Souq, een MarokLaanse markt, Afril<a danst, Nietru, Guirrea,
Trbet.

Ð e bre^w

KOMEIVDE EVEIVEMEIVTE]V'

achter¿laweotie

rc n)bardinger¿

in het jaar

Tentoonstellingen

\tanaf zo dec.'58
Murc.r* Boymans-Van Beuningen:
Tentoonstelling van de collcctie van Berrningen.
tot 5 mei
Monticelli

Gedurende de ee,l,ven, dat Vlaardings visserij en Loopvaardi¡ bepaIend waren voo. de bloei der stad, deed de kerLtoren dienst als een

en tuurden ove. de Maas om de nadering der buizen onmiddelli¡k
te rapporteren, terrvijl 's nachts de schepen voor de haven werden
gepraaid.

Bouwcentrum:
Ieders huis
s¡¡¿[5

Toen de toren door de grote stadsbrand

in

tSZ4 zlvaar was besch.-

Museum voor Land- en Volkenkunde,
Souq, een MaroLLaan*e markt.

digd werden dan ooL terstond maatregelen genomen om de nodige
gelden bi¡een te brengen om de reparatiewerLzaamheden te Lunnen
betalen, aangezien ,,sonder 't behulp 'rran dien (torerr) eenige schepert
s<r.tderlinge in 't innekomen van der Mase souden mogen Lomen te
pericliteren ende vergaan. . ." De vroedschap hief daartoe o.m. een
toeslag op elLe ton bier om uit de opb.engst van deze belasting de
toren, "een goede en veste baeclen in 't uyt ende inne seylen van de

medío september

Mase op de Ieidinge en diepte van de stroomen cn het schouwen van

-

tot z5 april
Europoort

tlm juli

-

door C. Postma

baken voor de zeeman. Op de torentrans stonden olrerdag enige mannen

Iot t aug.

neí

1909

-

een schaLel.

Instituut voor Scheepvaart en Luchtvaart:
Zomertentoonstellin g.

vanaf iuni
Bouwcentrum:
Ook de boerderij verandert.

april
Stedeh¡k Museum, Schieda-,
Moderne Nederlandse Expressionisten uit eigen bezit.
Ach ti¡d, waar ben ie gebleven.
Mensen en dingen in het oude Schiedant.

tlm t8 mei
Ed. van der ElsLe.r, Foto's.
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de diepte en droogte", te laten restaureren. Het doel werd bereikt en
lot tZ4Z deed de toren weer dienst als baLe.t en uitkijkpost. In het
Iaatstgenoemde jaar moest hij echter *egens verregaande bouwvalligheid worden afgeb.oken, doch de diensten, die de stenen reus aan de
scheepvaart bewees, maakten hem onmisbaar, zodat reeds het volgende

jaar een nieuwe toren gereed kwam.
De rapportage heeft in onze ogen wellicht een sterk lolkloristisch
LaraLter, doch oudti¡ds was ze geheel economisch gericht. De reder
had e" immers bela.tg bi¡ zo spoedig mogeli.¡L te weten, wanneer
zijn schepen .roo. de wal zo.,den liggen. Hi¡ lron dan maatregelen
nemen om direct na het binnenlopen van zijn schip de vangst te
Iossen. Bovendien bestond de mogeli¡Lheid de familieleden der opvare.tden van de aankomst der schepen tijdig op de hoogte te stellen.
Niet alleen de Vlaardingse rede.s maakten aanvanLeli.¡L van de
diensten der torenwachters gebruik, ool, de Loopvaardi¡reders te
37

Rotterdam en Schiedam J¡etaalden ;aarli;Ls ee,r bed.og om spoedig
lran d" nadering hr,nnel scl.tepe., op d" hoogte te wordclr gesteld.
Voe, ee,-, Vlaardingse Iogge. I'ret Goereese Sat binnen, dan lverd
wannecì' cen schi¡r via de lVlaas
een rode bal g"here.t, ee,-t l¡lo.,t"e
birlr-tenliep. Na het graven ttatt d" Waterrveg rvas het laatste ottde.Vlaa.di.tgse
scheid niet mecr van belang en Londigde e",', .ode bal
"en
logge., ee,r blaurve bol ,,e,r hulpstomer of motorschi¡r en een kegel
een stoomschip aan. Het seinerrstclsel s,erd e.rer-rnuel ttaa. bel'toelte
vera.rde.d, zodat het niet geheel te reconstrtteren is (?). Aan'ttot-tk"li¡L
Londigde de torenrvachter de nadcring van visserschepen trit otldete
¡rlaatsen niet aan, doch later *'or dit r.r,cl het geval, ,ra,neli¡L doot
middel van een g"le bal. Ook rverd jarenlang de Vlaarclingse vlag
op de torer-r geplaatst, \,vallncer er \¡crse vis op de rnarkt was eu cen
Olanjevlag gehesen ingeval .,r afslag zo,, tuotde,t gehot,de,'t.
Toen in 1884 de torctrwachters dc beschikking kregen ovcr eerì
telefoontoestel, ging de romantiek van dit arnbt grotend""lt v"tlotett.
Ook de telegraaf vermindelde aanzienli.¡k de l:etekenis ,ra.t dere o.,d"
Vlaardingse rap¡rortage. Bovcndien beschikte het bestutrr tott d"
afdeling Vlaardingen ,ran de Vereeniging ter Jrevordering van visscherij, handel en nijvcrl.reid, opgericht in r894, dat als t'etl.g"t,"t vat
de toren'rvachters optrad, na de eerstc Wereldoorlog over een eigen
telefoonli¡n tussen Hoek van Holland en Vlaardingen en het maakte
I:o't er-tdien gebruik .,o., de berichtendienst vau L. Smit & Co's sleepdienst en N.V. Dirkzwagel s Scheepsagentuur.

HET OA/TSTAAMER KWEST'IE llV reos
Rond het hiervoor ornschreven ,tt"dige arnbt van torcl-rr,'achtcr rvas
t'venlvel in de jaren tgo8 tot en met tgto veel rttrnoer cn deining.
Wat lvas e. geber,.d? Op t¡ attgustus t9o8 overleed plotseling de
lorcnrvachter, teveus conciërge van het afslagloLool ,la.t Stortn 1), ect't
sympatlìiek e,-r olo- g"liefd man. Het l:estutrl van de Verceniging ter
bevorde.ing van visscherij, handel cr-r nijverhcid besloot in zijn vergadering varì 27 augustus rOoB niet dircct in de vacature te voorziett
o,n de op zee lo.".de gegadigde,r in de gelegenheid te stellen na de
haringteelt te sollicitercn. Eerst 5 deccrnber d.a.,r. 'ttetd"tr doo. de
voorzitter de r-rort"., 't o., t8 sollicitantcn voolgelezcn, rvaaruit het
bestuur, ten behoeve .'ot de Ied"n,r".gadering, een aat'tlre'ueli.tg.lilst

î) c"¡-.vl**.lingc,r

z5 iuli 1844, lr. N'laria
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LJrouu'cr.

deze voordracht: P. van Ri¡n, p. Schouten, p.
Woensdregt, J. I(oster en P. Storm, koos de ledenvergadering met
5o stemmen Pieter woensdregt 2), schipper bi; de rederij Joost pot.
Dc tegenkandidaat van Woensdregt was Paulus Storm, op rvie r!
stemmen lverden uitgebracht.
orn de nieulvberoemde torenwachtcr een zeeman in hart en nieren
te noemen l¡ehoefde men slechts zijn staat van dienst door te lezen:
Ieefti.¡d 55 jaar, waarvan 45 jaren (l) zeevarend, eerst als afhouder
en later, gedurende 2z iaar, schipper bi; Joost PotB). Slechts korte
tijd was Woensdregt in functie, aangezien hi¡ op 16 rnaart rgog
samenstelde.

