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V E R S L A G V A N D E V E R G A D E R I N G 

op 18 <iApr'd 1953 te cDlaardingen^=> 

Het historische, en reeds enkele malen gerestaureerde, stadhuis van 
Vlaardingen, gelegen in het hart van de stad, was op de zonnige och
tend van 18 Apr i l 1953 het punt waar ruim een 70-tal leden en intro-
ducé's van „Vigilate" hun schreden heen richtten. En zij deden er 
goed aan, want zij werden door het gemeentebestuur, dat er prijs op 
had gesteld hen daar te ontvangen, gul onthaald. 

Niet alleen op stoffelijke geneugten, ook het studiegebied van de 
Vereniging was bij deze ontvangst niet vergeten; de oud-gemeente
archivaris, de heer M . C . Sigal Jr. had in de ontvangstzaal verschil
lende belangwekkende voorwerpen uitgestald. 

Ook nog op andere wijze had het gemeentebestuur van zijn goede 
zorgen voor Vigilate doen blijken, want in de raadzaal konden na af
loop van de ontvangst de leden bijeenkomen om in de vergadering de 
zakelijke aangelegenheden van de dag af te doen. Hierbij was ook 
aanwezig Mr. J. J. R. Schmal, lid van Gedeputeerde Staten van de 
provincie, vertegenwoordigende het provinciaal bestuur. Allereerst 
voerde nog de burgemeester Mr . J. Heusdens het woord, om een welkom 
namens het gemeentebestuur uit te spreken. Ofschoon de vele zorgen 
voor het heden het gemeentebestuur zozeer bezighouden, dat het wel 
eens de schijn heeft, dat het verleden de liefde niet bezit, zo zeide de 
burgemeester, het gemeentebestuur verheugde zich toch over de aan
wezigheid van de Vereniging binnen de muren van zijn stadhuis. Dat 
inderdaad dit heden zeer belangwekkend is en Vlaardingen een periode 
van uitbreiding en groei doormaakt, door de nabijheid van de olie-
installaties aan de overkant van de rivier, illustreerde de burgemeester, 
niet zonder begrijpelijke trots, met enkele cijfers. 

De secretaris van Vigilate, op wiens schouders, door een ongelukkige 
samenloop van omstandigheden de taak van het leiding geven van de 
bijeenkomst was neergelegd, dankte de burgemeester voor de goede ont
vangst, echter niet zonder gewezen te hebben op de verplichtingen, die 
een oud verleden, zoals Vlaardingen heeft, oplegt en op het recht, dat 
de Vereniging zich toekent, om tezamen met andere organisaties, wan-
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neer van het verleden te veel verloren gaat de vinger waarschuwend 
op te heffen. 

Aangezien het de eerste maal was, dat de Vereniging bijeen was 
na de ernstige watersnood, die ook een groot deel van de provincie had 
getroffen, herdacht de vergadering in enkele momenten van stilte de 
slachtoffers daarvan en liet haar gedachten uitgaan naar het vele leed 
en droefenis die er hel gevolg van waren geweest. 

Het verslag van de najaarsvergadering en het jaarverslag, beiden in 
het Mededelingenblad gepubliceerd, keurde de vergadering zonder 
verdere opmerkingen goed. 

Het rapport van de kascommissie werd na voorgelezen te zijn, over
eenkomstig het daarin vervatte voorstel aangenomen en de vergadering 
déchargeerde de penningmeester eervol, onder dankzegging voor het 
gevoerde beheer. 

Op een vraag van Ds. C . Spoor uit Nootdorp kon worden mede
gedeeld, dat het wel in de bedoeling van het bestuur lag dat de heer 
Oosterbaan een reis voor de leden naar het buitenland zou organiseren, 
vermoedelijk naar de Loire en in het najaar. 

Voorts werd nog bekend gemaakt, dat de heer Mr. S. J. Fockema 
Andreae bereid was gevonden een historische studie over de eeuwen
lange strijd tussen land en zee, zoals die in Zuid-Holland was gevoerd 
en waarin aan de in de loop der eeuwen plaats gehad hebbende 
watervloeden aandacht wordt besteed, af te staan, welke studie zou 
worden gepubliceerd en voor een klein bedrag ter beschikking gesteld, 
met de bedoeling een eventueel batig saldo aan het rampenfonds ten 
goede te doen komen. 

N a de bijzonder vlotte afwerking van de agenda werd de vergade
ring gesloten en zette men zich tot het luisteren naar de voordracht van 
de heer M . C . Sigal jr over „De geschiedenis van Vlaardingen". E n 
hier ontrolde zich voor de toehoorders het hele lange verleden van deze 
stad, die eens de oudste, de rijkste, de wijste, de stoutste werd genoemd. 
Deze rede zal in het Mededelingenblad worden gepubliceerd. 

Nadat de heer Sigal door een welgemeend applaus en met enkele 
woorden dank was gebracht en nadat men nog enige tijd onder een 
kopje koffie in het raadhuis had vertoefd, begaven de deelnemers zich 
naar het hotel-restaurant „De Maas". Hier werd een lunch gebruikt 
waarbij het bestuur het voorrecht had de burgemeester van Vlaardin
gen, Mr . J. Heusdens, en de vertegenwoordiger van het provinciaal be-
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stuur, Mr . J. J. R. Sclimal, als haar gasten aan tafel te hebben. Onder 
de maaltijd dwaalden de blikken van de deelnemers herhaaldelijk of 
naar het prachtige riviergezicht, hetwelk men hier heeft, en dat bijzon
der levendig is door de passerende zeeschepen, en al de activiteit van 
grote havens. 

N a de lunch volgde een rondwandeling door de stad, waarbij men 
helaas moest constateren, dat de oudheid van Vlaardingen méér uit het 
gesproken en gedrukte woord, dan uit de bouwwerken spreekt. Dank zij 
de leiding van de heer Sigal en zijn helpers kon men evenwel nog aller
lei vernemen, hetwelk stof voor de verbeelding gaf waardoor een en 
ander meer ging leven. Het beste was dit mogelijk bij de grote Her
vormde Kerk, na de brand in 1 5 8 2 herbouwd, in 1 6 4 5 en 1665 uit
gebreid, en door de opeenvolgende generaties ook inwendig herbouwd, 
verfraaid en van meubilair enz. voorzien, zodat men als het ware mede 
kon beleven hoe dit huis des gebeds door de liefde van de gemeente
leden steeds was verzorgd en in ere gehouden. 

Een ander historisch gebouw, nl. de Visbank, gebouwd in 1 7 7 8 , had 
een andere en zeer gelukkige bestemming gekregen, doordat ze was 
ingericht voor het houden van tentoonstellingen. De deelnemers be
zochten de daar op dat moment plaats hebbende zeer instructieve 
tentoons telling van Vincent van Gogh. E n het einde van de wandeling 
voerde geheel in de moderne tijd, en wel naar de kortgeleden gebouwde 
fraaie schouwburg waar de thee werd gebruikt, waarna men weer huis
waarts keerde. 

