sedert 1830 nog verslechterd door de 
hoge kosten van het leger, dat in verband met de opstand der Belgen 
op de been moest worden gehouden, werkte ertoe mede, dat het land 
hoe langer hoe meer in welvaart achteruit ging en aan de zijde der 
jonge Liberalen het verzet tegen de autocratische staatsinrichting meer 
en meer vorm begon te krijgen 1 ) . 

In 1843 werd de bevolking en in het bijzonder de arme klasse, ge
troffen door de mislukte aardappeloogst. De gouverneur van de pro
vincie Zuid-Holland deelde per circulaire van 8 september 1845 (Prov. 
Blad nr. 83) de gemeentebesturen mede, dat ingevolge bij hem inge
komen rapporten de aardappeloogst als mislukt kon worden beschouwd, 
waardoor „eene eerste bijna onmisbare levensbehoefte voor de lagere 
volksklasse komt te ontbreken" en gelastte derhalve de plaatselijke be
sturen onmiddellijk maatregelen te nemen „om in het gemis van aard
appelen voor de behoeftigen en de gevolgen daarvan voor de mindere 
standen te voorzien". Hij vertrouwde verder „dat de bekende mild
dadigheid der ingezetenen van Zuid-Holland ook nu niet vruchteloos 
zal worden ingeroepen . 

*) Dit artikel met toestemming van de Redaktie overgenomen uit de Nieuwe Vlaardingsche 
Courant van 9 en 16 nov. 1955-
Gedeeltelijk ontleend aan H . Roland Holst. Kapitaal en arbeid. Rotterdam, 1910. 
3e druk. 
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D e algemene toestand te V l a a r d i n g e n was i n het begin van de jaren 
veertig allesbehalve rooskleurig. D e visserij was door de wet van 
12 maart 1818 x ) zo streng gereglementeerd, dat van een opbl oei en 
ontwikkel ing i n het bedrijf geen sprake kon zi jn. D e wet, die het 
gehele bedrijf tot i n de kleinste bijzonderheden regelde, verdeelde de 
belanghebbenden i n twee kampen van voor- en tegenstanders van de 
beschermings- en reglementeringspolitiek. H e t pleit werd beslecht i n 
1857, toen de wet van 1818 werd inge t rokken 2 ) . 

D e plaatselijke armbesturen (Burgerlijk Armbestuur , D iacon ie der 
N e d . Hervormde Gemeente en R . K . Armbestuur) ondersteunden i n 
1843: 837 armen, i n 1844: 1009, i n 1845: 2073 en i n 1846: 3418 armen 
of ru im 45 % van de bevolking 3 ) . D e armenzorg schoot, mede door 
de stijging v a n de Ievensmiddelenprijzen uitermate te kort, dat de arm-
meesters de toestand „ b e k l a g e n s w a a r d i g " noemden en z ich genoodzaakt 
zagen op 29 oktober 4 ) 1845 verhoging van de subsidie bij burgemeester 
en wethouders te vragen. 

D e algemene ellende en ontevredenheid uitte z ich i n november 1843 
i n een relletje, dat zijn oorzaak vond i n de toenmalige vigerende 
belastingwetten, waarvan i n het bijzonder de accijnzen 5 ) van de min 
dere klasse zware f inancië le offers vroegen. A c c i j n z e n werden geheven 
van alle eerste levensbehoeften — behalve aardappels! — en geraamd 
1/7 deel van de verteringen van een arbeidersgezin uit te maken 6 ) . E e n 
ingewikkeld systeem regelde de betal ing van de accijnzen op gedistil
leerd, zout, zeep, suiker, bier, turf, steenkool, vlees (zgn. geslagt) en 
brood (zgn. gemaal), enz. W e l i s w a a r werden er theor ieën 7 ) verkon
d igd die de indruk trachtten te vestigen, dat de arbeider niet a l deze 
levensbehoeften van node had, bv. dat hij geen steenkool, maar hout 
gebruikte, geen wi jn dronk, we in ig suiker at, enz., doch i n de practijk 
k w a m hier niet veel van terecht, aangezien ook het arbeidersgezin moest 
worden gevoed. T e begrijpen is het daarom, dat de Nederlandse arbei-

!) StbL nr. 15. 
2 ) A . Beaujon. Overzicht geschiedenis Ned. zeevisscherijen. Leiden. 1885, blz. 228 en 

275 w . 
3 ) J . Hoogendijk Kzn. Ontwikkeling Vlaardingen 1814—191 3. Tabel X X X X I V . 
4 ) Ingekomen stukken B . en W . , 1845, nr. 399. 
5 ) Grond- en personele belasting drukten op de meergegoeden. D e patentbelasting op de 

ambachtsman. Renteniers waren vrijgesteld van patentbelasting! J. de Bosch Kemper. 
6) H . Roland Holst. Kapitaal en arbeid. Rotterdam, 1910. 3 e druk, blz. 11 w . 
7 ) J. de Bosch Kemper. Gesch. onderzoek armoede. Haarlem, 1860, 2e druk, blz. aai. 

Gesch. onderzoek armoede. Haarlem, 1860. 2e druk, blz. 218 vv. 
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der verzwakte en het Iompenproletariaat bij de dag i n omvang toenam. 
N a a r aanle iding van de voornoemde circulaire besloot de raad op 

17 september 1 8 4 5 x ) de rogge geheel vrij te stellen van de stedelijke 
accijns met ingang van 2 0 september d.a.v. 2 ) . H e t besluit werd onge
twijfeld genomen onder de druk van de omstandigheden, hetgeen te 
verklaren is door het feit, dat de raad op 2 7 februari van hetzelfde 
j a a r 3 ) het voorstel van burgemeester en wethouders om de heffing 
op boter en kaas geheel af te schaffen had verworpen. H e t gemeente
bestuur trachtte toen de opbrengst v a n de accijns op boter en kaas weer 
wat op pei l te brengen door het publiceren van een „ W a a r s c h u w i n g 
op 2 9 maart 1845 4 ) , waar in werd vermeld, dat „ d e stedelijke belas
t ing of accijns op de boter en kaas en die der sterke dranken naar de i n 
werking zijnde tarieven zijn gebleven verre beneden de raming 5 ) . 