Uit

overleed.

wederom moest het bestuur va., de vereeniging ter bevordering
van visscherij, handel en nijverl'reid een ,roordracht malen uit de rij
van sollicitanten, met name Gerrit 'rran Noord, Jan l(oster, Jacob Seen,
Pieter van Ri¡n, Cornelis Storm, Gerrit Sebel, allen schippers, pa.rl,r,
Storm, Luiper, Alewijn van der Valk, vletterman, vroeger 1g jaar
schipper, H. Oostveen, stuurman, vroeger één jaar schipper en p.
schouten, matroos +). De ledenvergadering kon op zr april r9o9 Le,r.
rnaken uit de volgende kandidaten: Van Ri.¡n, Sto.m, Schouten en
I(oster. GeLozen lve.d Paul,rs Storm, ij jaar oud, van be.oep Luiper,
en zoon van de overleden torenwachter Jan Storm 5).
De uitslag van deze verkiezing werd de directe aanleiding tot een
Iangd.rig gekrakeel o.,der. de Vlaardingse vissers, waa.bi; het bestuur
va.r de Vereeniging ter l¡evordering van visscl.rerij, handel en nijverheid zich dikwi;ls afvroeg, welke belangen hun leden nog hadden bi¡
dc ve.oude.de vorm van rapportage,
Reeds op z april r9o9, bi;.ta drie rveken vóór de benoeming van
de torenwachter P. stor*, rverd in de vergadering van de virsersvereniging ,,Konir¡þin Wilhehnina" een brief voorgelezen, "welke is
verzonden aan de reederij orn bi¡ I'ret benoemen van een torenLijker de
keuse te doen vallen op een zeeman, als passend bi; dat b"ro"p.,' M".,
2) Ccb. Vlaaidingcn 2j fcbr. r85u.
3) ArchicI Vcrccrriging tcr I:cvordering van visschcrij, ha,rdcl
c,r nijvcrficid, i¡gckonrcn
c¡t ¡¡rinutc¡r van uitgaandc stulkcn, 5 dcc. rgo8.
4)
Vcrccniging ter ùcvordering van visscherij, hanclcl crr nijvcrlrcid, i¡gckonrc¡

^rchicf
c¡¡ nli¡rutcn van uilgnarrdc stulkcn, jo nìrt.

lgog.

6) Paulus Sto.nr, gcb. Vlaardingcn z5
¡uli 1875, overl. ald. r9 luni r952, tr. r.
Ivlargaretha vntr Vlict, ov..l. z5 scpt. lgro, tr. e. Vlaardingcn r9
fuli ,9,2 N""lt¡.
van Minncn,
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dat storm zo,, worden benoemd en wel door
de stemmen 't an de vele haringhandelaten, die op de vergadering
aanwezig waren. De laatste conclusie is gebaseerd op de brief van het
bestuur .,ran de vcreniging "l(oningin Wilhefinina" aatt de .ed". A.

vermoedde toen reeds,

IJzermans, voorzitter .,ron de Vcreeniging ter bevordering van visscherij,
handel en nijverheid de dato z3 april t9o9, rvaarin uitdrukkeli¡k wordt

gevermeld, "dat wanneer meer leden-.eeders ter vergadering waren
weest, de uitslag wel aan ons ve.zoeL had beantwoord." De vissers
,,"rzochten de l.,eer IJzermans daarom een herstemming door reders'
daar zij wel begrepen, dat de haringhandelaren zich eerder tot een

kuiper dan tot een visser voeldett aangetrokken'

''KOIVINGIN W¡LHELM¡IVA''
De Vlaardingsche visschersvereeniging "Koningin wilhelmina",
gevestigd op Christeli;Le grondslag, we.d t5 december t895 opge,i"ht. H"t initiatief daartoe was genomen door de reder H' SteenmanG), eigenaar van één logger. De leden waren zeer matig in hun
"lat'tgs een zooeisen en stelden zich volgens de statuten ten doel'
clanigen weg, als in overeenstemming is met ha.en grondslag, du belangen der zeevisschers en die der zeevisscherij in het algemeen te
b"uord"r"n" (Zie bijlaee). Uit de notulen der vergaderingen blijlt o.m.,
clat cle leden va., deze vere'iging de reder rvilden bli;ven zien als hun
beschermer, *aLend over hur-, wel en wee, Het bestuur plaatste bijuoorbeeld ter gelegenheid van de jaarwisseling gewoonli;k een advertentie, waarin "heeren ,eede^ e' Looplieden (en) al hare leden en
begunstigers alhie.. ' ." veel heil en zegen werden toegewenst'
ó" VIoa.di.,gse vissers, voor zover Ieden van "l(oningin Wilhelmina"'
maaLten zich, na .,ran de spanning rond de Lo*e.td" torenwachtersbenoeming kennis te he|l¡en genomen, tijdens de vergadering van 16
april r9o9 daarom dermate Lwaad, dat de voorzitter, W' Boog, het
Iid J. v. d. Velden opdroeg "onze vereeniging Ios te maken van het
Iidmaatschap .,ra. de Vereeniging ter Bevordering der Ned. visscheri¡
en het Bureau van sociale Adviezenz), als zijnde gebleken, dat zij
voor ons van geen nut zijn". Er schi¡nt doartto door het bestuur van
o) Geb. Den Helder 3r okt. 1858.
?) Wnarschi¡nli¡k rvor<lt hie.n,e<ìe ledoelcl Itct Burcau voor Arl¡ei<lersrecfit, opgcricht
door d" Vlaa.di.gschc Bestuurdersbond in t9o8'
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"l(oningin Wilhelmina" een cornmissie benoemd te zijn 8), di" Piete,
van Ri¡n en Gerrit Sebel, voorzitter van de zeevissersvereniging "Vrede
en welvaa.t", namens de Vlaardingse vissers aanstelde tot torennvachters. Bovendien lresloten de Ieden op z4 april rgog "de huidige
torenki¡kers geheel te negeeren als bombroodlvinners, als protest tegen
de benoeming van een niet-zeevarend" ..." 9).

GEDRA/VG OP DE TOREIV
Het corps torenwachters was du. in rgog vijf man sterk, drie ontvingen hun directieven van het bestuur van de Vereeniging ter bevordering va¡r visscherij, handel en nijverheid en twee van het bestuur
der vissersvere'iging "Koningin wilhelmina". Het bestuur van de
Vereeniging ter bevordering van visscherij, handel en nijverheid sprak
.'ran de "kwestie
torenki¡ker" en zocht naarstig naar een oplossing van

het probleem.

op 8 mei lgog werd daartoe

de torenwachter-conciërge
geroepen en opged.agen de torenwachterscommissie van de veriniging "Koningin Wilhelmina" zo te bewerken,

c.

Baas

in de vergadering

clat ze een voordracht van trvee personen zou maken, waaruit het
l¡estuur der vereeniging ter bevordering van visscher¡, handel en
nijverheid dan een vierde torenwachter kon benoemen. De reder B. pot

zou het

lid van "l(oningin wilhelmina" J. v, d. velden in

deze zin

beïnvloeden.

Deze geheime diplomatie wierp geen vr,,cht af. De lede., van de
vissersvereniging "l(oningin wilhelmina" volhardden in hun Prinzipienreiterei en het bestuur van de Vereeniging ter bevordering van
visscherij, handel en nijverheid besloot, in de hoop op een redeli;ke
oplossing van het geschtl, te confereren met een deputatie van de

vissersvereniging "Vrede en welvaart", d¡e als woordvoe.der had ua.rgewezen de Vlaardinger Willem Drop.

WILLEM DROP
Merlwaaidig is het optreden van het Iatere Tweede Kamerlid wilIem Drop in deze Lwestie, eerst als nuoordvoerder van "Vrede en welvaart" en daarna als adviseur van het college van burgemeester en
8) Archiel Vereeriging
bcstuursvergadcring

ler l:cvordcring van visscherij, handcl e.
I nrci r9o9.

nijverheicl, notulcn

0) Nicurvc Vlaardingschc Courant, z8 ap¡il rgog.