•Qen en ander uit de geóckiedenió van <~Dlaardingen 

door M . C . Sigal jr.1) 

N u onze vereniging dit keer haar voorjaarsvergadering te Vlaar
dingen houdt, is het mij een genoegen U een en ander uit de geschie
denis van onze goede stad te vertellen. Haar geschiedenis is niet 
épatant; zij kent geen spectaculaire gebeurtenissen. W i j kunnen niet 
wijzen op een beleg als van Leiden en Haarlem, wij hebben geen Jan 
van Schaffelaar gehad, wij weten ook niet van een turfschip. Toch is 

Inleiding gefiouden op de vergadering van Vigilate te Vlaardingen 18 A p r i l 1953. 
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de geschiedenis onzer stad allerminst zonder enige bewogenheid. 
Integendeel! In het kleine stadsgebeuren weerspiegelt zich niet alleen 
telkens s Lands historie, doch Vlaardingen heeft bovendien een reeks 
van tegenspoeden en rampen gekend, waardoor de wapenspreuk van 
onze provincie Zeeland, „ik worstel en kom boven" ook op haar van 
toepassing zou kunnen zijn. 

Wanneer wij in gedachten teruggaan tot het begin van onze jaar
telling, dan ligt er in de landstreek, die later het oude Zuid-Holland 
zou vormen, slechts één stad, toenmaals geheten Phladirtinga of Flar-
dinga, welke naam, na vele veranderingen in de loop der tijden te 
hebben ondergaan, ten slotte Vlaardingen is geworden. Vand aar dat 
Vlaardingen, al klinkt het wat hovaardig, reeds door tal van oude 
kroniekschrijvers en latere historici genoemd werd Hollands oudste stad. 
Ik voel wel, dat de Dordtenaren, die zich in dit gezelschap bevinden, 
zich gegrepen zullen voelen, wanneer ik dit zeg, maar zij kunnen gerust 
zijn, want ook hun stad mag zich zo noemen. Het feitelijke verschil 
in deze tussen Vlaardingen en Dordrecht, ligt hierin dat Vlaardingen 
de oudste stad is door haar vestiging of stichting, want in die tijd was 
er nog niets te bespeuren van onze nabuursleden Schiedam en Maas
sluis, Rotterdam, Delft en Dordrecht, terwijl laatstgenoemde stad recht 
heeft op deze eretitel, daar hel reeds in 1 2 2 0 van graaf Wi l lem I stads
recht ontving, terwijl Vlaardingen dit voorrecht eerst ruim een halve 
eeuw later, in 1 2 7 5 , door graaf Floris V te beurt viel. 

Eerst iets over de naam Vlaardingen. Vroegere historici hebben de 
naam in verband gebracht met ,,'t verdingen van den thol, die men 
alhier van ouden tijden plagh te betalen". Verdingen betekent dus: 
„tol betalen" en wanneer men nu in dit werkwoord achter de v een I 
plaatst, krijgt men „vierdingen", waarmede men de naam meende ver
klaard te hebben. Latere geschiedschrijvers trokken deze naamsuitleg-
ging in twijfel en zochten een andere oplossing en zo lezen wij, dat 
Wagenaar in zijn Hedendaagsche Historie zegt, dat Vlaardingen zijn 
naam ontleent aan het riviertje of stroompje de Vlaarding. Zowel de 
oude naam Phladirtinga, als de latere Vlaardingen, geven een verbogen 
vorm en willen zeggen: plaats of vestiging, gelegen aan de Phladirting 
of aan de Vlaarding. Dus gaat het er om de betekenis van de naam 
van dit stroompje vast te stellen. 

De naam Phladirting is samengesteld uit de oud-germaanse vorm 
Phladir, welke hoogstwaarschijnlijk samenhangt met ons woord vlade 
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of vla; en daar vla immers duidt op een dunne, slappe massa, is de 
sprong naar de betekenis van moerasachtige grond — en in die aller-
oudste tijden, was nagenoeg het gehele westen van ons land een groot 
moerasachtig gebied — maar gering. Het tweede gedeelte der samen
stelling „ding" betekent in topografische namen braakliggend, opnieuw 
geploegd en nieuw ontgonnen land. Phladirtinga of Vlaardingen zou 
dan de betekenis hebben van: stad of vestiging, gelegen aan braak
liggend land, dat uit moerasgrond bestaat. 1) 

De kroniekschrijvers verhalen ons dan, dat enige eeuwen later een 
volksstam van vreemde oorsprong, Sclaven, hier kwam en een burcht 
bouwde, waardoor de plaats Sclavenburch werd genoemd. W a l hier
van zij is niet geheel vast te stellen, doch een feit is het, dat een aantal 
jaren geleden sporen van een dergelijke burcht te voorschijn zijn ge
bracht. Toen in 1941 in het koor der Grote Kerk een kelder voor de 
centrale verwarming werd gebouwd, werd daar een bouwput van on
geveer 5 meter diepte gegraven. Ongeveer anderhalve meter achter de 
preekstoel en ongeveer 2 meter onder de vloer werd toen een stuk muur 
gevonden, bestaande uit grote moppen en rustende op houten paaltjes. 
Dit stuk muur bleek een cirkelsegment te vormen. Een en ander werd 
opgemeten en in tekening gebracht, waarbij het cirkelsegment is door
getrokken, waardoor een beeld werd verkregen van het bouwwerk, dat 
daar had gestaan. Toen bleek tevens, dat het grondvlak van het te gen-
woordige kerkgebouw de cirkel dekt en ik maak mij sterk dat wanneer 
het mogelijk zou zijn in en om de kerk een verder onderzoek in te 
stellen, andere fragmenten muur te voorschijn zouden komen, waar
door de omvang van de oude „sclavenburcht zou vast te stellen zijn. 2) 

Dat ter plaatse die burcht zou hebben gestaan zou ook uit strategisch 
oogpunt zeer aannemelijk zijn. Immers de dijk maakt hier een scherpe 
bocht en op deze vooruitspringende punt nam deze burcht natuurlijk 
een strategisch goede plaats in. 

Maar ook nog op een andere wijze worden wij aan de Sclavenburcht 
herinnerd, namelijk door een oud ambachtszegel van Vlaardinger A m 
bacht, dat nog omstreeks 1 6 0 0 in gebruik was en hangt aan een trans-
portbrief, aanwezig in het archief der heren van Holy. Dit zegel ver-

*) Een onzer leden deelde mij na lezing mede, van mening te zijn, dat Phladirtinga of 
Vlaardingen zou betekenen: bekorende tot het (rechts-)gebied van (de) Phlar of Vlaar. 

2 ) Anderen houden de opgegraven muurfragmenten voor een halfronde koorafsluiting in 

Romaanse stijl. — Noot van de Redactie. 
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toont ons een ronde burcht van 3 verdiepingen, geflankeerd aan iedere 
zijde door een smalle toren, eveneens van 3 verdiepingen. In 2 regels 
draagt dit zegel het opschrift: Sigilum Scabinarium (= Zegel van 
Schepenen) Vlaerdinger Ambacht/Sclaevenburchambacht Vlaerdin-
gen. En toen in de 16e eeuw voor de galeislaven een onderkomen werd 
gezocht en dit gevonden werd aan de zuidzijde van de kerk, was de 
herinnering aan de oude „sclavenburcht" nog niet uitgewist en werd 
dit verblijf slavenburg genoemd, al waren het dan andere slaven dan 
die, waaraan deze naam is ontleend. 