A l s een bewijs van de onmondigheid van „ d e n gemeenen m a n " i n 
die dagen kan bijvoorbeeld dienen het voorstel, ingediend door de 
reder A . van L i n d e n van den H e u v e l l 6 ) , ter zake het stichten van 
een gaarkeuken, waar „ d e geringe burgerman, de handwerks- en zee
lieden goedkoop voedsel kunnen verkrijgen". D e bestaande soep
kokerij was bestemd voor „ d e n hoogst behoeftigen" 7 ) . He t college 
van B . en W . deelde naar aanleiding van het voorstel mede, dat de 
raad zeer ingenomen was met het p l an 8 ) . 

J ) Notulen Raad, 1836—1846, blz. 420. 
2) 7e Keurboek, 1822—1843, blz. 1 vv. 
; !) Notulen Raad, 1836—1846. blz. 403. 
4 ) Publicatieboek, 1843—1833. fob 47 vso. 
5) Geen wonder! D e ingekomen rapporten van de controleur der stedelijke belastingen, 

J. C . Wesselman, bij B . en W . in 1843 (nrs. 89, 101, 137 en 149) melden genoeg 
omtrent bet ontduiken van de belastingen. O p 2 april waren de beambten bv. van 
's oclitends tot avonds bezig in bet pakbuis van een kaashandelaar — nadat zij 
eerst gedreigd hadden hun werk op straat vóór het pakhuis te doen — 6000 kazen 
te wegen. D c koopman was dermate boos om deze controle, dat hij de „twee waag-
werkers nauwelijks een dronk water tot lafenis" verstrekte. D e fraude was 
hier echter spoedig bewezen. D e controleur betrapte zelfs een lid van de Stedelijke 
regering op het ontduiken van de accijns op kaas, betgeen hem bitter tegenviel en 
waardoor hij zich teleurgesteld zag .,in het vertrouwen op de regtschapenheid der 
menschen". 
Ook op het terrein van de visserij waren moeilijkheden. D e directeur van politie 
te Rotterdam berichtte bv. op 13 Juli 1845 (ingek. st. B . en W . nr. 265): dat 
er pogingen worden in het werk gesteld om Belgische haring hier te lande ter sluik 
in te voeren ". 

8) Abraham van Linden van den Heuvell, geb. Vlaardingen 26 juli 1806. overleden 
ald. 14 okt. 1869. Reder, lid van de raad, 1831—1869 en wethouder, 1863—1869. 

7 ) Ingekomen stukken B . en W . , 1843, nr. 339. 
s ) Brievenboek B . en W . , 1843, nr. 220. 
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Een tweede voorstel kwam eveneens van een plaatselijke reder, 
namelijk van H . Kikkert x) en had tot doel de beug- of wintervisse-
rij 2 ) door middel van een premie van ƒ 500,— per schip (zie ook 
bijlage I) gaande te houden. Kikkert bepleitte met vuur de invoering 
van het premiestelsel 3 ) : 

„waaraan anders zoude het Stedelijk Bestuur van Vlaardingen 
denken dan aan de visscherij als éénige hoofdbron van bestaan 
voor deze stad, want, wat bij anderen fabrieken of landbouw zijn, 
dat is bij ons: de visscherij. De visscherij is onze fabriek; met de 
visscherij staat of valt Vlaardingen. Die visscherij dus in stand te 
houden, is het belang van ieder Vlaardinger, rijk of arm en als het 
er op aankomt om die hoofdbron van ons bestaan te handhaven 
dan zal men medewerking vinden bij alle standen". 

De raad stond op 17 november een premie van ƒ 2 3 0 , — per schip 
toe 4 ) , doch inmiddels had een relletje bij het douanehuisje aan de 
Broekweg de rust onder de burgers verstoord. Alvorens nader op het 
incident in te gaan, wordt er de aandacht op gevestigd, dat hierbij van 
geen massaal optreden van een bepaalde groep ontevreden werknemers 
sprake was. De groep, die de actieve rol speelde, werd gevormd door 
een aantal half-beschonken jeugdige vissers, terwijl de „smokkelaars" 
niet meer dan als figuranten optraden 5 ) . 

Omstreeks 16 november 1845 begon een aantal Vlaardingers fraudu
leus tarwebrood binnen de gemeente te smokkelen, dat werd gekocht 
bij Klaas Verkade 6 ) , een „broodslijter" die bovendien in zijn huis, 

1 ) Hendrik Kikkert, geb. Leiden 24 sept. 1 7 9 8 . overleden Vlaardingen 5 sept. 1 8 6 5 . 
Reder en Ontvanger der Gemeente, 1 8 4 8 — 1 8 6 3 . 