4l

\

t-..

rvet[ouders.

Willcm Drop rvas in r88o alfiier gebore.t alt zoon van

onmacl'rt det zeelieden tijdens een fclle loonstrijd, .waarin de waterschout als arbiter optrad tussen reders cn vissers. van der Linde, die
geen socialist was, wilde strijden tegen "conservatisme, vooroordeel en

"koffieecr-r arbeider van de rneelfabriek. Nadat hi; acl.rterec¡volg"r-t. als
de
gerttaaLt
en zaagiongen", kuiper c. I.raringpakker kennis l",od

'rct

Lapitalisme". De ledcn
"Vrede en Wel.raa.t" rvensten ,,ecne
'an
organisatie in democratische richting, cloch niet sociaal-democratisch".
Het aantal leden bedroeg aanva'kelijk slechts zo e' de Nieurve Vlaarcling.che Cotrrant, waar'an dc directetrr, tevens ,eder, de vereniging
niet zo rvelgezird rvas, deelde daaror. zurrrzoet mede, dat de l.,eer
Van der Linde b;; dc oprichting der vereniging de hoop had uitgesproLerr, dat ze geen "Eintagsfliege" zotr zijn rs ) . Het cloel clczer
r'ereniging rvast "Vrede en rvelvaart bevorderen onder zeevisschcrs
cloo. Iezingen, vergaderingen, verstandcl;;k o'twikkelen. VaLbelange.,
best'deren en misbruilen opsporen.' Tot voorzitter rvercl benoemd G.
I3enjert, secretaris lvas Jac. den Breems 1a).
De auctor intcllectr¡alis van "Vrede cn welvaart", Hcndrik van
cler Linde, die kort na de o¡rrichting tot erc-voorzitter rverd benoemcl,
gaf in 1906 een brochure uit, getiteld: "De Monsterrol", gedrult en
versche,ren bi; de firrna Vc.boom alhier, waar\¡an de directeur tevcns
Dc Goedkoope vlaardingsche courant uitgaf. f)eze krant ver.ch"e.,
in de jaren rgol-tgt7 en voerde dilwijls een felle pennestrijcr met cre
Iiberale Nieurve vlaardingsche courant. De uitgever, c. Verboom 15)
rvas ook voorzitter van de afdeling Vlaarclingen .*,an de \¡ereniging van

rverd þij door zijn l<ennis to'-' zaLen
van zijn tijd in
sociale
de
voor
en grote ltelangstelli'g
'.oþler''er-,
pas
opgericllte lanvan
de
r9o8 benoe'rd tot lrezoldigd bestuurder
jonge
Willettt Dto1, gold
.lell;Le organisatie van hout[ewerLers. De
in ie jaren, rvaarin de torenlvachterskrvestie in fiet teken va' de plaatgezaghebbend man 10)'
seli¡ke belangstelling stond, recds al,

arbeidstoestanden

in die ;arer,,

"e,-,

COIVFEREIVT¡E

Ti.¡de's de conferentie o¡r z9 mei rgog met het bestuur vatt d"
Ver.ee¡iging ter bevorderi¡g van visscfierij, I.tondel en nijverfieid r"erd
"l(oningin
doo. Willem Drop voorgesteld: dc door fiet Itestuur van
Wilfielmina" benoemde torenrvachters te voegen bi¡ het reeds bestaande
drietal tot na ftet einde ,rar-, de ftaringteelt o- daa.na opnieuw de
zaak te be.¡t.eke., en haar don, ,o mogell;L, def¡.titief te regele.. Een
{er bestuursl"der, loa,-, de Vereeniging te¡ bevordering van visscfierij,
I.,andel en nijverheid stelde nog voor eenvoudig ¿¿n van de trvee nieuwe

torenwacftters te scfirappen en doarrra het getal op vier te brengen'
Een o¡tlossing rrerd niet gevoncle¡, wat ook niet de directe lledoelit"tg
'rran dit onderho.rd was'

Christen-Democraten 16 ) .
In de voornoemde bro.hr,re beschreef de onde^vijzer van crer
I-inde enLele misstanden aan boord d., Ioggers, .r.vaar dikwijls twaalf
man in acht
Looien moesten slapen en het eten van ,,meerclere
personen trit 'aste
éón boL" gee.r uitzondering *,as, Dikwi;ls verkeerden
de .chepe., in zeer slechte conditi", zoals een s"1.,".,r".,i'gre Iogger,
ruim 25.ooo ¡rennetjcs nodig rrorc., om de lvormgaatjes te
stoppen. Vcel ergernis Lr.r,am voort uit het feit, dat ecn groot aantal
zeelieden, de "proletariðrs oncler ons zeevolk, slechts rverk vond van
Buisjesda g tot 't afsnijden" en in die periode "op zijn gunsligst
zqr,- verdiende" 1?). Ty¡risch is verder cle verzuchting in cle bro-

,'VREDE E¡V WELVAART''
De Vlaardings"Le zeevissohersvereeniging "V¡ede en Welvaart"
."e.d z7 dece*J:e. tgos opgeric¡t¡rt). Hct initiatief daartoe was genomen door d" Christelijke onderwijzer e,-, handeloar in muziekinstrurnenten Hendrik,rarr der Li'del2), die begaan was met fiet lot en de
10)

W.

Drop rvas sccrctaris van <lc Iuipcrsvtrkvcrenigilrg

"Vrcde c,r Wclvaart"

gcnrccntcraad,

en rcdaclcur van hct vakblad

Lancliclua t gcstcld toor dc \/laa.dittg"c
latcr Iid van dc colnntissic voor soci¡rle

FIi; rvcrcl t2 nraal

doch nin¡ntcr gckor-cn, rvas

vcrzckcring, bcstuursli<l va¡r

dc .\rLcidc¡sgeu,"ctts<ltap

'Woodl¡rooL.rs.

dcr
uu,r clc 'l wccdc Kanrcr.

Iid

!

va,r

Was cctr
cn scdcrt t9z5 I¡,.1
Vlicgcn,
W.
11.
ook
tg3g.
Zi"
1o
nìaiìrI
Rotlcrdanr
tc
Ovc.lcdc,t
rcligicus-socialist.
Dic onzc kraclrt ont*'akc^ decd, dcrcl. .lccl, l)2. 459-46r c¡r "Voonvaarls". to
dc gcnrcclrleraa<l

11)

v¿¡¡r Rotlcrclanr

nìaart t959.
Dc soc. dcnr. vcrcrrigi¡g

rB)
14)

*,aaronclcr

5

rcdcrs als "bcgrrrrsligcrs".

:t5) cornclts \/crboonr, gcb. Goudcrak
5o jan. r874, otcrl. Vlaa.dingcr-Anrbaclrt z7.ian.

"llc¡drrcht nlaakt lvlaclrt", opgcricht i¡ì l9o4 rvas itrtussc¡r

r940.

16) Gocdkoope Vl. Courant, 15 nìci r9og.
17) I-1. v. d. I-incle, Dc Monstcrrol, (Vlaardingcn,
r9o(r).

ontLonden.

rz¡ Ccb. AmbtVoll.nhovc 13 [cl:r.

I^ r9o6 l:cdrocg Lct lcdcnaanlal 245,
ln r9o9 rvas G. Scbcl voorzittcr.

1867.
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chure, "ls nu dat goud bestemd .rrooryeede.., kantoorbediettdet't, I¡ozen,
natte kuipers en de.geli¡Len?" De uoo.,'oe*{en sche"e'' in de ogen der
vissers tezamen een clal te vor¡ren, \\'aa[aan de .eve.t.,e.t der visserij
toevielen.