Toen Willibrord in 693 te Rome tol aartsbisschop van de Friezen 
was gewijd, werd Utrecht de zetel van zijn bisdom, tevens het middel
punt van zijn werkzaamheid. Van Utrecht bereisde Willibrord de 
duinstreken, waar hij de zogenaamde moederkerken van Holland stichtte 
te Petten, Heilo, Velzen, Oegstgeest en Vlaardingen. 

Dit kerkje, dat oorspronkelijk van hout zal zijn geweest, moet gestaan 
hebben ter plaatse waar zich thans nog de Grote Kerk bevindt, hier 
op de Markt. Het werd gebouwd op de ruïne van de Sclavenburcht en 
toen het houten gebouwtje was vervallen, werd dit door een stenen 
kerkje vervangen. In onze mening, dat die oudere kerkgebouwen ter-
zeflder plaatse hebben gestaan werden wij gesterkt doordat in de reeds 
genoemde bouwput een carkofaagdeksel werd gevonden in Romaanse 
stijl. 

Er is nog een aanwijzing die pleit voor de plaats van Willibrords 
kerkgebouwtje. Volgens overlevering zou dit aan de Vlaarding hebben 
gestaan. Ogenschijnlijk klopt dit niet, maar men bedenke, dat de 
benedenloop van de Vlaarding, later verbreed en verdiept, tot haven 
is gemaakt. En al stond dat kerkje nu niet precies aan de Vlaarding, 
het stond toch in de onmiddellijke nabijheid er van. 

Zoals ik in den beginne reeds zei lag Vlaardingen in een moeras
achtige streek, waarvan geleidelijk gedeelten zijn ingepolderd. Doch 
de destijds nog lage dijkjes konden het land niet beschermen bij hoog 
water en zo kwam het herhaaldelijk voor, dat het land overstroomd 
werd. 

Werd Vlaardingen, al weer door Gude kroniekschrijvers, reeds in 
694 genoemd als een vrij bevolkte plaats, een centrum van het omlig
gende land, op 26 December 839 werd het zeer zwaar getroffen door 
een ontzettende storm, gepaard gaande met een grote overstroming, die 
het gehele toenmalige Holland teisterde. Van Loon vertelt ons in zijn 
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Aloude HoIIandsche Historie, dat bij die gelegenheid wel 2537 men
sen omkwamen in Holland. Moeten wij ons niet verbazen over de 
nauwkeurigheid van de toenmalige berichtgevers? 

Hier in het zuidwesten van het vasteland van Zuid-Holland moeten 
wij het oorspronkelijk gebied van de Hollandse graven zoeken; het 
speelde een belangrijke rol in de geschiedenis der graven en Dirk III, 
die in strijd geraakte met de uitvoerders van de laatste wil van Keizer 
Hendrik II, Bisschop Adelbold van Utrecht en Hertog Gotfried van 
Lotharingen, en die in 1018 zijn vijanden bij Vlaardingen versloeg, 
noemde zich dan ook Markgraaf van Vlaardingen, waarmede niet 
alleen de stad, doch ook de omgeving werd bedoeld. E n ongetwijfeld 
zou hij zich niet naar Vlaardingen hebben genoemd indien er in deze 
landstreek een oudere en voornamere plaats in zijn tijd was geweest. 
Vlaardingen moet dus wel een vrij belangrijke plaats toen zijn geweest. 
In een handschrift van Cornelis van Alkemade en Pieter van der 
Schelling, in het archief der Vlaardingse ambachtsheren, schrijven 
deze „dat op getuigenis van zoo vele zoo oude als Iaater history-
schrijvers de voorouderen in de voorgaande eeuwen tot een spreekwoord 
hebben gehad, dat onder de steden, de stad Vlaardingen was: 

De oudste 
De rijkste 
De wijste 

De stoutste 

Voorwaar, een vleiend testimoniuml 
In 1217 was Vlaardingen de plaats waar graaf Wi l lem I een aantal 

edelen verzamelde om vandaar met een vloot van Hollandse, Friese en 
Duitse schepen ter kruistocht naar het oosten te vertrekken, waar hij 
in 121Q Damiate veroverde. 

Vlaardingen behoorde toen ter tijd tot de vier huldigingsplaatsen 
van de Hollandse graven: Vlaardingen voor de streek, die later Delf
land en Schieland heet, Dordrecht voor het oude Zuid-Holland, Leiden 
voor Rijnland en Haarlem voor Kennemerland. 

Echter kon Vlaardingen deze plaats niet handhaven en toen ter 
plaatse waar uit het stroompje de Delf een vaart komt, die naar Maas
land en Vlaardingen voert, een gehucht ontstond, dat Delft werd 
genoemd en dat 13 Apr i l 1246 door graaf Wil lem II, Rooms koning, 
tot stad werd verheven, groeide deze nieuwe stad Vlaardingen spoedig 
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boven het hoofd. Wordt Vlaardingen in de uitspraak van 14 October 
1206 door Philips van Namen over de verdeling van Holland en Zee
land tussen graaf Wi l lem I en graaf Lodewijk van Loon nog vermeld, 
een eeuw later wordt het niet meer genoemd; het is door Delft over
vleugeld, zoals wij o.m. zien in Melis Stokes Rijmkroniek, die ons zegt: 

De grave voer harentaer (overal heen) 

Te Haerlem ende tote AIcmaer. 

Te Leyden, te Delft, te Dordrecht, 

E n deden hem hulden na 's Iants recht, 

Als men pleghet; in de steden 

Deden di hem hulden na den zede. 

Een kleine dertig jaren later, op 13 Mei 1273, bond Floris V de 
stad aan zich door haar stadsrecht te verlenen. In een uitvoerig hand
vest, waarin de stad uitdrukkelijk werd vermeld als des Graven stede, 
werden de bewoners, stedelingen en burgers genoemd; zij kregen toen 
verschillende voorrechten, o.a. het terecht staan voor schepenen, vrije 
doorvoer van hun koopmansgoederen door Holland en Zeeland, enz. 

Toen er in latere jaren oorlogen ontstonden en ook Vlaardingen 
daarin betrokken werd, moest men dit kostbaar document en andere 
stukken veilig stellen. Ui t een vidimus van 1560 en 1590, waarin dit 
handvest en andere archiefstukken worden genoemd, blijkt, dat „die-
zelve privilegiën en de handvesten zeere vergaen sijn van ouderdom 
en dat zij „gestelt zijn geweest onder die eerde ende bij dien geworden 
(waren) rumetijck (vochtig)". W i j zien hier meteen uit, welke maat
regelen men tot bescherming van archiefstukken had genomen. 