2) In de winter, na de haringieelt. visten sommige buizen en vele hoekers en tom
schuiten in de Noordzee met het heugwant. d.w.z. de van ouds gebruikelijke, mijlen
lange, op jonen drijvende en van afstand tot afstand met hoeken voorziene lijnen. 
Daar er veel soorten vis aan de hoeken werden gevangen, was deze visserij minder 
dan andere afhankelijk van de meerdere of mindere overvloed van vis. D e winter-
beugvaart was niet gereglementeerd (A. Beauion. Overzicht geschiedenis Ned. zee-
visscherij Leiden, 1 8 8 5 , blz. 2 3 9 ) . Zie ook bijlage I. 
Het voorstel om een premie te verlenen van ƒ 3 0 0 , — was wellicht gebaseerd op het 
feit, dat kort na het wederom van kracht verklaren van de Haringwet van 1801 door 
de Souvereinen Vorst (bij Besluit van 10 Januari 1 8 1 4 , Stbl. nr. 6) eveneens een 
premie van gelijke waarde voor de winterbeugvisserij werd uitgeloofd (Beaujon, blz. 
228). 

s ) Ingekomen stukken B . en W „ 1 8 4 5 , nr. 4 2 1 . 
4 ) Notulen Raad, 1 8 3 6 — 1 8 4 6 , blz. 431 en 4 3 2 . 
5 ) Zie ook M . den Admirant. Sociaal historische schets van Vlaardingen, 1 8 1 4 — 1 9 1 4 , 

blz. 187 vv. Zuid-Hollandse Studiën, deel I V ( 1 9 5 4 ) . 
6 ) Geboren Schipluiden 1 7 9 9 en overleden Vlaardinger-Ambacht 1 8 3 2 . 
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„De Varkensschuur" genaamd, staande aan de Broekweg, jenever 
verkocht. De smokkelaars trachtten door de Kwakelsteeg en Afrol hun 
waar de stad binnen te brengen, hetgeen de commiezen aanvankelijk 
beletten door eenvoudig de smokkelaars terug te sturen, waardoor zij 
na enige tijd bij Verkade terugkwamen en het voorgevallene vertelden 
aan de jeugdige werkloze vissers, die daar een borrel dronken. Het ge
volg was, dat de vissers zich de zaak aantrokken en de smokkelaars 
bescherming toezegden. 

Op 17 november had de eerste botsing plaats tussen de douanen en 
vissers bij het wachthuis aan de Broekweg. Drie tarwebroden werden 
afgenomen en een aantal in het water geworpen, terwijl de commies 
K. Maurits, die volgens een brief van de controleur van de stedelijke 
belasting aan het college van burgemeester en wethouders de dato 
18 november 1845 „niet ligt gaat lopen, maar als hij alleen tegen 
twee man staat liever zou vechten, dat hij er bij neervalt", genoodzaakt 
was de vlucht te nemen. 

De volgende dag, aldus de getuigenverklaring van de politie-agent 
Sander van Jaarsveld 2 ), werd de gehele Vlaardingse politiemacht, 
bestaande uit de twee agenten Leendert Boog en de voornoemde Van 
Jaarsveld, ter assistentie de commiezen C . van der Burg, M . Dijkshoorn 
en K . Maurits toegevoegd. Tussen 7 uur en half acht trokken ver
scheidene groepjes jeugdige personen de stad binnen en in totaal wer
den 5 broden afgenomen. Tegen 8 uur kwam een groep van 15 personen 
voorbij, die echter geen accijnsgoederen meevoerde, doch waaruit in het 
voorbijtrekken werd geroepen: „Wij komen morgenavond met nog 
grooter getal terug". Bovendien klonk het uitdagend „Hoera! Zij dur
ven niet". N a half acht werd de rust echter niet meer verstoord. 

De volgende dag 19 november 3) werd de post des middags circa 
5 uur betrokken en verlieten in groepjes van 5 tot 8 man een aantal 
Vlaardingers de stad kennelijk om brood te gaan halen. Omstreeks 
half zeven keerden de „smokkelaars" gezamenlijk terug en plaatsten 
de agenten, die een troep van meer dan 60 man zagen aankomen, 
zich op de weg vóór het wachthuisje. Toen de troep het huisje dicht 
was genaderd, dacht de agent Boog de situatie te kunnen redden door 

1) Ingekomen stukken B. en W . , 1845, nr. 428. 
2) Ingekomen stukken B. en W . , 1846, nr. 46. 
3) Verslag ontleend aan getuigenverklaring van agent S. van Jaarsveld, ingekomen 

stukken B. en W „ 1846, nr. 46. 
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midden op de weg te gaan staan en de menigte met woorden tot kalmte 
te manen. Het resultaat was negatief, want uit de groep werd geroepen 
„Valt aan visscherslui, valt aan", waarna Boog werd ingesloten, ge
slagen en met de anderen onder de voet gelopen. Agent Van Jaarsveld 
werd bovendien de jas opengescheurd en toegeroepen: „Trek nu je 
sabel eens, denk je, dat wij nu bang voor jullie zijn". N a een mislukte 
poging om de commies Dijkshoorn in het water te gooien, werden de 
agenten en commiezen in het wachthuisje gedrongen en probeerde men 
het gebouwtje onder het schreeuwen van „Allo, nu de vaart in" op 
te lichten en in de Vlaardingse Vaart te smijten. Het huisje scheen 
echter stevig op zijn fundament te staan, waardoor de pogingen 
mislukten. De opgewonden menigte besloot, nadat iemand uitgeroepen 
had „Laten wij dit niet doen, daardoor zoudt gij uw handen branden", 
zijn wraak te koelen op de agent Van Jaarsveld en de commies Van 
der Burg en kondigde zijn actie aan met hel geschreeuw „Dat zij die 
(Van Jaarsveld en V a n der Burg) zouden kapot maken en de vaart 
zouden inwerpen". 

De bedreigden, wel begrijpend, dat de woedende vissers hun prooi 
niet zouden laten gaan, beraamden een ontvluchting, die met succes 
werd uitgevoerd. Terwijl de agent Boog, staande in de post van de 
deur, het volk tot kalmte aanmaande, kropen V a n Jaarsveld en V a n 
der Burg aan de achterzijde van het gebouwtje door een venster en 
vluchtten na zich eerst „onder het huisje" *) verscholen te hebben, 
naar de stad. 