GEMEEIVTEZAAK
Intussen J¡e.chor,rtden de torer-rrvacl-rters Van Rl;n e,'t Sel:el Itt

t-t

compagnonschap als gevestigd. OndarL. al de onr,r.t, die vanrvcge
'Wilfielmina" rvas
Iun aanstelìing door de 'issers'ereniging "l(oningin
veroorzaakt, gingen zij tezamen rccht op hun doel of' Toen de teelt
."as begor,rren, Londcn zij echter de toren, eigendom der gemeente
Vlourdi.,g"n, niet beklimmen. Zi¡ wisten hun bedrijf tocfi draaiende
te houden zo'de, deze hoge uitkijkpost, waarom zij de volgende afsp.aaL met de ra¡rportagedienst van de fi.ma Smit E Co' te Hoek
van Holland maaLten. De finna Smit zou cle binnenkomst van iedere
Iogge" telefonisch doo.geve' aa. de buffetjuffrouw van het koffiehuis
"De Maas" op het Westerhavet-thoofd te Vlaardingen, lvaar één van
de twee "illegale" torenrvachters steeds aanwezig zou zijn om na ontvangst van het bericht dit onmiddelli;k door te geven aan de familieIeden der bemanning.

De klanten van Van Ri.¡n en Sebel rva,et', zoals 'eedt opge-etkt'
niet de ,ecle.., doch alle"n de þ,¡gers. Va. de t too familieledett der
oprra.errden, behoorde' niet minder don 9oo tot fiun clientèle'
In de practijk bleek echter .poedig, dat deze toestand niet houdbaar
*o.. Vo' Ri¡n en Sebel vro"gen derl-,olre aan het gemeentebestu*r
vergunning om de toren te mogen betreden. Hiertttede Lwom de krvestic
irr een nieuwe fase, waarin de gemeenteraad uitspraak moest doen.
De zaaL was een exceptic. Het raadslid A. HoogendijL pleitte voor
Va' Ri¡r, c. Sebel doo, o¡t te merken, dat "het beroep van torenkijker
eene van de rveinige betrekkingen te land is, die door ee'r vissclìerman
Lunnen uitgeoefend rtorder-r", .r'raar vreesde, dat vele otaongenaa-l'tuclen uit de nieuwe status zouden Lunnen voortvloeien. Daarom stelde
clit raadslid voor het college van burgemeester en wethouders te laten

b".li.re.r. Arrdere ,aadsleden ,rreesden zelfs ',,oo. vechtpartijen. Het
raadslid A. Hoogerwerf o.rercl Iyrisch en \4,aagde d" verotd"rstelling,
"dat wanneer de torenkijkers boven, buitc' hct alledaagscfte LleÌne
gedoe daa. benede' zijn, een verbroedering zal ontstaan". De voorzitter

.,,an de raad, bnrge-eester

P. Pruis, wilde geen risico lope., en geIoofde, "dat de verbroedering beter vóór dan op den toren kan plaats
I-tebbe.r" en adviseerde daarom het
aan te nernerì.
'oorstel-Hoogendi¡k

Aldus geschiedde.
Het college na.t br,rgemeester en wethouders rverd door het voorn'r"lde raadsbesl'it belast met het zoeLen naar een oplossing voo. d"
torenrvachterslwestie. Aangezien de in dienst zijnde rvachters l.roogstwaa.schi;nli¡k geen vergunning om de toren te mogen beLli-men voor
Iret uitoefenen van lt,rn ambtsbezigheden aan het gemeentebestuur
hadden gevraagd, en dit stilzwijgend was toegestaan, voelde het colI"ge van b.rgemeester en wethouders zich wellicht te weinig zeLer, o*
bi; gebrek aan een precedent, té positief op te treden 18). De zaak
bleef zwevend. Bi; een bespreking met de torenrvachters op 28 iuli r9o9,
waa.bi; tevens de meergenoemde Willem Drop, in zijn L*aliteit .rran
secretaris der vereniging van houtbewerlers, "order geheimhouding"
was toegelaten, verzocht de burgemeester aan Van Ri;n en Sel¡el of
cen van tweeën zich wilde tertrgtrekken, in rvelk gerral aìle Lans bestond, dat de a.tde.e als vierde torenlvachter zo' wo.clcn aangesteld.
Van Ri;n achtte dit niet elegant ten opzichte van de zeelieden, die
,he* hadden benoetnd, terwijl sebel de beslissing daaromtrent .rvilde
overlaten aan de afdeling Vlaardir-rgen va. de Vereeniging ter bevorclering van visscherij, handel en nijverheid.

O]VOPGEtOST
Op 3 augustus 19og zonclen btrrgemeester en rvethouders alle stukken
betreffende de lopende krvestie om advies aan het bestutrr van de
Vereeniging ter }¡evordering van
handel en nijverheid, dat
'isscherij,
hiermede nolens ',,ole.. met het zoeLen naar een oplossing werd belast.

Uit de notulen va., de vergadering van de vereniging "Koningin
wilhelmina" van 21 december lgog blijl(t, dat er een bretrk was ontslaan tnssen de vaLverenigingen "Koningin Wilhelmina" en "Vrede
en Welvaart". Volgens dc torenwachter Sebel, die deze vergadering
bi.¡."oonde, had de laatstgenoemde vereniging "zich zellen in d" br",
18)

Het rvas i. dc rgdc ceu\\' nog usancc Lct genreenrcLcsruur toestcnrnring rc vragcn
or¡¡ <lc tore¡r tc Dìogcrì Lelrcdcn. f)c lorcrrrvachlcr H. van l\,linne¡ declt in zijn
autobiografic n¡eclc, dat hij na zijn L'rocnring op z7 april rBTo tot tijdelijk torcnrvachtcr nloest ". . . vc.zockc,r of ik dc,r lorcrr, als zijndc gcnrcorlc-eigcndonr, vrijclijk
rno.ht J:eklinrnren." (blz. 55).
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le). De torenwachter. Van Ri;n en Sebel

Iuchtten tijdens dc
"zij van buii'".go.l"ri.,g hun ge*oed en vertelden openhartig, dat als
ten Vlaardingen geen steun gehad Laddett, zij het nooit met bi¡de"
gellaart hadden" en vertelden verder "dat fiet onfioudþaar is zoo
gezet"

Io.,g"" op dezen voet te werLe.,"' Bo.,e,.tdie,., is het niet uitgesloten'
{at de b'ffetjuffrouw van het café "De Maa." fiet afrvisselend grijpe¡
',ran de tapkraan ,raa, de telefoonhoorn ooL l¡en was g"*otdett'
De torenwachter Kees Baas, die nog steeds de secrete instructie van
fiet bestuur cler Vereeniging ter bevordering van visscherij, handel err
nij'erfteid in zijn zaL droeg, prol:eerde alrttog in troel:el rvater te visscr-t
c' z;;r, slag te sloan er-, "zou r'vel zaam rvillen tte'Le", maar één bij
cle drie, maar geerl twee." O- dit te zeggen 1tas hi; irnmers bin.,et-tgeroepen in de bestuursvergadering .,ra., de Vereeniging ter bevordering
van visscherij, handel en nijver[eid 'an I mei r9o9' D" Vlaatdingt"
vissers Iie¡ten ec[ter niet in d" .,a1, die l(ees Baas wage.twijd had
open gezet. uitgesloten *as dit niet gerveest, rvant aan het einde van
"Vrede
dezelfcle rumoerige vergadering besloten alle Ieden weer met
e' Welvaa.t" samen te rverken, "fietzij Christeli.¡k of Modern"' Het
Iaatste besluit was overijld genomen en rverd in de vergadering van
potlood hct
Z ianuari 1g1o herroepen. De voorzitter I'taaldc zelfs met
rnoord "mode.n" door.
Het I¡estu¡r van de visscrsvereniging "l(oningin Wilhelmina" Ielegde
op 29 decemlrer rgog nog een openbare vergadering, die werd be"o"ht
tacfttig vissers, waaronder ooL lede., van "Vrede ctt Weldoo,
"ir"o
vaart", De voorzitter, W. Boog, gaf een overzicht too., de ontwikkeIing 'rra., de torenrvachterskrvestie, clat protest uitlokte van de zijde der
,0"*"g"rr*oo.digers ',ro., "Vred" en Wel,,,aar.t", rvaardoor hi; ten slotte
de ord" nict meer Lo¡ harrdhaven. Het kranteverslag 't'ett"ldt datt
ook, dat "dez" v"rgadering, stichtell¡k bego.,ne", eindigde in grote
verwaning" 9o).