In de strijd tussen de Hoeken en Kabeljauwen stond onze stad aan 
de zijde der Iaatsten. In September 1531 verbond Vlaardingen zich 
met een tiental Hollandse steden, ten einde elkander in geval van 
oorlog bij te staan en graaf Wil lem V te steunen in zijn strijd tegen 
zijn moeder, gravin Margaretha. Deze stond in 1354 het graafschap 
aan haar zoon af, die slechts weinige jaren de regering zou uitoefenen, 
want reeds in 1337 werd hij krankzinnig. Zijn jongere broer, Albrecht, 
nam daarop het bestuur als regent over, om hem in 1389, na zijn over
lijden, op te volgen. Schonk Albrecht de stad vrijdom van het stapel
recht in 1394 — dit voordeel werd door Karei V in 1530 weer inge
trokken — tegenover de lusten stonden ook de lasten en toen graaf 
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Albrech t dan ook tegen de Fr iezen optrok had V l a a r d i n g e n haar aan
deel op te brengen. 

O n d e r zi jn opvolger, W i l l e m V I , die de stad i n 1407 pr iv i legiën 
schonk, diens dochter, Jacoha van Beyeren, onder wie de Hoekse en 
Kabel jauwse twisten weer opstaken, en haar neef, P h i l i p s van Bour -
gondië , had V l a a r d i n g e n i n een of andere vorm bij te dragen, wanneer 
deze landsvorsten ten strijde trokken en toen i n 1467 P h i l i p s k w a m te 
overlijden, brak i n dat jaar ook de pest uit, waaronder de stad veel te 
l i jden had. 

O o k de daarop volgende jaren waren verre van gunstig voor onze 
stad, wan t onder het b e w i n d van K a r e i de Stoute, diens dochter M a r i a , 
de voogd aartshertog M a x i m i l i a a n en onder P h i l i p s de Schone, werden 
de stad telkens lasten opgelegd door de strijd, die deze vorsten hadden 
te voeren. 

W a n n e e r i n de 16e eeuw de kerkhervorming aanle iding wordt tot 
de strijd tegen Spanje, krijgt ook V I aardingen daarvan te duchten. 
In de eerste jaren krijgt onze stad grote moeilijkbeden te dragen, die 
ten slotte eindigen i n een grote ramp, doordat het grootste gedeelte van 
de stad in as wordt gelegd. T o e n i n 1572 de Wate rgeuzen D e n B r i e l 
hadden genomen, namen zij vervolgens Delfshaven, Schiedam, M a a s 
sluis en andere nabij gelegen plaatsen en ofschoon V l a a r d i n g e n daarbij 
niet speciaal wordt vermeld, moet het, gezien de l igging , we l daarbij 
hebben behoord. D e Spanjaarden verjoegen op h u n beurt de W a t e r 
geuzen uit een aantal dezer plaatsen, waarna een Spaanse bezetting te 
V laa rd ingen gelegerd werd, die i n het voorjaar van 1574 opbrak. W i j 
kunnen ons indenken hoe de bevolking onder die bezetting te l i jden 
had, doch hetgeen zij had doorgemaakt zou kinderspel bli jken te zijn 
bij hetgeen nog zou volgen. In de zomer van genoemd jaar besloten de 
Spanjaarden i n verband met de hervatting van het beleg voor L e i d e n 
tot de verovering van de schans te Maass lu i s . T o e n de Vlaa rd ingse 
bevolking dit vernam sloeg haar de schrik om het hart. M e n dacht aan 
een nieuwe bezetting, waarom de bevolking de vlucht nam i n de r ich
t ing van Schiedam. H e t i n Schiedam gelegerde krijgsvolk, op bui t be
lust, v ie l de vluchtel ingen aan, plunderde en mishandelde hen, zodat de 
vluchtende bevolking Schiedam de rug toekeerde en de wijk nam naar 
V o o r n e en Put ten . E e n gedeelte van het Schiedamse garnizoen trok 
toen naar het zo goed als verlaten V l a a r d i n g e n om te plunderen, waarna 
de stad i n brand werd gestoken, alles om zogenaamd de Spanjaarden 
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afbreuk te doen. Stadhuis en kerk, klooster en weesbuis en tal van 
woningen brandden geheel of ten dele uit, zelfs de „clockspeys" — het 
metaal waaruit de klokken waren gegoten — werd meegenomen. Moge
lijk spruit hieruit voort de lange jaren bestaan hebbende animositeit 
tussen de Vlaardingse en Schiedamse jongelingschap, die vooral in de 
kermistijd tot uiting kwam. Maar, de lijden verzachten veel en zoals de 
dienter zegt: Oude veten zijn vergeten! De bevolking van beide steden 
leeft in pais en vree in elkanders nabuurscfiap. 

W e l is waar werden van overheidswege in de volgende jaren een 
aantal maatregelen getroffen om de zwaar beproefde bevolking tegemoet 
te komen, doch deze bleef gebukt gaan onder verschillende rampen, die 
haar troffen. 

Op het einde van de 16e eeuw had geheel Delfland veel te lijden 
onder rovers, moordenaars en brandstiebters. Het werd er zó onveilig, 
dat in 1595 Bartholomeus van Bueren aangesteld werd tot baljuw, die 
speciaal opdracht kreeg het land van dit gespuis te zuiveren. Later 
werd die opdracht uitgebreid om de roverij te water te beteugelen. Als 
kapitein van de Vlaardingse galei, ook wel genaamd de oude, kleine of 
rode, voldeed hij op loffelijke wijze aan zijn opdracht. 

Enige jaren later, in 1602, brak de pest te dezer stede opnieuw uit; 
de sterfte onder de bevolking was groot en van de twintig vroedschaps
leden stierven er acht aan deze ziekte. 

Slechts vier jaren later zou een andere ramp de bevolking, treffen; 
in de Voorstede of Kortedijk brak brand uit, die zulk een omvang aan
nam, dat een groot gedeelte er van in as werd gelegd. 

Daarop volgden de jaren waarin veel beroering op kerkelijk terrein 
veroorzaakt werd, de strijd tussen de Remonstranten en contra-Remon
stranten, die tengevolge had, dat omstreeks 1632 hier ter stede een 
Remonstrantse gemeente werd gesticht. 

In 1652 brak de eerste oorlog met Engeland uit, hetgeen voor 
Vlaardingen betekende grote schade voor de haringvisserij, de hoofd
bron van bestaan, die hierdoor kwam stil te liggen. Een dergelijke 
schadelijke periode brak telkens aan wanneer de republiek met Enge
land of Frankrijk in oorlog kwam. Het was niet alleen de visserij die 
dan stil lag, maar ook in al het bandwerk in de stad, de touwslagerij, 
de kuiperij, enz. ging dan niets om, zodat de bevolking aan de armoe 
ten prooi was. 

Kort na de eerste Engelse oorlog, in 1663, werd Vlaardingen op-
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nieuw door een pestepidemie bezoekt, waardoor de bevolking zwaar 
werd getroffen. 

N a deze opsomming van rampen zult U met mij eens zijn, dat het 
versje, dat afgedrukt staat onder de afbeelding van de Vlaardingse 
haven in de Nederlandse Stads- en Dorpsbeschrijver, niet ongegrond 
was; het luidt: 

Heeft eemg Ned erlandsche stad 
Gedeeld in Neerlands ramp en zegen, 
In pest en oorlog, krijgsmans woên, 
In twisten, die vaak grauw Ien pleegen; 
Maar ook in bloei, die t nog geniet, 
't Is Vlaardingen, dat men hier ziet. 