Agent Boog werd bij het incident dermate verwond 2) dat hij eerst 
op l december zijn dienst weer kon waarnemen. 

Het college van burgemeester en wethouders achtte de toestand 
zo précair, dat onmiddellijk de kapitein-commandant van de dienst
doende schutterij verzocht en gemachtigd werd de volgende dag — 
20 november — tegen 4 uur des middags zijn manschappen onder de 
wapenen te doen komen „ter voorkoming en beteugeling van onge
regeldheden op het gangpad naar den Broek, nabij de Meêwoning 3) aan 

*) Hieruit valt te concluderen, dat het gebouwtje tegen het dijlttalud was gebouwd. 
2) Volgens de brief van de commissaris van politie aan B. en W . , ingekomen stukken, 

1845, nr. 432. was het slachtoffer „in de hersenen ontsteld en van niets anders 
maalt dan om zich te wreken . Boog verklaarde zelf ten overstaan van de officier 
van justitie, dat hij „inwendig verwond" in het hoofd was, doch de volgende dag 
nog dienst kon doen en zich eerst daarna onder behandeling had gesteld van de 
plaatselijke heelmeester M . J. Spruit. 

3) Naam van een boerderij. 
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de grenzen dezer stad 1 ) . De schutters betrokken van 20 tot en inet 
25 november de post. 

De rel had ongetwijfeld de nodige onrust onder de bevolking ge
bracht en de reders zagen dan ook in het verschaffen van werk aan de 
vissers het aangewezen middel om de rust te herstellen. Op 27 novem
ber zonden elf reders een verzoekschrift aan de raad 2) om „eene 
krachtige en slechts tijdelijke aanmoediging uit de stadsklasse. Want! 
door eene zoodanige aanmoediging zullen de meeste behoeftigen langs 
eerlijke en rustige en door het Hooger Bestuur gewilden weg hun brood 
verdienen". Een gelijkluidend verzoek dus als de reder Kikkert, die 
tevens medeondertekenaar was van het jongste request, op 16 novem
ber had ingediend. Een premie van 500 gulden per schip 3) werd door 
de ondertekenaars van het request voorgesteld, doch de raad hand
haafde zijn op 17 november ingenomen standpunt en machtigde het 
college van burgemeester en wethouders een bedrag van 250 gulden 
per schip uit te betalen, mits er vóór 1 januari 1846 niet minder dan 
20 schepen in de vaart zouden worden gebracht4). Ter beugvaart 
voeren bijgevolg uit 20 schepen, tesamen eigendom van 15 reders 5 ) . 

Hoewel het incident in feite ten einde was, volgde in de komende 
maanden nog een omvangrijke briefwisseling tussen de gouverneur 
van de provincie en het gemeentebestuur. Het gemeentebestuur had 
namelijk op 21 november de gouverneur in kennis gesteld van de 
vechtpartij op de Broekweg en tevens verzocht om in geval van nood 
de assistentie van een twaalftal cavaleristen te mogen inroepen. De 
gouverneur berichtte hierop, dat bij de officier van de arrondisse
mentsrechtbank te Rotterdam de militaire hulp kon worden aange
vraagd, doch achtte verder het voornoemde schrijven te weinig gedocu
menteerd en vroeg daarom per kerende post mede te delen, wat de 

!) Brievenboek B. en W . , 1843, nr. 260. 
2) Het waren Simon van Gijn en Zoon, Huibrecbt de Ronde, Wed. Dirk de Zeeuw, 

Wouter van Rossen en Zonen, Hendrik Kikkert, Jobannes Coenraad Voorbacb, 
Hendrik de Jongb, Johannes Hendrik Niermeijer. Jacob den Breems, Cornelis Berg
werf en Huibrecht den Boer. Ingekomen stukken B. en W . , 1843, nr. 437. 

3) Zie noot 2 op blz. 20. 
4) Notulen Raad, 1836—1846, blz. 435—437. 
B) Volgens de naamlijst der baringschepen, enz. van 1843 waren te Vlaardingen 35 

rederijen gevestigd, tesamen bezittende 76 schepen: 
2 rederijen met 7 schepen: Wouter van Rossen en Zonen en de rederij „De Hoop : 
1 rederij met 6 schepen: Huibrecht de Ronde; 1 rederij met 5 schepen: Ary Hoogen-

dijk Jaczn.; 29 rederijen met minder dan 5 schepen ieder. 
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oorzaak van de oploop was 1 ) . In antwoord hierop werd gerapporteerd 
dat het tumult was veroorzaakt door „frauduleusen invoer van accijns-
voorwerpen als sterke drank en tarwebrood (waaronder gebuild of wit 
brood), welk brood uit de gemeente Schipluiden wordt aangevoerd 
en verkocht te Vlaardingen-Ambacht bij zekeren Klaas Verkade, tapper 
en broodslijter, bekend ervaren sluiker " 2 ) . Het college van 
burgemeester en wethouders deelde in dezelfde brief mede: „Wij heb
ben het in het belang der goede orde en tevens van onzen pligt geacht 
bij missives van heden, de plaatselijke besturen van de aan deze stad 
grootendeels enclaverende gemeenten Vlaardinger-Ambacht en Zoute-
veen te verzoeken om wel bij plaatselijke verordeningen te willen be
palen, dat de herbergen en tapperijen in dezelve op een te bepalen uur 
zullen moeten gesloten en na dien tijd niet zal mogen getapt of gelagen 
gezet worden zonder schriftelijke toestemming van de burgemeester...". 
Bovendien had het gemeentebestuur, in overleg met de commissaris 
van politie, de Vlaardingse agenten belast met de surveillance in de 
naburige dorpen Vlaardinger-Ambacht en Zouteveen 3). De gouver
neur zond na het lezen van deze brief een schrijven 4 ) , waarin werd 
geëist de genomen maatregelen in zake de surveillance in te trekken, 
of „de dienaren der policie Uwer stad ook van eene speciale aanstel
ling als zoodanig te voorzien, zonder welke bij een eventueel verzet 
tegen gedane bekeuringen, deze als niet wettelijk en dus niet geldig 
in regten zouden moeten worden aangemerkt". Op het verweer van de 
Vlaardingse zijde, als zou hier slechts sprake zijn geweest van „helpen 
waken", reageerde de gouverneur met de mededeling, dat de beambten 
alleen dan met succes hadden kunnen optreden, indien zij „zoodanig 
eene speciale aanstelling in de betrokken gemeenten hadden verkre
gen" 5 ) . 

