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eniging' want sleshts hierdoor lcan bereikt worden wat
wij ons ten doel- hebben gestold.

Een van onze doelstellingen was het uitgeven van
een mededelingenblad.

Het eerste nummer hoeft U thans voor U. Het ie
eenvoudig van opzet, oind.at het niets meer ',vil zijn d.an
een 'rblad met mededeli-ngenrt. l¡Iel-Iicht groeit het uit tù
iets groots. Laten we het hopen. Het zou het bew{s zijn
dat er een goede samenworking in onze vereniging is.
Ðo reclactie kan zieh nog zo veel insparunen, zonder de
nodige medewerking van onze leden is het uitgeven van
dit b1ad. onmogelijk. TIij doen dan ook een boroep op U

om niet te aarzelen met hot inzenden van Ui,v bijdragen
voor dit b1ad, want wat voor LI gewoon is, is voor a:l-
deren iets nieur,vs.

l{ogen rvij slagen in de opzet.
o-o-o-o-o-o-o

! Juli 19)+'7 vonð, de opriohtingsvergadering van orÞ
ze vereniging te Dordrocht plaats. Aan de oproep had-
den ongeveer 110 personen gehoor gegeven, en om 11 uur
r,verd de vergadering, die gohouden werd in trter Liiorvreil,
geopend door de voorzitter, \lr. B. van tt Hoff, Rijks-
arahivaris âan het /rlgomeen Rijksarchiof te ts-Gra.ven-
hage. ten korte weergave van zíjn rede laten wij hier
volgen.

.A,lleroerst heet ik de griffier van de Staten van
de provincie Zuid-Holland, Mr. P.0.F.n{. Cremorsrdie heb
initiatief tot het oprichten van deze vereniging heeft
genomen, welkom. Dankbaar zijn wij voor de steun, dio
d.e vereniging van hot provinciaal bestuur zo ruimsclrcds
heeft ontr¡angen en die ook tot uiting lciva¡r in het zo
juist ontvc,rngen telegram van de commissarj-s van de Ko-
ningin llr. L".Ä.. I(espor. Ook is een i,voord van dank aan
de Heer Verburg, die zovool werk voor do oprichtings -
vergadering heeft vorzet, hior op zijn plaats.

Een afzonderlijk liroord van welkom richt ik tot de
Heer J. Bleeker, burgeneester van Dordrecht. Dat deze
plaats de geboorteplaats vaJr onze vereniging wordt, is
geen toeval. Dordrecht, de oudste van de groto HolLan&
se stedon, dio voor 1795 iî de Staten vertegonwoordigd
waren, lcreeg als eerste stad in Holland reed.s omsheeks
1200 stadsrechton en bleef de eerste in rang va:r de
Holla¡dse sted.en. Johan de 1'Vitt en andere pensionaris-
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sen va.n dozo stad werden later raadspensionaris van Hol-
Ia¡d. fn 1Jl2 vond in Dordrecht cl'e eerste'zelfstandige
Statenvergadering plaats. In 1619 vergadorde hier de lda-

tionalo s¡urod.e, d.io een mind.er goede naam hoeft door de

tr¡uisten van Romonstranton en Contra-Remonstranten, maa.r

die ook besloot tot de Statenvertali:rg van de Bijbolreen
gebeurtenis, niot alloen voor het kerkelijk leven van
groot belarrg, maar die het fundament legde voor d,e lieder-

Íandse taal, zoals doze sindsdion is blijven voortleven.
Bovendien is Dordrecht een fraai gelegen stad, met

veel historische monumen'ben en herirrneringen aan een rjJ'<

verled.en. Er is al oontact gevondon met de vereniging
?t0ud-Dordrecht'r, die het museurn, dat wij vanrniddag gaan

bezooken steunt. Er is dus a1le aanleiding on aan te ne-
men, dat onze voreniging in Dordrecht een steunpuni zaL

vinàen met een flinke kern lederf, waar wij in de toel<cnrg

bij voorkeur zullen samenkomen.
Verheugend. is het, d.at verder zoveel burgeroeesters

on secretarissen va¡ Zuid-IIolland.so gemeenten hler aoÍI-
wezig zijn. -rTij zien hierin eon voorteken' dat zij oork in
d.e tãekomst van hun be langstel-ling zullen doon blijlcen
en wij op hun steun .zullon ftogen rckenon.