De laatste regels slaan op de bloei van de volgende jaren, het begin 
van de periode, die men pleegt aan te duiden met de naam van de 
gouden eeuw. 

In deze periode, waarin handel en scheepvaart opbloeiden, waarin 
ook de haringvisserij gedurende een lange reeks van jaren mocht delen, 
nam ook de belangstelling toe voor wetenschap en schone kunsten. De 
rustige jaren gaven des te gereder aanleiding deze te beoefenen en zo 
zien wij, dat aan de boorden van de Maas enige personen hun lier 
tokkelen en zich op de dichtkunst toeleggen. De bekendste van hen is 
Arnold Hoogvliet (1687—1763). Door het kunstminnend publiek van 
die dagen werd hij hemelhoog geprezen en hij lokte een stroom van 
navolgingen uit. Behalve enige bundels Mengeldichten schreef hij zijn 
bekende Abrah am de Aartsvader in twaalf zangen. In het Handboek 
tot de Nederlandsche Letterkundige Geschiedenis door Dr. J. Prin
sen J.Lzn. schrijft deze echter, dat Hoogvliet was „een Vondelvereerder 
en door zijn Abrah am de Aartsvader, dat de allures aanneemt van een 
heldendicht, maar toch niet meer is dan het in keuvelende stijl berijmd 
bijbelverbaal, Vondels navolger". Zijn „Eerkroon voor de Steede 
Vlaardingen" is een lofdicht op zijn geboortestad. 

Om hem vormde zich een kleine kring van locale dichters, waarvan 
ik noem Joannes Badon en diens echtgenote Klara Ghijben, verder de 
gebroeders Gerrit en Gijsbrecht van der Kemp en ten slotte Jacob van 
Dijk, de eenvoudige landbouwerszoon, die zich door zelfstudie op
werkte en door vrienden geholpen, het tol ontvanger te Kralingen bracht 
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en van wie een geschiedschrijver opmerkte dat hij „eens in ons vader
land zooveel roem behaalde, ja met lof en eer als overladen werd, doch 
wiens afsterven nauwelijks werd opgemerkt en die als de armste mensch 
ter aarde werd besteld". Later sloot zich bij dit gezelschap nog aan 
Arnoldus Coek, die echter Vlaardingen verliet en zich als chirurg te 
Leiden vestigde. Mocht U lust gevoelen de werken van deze poëten 
ter hand te nemen, het zij U van harte gegund. 

N u ik toch over de dichtkunst spreek wil ik wijzen op de in 1514 op
gerichte en in de 18e eeuw opgeheven rederijkerskamer de Akerboom, 
die een belangrijke rol in het Vlaardingse culturele leven van die tijd 
heeft vervuld en van wier landjuweel, gehouden in 1616, de fraaie 
blazoenen, die in deze raadszaal en in de gang de wanden sieren, af
komstig zijn. 

De invoering der nieuwe psalmberijming bracht het stadje in rep 
en roer. De strijd tussen de lange en korte zangers in de jaren 1775— 
1778 bracht grote beroering teweeg in de gemoederen der Vlaardingers. 
De twee partijen, die zich vormden, stonden fel tegenover elkander, 
waarbij de schoolmeester en voorzanger, Anthony Buytenweg, die zich 
tegen de invoering van de nieuwe zangwijze kantte, een belangrijke rol 
heeft gespeeld. 

Toen er ten vierde male een oorlog met Engeland uitbrak was het 
Jacob van der Windt , die met bet schip „De roode roos" uitzeilde om 
de uitgevaren haringvloot van het uitbreken van de vijandelijkheden 
op de hoogte te brengen, hetgeen tengevolge had, dat nagenoeg de 
gehele vissersvloot zich nog in veiligheid kon brengen en slechts enkele 
schepen in 's vijands handen vielen. Van der Windts koene daad werd 
vereeuwigd door een te zijner ere geslagen gedenkpenning. 

Toen de 18e eeuw ten einde spoedde begon er voor Vlaardingen 
weder een zware tijd aan te breken, de Franse tijd, die een twintigtal 
jaren zou duren. Waren het eerst de Franse kapers, die de haringvloot 
aanvielen en er de schepen van namen. later bracht de Engelse blokkade 
ernstig nadeel. De schepen konden niet meer uitvaren, zodat baring
visserij en handel en alle bedrijfjes, die er toe behoorden, stil kwamen 
te liggen. Als gevolg hiervan ontstond er grote armoede, die het stads
bestuur trachtte te lenigen, tengevolge waarvan de stadsfinanciën in 
een buitengewoon slechte toestand kwamen te verkeren, ja, de stad aan 
de rand van een faillissement kwam te staan. 

N a het herstel onzer onafhankelijkheid had men gehoopt, dat een 
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veel voordeliger tijd zou aanbreken voor de visserij en rederij, doch men 
kwam bedrogen uit, daar de oude visserijwet gehandhaafd bleef, doch 
bovendien werden zovele beschermende maatregelen genomen, dat het 
bedrijf z ich onmogelijk kon ontwikkelen. He t was eerst i n de vijftiger 
jaren van de 19e eeuw, dat h ier in trapsgewijs verbetering kwam door 
opheffing van verschillende bepalingen. E e n vooraanstaande figuur i n 
deze periode was A r y Hoogendijk, l i d der Prov inc ia le Staten en v a n 
het Col lege voor de Zeevisserijen, een stuwkracht voor de ontwikkel ing 
van het haringbedrijf. 

He t toenemend gebruik van katoenen i n plaats van de zware hennep 
netten, waardoor meer netten meegenomen konden worden en ergo 
meer gevangen, en het plaats maken van de hoekers door loggers, een 
lichter soort schepen, werkte met de afschaffing van vele bepalingen 
mede, dat de visserij een betere toekomst tegemoet ging. D e vloot 
moderniseerde z i ch en de gevolgen bleven niet uit, een gulden tijd brak 
er voor V l a a r d i n g e n aan. D o o r a l deze bedrijvigheid kwamen velen 
z ich hier vestigen, zodat ook de bouwnijverheid floreerde en de stad 
z ich uitbreidde. 

Tijdens deze periode was ook de koopvaardij lang niet zonder belang. 
In 1868 bestond de koopvaardijvloot uit 28 schepen, die voeren op 
Por tuga l en op de landen aan de Midde l l andse en de Oostzee. U i t 
Por tugal brachten zij zout aan, nodig voor de visserij, ui t de M i d d e l -
landsezeelanden voerden zij wi jn , kurk en zuidvruchten aan en uit de 
Oostzeelanden graan, hout en teer. Doorda t de stoomvaart de zei l 
schepen verdrong en het scheepstype al groter werd en men hier in niet 
meeging, is de koopvaardij te dezer stede langzamerhand achteruit
gegaan en ten slotte geheel verdwenen. D e laatste koopvaarder was 
„ D e V r e d e " . 