Nog voor dat de gouverneur antwoord had ontvangen op zijn laatste 
brief werd van hem een afschrift ontvangen van een brief van de offi
cier van justitie de dato 3 december 6 ) , waarin deze het rapport van 
de commissaris van politie de dato 22 november ter zake het relletje op 

Ingekomen stukken B. en W . , 1845, nr. 433. 
2) Brievenboek B. en W . , 1843, nr. 269. 
3) Brievenboek B. en W . , 1845, nr. 269. 
4) Ingekomen stukken B. en W . , 1843, nr. 444. 
5) Ingekomen stukken B. en W . , 1843, n r - 4^7-
e ) Ingekomen stukken B. en W . , 1843, nr. 459. 

100 



de lQe november als onvoldoende kwalificeerde. D e commissaris 
bad volgens de Officier gerapporteerd, dat er „een vijftigtal jongelieden 
zouden geweest zijn, die buiten de stad de stedelijke beambten zouden 
hebben beledigd en binnen de stad gekomen zijnde, waren uiteenge
gaan, waarna de rust was hersteld geworden '. He t voornoemde rapport 

de dato 2 2 november droeg bovendien „a l le kenmerken van met 
wein ig belangstell ing en zeer onnauwkeurig te zijn opgemaakt" (zie 
bijlagen II en III). H e t een en ander was voor de Off ic ier aanleiding 
2 4 en 2 5 november ter plaatse een onderzoek i n te stellen, waarbij het 
hem gelukte 2 3 „ s c h u l d i g e n te ontdekken, tegen 5 van welke, die 
gebleken zijn tot de aanvoerders behoord te hebben". D e „ a a n v o e r d e r s 
werden i n arrest gesteld en de „ s c h u l d i g e n " gedagvaard. A l s aan
le id ing van de rel zag de Officier „ d e strenge handhaving door de 

stedelijke regering der ordonnantie op den invoer van wi t brood 
hetgeen de visscherslieden, als eenigsints goedkooper zijnde, gewoon 
waren bij de broodslijter K . Verkade te V laa rd inge r -Ambach t , op de 
grensscheiding van V l a a r d i n g e n gelegen, te kopen 2 ) . 

D e zaak werd n u bepaald pijnlijk, aangezien het college van bur
gemeester en wethouders bij brief van 2 2 november 1 8 4 5 3 ) den 
officier van justitie had medegedeeld, dat de commissaris van politie 
„door zijn voorbeeldig gedrag en betoonden ijver onze hoogste tevreden
heid heeft verworven". Commissaris W e s s e l m a n 4 ) , die de brief ter 
lez ing ontving, reageerde hierop met een mededeling, die zeker als de 
verklaring van de rel had kunnen gelden. D e commissaris schreef 
namelijk terecht: „ D e toeloop om aldaar (bij Verkade) witbrood, geens
zins van den accijns vrijgesteld roggebrood, te halen, werd groter nadat 
de commiezen de lieden met hun brood terugzonden, want toen zeide 
men: W i j kunnen het ligt wagen, want ingeval er commiezen zijn en 
wij aangehouden worden, kunnen wij hetzelve weder terug brengen. 
H e t waren echter deze l ieden niet welke zulk een tegenstand zouden 
geboden hebben, stond het niet i n het nauwste verband met de tapperij 

1 ) Brievenboek Commissaris. 1843 , nr. 167. Zie ook bijlage III. 
2 ) Ingekomen stukken B . en W . , 1 8 4 5 , n r - 4 5 9 -
3 ) Brievenboek B . en W . , « 8 4 3 . nr. 2 6 6 . 
4 ) Joban Coenraad Wesselman, zoon van Ferdinand en Anna Smits. Gedoopt (Ned. 

Herv.) te 's-Hertogenbosch 1 okt. 1794 , overl. te Vlaardingen 10 juni 1 8 5 2 . Commies 
2e kl . bij 's Rijksbelastingen, standplaats Schiedam l t juli 1826 (Alg. Rijksarchief): 
Arch. M i n . v. F in . , suppl. reg. nrs. 1 0 — 1 7 . 1 8 2 3 — 1 8 2 8 en nr. 10 Z . -Hol l . , 1 8 2 9 — 
1832) . Benoemd tot comm. v. pol. te Vlaardingen bij K . B . 11 dec. 1834 (nr. 9 9 ) . 

Vv'as tevens controleur der stedelijke belastingen. 
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van den broodslijter Verkade, want de menigte van bet jeugdige 
zeevolk, die daar tegen den avond been gaat en op sommige tijden tot 
Iaat in den nacbt blijven, is nog al groot. Deze waren bet, die de 
aanvoerders van tarwebrood en ook van sterke dranken onder bunne 
bescherming namen en gelijkelijk met bun de stad inkwamen. Nadat de 
waarschuwingen niet hielpen, maar daardoor de sluikerijhandel nog 
groter werd, hebben de beambten op sommige personen eene aanhaling 
gedaan en dit veroorzaakte, dal zij in grooter getal bijeen de stad 
inkwamen om alzoo hunne fraude voort te zetten" 1 ) . 