In Gouda bostaat een bloeiende veroniging rrDie Gou-

d.ett, d.ie voor Gouda reeds veel tot stand heeft gebraoht
op het terrein, dat ook door onzo vereniging zaT u'-orden

bãtredon" r/'iij hopen met dezo vereniging prettig te zul-
len samonwerken en betrouren.het zeer, dat de burgemees-
tor van Gouda, Ifr. Dr' K.F.O. James, helaas verhinderd
is op deze opriohtingsvorgadering persoonlijk tegenwoor-
dig te zijn. In Goud.a, waar op historisch gebied zovesl
interessa¡ts te vinden is - wij donken aarr de St. Ja¡s -
kerk mot de beroemde glasramen, aan het vernier¡¡¡d.e museum

êtLZo - hopen wíj een tr¡ueede kern voor onze vereniging te
vinden.

De derde stad, lvaarvan wij voel vorwachton, is Delfb"

De beide oude kerken, het mausoloum va¡r de Oranjets, het
Prinsenhof, dat nu in zijn oude luister hersteld wordt ,
het stadhuis, het Gemenelandshuis va¡ Delfland, het írü-
seum Lambert va¡ l{eerten, Dolft als stad van Vermeor on

Pieter de lloogh, a1s stad van plateelbakkers, porcelei:n
on aard.ewerk, Delft als hoofdplaats va¡ Delfland' dit al-
Los zal ons vaak naar Del:ft roepon. Ook hier hopenwlj op

samenwerking met de bestaa¡rde on in oprichting zijnde or-
garrisaties.
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Het stemt tot verheugenis, dat enige bestuursleden

vân het pas opgerichte Historischo Genootschap trRotero-

damum,' hler tegenrnroordig zijn en dat wij ook met de be-
sturen ven ?roud-Leidenrr en 'tDie Haghe'r, d'ie van i:rstem-
mingmetonzeplarüxendedenblijkenrcontacthebbenge-
vonden.

ìTaarom is het opriohten Yan een historischo vere -
niging voor Zuid-Holland gewenst, ja noodzakelijk? In
cle-oorlogsjaren en d.aarna is men stoeds sterker de be-
hoefto gaan voelen om door een betere konnis va¡ het
verleden het heden beter te begrijpen en beter richting
te kunnen geven aan d.e toekomst. Ttlij willen - oolc voor
Zuid-Holland - beter weton' hoe ons volk vroeger be-
stuurd werd, hoe onze steden en dorpen ' onze hoogheem -
raadschappen en waterschappen zijn ontstaan en gegroeid
hoe de kerkelijke, culturele en economische toestanden
zich in ons gewest hebben ontvrikkeld.

Bij het bestuderen van dit alles willen wij gaan
tot de bronnen, tot de archieven, waar de oude stukken,
d.ie ons verle<ien toelichten, Tvordon bewaard. lìtrij willen
de stenen getuigen, de monumenten in onzo provincie be-
zoeken, niet alleen in de grote steden, maar voora] in
de kLeine stadjes, in de dorpen, in de te vreinig geken-
cle streken van ons gewest, zoals de Âlblasserwaard en
Goeree-Overflakkeo. Wii willen ons hierbij doen vocr'lich-
ten door deskundigen, plaatselijke historieminnaars,
bouwkundigen, kunstkenners on ar'chivarissen. TVij willen
komen tot publicatios, als het kan tot een jaarboekrdat
naast de bestaande uitgaven een eervolle plaats zal in-
nemen. Op dezo wijze wordt de kennis va¡r do geschiede -
nis van ons eigon gewest verrijkt en veruijken wij ons
eigen leven. Dit alles is niet uitsluitend, zolfs niet
in de eerste plaats het werk van vak-mertsenr ilââr voor-
aI ook va.n trlel<enrr op historisch gebied, onderwiizers 'bestuwders va¡ gemeenten en waterschappen, architecter¡
om slechts deze categorieän te noemen. v{ii willen deze
allon in onze veroniging sarnenbrengon.

In Gelderland en Overijssel en de meeste andere }le-
derlandso provincies bestaan reeds lang provinciale hj-s-
torisohe vereni¿;ingen. Persoonlijk ben ik goed bekend
met de tereniging iot beoofening van Overijssels Regt
on Geschiedenis, die aI meer dan B0 jaar bestaat en in
die tijd een statige rij publicatios in het licht heeft
6egeven. Jaarlijks wordt in November een wintervergado-
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ring gehouden, warrr de ',roordrachten hoofdzaak zijn en in
.luni ãen voorjaa.rsvergadering rnet een excursio. ìr'iie òpz'e

vergad.eringon geregeIC. bezoelct leert de :nonumenten in O-

.rutí¡ssel [oed.-kenñen en raakt met het verleden van het p-
west goed op de hoogte.