N a de eerste wereldoorlog is er een kentering gekomen voor de 
visserij. D e toestanden i n D u i t s l a n d , de inflatie aldaar en i n andere 
landen, werkten mede om de har inghandel moeilijke jaren te bezorgen. 
O o k werd het moeilijker het benodigde scheepsvolk te krijgen, daar 
met de toenemende industrie i n V laa rd ingen , de bevolking de voorkeur 
er aan gaf naar de fabrieken te gaan. Dientengevolge wordt de beman
n ing der loggers meer en meer gerecruteerd uit Scheveningers en K a t -
wijkers. Daarb i j gevoegd de hoge sociale lasten, die op de bedrijven 
drukken, is het geen wonder, dat verschillende bedrijven l iquideerden 
of op bescheidener wijze het oude bedrijf gingen uitoefenen, waardoor 
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het belangrijke bedrijf, dat eeuwen lang de bevolking heeft gevoed, niet 

meer de plaats van vroeger inneemt. 
Z o juist sprak ik van de toenemende industrie. Hetgeen op dit gebied 

vroeger bestond waren scheeps- en timmerwerven en touwfabrieken, 
waarnaast tal van kleine bedrijfjes als mast- en blokmakerijen, hoek- en 
sneumakerijen, zeilnaaierijen, rokerijen, die verband hielden met de 
hoofdbron van bestaan, de visserij. 

E e n schuchtere poging om hier enige andere industrie te vestigen 
werd i n de 18e eeuw ondernomen door het bouwen van enige molens 
aan de Ga lgkade . In 1778 lieten Pieter P iek en Ph i l i ppus de H o n d een 
runmolen bouwen, die zij „ D e bonte os" noemden, i n 1780 gevolgd 
door de bouw van een zaagmolen van Jan van Bommel , die deze naar 
zijn vrouw, Grietje Roos, „ D e Roos" noemde, welke zaak, onder ver
anderde naam en vorm nog bestaat. In 1848 bouwden Gebrs . van 
Dusseldorp een meelmolen „ D e H o o p " ; voorts werd aan de Ga lgkade 
een kleine specerij- en snuifmolen gebouwd. D e herinnering aan deze 
molens leeft voort i n het versje: 

D e eerste is „ D e bonte O s " , 

D e tweede maalt voor neus en kost, 

D e derde, die is we l gesteld 

E n zaagt het hout voor prijs en geld. 

D e Gebrs . van Dusseldorp breidden i n 1870 hun bedrijf uit door de 

b o u w van een meelfabriek, waarmede de eerste groot-industrie i n 

V l a a r d i n g e n werd gevestigd. In 1882 werd de N . V . „ H o I I a n d i a " , fabriek 

van melkproducten, opgericht. Omstreeks dit jaar werd ook de behoefte 

gevoeld aan een betere haven i n verband met de bloeiende toestand 

der visserij. In 1886 werd de oude haven belangrijk verbeterd en enige 

jaren later, i n l88g , besloot de gemeenteraad grond ter beschikking te 

houden voor de aanleg van een tweede haven, terwijl i n 1891 V l a a r 

dingen aan het spoorwegnet werd aangesloten. H e l was burgemeester 

Verp loegh C h a s s é (1893—1904), die met vooruitziende b l ik nieuwe 

havenplannen liet ontwerpen, benevens een aantrekkelijke woonwijk in 

het oosten van de stad. D e K o n i n g i n W i l h e l m i n a h a v e n en de wijk 

V laa rd ingen-Oos t zijn er het resultaat van. 

Tegen het einde der vorige eeuw begon de industrie belangstell ing 

te tonen voor V laa rd ingen . D i c h t bij zee gelegen aan groot open vaar

water en nabij de grote handelsstad Rotterdam, was V l a a r d i n g e n aan-
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(rekkelijk om er ondernemingen te stichten en het duurde niet lang of 
verschillende industriële en handelsondernemingen kwamen zich er 
vestigen, waar fabrieken en kantoren werden gesticht aan of in de 
nabijbeid der nieuwe havenwerken. In 1901 vestigde zich de Lever's 
Zeepfabriek, in 1919 werd de Eerste Nederlandse Coöperatieve Kunst
mest Fabriek opgericht, die in igig een fabriek liet bouwen, die de 
grootste in Europa is en een der grootste ter wereld. Verder vestigden 
zich hier de Nieuwe Matex, de Handels- en Transport Mij Vulcaan, 
de Verenigde Glasfabrieken, terwijl thans in aanbouw zijn de fabrieks
gebouwen van de „Cincinnati-Nederland". Voorts vestigden zich 
hier ter stede machine-, houtbewerking-, meubel-, oliegoed-, koekjes-, 
advocaat-, limonade- en pepermuntfabrieken. De gemoedelijke bedrijfjes 
van weleer moderniseerden zich; de handkuiperijen verdwenen en 
maakten plaats voor stoomkuiperijen, die tevens kisten fabriceren. Aan 
de overzijde van de rivier, op Pernis, sedert 50 December 1933 Rotter
dams grondgebied, verrezen de machtige installaties van de Bataafse 
Petroleum Maatschappij en de Caltex, de Albatros Superfosfaatfabrie-
ken, de Fabriek van Chemische Producten Vondelingenplaat, enz. en 
naast het bestaande kantoor der Firma R. Mees & Zoonen openden de 
Twentse Bank, het Rotterdams Effectenkantoor en andere banken hier 
een kantoor. De havenbedrijven trokken talloze zeeschepen; dag en 
nacht worden ladingen erts en kolen gelost en geladen, zodat Vlaar
dingen wat tonnenmaal betreft de derde havenplaats des Iands is ge
worden. 

Het Vlaardingen van thans is een geheel andere stad geworden 
dan het Vlaardingen van vóór de oorlog. De visserij is op het tweede 
plan gekomen en het zal niet zo heel lang meer duren of de haringstad 
van weleer is industriestad geworden. 

Een vooruitstrevend gemeentebestuur beeft sedert enige jaren het 
zijne gedaan om de stad aan te passen aan deze verandering. Nadat 
in 1941 de aangrenzende gemeente Vlaardinger-Ambacht werd opge
heven en grotendeels bij Vlaardingen was gevoegd, hetgeen een bevol
kingstoename van 6000 personen betekende, ging het bevolkingscijfer 
na de oorlogsjaren met grote schreden vooruit, doordat velen zich hier 
vestigden tengevolge van de grote uitbreidingen van genoemde fabrie
ken, zodat onze stad thans ruim 32.000 inwoners telt. 

Een nieuwe stad is om de oude verrezen, saneringsplannen van de 
oude stadskern zijn reeds ten dele uitgevoerd, het huis der gemeente, 
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waar in wij ons bevinden, werd inwendig gerestaureerd en men is bezig 
met een aanbouw, waardoor er een einde komt aan de buisvesting van 
diensten en afdelingen i n oude huizen met alle daaraan verbonden 
bezwaren. E n i g e jaren geleden werd de Stadsgehoorzaal in gebruik 
genomen, plaats biedende aan ongeveer 7 0 0 bezoekers en met de er 
naast gelegen oude zaal „ H a r m o n i e " een moderne en ruime gelegen
heid biedende voor culturele demonstraties. 