OPLOSSING /N rgro
briefrvisseling tussen de besturen vatt d" Verceniging ter
Na
'cel van visscherij, handel en nijverheid en "Vted" ett Welbevordering
vaart" besliste de eerstgenoemde vereniging, die zeLer .le oudste rechten
1g) Notulc,r Visschcrsvcrccniging "Koningin

20)

Nicnvc Vlanrd¡.gschc Courant, r
8 lan. t9to.

iarr.

\ilillrcln¡ina", zr dec. 19o9.
rgro cn Goedkoopc Vlaa.dings"lt.
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Coura^l,

had, dat een vierde torcnwachte. doot haar leden op 27 april 1g1o
zou l"o.den bettoe*d. Ti;dens de leden'rretgadering werd er gestemd.
IJovendien rverd lresloten, dat het bestuur de wetLzaa*heden der torenlua"hters zou reglementeren, wat tevens inhield, dat steeds één der
wachters de tclefoon zo., b"dienen. Aan meer dan één Jan van Schaffe-

Iaar in de Vad"rìandr" gerchi"denis bestond altl'tatts te Vlaardingen
geen behoeftel
Bronncn; A.ch¡cf Vcrecrìig¡ng tcr bcvor<lcring van visschcrij, hand.l cn nijvcrheid,

r894-r957.
Archicl \/crceniging van lraringhanclclarcn lc \/laarclingcn, r9r6-r955.
I]¡bl¡otheck cn kranlccollcctic v¿r¡r hct gcrrrccrrtcirrclric[ tc Vlaarclingcn.

BULAGE
Brief van het J:estuur van de Vlaardingschc visschersvereeniging
aan hct bestuur ',ron de Vereer-riging ter bevordering van visscherij,
l.ta.tdel en nijverl.reid, ter zake lra., de zeewaardigheid der schepen, de
afinetingen der logies en de 'tterbanddoo. aan boord der .chepen,

zr

februari t8g6.

W"le,lele heeren,
Onderstaand schrijven *orclt lJed.

in allen bescheidenheid aange-

bod"n doo. de Vlaardir-tgrcl'te Visscl.tersvereeniging te Vlaardingen,
koninkli;k goedgeLe.,.d z8 maart t8g4f n juni r895'.
Bovenstaande verceniging ve.oorlooft zich, in allen onderdanigheid,
doch met gepasten vrijmoedigheid, het ,rolge.tde ottder IJed.'. aandacht
te rvillen lrrengen' In een harer Iaatstgehouden vergaclering

k*a-

onder

rìeer ecn vraag ter tafel van dezen inhouclt

No. r.

g"doon ',to.den tot het instellen \¡an een o.tdetzoek
al of niet zeewaardigheid onzer schepen, inzonderheid

rvat kan

".

olr", d"
de E.,g"lrche kotters?

No. z. zou het niet rvenschelijk zijn de aandacht van hee.ett reede.s
te vestigen op de beperkten ntimten onzer logiezen, zoowel
vóór als achterin?

No. j.

eischt den toestand onze, medic;;nkist (bekend onder den naa*

"zal[door") geen aanv,rlling en verbetering?

Bi; de beantr,r'oording en lreha.tdeling dezer drieledige vraag Lwam
o.rze vergadering tot de gedachten well(e zij hiervoor Ued. uitdrukt
als volgt:
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Wat vraag r betreft, spreeLt zij hare gedachten uit, dat het een
onloochenbaar feit is, dat, dank zij de energie en ondetttemingsgeest
*elLen zich ook hier ter stede openbaart, onder de velen aangeLochten
liotters wel dezullren gevonden worden, welken niet in het Lader valIen van ,,besten sch"pen" te zijn; zulLs door .roorbeelden te staven
zou niet moei¡eli¡k zijn. Wat hier aan te doen? De vergadering is
overtuigd, dat van *acht, veel minder van dwang sptaLe kan zijn,
daarom vestigt zij alleen de aandacht van betrokkenen op de mogeliiLe
moe¡eli¡kheden, welLen uit den aard der zaak daaruit zotr Lunnen
voortvloeijen. Immers de daartoe benoodigde manschappen worden
aangeworven en na gesloten overeenLomst ootr< aangemonsterd, zonde.
nog zelfs het schip, dat hun dragen zal, gezien te hebben. Zulks neemt
niet weg, dat zij zich hebben verbonden en tevens verplicht de haringteelt gedurende den zomer met dit .chip door te maLen, doch bli;Lt
het nu, dat zulk een bodem niet aan de 'oe.wa"hting voldoet, hetzij
door lekkagie of ande.e oorzaLen, dan is botsing tusschen reedet en
visscher onvermijdelijk, waar zelfs den rechterli¡Len arm niet zelden
nog moet worden ingeroepen om de geschillen uit te malen, welLen
meestal gepaard gaan met grootte onaanglenaamheden en niet geringen
kosten. Het is daarom dat de vergadering adviseert heeren reeders,
voorzoover h,rn dit aangaat, aan te manen het in dit opzicht ernstig
op te vatten en niet' Iichtvaardig moeite te veroorzalen, of eenigermate
het levensgevaar van den zeeman te vergrootten. Het einde van t895
geeft ons daartoe veel te denLen, al troffen die z""ra*pen niet onae
gemeente.

Wat vraag z betreft, de beperkte ruimten der logiezen, zoowel voor
als achterin. Ook hierover is reeds vroeger al zelfs in onze plaatseli¡ke
couranten in het breeden geschrerren en de we.tscheli;Le verbetering
aangetoond. Waarheid is het, dat de sch"pett tot de haringvisscherij
gebezigd steeds grootter afmeeting verlrijgen, uitsluitend ten doel hebbende een groottere laadvermogen. Dat de logiezen hie.*ede gelijLen
tred houden zal wel niemand willen beweren. Moge al het aantal
tr<ooijen (bedsteden) vermeerdert zijn, de inhoudsruimten van het logies
bleef dezelfden. En ofschoon dit bi¡ de reeds bestaanden loggers moeiIi;k te verbeteren zou zijn, Iegt zij er toch de volle ttadruk op voor de
toelomst. Wat echter van het volLslogies moge gezegd zijn, het verbli¡f van schipp"r en stuurman is niet minder der bespre[ing woa.dig.
I(an het in dien tijd, toen het nog alleen hoeLers waren, een kamer
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genoe-d r.rrorden, bi¡ de Ioggers verdient het allerminst dien naam.
Voor het groottere aantal netten mecr dan vroeger wordt ook daarvoor
meerderen n¡imten vereischt, doch dit is nog het eenige niet, de steeds
meer en rneer in gebruik Irotttende stoomspillen met al den aankleve van
dien, vragen ,ran de al.eeds beperkte ruimten ook nog om een bescheiden plaatsje, zoodat het geen verwondering baart, dat de vtees wotdt
gekoesterd, dat het ten slotte voor schipper en stuurman op een "staanplaatsje" zou uÌtlopen, hoewel hun vetbli¡f niet minder datt slaap-,
woon- en zitkamer tegeli¡k moet zijn. En om deze reden vetzoeLen
belanghebbenden, dat hie.op voortaan ten gunste van hen zal gelet
*otden en alzoo door verandering tot'beter.
En wat nu aangaat vraag 5. Den toestand der medic¡jnkist (zalfdoos) daarvan zou men Lunnen zeggen, ziende op vroeger tijden, "die
ouden tijd, die goeden tijd Lomt nooit weerom". Ook toen had men,
geli;L thans, een dus gerroemde zalfdoos, maar bovendien een "convooyer" of hospitaalschip met zelfs een geëxamineerde doctor aan
boo.d en menige kra.rLen vorrd op zulL ecn schip een toevlt¡chts- en
herstellingsoord. Weliswaar zijn de reizen veel korter dan in dien tijd,
ofschoon dit waar is, toch kunnen er in een zeer korten tijd zelfs grooten
behoeften zich voordoen en wel dezulLen waarin de "zalfdoos geen
enkel middel aangeeft om in die nood te voorzien, aangezien een of
tvvee breukbanden tot hiertoe ten eenemale ontbraken. De ervaring
heeft geleerd, dat het gemis hiervan grootte moeilell;Lheden veroorzaaLten, én voor den li;der, én voor de opvarend".r. Moot ooL tot
rchade lran den reeder, wijl er ge',rallen zijn aan te wijzen, dat bi; het
ontstaan van gebroLen te worden naar huis toe zeilen .toodzaak was
geworden. Om in deze leemte te voorzien, ocht d" vergadering het
dringend noodig, dat er door desLundigen meerdere zorg aan een zoo
noodige zaaL, als de zalfdoos is, worde besteed, met een zoo volledig
rnogeli¡ke gebruiksaanwijzing, opdat ook voor het kapitaal door een
geringe opoffering een wellicht grootte schade r,vordt voorLomen.
Ziehier edele heeren, drie punten onder uwe aarrdacht gebracht.
Zii ons intusschen ve.gund den wensch uit te spreken, dat uw over\\,eging Ieiden moog tot ons beoogde doel.
Gedaan in de vergadering van zr februari t89ó.
Namens de Vlaa.dittgsche visschersvereeniging,