De commissaris had wellicht scherper zijn antwoord aan het college 
van burgemeester en wethouders kunnen formuleren door als ver
klaring van het gehele verloop van het incident te geven, dat het 
onmo gelijk was met een politiecorps, bestaande uit twee agenten2) 
in een stad met ruim 7 5 0 0 inwoners, een oproerige beweging de kop 
in te drukken. Dat verder het terugzenden van de „smokkelaars" naar 
de woning van Verkade niet anders tot gevolg kon hebben, dan dat de 
daar vertoevende „aangeschoten" vissers als eerste reactie hun hulp 
metterdaad zouden geven. 

Het gemeentebestuur antwoordde de gouverneur naar aanleiding 
van zijn brief van 5 december 3 ) , dat er geen redenen gevonden waren 
om „iets af of terug te nemen van het goede getuigenis door ons over 
hem (commissaris) afgelegd in de gegevene omstandigheden". Ter zake 
van de clandestiene invoer van tarwe- en wittebrood werd opgemerkt, 
dat „de stedelijke belasting op het rogge (-graan, -meel en -brood) 
sedert 2 0 september 1.1. alhier geheel afgeschaft zijnde, er geene de 
minste redenen te vinden waren voor eene vrije onbelemmerde toelating 
der invoering van tarwebrood, veel minder van witbrood door behoef
tige personen" 4 ) . De gouverneur reageerde op deze laatstgenoemde 
brief door nogmaals er op le wijzen, dat de commissaris „voortaan 
meerderen ijver in de waarneming van zijne ambtsbetrekking en meer
dere zorg tot behoud der goede orde aan den dag" moest leggen en 
sloot bovendien een rapport van de officier van justitie bij, waarin deze 
autoriteit mededeelde, dat hel hem weinig moeite zou kosten „om eenige 
notabele personen van beiderlei sexe op te geven, die bij het uitgaan 

1 ) Ingekomen stukken B. en W., 1845, nr. 474. 
-) D e raad keurde 1 december 1845 goed, dat bet politiepersoneel met twee agenten werd 

uitgebreid. 
3 ) Ingekomen stukken B . en W., 1845, nr. 459. 
4 ) Brievenboek B. en W., 1845, nr. 303. 
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der kerk op dien avond onthutst zijn geweest over den geweldigen 
oploop van het volk en het rumoer, dat daarbij plaats had" 1 ) . Burge
meester en wethouders deelden de gouverneur laconiek maar zeer raak 
mede, „dat naar ons inzien de taak van den heer officier van justitie 
te Rotterdam niet buitengewoon en de onze zeer moeyelijk is ge
weest 2 ) . 

Het ambtelijke duel was hiermede afgelopen en als laatste stuk 
betreffende deze zaak werd op 21 maart 1 8 4 6 3) door burgemeester 
en wethouders een brief ontvangen van de ambtenaren van de politie 
en stedelijke middelen, houdende de dank voor de verleende gratifi
catie! 

B I J L A G E N 

I. Ui t het request van H . Kikkert aan de Raad van Vlaardingen om 
door het verlenen van een premie een aantal beughoekers in de vaart 
te brengen. 15 november 1 8 4 5 : 
„Wanneer gééne aanmoediging plaats heeft, dan zullen varen ter 
beugvisscherij 1 8 4 5 — 1 8 4 6 , ongeveer 12 schepen. Wanneer de Stadskas 
eene premie van ƒ 5 0 0 , — per schip geeft, dan zullen ongeveer varen 
2 8 schepen, dit zal de stad kosten ƒ 1 4 . 0 0 0 , — . 

Alsdan komen in de vaart, méér dan zonder deze maatregel zoude 
geschieden, 16 hoekers, deze voeren eene bemanning van 12 koppen 
ieder, dus 192 , daarvan zijn 8 mannen per schip en 4 jongens per schip; 
berekend op 16 schepen ieder 8 mannen, maakt 128 man. 

Deze personen, doorgaans gehuwd en gesteld op man, vrouw en 
vier kinderen ieder, komt uit op een aantal van 7 6 8 personen, 6 4 jon
gens, waarvan de twee oudsten bijna mansgeld verdienen en door welke 
in den regel dubbel zoveel personen aan den kost komen, geeft een 
aantal van 128 personen. 

Dus komen door die schepen aan brood 8 9 6 personen. 
Voege men nu hierbij een aantal personen uit de geringste klasse, 

die onmiddellijk brood winnen door het varen dier 16 schepen, wakers, 
bootslieden, behalve zooveele anderen en stelle men de bovengenoem-
den slechts op 4 personen per schip, ieder man bezwaard met vrouw 
en 3 kinderen, dan leverd (sic) die wederom een aantal zielen van 3 2 0 

!) Ingekomen stukken B . en W . , 1846, nr. 46. 
-) Brievenboek B . en W „ 1846, nr. 45. 
; i) Ingekomen stukken B. en W . , 1846, nr. 114. 
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Hierbij gevoegd het getal zielen uit den visschersstand, hier-
voren opgenoemd . . . . . . . . 896 

Dan verkrijgt men een aantal hoofden, die door het varen van 
16 schepen onmiddellijk brood hebben en zonder het varen dier 
16 schepen noodwendig tot de diepste armoede vervallen, van . 1216 

En het bevorderen van broodwinning voor dit aantal onmiddellijk 
behoefti gen zoude de Stadskas kosten ongeveer ƒ 10,— per hoofd. 