Recreatie-terreinen van de gemeente en van de B . P . M . zi jn i n de 
maak en het is mij bekend, dat er nog verschillende andere plannen 
wachten om V l a a r d i n g e n een waardige plaats onder haar zustersteden 
te doen innemen. M i s s c h i e n zul t U z ich hiervan bij een volgend bezoek 
kunnen overtuigen. 

^'Uerólag van de ^omerexcuróie 

op 13 Juni 1953 naar Oudewater en Haastrecht 

In de aan rivieren en zeestromen rijke provincie Z u i d - H o l l a n d zijn er 
vele mogelijkheden om een tocht over het water te maken. O o k dit jaar 
werd van één van die mogelijkheden door de Historische Veren ig ing 
gebruik gemaakt om het doel van haar excursie — Oudewater •— te 
bereiken. E n zo lag op 15 J u n i omstreeks half t ien de comfortabele 
Prinsesseplaal aan het W i l l e m s p l e i n te Rotterdam gereed om de deel
nemers op te vangen, die z i ch i n zeer grote getale hadden gemeld, om
streeks 1 4 0 . D e tocht, begunstigd door mooi weer, voerde van hier aan
vankelijk over de steeds drukke en levendige M a a s ; bij Cape l l e voer 
men vervolgens de Hol landse IJssel op. F r a a i waren hier de typisch 
Hol landse landschapsbeelden die z ich voor de opvarenden ontrolden, de 
schilderachtig z ich slingerende rivier, omsloten door haar hoge dijken 
en omzoomd door vriendelijke dorpen, die aan bakboord en stuurboord 
geschaard lagen rondom hun kerken, elk van hen met zi jn eigen ge
schiedenis en zijn eigen historische belangwekkendheden, waarvoor ook 
de Historische Veren ig ing te zijner tijd de aandacht za l vragen. Echter 
door de verschillende er gevestigde indus t r i eën hebben zij ook aan de 
activiteiten van de moderne tijd deel, zodat wanneer men niet tijdig 
op zijn hoede is, gevaar dreigt dat veel wat van grote waarde is door 
de band met het verleden en voor de traditie, verloren za l gaan. 

I 7 



Men werd evenwel er aan herinnerd, dat er hier aan de rivieren ook 
gevaren zijn, die het leven nog veel directer bedreigen en wel van het 
water zelf, dat nü aan het landschap charme en bekoring verleende. 
Dit bleek wel, toen men voer langs de plaatsen waar de Hoge Schie-
Iandse Zeedijk, en waar de dijken van de Krimpenerwaard gevaar had
den gelopen en beschadigd waren op l Februari. Bij Moordrecht en 
bij Ouderkerk kon men het een en ander van herstel aanschouwen. 

In Stolwijkersluis, nabij Gouda, nam deze vaartocht een einde en 
stapte men over in een viertal bussen, die de deelnemers naar Oude
water brachten. Hier werd gestopt bij het bijzonder mooie oude stad
huis, waar het gemeentebestuur de deelnemers had willen ontvangen. 
En hoe had willen ontvangen de gemeente toonde zich een be
minnelijke gastvrouw! 

In de raadzaal voerde allereerst de burgemeester, de heer H . F. Arke 
het woord. Hij sprak er zijn vreugde over uit, dat de Vereniging haar 
keuze op zijn stad had laten vallen, een stad, die nog heel veel van haar 
oude sfeer heeft weten te bewaren en die ook geneigd is om dit in ere 
te houden. Ofschoon de stad klein is, (de burgemeester gaf de raad bij 
de rondgang niet te hard te lopen, aangezien men dan al spoedig over 
de grenzen van de gemeente, ja zelfs over die van de provincie zou 
komen) is zij toch dankbaar voor allen die van buiten naar haar toe 
komen en zij wil die trek naar haar toe ook bevorderen. Gedurende de 
Iichtweek werd zij zelfs door iag.000 mensen bezocht. Voor allen die 
haar bezoeken heeft zij een warm hart en de burgemeester hoopte, dat 
onder de dronk, die het gemeentebestuur aan wilde bieden, de deel
nemers nog een prettig verblijf in het stadhuis zouden hebben. 

De voorzitter, de heer J. Baron van Knobelsdorff dankte de burge
meester voor zijn vriendelijke woorden en wenste hem toe, dat Oude
water nog lang zijn oude karakter en zijn historische rijkdommen zou 
kunnen bewaren. Hij dankte ook in bet bijzonder voor de gulle wijze, 
waarop de gemeente haar warme hart voor de bezoekers toont, hij 
hoopte dat zij nog vele invasies zou krijgen en daardoor nog lang — 
bekend als een van de mooiste stadjes van Zuid-Holland — gezond 
en welvarend zou mogen zijn. 

Hierna verspreidden de bezoekers zich door het bijzonder fraaie 
raadhuis, dat, gebouwd in 1588 en gerestaureerd in 1888, een raadzaal 
heeft met oude wapens en interesante schilderijen, o.a. Vrouwe 
Justitia en een in 1650 geschilderd gezicht op het beleg van Oudewater 
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van 1573, alsmede een zeer stijlvolle hall, met kinderbalken in de 
zoldering. 

Hier was een lange tafel opgesteld waar de verfrissingen werden 
opgediend, welke bij de deelnemers bijzonder in de smaak vielen. 
Opgewekt keuvelend en genietend van het goede, dat werd geboden, 
bleef men hier enige tijd bijeen om zich daarna naar de adressen, waar 
het middagmaal zou worden gebruikt te begeven. In verband nl. met 
het grote aantal deelnemers kon Hotel „Rijkelijkhuizen" niet allen een 
plaats geven, zodat een deel moest worden ondergebracht in Hotel 
„de Roos". 

Gesterkt door een goed maal ging .Tien vervolgens, verdeeld in groe
pen, een wandeling maken door de inderdaad wel zeer aantrekkelijke 
stad. Links en rechts geveltjes bewonderende trok men, iedere groep in 
zijn eigen volgorde, naar de verschillende bezienswaardigheden. In de 
eerste plaats de oude Ned. Herv. Kerk, vroeger toegewijd aan de H . 
Michael, grotendeels uil de 14e eeuw, met in het inwendige een houten 
tongewelf uit de 18e eeuw, een doopvont uit de 13e eeuw, een memorie-
tafel voor de wiskundige Snellius van Royen, verschillende grafzerken 
enz. Interessant is ook de toren met haar zadeldak en haar mooie bak
stenen metselwerk in gotische trant. Zij beheerst het stadsbeeld en in 
baar schaduw wandelde men langs de slingerende gracht verder naar 
de Heksenwaag, het zo merkwaardige instituut, overblijfsel van wel 
aan onze tijd zeer vreemde geloofspractijken. Toch lieten velen het zich 
niet nemen om te doen vaststellen, dat bun gewicht betrouwbaar was, 
al betekende het voor hen niet zoveel als voor de arme opgejaagden 
die hier vroeger hun heil zochten. Ook de in het, in 1595 gebouwde, 
waaggebouw — althans dit staat op de gevel — ondergebrachte col
lectie werd, al of niet wachtende op het wegen, met belangstelling 
bekeken. In de kerk van de Oud-Bisschoppelijke Clerezij kon men zijn 
hart ophalen aan het bekijken van de schone kerkgewaden en het rijke 
zilver, dat daar voor de leden van Vigilate was uitgestald. 