H. van Minnen,

voorzitter.

R. van Teijlingen, tweede secretaris.
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"alsoo op den ro Jr¡ni 16z7

in den Brand tot

In verschillende p.,blicaties van de laatste jaren staat vermeld dat
de Letl, van Oostvoo.ne door b.and *erd verwoest in het jaar 16rz.
Dit jaartal is ook te vinden in de Voorlopige lijst de. Nederlandse
¡nonumenten Provincie Zuid Holla.rd, waarcchi;nli¡k gebaseerd o1r
PIoLker Geschiedenis en AardrijLsk.,rrdige beschrijving van het eiland
Voorne en Putten (r85r). Een onderzoek in verschillende archienen gaf
mij echter een zuivere datering en verschillende l:ijzonde.l.tcde.t over
de ra-p, die Oostvoorne in het begin van de t7e eeuw trof.
De kerktoren, die oorspronlel;¡k het dorp sierde, had u'aarschi;nlijk
dezelfde vo.m als die van de meeste dorpen op Voorne. Tae.ling, ee,-t
gewezen priester, die ti;dens de reformatie op Voorne leefde, teLende
in zijn "Cleyne chro.tycLe" de Le.l, van Oostvoorne in die 't orm. Hi¡
was er jaren priester geweest en tekende, hoeu'el primitief, het geheel
zoals hi; het zelf had gezien.
Oostvoorne ontkwam aan de brande.t, die in april r57z rond en in
Brielle ontstonden, n,aat 1627 werd het ram¡rjaar. In een brief aan
Bal¡u* en Leenman lan Voor.te schrijven Schout en Schepenen van
Oostvoorne: "dat nu opten thienden Jrrny r6z7 lestleden binnen onsen
dorpe van Oostvoorne des smiddachs ontrent trvaelff Lryren eenen seer
schrickeli;cLen grooten brant is ontstaen alsoo datter binnen de tijt
van vier uyren is verbrant de geheele LercLe ende thoorn ettde veerthien huysen ende twee schuyren". Het roe ¡renning register van 1545
geeft voor het dorp ca. 33 en buiten het dorp z5 huizen aan. De verpondingen li;st van ró32 een totaal van 7r huizen. Hieruit bli¡Lt dat
Coor deze brand d.,. bi.¡na het halve dorp verloren ging. Geen r"o.rd"t
dat men niet bij machte was, om de schade aan Le.L en toren ooL maar
voor een deel te herstellen. Schout en scl.tepcnen Iieten dit in bovcngenoemde brief duidelijk uitkomen' "Ende alsoo dat de inrvoonclers
welcke haere huysen ende meest alle hae.e -e.J¡el door den l¡rant
hebben .re.loren alle Irryden sijn van seer sobere middelen de welcLe
geen macht noch middelen en hebben omme haere afgebrande huysen
wederomme op te doen bouwen".
Van een do.peling Iezen wij in de Domeinrekeningen van 1629 dat:

Oostvoorn zijn huys,
zijn verbrant, zoo hebl¡en Hee.e.t van
Reekeningen hem gercmitteert de tweederdepaerten van de thienden".
Toch achtte men het noodzakeli;k dat er spoedig iets tot herstel
lue.d gedaan. Daarom richtte men zich in Juli reeds tot de Staten
van Holland en West-Vriesland om subsidie rooor d" opbouw van
LerL en toren. Waarschi;nli;k zager, ze wel in, dat de noodzaaL van
l<erLgang alleen nict de doorslag zou geven voor het verlenen van de
gevraagde subsidie. Brielle en Rockanje Iagen daorvoor bin.ten bereik.
Daarom voegde rnen er in het verzoekschrift listig aan toe: "dewijl
de LercLe metten thoorn van voorsz dorpe voor alle l,ryden is geweest
een seer bequam ende nootsackeli;cke baecLen er-rde dien volgende in
alle zeecaerten is bekent".
Om deze bewering mee. Lracht bij te zetten, Iieten ze door Burgerneester en Schepenen van Brielle op 19 Juli ú27 een act'e opmaken,
ruaarbi; de loodslieden Thonis Leendersz 52 jaeren, Dingeman Cornelisz.5r jaeren, Crijn Engelsz 49 jaeren, Corns Arensz 5Z jaeren
en Corns Hadd"sz 34 iaeren toerLlaarde.r, "van hae¡e je¡rcht op haer
broot by der Zee hebben gewonnen sulcx sy alsnoch doen ende dat zy
deposanten al haer leven nyet alleen hebben hooren segghen, maer
altyt syen voor vast stellen dat de Lerclre ende thooren van de dorpe
van Oostvoorn wâs een seer beqrram ende nootsackeli¡ck baecken voor
alle visch ende coo¡r,rae.dye.chepe.t."
Een eerste subsidie van 1650 g.rlden werd verkregen op 20 sept.
ú27. De Statetr gelastten tevens Adriaen van der Mee. een taxatie
te geven van het bounuen van LerL en toren en deze geeft als begroting
93oo grllden. Hierna volgt een tweede subsidie van 2ooo gulden.
Voor de getroffen dorpelingen 't erzoeken Schout en Schepenen van
Oostvoorne aa.r Bal¡r,* en Leenmannen om een algemene collecte in
Voorne te mogen laten houden, af te Lo.tdigen vanaf de lransel in de
diverse dorpen of "dat het selffe sal *ogen werden cont gedaen deur
clocLe geslach". Dit verzoeL is ingewilligd met de bepaling' "dat de
relv" ral geschieden bi; de gedeputeerden van Schout en schepenen
van res¡rectieve polders ten overstaen van gerechte vatt die van Oostvoorn, die de penningen uyt de voorsz collecte ptocederende sullen
hebben te consigneren ter secretarye slants van Voorne voorsz, omme
by balli,, ende leenmannen voornt. nadat by den supplianten sal werden ove.gelevert een pertinent besteck ofte begrootinge van de restau-
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door

hprh,brand

te Øootuoorneo

A. A. Arlenbout

scl.,tryr, -e.,I¡elen ende inboedel

ratie dic de beschadigde oen synne huysen van rneeninge is te doen, de
clistributie 't an die alr t-tae beLoor",l geda"r.r te werden en gedaen opt
stadhuys der stede van Brielle den 19 July 16zz.