Het is ver*ondãrliik, dat Zuid-Hollancì, het meest

volkrijke gewest en cle kern van Ned'erland met veel g:rote

en kleine steden elk met een bel-angrijlc verled'en' tot nu

toe geen eigen historische vereniging bezit' Toch is dit
verklaarbaa.r. Vooreerst, omdat veel-, wat in Zuid-Holland
is geschied., tot de i\ederlandse gesohiedenis behoort' Jo-
han van Oldenbarneveld en Johan ãe i¡litt¡ T¡omp en l{orte -
n&er, Rembrandt en Van Go;ren, Groen varr Prinsterer en

Thorbecke en zoveie anderàn zijn Nederlandse grote nlannen

en niet specifiek Zuid-Holtandse figuren, hoev¡el zo hior
geboren zi¡n of hier hun meest roemruchte dad.on hebl¡en

îerricht. ierder hebben verschoidule steden, zoals Rotb;r-

dam, ts-Gravenhage en Leiclen ."".n 
"o 

rijke oigen geschie -
deni-sr dat ter plaatse verenigingen zijn ontstran'die zich

spe"iaaf rnet de. geschiedeni-s.v3n din stad en cle n¿'raste onp

lå.t:-"g bezig houãen. Het val-t borrend'ien nj-et te rniskenner¡

ãat irãt gurrãel voor de eigen staci bij velen sterì<er is da¡

dat voor onze provincio. Naar ons inzicht is de belang

stetling in Zui-d-Holland wel wat tà sterk geconcentreerd

ãp ae giote ste<len, zod¿¡-t d'e meeste inr'voners wol Rotter' -
darn, clen Haag en Leiden ell scms ook nog Dordrecht' Delft
ein Gouda kennen, tenn¡iil vool lcleine stadjes als Schocn-

hoven" Oudev,'ater, t/ianðn en eilanden als Gooree-Ovorflal';-

tiuu, ru.u." toch oák veel interessa¡ts op histgrisch gebied

te í:¡Aen is, terra incognita blijverr' rl'Ij'i ste1lenons voor

hierin verand.ering te brãngen en juist aan de "veinig be-

kende plaatsen en"streken in het bijzoncler aandacht te

schenken. Hieruit volgt, clat de taak van onze vereniging
ten annzien van ot,ru ["åtu steden een' â'å'nYul]ende z'al- n¿n

en vuij d.e bestaande vãrenigingen hun taak zullen laten'Er
zulleå weL eens g,rensgebieãen zijn, ïìrì6ìr dan zal eenvrierrl-

schnppelijke samãnw""king met de a¡dere verenigingen'\\Erar-

me<le rniij goecìe betrekì<in[en nastreven, uit]<onst geven.ook

zuLlen ivij rnrel eens gelijk geríchte werkzaa¡nheden kunnen

coord ineren.
Het is niet mogelijk en ook niet nodig om nu reed's jn

detr.iils onze plcrnnuã tt""t te stelLen' /ils ossentieel be-

schouwen wij ãen voorjaars- of zomervergaderìng' vraarvan

ile excursie, en een vuintervergadering, die meest in Dor-
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d,recht, nêtft of Gouda zal worden gehouderlr waarvari d€

lezing hoofd.zaak zal- zíjn. Onze excursie zal vaak een

boottocht zijn. Voorts kunnen er op Zaterdagnami'Jdag
kleinere excursies en bozichtigingen worden georgani-
seerd, terwijl historische kringen in kloine plaatsen
kunnen $rorden geactiveerd. Daarnaast willen wij publi -
catl:s in het licht zonden. WaarschijnlÍjk reeds spoe -
dig oen mededelingenblad, waarin ons verenigingsnieuws
oen plaats zal vinden en tentoonstelliqgen zullen rvor -
don àangekondigd en zod.ra onze financiän het zullen too-
laten, een jaarboek.

Voor dit al1es is veler medewerking nodig. Teneinde
de kring varr leden zo ruim nogelijk te malcen dachten wij
d.e contributie van personon laag, b.v. op f 5r-- te stBl-
Len, terwijl daarnaast eon lidmaatschap van gemeenten en
andere corporaties voor / Z5r-- ts jaars kan wordon ge-
creäerd. De algemene ver¡ìadoring zal over deze oontri -
buties, die r¡"ij als minimum hebben gedacht, moeten be-
s 1is sen.

Tot zovor deze algemene beschouwingen. Áls menhiæ
mede in grote treklcen ínstemt is het zaak, dat eerst heL

meest noodzakelijke geschiedt, n.1. dat besloten wordt
tot oprichting van onze vereniging, dat statutenword.en
vastgesteld en dat eon voorlopig bestuur wordt verkozen
aa¡r rvie U de behartiging van onze bolangen wilt toover-
trouwen,

+++++++
Op 22 November 19.l+7 vond. àe 2e vergadering va.n on-

ze vereniging plaats in het verenigingsgebouw tt0onoor -
diatr to Gouda.