En zoude het onderhoud door gezochte, maar kunstmatigen arbeid, 
of door bedeeling of giften, zonder vrucht, dan gedurende éénige 
maanden wèl zooveel minder kosten dan ƒ 10,— per hoofd? Ik durf 
dit betwijfelen. 

Dus óók, al beschouwde men de zaak enkel uit het oogpunt van 
strenge oekonomie, evenals een aannemer, die ten zuinigste moet voeren 
en onderhouden 1200 zielen, dan nog zoude die aannemer het varen 
dier 16 schepen, met eene opoffering van ƒ 14.000,— a ƒ 12.000,— 

verre verkiezen, boven hel onderhouden aan land van die massa 
menschen voor diezelfde som. 

De stedelijke inkomsten zijn meest alle in zeer nauw verband met de 
visscherij, men denke aan kaaigeld, havengeld, kraangeld, prikkengeld, 
ballastgeld, accijnzen van boter, spek, genever, brood, turf en al wat dies 
meer zij en het is zeer ligt te becijferen dat een groot gedeelte der te 
verleenen premie in de stedelijke inkomsten zal terugvloeijen. 

Het geheele denkbeeld Iaat zich kortelijk zamenvatten, volgender 
wijze: door ƒ 500,— per schip als buitengewone premie uit te reiken 
zal de Regering in de vaart brengen 12 a 16 schepen méér dan anders 
zouden varen; dit zal kosten in alles ƒ 12.OOO,— a ƒ 13.000,— en door 
dit geld zal men aan brood helpen minstens 1.000 monden uit de 
visschers en kaaiwerkersstanden, behalve de veele voordeelen aan 
andere standen. 

Van die ƒ 12.000,— a ƒ 15.000,— keert in de stadskas direct ƒ 2 . 0 0 0 , — 
of méér aan accijnzen, belastingen, enz., enz. en indirect welligt even 
zooveel; door 12 schepen méér in de vaart te brengen, brengt men 
ƒ 6.000,— Landspremie in Vlaardingen, die er anders niet in komt en 
dus voor de Gemeente als voordeel is te beschouwen. 

„Vlaardingen 15 November 1845. H . Kikkert". 
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II en III. Ui t : Brievenboek van de commissaris van politie, 1838— 
1843. 

II. Nr. 165. Vlaardingen, 21 November 1845. 

„Ik beb de eer U Ed. A b . voorloopig te melden, dat op den 19 dezer 
des avonds eene zamenrotting van visscbersvolk heeft plaats gehad, 
die door hunne overmacht de gestelde post van polici-agenten en 
stedelijke commiezen hebben overweldigd en den beambten op eene 
woeste wijze hebben mishandeld, zoodat den polici-beambte L . Boog 
buiten dienst is gesteld vanwege de slagen die hij op het hoofd heeft 
ontvangen. Daar de zaamgerotte menigte op dien avond dreigde in 
grooten getallen te komen, zoo heeft het stedelijk bestuur de schutterij 
in de wapenen doen komen, en alzoo is de avond van gister rustig 
afgelopen. Heden zal ik het onderzoek en het opmaken van het proces
verbaal voortzetten. 

De Commissaris van Politie". 

III. Nr. 167. Vlaardingen, 22 November 1843. 

„Onmiddellijk bij het ontvangen van U Ed . A b . gerespecteerde let
teren van gisteren, nr. 634, heb ik de eer U Ed. A b . te melden, dat de 
oploop op de bijeen vergadering van een vijftigtal jongelingen van de 
visschersstand des avonds van den 19 dezer buiten Vlaardingen heeft 
plaats gehad; deze oploop bleek terstond, dat het een blote haat was 
tegen de stedelijke commiezen omdat van sommigen eenig frauduleus 
ingevoerd brood was afgenomen of aangehaald. Toen zij dan op die 
avond ten zes ure de post der beambten hadden beleedigd, zijn zij de 
stad ingekomen en terstond uit hunzelven uiteengegaan, een ieder naar 
zijne woning, want ten half zeven zag men niemand dezer lieden op de 
straat. Den ganschen nacht ben ik met alle beambten in recherche 
gebleven, heb alle voorzorgen genomen ingeval er onverhoopt iets 
mogt gebeuren om dan meerder adsistentie te hebben. Men zag des 
nachts, zooals het gewoonlijk is, geen enkeld mensch op de straten en 
ook de volgende dag was er niets te bespeuren van eenige zamen-
spanning. 

Deze plaats gehad hebbende vereeniging buiten de stad stond in 
geen verband met eenige opstand tegen de Regering, maar bepaalde 
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z ich enkel tegen de ambtenaren der belasting, zoodat ik den volgenden 
dag mij heb bemoeid om te ontdekken wie z i ch daaraan had schuldig 
gemaakt en heb een twint igta l personen reeds ontdekt, die z ich aan dat 
misdrijf hebben schuldig gemaakt. 

O m d a t alles rustig bleef en z i ch niets van dien aard meer vertoonde 
en omdat eigenlijk i n mijn ressort geen zamenrotting v a n personen 
heeft plaats gehad, maar zij alleenlijk op het grondgebied zijn ge
komen en terstond daarna uiteen zijn gegaan, dacht ik, dat het i n dit 
geval voldoende was U E d . A b . het des wegens opgemaakt proces
verbaal toe te zenden, dan, daar het onderzoek niet vlotte en ik het op 
de gestelde tijd niet kon gereed hebben, heb ik U E d . A b . voorlopig 
geschreven. 

D e heer Burgemeester, hoewel het niet nodig was, achtte het tot 
voorkoming v a n verdere beweging nodig om een schutterswacht te 
doen optrekken. 