Dus geen geknoeil
Otre. d" opbrer-rgst staan geen cijfers ter beschiLking, maar kerL en
huizen zijn herbourvd, de toren als een van de mooiste van het eiland.
Of Adriaen ,ra., der lVlcer die de begroting maakte, ook de bo.,nuet
rvas, is niet bekend.

z¡ April ryzg ging de LerL bi¡na o¡rnieurv in vlamrnen op. Bi.¡
zwaar on\\,eer .loeg '. avonds om half acht de bliLsem in de toren,
Op

die onmiddelli¡L in brand ge.aakte. Het regende en er stond storm
uit het Z.W. zodat d" lrotrLer't r"eld.a over het do.p vloger-t. De
samengestroomde dorpelingen, die elkaar de battde*-ers la.tgs Iadders
toereikten, zagen echter kans het vuur te blusse.t. Gezien de primitieve
middelen van die tijd en de weersomstandigheden is dat lvel een
L.achttoer geweest.
IJron¡rcn: Gemecntc Archicf Oostvoornc No. 6o.
Gemcente A¡chicl Br¡ellc, Jaarbockcn Kluit.
Rekeningen Donrei¡rcn

R.A. Den

Flaag.

Cleyne Chronyclc uor. Toe.ling

R.A. Dcn

Flaag.

Jaarverolag over 1958
In tegenstelling tot 1g5Z was 1958 een rustig jaar. Doo. de hoge
kosten, .rerbottden aan het in 1g57 uitgeven van een tlveetal delen
van de Zuid-Holland.e Str,diën, Iieten de financiën va.r d" verer"riging
niet toe in 1958 weer met een nieuw deel uit te komen. Wi; L,rnnen
echter n,, reeds de verhe,rgend" mededeling doen, dat het achtste
deel op stapel staat crì, onvoorziene ourstandigheden voo.behoude¡r,
in dit jaar zal verschi;nen.
Na deze inleiding volgen

hieronder enLele onder,,uerp"r, waarover

*ededelingen zijn te doen.'

LEDEIV
Bedroeg op 1 januari rg58 het aantal gewone Ieden 58g en het
aantal buitengewone Ieden 96, o¡r t januari r95g bedroegen deze aantallen respectieveli¡k 625' cn 95. Van de gewone Ieden rvaren op
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r januari ¡.1. Iid van "Oud-Wassenaar Ç1, van "Delfia Batavorum"
ó4 en van het "Fonds Goudse Glazen" ro personen. De vereniging
J:etreurt het verlies door overli¡den van de volgende leden, mevrorw
A. H. I(alis-de Baat te 's-Gravenhage en de I'ter"n, A. G. Bastiaanse
Azn te Rotterdam, S. BIom te lvlaassluis, Mr. J. I. van Doorninck te
(ìouda, H. Vlayer te 's-Gravenl'rage er.r P. W. Paluda¡rus te 's-Gravenhage.

rJIIEE¡VKOMS?'EN

Op rg april kwamen rvij bijeen in het Flistorisch Vluseum te Rotterdam. In deze vergadering rverden het jaarverslag en het financiëel
verslag over rg5z goedgeLeurd. Na afloop van de vergadering werd
in sarnenwerking met "Roterodamum" een bi¡eenkomst gehouden van
Ieden va.r beide organisatics, ged.,.ende welke Prof. Dr. J. F. Niermeijer te Amsterdam een inleiding hield over het onder*erp "Factoren in de vorming van Holland" er-t Prof. Dr. J. Dhont te Gent
"Beschouwingen over plaatseli¡ke geschiedenis" hield. Over beide inIcidingen volgde een gedachtenr,visseling. In de middagpauze gebruikten we in het museum een voortreffeli.¡k verzorgde "lopende lunch".
Na afloop 't an de bi;eenkomst btachten we onde, leiding van M".
I-1. C. Hazewinkel, gemeentearchivaris van Rotterdam een b"zoeL ao.t
dr, in het gemeentearchief ingerichte tentoonstelling over het eiland
Rozenburg. Verschillende Ieden ¡naakten nog ecn .ond*'a.tdeling door
het museum, lvaarl:ij de directrice, mejuffrourv P. Beydals, een toeIichting gaf.
Onze zo*erexcursie bracht ons op 14 iuni naar het eiland Rozenb..rg, noa. Oostvoorne en Brielle. Deze tocht, waarvoor grote belangstelling bestond, rnaakten we per touringcar. Na ons bezoek aan
Rozenbr.rg en het natuurreservaat "De Beer", zetten we onze rcis voort
naar Oostvoorne, waar *e de o.,de dorp.Lerk rnet zijn gebrandschilderde .a-etr bezichtigden, waarvan de gemeentearchivaris van Brielle,
de heer J. KIok, ons enkele bi¡zonderheden vertelde.
Ons einddoel r.'as Brielle. We gebmikten dc Iunch in het conferentieoord "De Vleeuw". Ti;dens de rnaalti;d rverden lve namens het
Gemeentebestt¡ur van Brielle begroet door de gemeentearchivaris, de
h"er J. P. C. I(roon. In de namiddag b"ao"hte.t we de ve"schillende
bezienswaar<ligheder't van de oude stad (o.a. het stadhuis, het Tromp53

museum cn de St. Catharijneke.k). De dag wetd besloten rnet ecu
cloor het Gemeentebestuur van Brielle aangebodcn thee.
Het voorgenomen tweedaagse uitstapje in se¡ttemlter naar ZuidLimburg kon door gebreL aan hotelruimte in vetband met de wereldtentoonstelling te Brussel niet doorgaan.
Op zg november volgde de najaarsvergadering, 'r"elLe we.d gelto.,-

den in het Prinsenhof te Delft. In deze vergadering traden als
bestuursleden af de voorzitter, Mr. B. van 't Hoff, die in de ofgelop.tt
vijf iaren onze vereniging zo voortreffeli.¡k heeft geleid, en de bestut¡rsIeden mevrouw Walma van der lvlolen-lvleindersma ett JI.tt. vatt
Eysinga. Tot voorzitter werd benoe-d' de heer J. Baron va.t l(nobelsdorff te Goedereede en tot bestu.trsleden werdett gekozen, mejuflroulv
Ivlr. A. J. Versprille te Leiden en de Iteer C. Postma te Vlaardingen.
De hoge kosten van onze publicaties maLen het noodzakelijk met ingang van 1g5g een bescheiden contributieverhoging van de Ieden te
vragen.

Na het gebruiken lran de Iunch i.t de PrinsenLelder, tijdens welke
Dr. Oosterbaarr,( archivaris van Delft, een causerie hield over de Oude
Kerk, aldaar, brachten we een bezoeL aatt deze Lerk en aan het Gert
van Delfland.
"unlond.huis
PUBLTCATIES

In

rg58 ontvingen de ledett ee,t door de gemeentearchivaris van
Vlaardingen, de heer C. Postma, gepubliceerde "l(orte geschiedenis
va., Vlaardingen". Van ons blad "Zuid-Holland" verschenen vier
nummers.

deze opsomming van de belangrijkste gebeurtenissen in het
afgelopen jaar, wil het bestuur dit 't erslag beëindigen met een woord
van danL aan her,, die het hebben bijgestaan in het volbtettgen va.t

Na

zijn taak.
In zijn danLwootd wil het tevens betrelken gemeentebesturen en
instellingen voor de genoten gastvrijheid tijdens o.tz" b"ao"Len aan
de ve.schillende gemeenten.
Zi¡ ry5g voor onze vereniging en haa, Ieden
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eet-t voorspoedig ¡aarl

Ð.

aoor¡aarôaergader¡ng

te {eiden

O¡r t r april j.l. krvamen ongeveer zestig Ieden en gasten bijeen
in het café-restaurant "Het Gulden Vlies" te Leiden, voor de eerste
rnaal onder leiding van de nieur,ve voorzitter, de heer J. Baron van
I(noJ¡elsdorff.