Aa¡rwezig waren + I¡O leden. Na het oponingswoord rrat

d.e voorzittor, waariñ hij de leden welkom heette en d.e

toekomstige plannen ontvouwde, werd. overgegaan tot be-
spreking van de statuten. Na enige discussie, waaraan
verscheidene leden doelnamsn, werden de statuten, bohcu-
dens enkele kleine wijzigingen, vastgesteld overeenkom-
stig het ontrrerp. Hierna word overgegaa.n tot een be-
stuursverkiezing voor het jaar 1$-¡0. ni¡ accl-amatielerdb
het bestuur in zijn geheeL herkozen, met uitzondei'ing
van burgemeester D. Reinders, die door drukke workzaam-
heden deze functie níet langer kon waarnemen. In zijn
plaats word eveneons bij acclamatie gekozen de heer
Janson te i'Íiddelharnis,

Na de vergadering. vorenigden de ledcn zich aan de

koffietafel tot elen gezellige kout, u'ell<e + 2 uur duwcìe.
Ver'''rolgens wt:rd onder de deskundige leiding- van de

heer Helbers het pijpenmuseum en het stedelijlanusoutn be-
zichtigd. ,Tij zullen hierover niet in details treden,doch
wel v¡illen wij de opmerking makon, dat het goheel dermate
Ieerze.am en mooi was, da-t zij die verstek Lrebben laten gasr

heel wat genist hebben. Ii¡ hot bezichtigen va-n de beid-e
musea werden de leden ron<igeleid door burgernoestor James
langs de restauratie van het stadhuis, waarbij wij konden
zien r,ve1k een gov,reldig werk hier wordt verricht'

Â1 met al een geslaagde dag, zoals wij er nog vele
hopen te krijgen.
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Naar wij uit het Dagblad voor Rijn en Gour'¡e d.d' ,0

Januari 19lr8 vernarnen is een Historisch Streekgenoot*tep
te Atphen orla ni¡tt in oprichting.

De Rijnstroek heoft êen veol bevrogon geschiedenls.
Oudo boeken, schilderijen en gravures leggen daar een ge-
tuÍgonis van af. Ook sommige oude gobouwon. Ja¡rmer echter
is or niet veel gespaard. gebleven. Slechts enkoLe parti -
ouliere bezitten voorwerpen van historische betekenis en

d.o geboul.ren, die op dat predioaat aanspraak mogen maken,
zijn te tellon.

In brede lagen was er vroeger dan ook heel r,veinig be-
langstellíng voor de streekhistorie. Er lvaren echtor eî-
lcelo pioniers, die heel belangrijk werk hebben ged.aan.Ve-

len herinneren zich nog wijlen de heren 0.C.van Hemessen

te Woubrugge en W.ì{.C.-de Regt te Alphen u.r/a ni¡n, d'ie
steods weer door publicaties belangstelling traohttsn te
treklcen voor tal van geschiedkundige bijzonderheden.

Nu na de oorlog, is er wel bolangstelling gerezon .
Dit spreekt ook uit de pogingen van dc laatste raaridenron
histoiische genootschappen op te richten. Ond.er de voort-
varonde leid.ing van illr.F.If.A.Schokking, burgelneester van
Alphen u/a ni¡n, is men nu ín die plaats zo vor, dat men

tot definitieve oprichting hoopt over te gaan. De bedoe-

ling is, dat do belangstolling meer dan plaatselijk zaL
zíjn, want vooral i:n do historie is het rnoeilijk en onno-
ai[ ae scheidslijn "dit is plaatselijk, maar dat nietir,to
gean trekken. Het moet d.an ook een streekgenootschap wor-
den. AlLeen zo is het rrogelijk om b.v. vorzamelingen vafÌ
bolarrg ten toon te stellen, want mag het da¡ al zijn' dat
er in o]_ke plaats afzonderlijk weinig historische voorqreF
pen zijn, de streek als gohoel herbergt er genoog en ook
ãp verschillond gebied. Men kornt detrr tot oen zo effoctiof
rnogelijke uitwisseling van gegevons en het geschiedlrundig
beeld van de streek ,á1 veel genalckelijker te coórdineren
zijn. Het bestudoren wordt dan ovoneens veel gemakkeLjiker
gemaakt. Zelfs is er een ka¡rs dat de resten va¡r hot streele.
eigeno r¡¡orden bewaard on dat men op het spoor komt va¡ sr-
ze streek-folklore, die er toch ongetw'ijfeld' moot zijn ge-

weost.

Het gonootschap zij een goedo toekomst toegewenst.

Gemeentebestuur
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