Ik hoop dus, dat U E d . A b . dit verzuim van niet onmiddell i jk 
geschreven te hebben, mij niet ten kwade zal duiden, het niet op zal 
vatten als nonchalance, wan t ik kan i n opregtheid betuigen, dat ik 
met opoffering der uren mijner rust alles heb aangewend dat de rust 
volkomen bewaard bleef. Ik vraag U E d . A b . derhalve vergeving zoo 
er ui t overstelpende drukte iets mogt verzuimd zijn geworden. 

D e Commissar is van Pol i t i e . 

^l^erólag van de <~ïlajaaróvergadering 

gehouden te <~~lÜoerden, 10 november 1956 

Ongeveer zestig personen, leden en i n t r o d u c é s, hadden z i ch om elf 
uur verzameld i n het stadhuis van W o e r d e n voor het bi jwonen van 
de najaarsbijeenkomst. H e t deed het bestuur een genoegen, dat zovelen 
waren opgekomen. 

N a het genot van een geurig kopje koffie verenigde het gezelschap 
z ich i n de raadzaal voor de officiële begroeting door het gemeente
bestuur en het houden van de aan deze bijeenkomst verbonden leden
vergadering. 

In een uitvoerige rede werden we welkom geheten door de burge
meester, de heer H . H . C . V o s . H e t verheugde hem zeer, dat wi j , 
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ofschoon zijn gemeente nog slechts kort lid van „Vigilate" is, reeds zo 
spoedig een bezoek aan zijn gemeente brachten. Hij vertelde ons over 
de geschiedenis van zijn stad en over haar toekomst. Hierbij bleek ons, 
dat Woerden niet een stil, dromerig stadje is, dat op zijn verleden 
leert, maar een gemeente, waar welvaart heerst. Aan het einde van zijn 
toespraak overhandigde de burgemeester aan onze voorzitter een boek
werk, geschreven door de oud-gemeentesecretaris van Woerden, de 
heer C . J. A . van Heivoort, en getiteld „Hoofdstukken uit de geschiede
nis van de stad Woerden. 

De voorzitter, mr. van t Hoff, dankte de burgemeester voor zijn 
vriendelijke woorden. Hij sprak zijn vertrouwen uit, dat het een goede 
dag zou worden en dankte het gemeentebestuur voor hel aangeboden 
boekwerk. Namens de vereniging bood hij de gemeente aan een inge
lijste reproductie van een plattegrond van Woerden, vervaardigd door 
Jacob van Deventer. 

Hierna opende hij de vergadering, waarbij hij de aanwezigen welkom 
heette, in hel bijzonder mr. Schmal, lid van Gedeputeerde Staten van 
Zuid-Holland, en het college van burgemeester en wethouders van 
Woerden. 

Het verslag van de voorjaarsvergadering, opgenomen in het tweede 
nummer van 1956 van „Zuid-Holland", werd onveranderd vastgesteld. 

In de plaats van mr. J. P . Dietz werd bij acclamatie tot bestuurslid 
gekozen de heer S. J. Robitsch. In de vacature van de heer G . J. Ver
burg werd voorlopig niet voorzien. De heer Verburg zal als secretaris 
van de redactiecommissie de bestuursvergaderingen bijwonen. 

De voorzitter sprak woorden van dank tot de aftredende bestuurs
leden. Steeds was er een prettige samenwerking. Hij bood beide leden 
een boekwerk aan. 

Tot leden van de kascommissie werden gekozen: mejuffrouw mr. 
J. J. Simons, te Overschie, en mr. W . Dirksen, te Rijswijk; als plaats
vervangend lid van deze commissie werd benoemd de heer J. Gosschalk, 
te Voorburg. 

Met dankbaarheid gaf de voorzitter kennis van het voorstel van 
Gedeputeerde Staten aan de Provinciale Staten van dit gewest onze 
vereniging een jaarlijks provinciaal subsidie toe te kennen van ƒ 2500,—. 
Hierdoor zal het mogelijk zijn de vleugels breder uit te slaan. 

Verder deelde de voorzitter nog mede, dat omstreeks Kerstmis zal 
verschijnen een door de heer J. L . van der Gouw, te Voorschoten 
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geschreven verhandeling over het ambacht 'Voorschoten. Dan is nog 
in voorbereiding de uitgave van een boekje over de geschiedenis van 
de polder De Wi lde Veenen door drs. C . de Jong te Haarlem. 

Van de gelegenheid tot het stellen van vragen werd door de aan
wezigen geen gebruik gemaakt, waarna de vergadering door de voor
zitter werd gesloten. 

Vervolgens begaf het gezelschap zich naar het in de nabijheid van 
het raadhuis gelegen restaurant „De Dubbele Sleutel' voor het ge
bruiken van de koffietafel. Tijdens deze maaltijd dankte mr. Schmal in 
een geestig toespraakje voor de genoten gastvrijheid. De burgemeester 
wekte de aanwezigen op eens een bezoek te brengen aan de Woerdense 
kaasmarkt. 

In de zaal van „Concordia" vertelde de heer Jansen, secretaris van 
de museumcommissie, aan de hand van een serie lichtbeelden, ons op 
onderhoudende wijze over de geschiedenis van de stad. 

N a ons bezoek aan het kortgeleden geheel gereorganiseerde museum, 
waarbij wij konden kennisnemen van een interessante collectie voor
werpen, betrekking hebbende op de historie van "Woerden, maakten 
we onder leiding van de heer Jansen een rondwandeling door de stad; 
tot slot bezochten we de oude Nederl. Hervormde Kerk. 

De middag werd besloten met een thee, ons aangeboden door het 
gemeentebestuur in de zaal „Concordia". 

Bij het uiteengaan sprak de voorzitter nogmaals woorden van dank 
tot het gemeentebestuur van Woerden en tot allen, die aan het wel
slagen van deze excursie hun medewerking hadden gegeven. 

v. d. T. 
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