De voorzitter opent de bijeer-rkomst met een woord van welLom,
u'aa.bi; hij in 't bijzonder begroet de heer Mr. T. A. van DijLen, Iid
van het College van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, Prof.
i\'lr. H. F. W. D. Fischer, hoogleraar-directeur van het Juridisch
Studiecentrum "Gravenstcen" en de oud-voorzitter lVIr. B. van 't Hoff.
De secretaris leest het verslag .t a. de najaarsvergadering te Delft en
het jaarverslag over rg58, Beide ,rerrlage., rvorde,r onveranderd goedgekeurd met een woord var darlL aan de sarncnsteller.
De ¡renningrneester geeft een toelichting op het door hem samengcstelde financiöel .,e.slog over 1g58. Vervolgerrs Ieest de voorzitter
het velslag .,an de kascornmissie, bestaande uit dc heren J. GosrchalL
c,r L. J. A. Th. Snel, rvaarna hi.¡ beide heren dankt voor hun arbeid.
Het financiðcl ve.slag rtordt hier.,a onveranderd vastgesteld. Aan de
¡renningmeester rvordt dank gebracht en décharge verleend.
De voorzitter herdenkt het onlangs orrerleden lid van de vereniging,
de heer J. Dorsrnan te Vlaardingen. Dank zij de rnederverling van
d" l.t"er Dorsman rvas het rnogeli;k de l"de¡r het l¡oekrverkje "l(orte
geschiedenis van Vlaardingen" aan te l¡ieden.
Vervolgens deelt hi¡ narnens het bestuur mede, dat het eerste nummer

van "Zuid-Holland" op r5 april a... zal verschijnen en de volgende nurnmers orn de diie maanden. Het ochtrt" deel
van de "Zuid-Hollandse Studiön" is in voorbereiding en zal binnenl<ort uitkomen. Tenslotte zullen de leden nog dit ¡aa. een reproductie
van de postkaart van QuaacL ontvangen.
Het trveedaagse uitstapje r-raar Limburg, dat in het najaar van het
\,orig iaar n.iet kon doorgaan wegens gebreL aan hotelruimte, zal ook
dit voorjaar niet plaats vinden, als gevolg van onvoldoende deelname.
Ilet bestuur zal er zich o'rrer be.aden of in het najaar nog een één- of
trveedaagse reis kan lvorden georganiseerd. De zornerexcursie is op
lj juni a.s. bepaald en zal de l"den.taar de Rijnstreek voeren.
Bi; de rondvraag *erLt de hee. E. C. van der Ende op, dat hij
'tra.r deze jaargang
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in de publicaties artikelen mist met een bredere grondrlag, hi¡

denLt

hierbi; aan de geschiedenis van het isolement van het eiland Goeree
Or"rfloLLee. In zijn antwoord merkt de voorzitter op, dat hi¡ alti¡d
".
bli¡ is met suggesties, al is het wel eens moeilijk geschikte artilelen
tc vinden, waarin over een bepaalde streek wordt gescltreven'
Na het sluiten van de vergadering begeeft het gezelschap zic[ naar
[et "Gravensteen" en neemt in de vierschaar op de collegebanLe.t
plaats. Na een kort woord van Prof' Fischer, spreeLt Ir' H' A' vatt
Oe.le ove. de geschiedenis van het gebouw, waarin we ons bevinden.

Aan de hand van bouwtekeningen vertelt hi¡ ons hoe dit

gebouw'

cenmaal grafeli¡Le gevangenis, Iater overgegaan in eigendom van de
stad, is uitgebreid met een tuchthuis en een vierschaar. Tal van
jaren is aan dit bouwwerL gerestaureerd. OoL de moeilijkheid aan het
"Gravensteen" een waardige bestemming te geven is opgelost doo" et
het Juridisch Studiecentrum in te vestigen.
Na het nuttigen van het ons aangeboden kopie thee, malen we
onder Ieiding van Prof. Fischer en Ir. van Oerle een rondgang' We
doorkruisen het gehele ge[o.rw, we bezoeken de vroegere gevangeniscellen en andere voor minder prettige doeleinden gebruikte vertrekken,
thans door moderne meubilering en stoffering omgetoverd in ruimten,
waar het voor hoogleraren erì studenten prettig moet zijn om te werken'
Aan het einde van deze ,ondgang komen we nogmaals bi¡een in
de vierschaar. Prof. Fischer beantwoordt nog enLele vragen, waalna
onze voorzitter woorden van danL richt tot de heren Fischer en van
Oe.le, die ons zo n aangename en Ieerzame middag hebbet bezorgd.

: ,

v.d.T.

9oel¿ennieuwo
Noordwijk aan Zee. Samenstelling vatt de gezinnen, r83o en t86o'
Ten vervolge op de in no. 4 .ran de vierde iaargang van ons blad
aangeLondigde uitgave over de bevolLing van Noordwijk-Binnen is
thans verschenen een bevolkingsregister van Noordwijk aanZee. BestelIing van deze uitgaven kan plaatsvinden door storting of overscl.rrijving
van / r,9o (Nw. Binnen) en / r,5o (Nw. Zee) op postrekening q79758
ten name van G. Uyttenhout te Voorburg.
5ó

9Jan

l¿anten leappen

e^ glimmencl goucl
door C. Postrna

Wanneer het r-rieuwe centrum van Vlaardingen gebo,rwd zal zijn,
gezegd lvorde', dat het staat op een plaats lvaar
vanouds de kern der stad stond. Waar thans flats van beton en staal
rvorde' gebot *d, Ieefden en lverkten reeds eeulve,r geleden mense.,
die zich ook burgers ,ran Vlaardinge' noemd en. Zi¡ borr*de,, een stad
orn daar p'ettig te kun¡ren wonen en winstgevende handel te drijven.
Want gehandeld wetd er hierl De schepen voeren af en aan. De
haring en niet minder de Label¡au* bracht soms goudgeld op. De
koopvaardi;vaart lieten de rede.s er voor verlopen. Het ging Vlaardingen echter niet alti;d noor de wind. Na de voordelige jaren volgde sorns
een tijd van tegenspoed. Ri¡Ldom en armoede wisselden ooL hier verra.ser.td snel. Wanneer er. goed in de visser.ij werd verdiend, bouwden de
reders en vissers nieurve woonhuizen en vergrootten hrrn opslagplaatsen. Aanvankeli¡k was achter de beboulving der straten veel ruimte.
Aan de vraag naar bo.,rrgrond werd door de eigenaars der percelen
voldaan door ieder stukie grond te verkopen. Woonhof¡es en pakhui,"r-t we.den op binnenplaatsen en achtererven gelrouwd, zonder enig
systeem of plan, zodat er in sommige stadsdelen een doolhof van straatjes en gangetjes ontstond.
De slopershamer verbrijzelt thans slag na slag de oude percelen. De
oude bebourving wordt dag na dag minder zichtbaar, doch daarom
wordt niet getreurd, want, wat verloren gaat, had geen historische
nraarde. Wat de gedaanteverandering van de binnenstad wel veroorzaakt
en dat is zeer normaal
is het verlangen om nog iets uit het
- de toen levende generatie
,re.lede,r te redden, waaraan ook
*aarde
l'techtte, na*eli¡L voorwerpcn, rvelke in de eerste lrlaats aan de welvaart dezer stad herinneren,
Het verlangen naar het bezit van een stukje tastbaar verlede' heeft
zich intusse. hier geuit in de reconstructie .,ran de Vlaardingse klederdracht, die na ',rerdrongen te zijn door de confectiekleding, spoedig was
vergeten en ten slotte onvolledig rnet verwaarlozing van het ongeschreven protocol rlechts doo. een enkele vrouw werd gedragen.
van het ontstaan der plaatseli¡Le Irlederdrachten is in het algemeen

ka. naar waarheid

J./