Echter het waren niet alleen deze met name genoemde bezienswaar
digheden, die de minnaars van oud stedenschoon, de deelnemers aan 
de excursie zo boeiden, juist de vele nog ongerepte woonhuizen, de 
straatjes en de grachten en de beplanting met bomen, dit alles gaf een 
wonderlijk mooi stadsbeeld, waarvan men zeer genoot. De leiding van 
deze wandeling was in handen van de heer A . \ V . den Boer, de ge
meente-secretaris van Oudewater en hij heeft de Vereniging daarmede, 
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evenals met zijn inleidend artikel in net tevoren toegezonden Mede-
delingenblad, zeer verplicht. 

Node scheidde men weer van het stadje om de terugreis met de 
bussen te aanvaarden. Echter een terugreis met nog een oponthoud, 
want te Haastrecht werd gestopt voor het Museum Bisdom van Vliet. 
Gezien de ruimte in het museum leek het raadzaam de deelnemers in 
twee partijen te splitsen. Het gedeelte, dat niet kon worden toegelaten, 
vond echter verpozing in de overtuin van het museum. De gemeente 
Haastrecht had de goede gedachte gehad de deelnemers in deze tuin 
een thee aan te bieden, en wandelend in de zonnige tuin, of gezeten op 
klapstoeltjes, kon men hier, gesterkt wordende, zijn beurt om het mu
seum binnen te gaan, afwachten, of van het bezoek aan het museum 
uitrusten. Het bezoek aan het museum is een exquis genot door de zo 
geheel eigen stijl van een ouderwets hollands-patricisch woonhuis, 
gevuld met vele schatten aan porcelein, kristal en zilver, met sc hilde-
rijen en oude meubelen, die stellig het langer bestuderen waard zijn. 
De gemeente Haastrecht heeft door deze stichting wel een waardevol 
geheel binnen haar grenzen. Ook hier kwam echter de tijd van op
breken en men nam weer plaats in de bus, zich met moeite losmakende 
uit de sfeer van het huis of van de lommerrijke tuin. 

In Stolwijkersluis werden de bussen wederom voor de boot verwis
seld en weer kon men genieten van de tocht op de Hollandse IJssel. 
Anders dan op de heenreis, want tijdens het laatste gedeelte van de 
reis werd men onthaald op een hevige regenbui en het was in een nat 
en druilerig Rotterdam, dat men de terugreis naar de haardsteden te 
omstreeks 19 uur aanvaardde. Deze regen kon de vele goede indrukken 
van de overigens door uitstekend weer begunstigde dag niet uitwissen. 

DE REIS V A N L E D E N V A N „VIGILATE" 

naar de kaótelen van de ^ .oire^ 
door Mevrouw J. G . Petit dit de Ia Roche-de Vries 

De reis naar Parijs en de kastelen van de Loire, die onder auspiciën 
van de Vereniging „Vigilate Deo Confidentes" van 14 tot en met 20 
September 1953 gemaakt werd, is een groot succes geworden. 

De heer Drs. D . P. Oosterbaan, archivaris van de gemeente Delft, 
had organisatie en leiding op zich genomen en zeker is het wel in de 
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eerste plaats aan hem te danken, dat de reis zo buitengewoon slaagde. 
Zijn grondige kennis van het gebied van de Loire en interessante 
manier van uitleggen boeiden voortdurend onze aandacht. Allerpleizie-
rigst was ook de wijze waarop wij vaak veel schoons bekeken; eerst 
een korte uitleg en aanduiden van bijzonderheden, daarna vrij om te 
gaan zien, wat elk 't meest interesseerde, dus niet als de beruchte 
„kudde achter een leider aansjouwend om kastelen en kerken „te 
doen". 

Hier volgt een kort overzicht van de reis. 
Op Maandag 14 September vertrok het uit 15 leden bestaande ge

zelschap per autobus uit Den Haag via Brussel naar Parijs. Logies. 
Iweede dag via Versailles naar Chartres, waar de kathedraal be

zichtigd werd. V i a Chateaudun voerde de reis naar Tours. Bezichtiging 
kathed raai en musée des beaux arts, tentoonstelling van werken en 
handschriften van Rabelais. Logies. 

Derde dag: Langs de kastelen van Luynes, Cinq Mars en Langeais 
naar Chinon. Ontvangst op het stadhuis, wandeling door het stadje, 
overblijfselen kasteel bezocht. Indrukwekkende herinneringen aan de 
geschiedenis van Jeanne d Are. Bezichtiging van het kasteel te Azay 
Ie Rideau. Terug naar Tours. Logies. 

Vierde dag: Bezichtiging kasteel te Chenonceau. Kort bezoek aan 
Amb oise, naar Blois. Bezichtiging kasteel onder leiding van de heer 
Jean Martin Demézil, archivaris van Blois. Logies. 

Vijfde dag: Bezichtiging van het kasteel te Talcy, weer onder leiding 
van de Franse archivaris. Naar Chambord, kasteel bekeken (niet bin
nen). Daarna te Cléry kerk met graf van Louis XI bezichtigd. V i a het 
zeer beschadigde Orléans naar Parijs. Logies. 

Zesde dag: Oriënterende rondrit door Parijs, 's Middags en 's avonds 
vrij. Logies. 

Zevende dag: Terug naar Holland. Te Laon onder leiding van 
Mevr. Korevaar-Hesseling kathedraal bezichtigd. Afscheidsmaaltijd te 
Maubeuge. 

Dat van het oorspronkelijke reisplan iets werd afgeweken heeft aan 
de totale reis geen schade gedaan. Een dosis van enige kastelen en/of 
kerken per dag kan licht tot overlading aanleiding geven en dus be
paalde de heer Oosterbaan zich tot bezichtiging van enige belangrijke 
gebouwen, terwijl andere slechts aan de buitenkant bekeken werden, 
waardoor wij toch een indruk ervan kregen. 
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In Chinon, waar hel gezelschap de derde dag heen reisde, kregen 
wij als aangename verrassing een officiële ontvangst op het stadhuis, 
waar de burgemeester ons hoffelijk ontving en de erewijn ons wachtte. 
Onze leider beantwoordde in sierlijk Frans de toespraak van Mon
sieur Ie Maire. 

Een vriend van de heer Oosterbaan, de Franse archivaris van Blois 
en dichter Jean Martin Demézil bereidde ons de tweede verrassing. 
In Blois n.I. wachtte hij ons in het kasteel op en leidde ons rond nadat 
hij ons allerlei over de geschiedenis van het kasteel verteld had en aan 
wie zou dat beter toevertrouwd zijn dan aan een archivaris, die o.m. 
verbonden is aan de Franse Monumentenzorg. Bovendien mochten wij, 
dank zij deze gids een kijkje nemen op plaatsen, waar de gewone tourist 
niet komt. U hadt het gezelschap eens op een rijtje in de dakgoot moe
ten zien Iopenl Op zijn advies en onder zijn leiding bezochten wij ook 
de volgende dag het bekoorlijke kasteeltje Talcy, dat niet in het pro
gramma was opgenomen en waarvan wij zeer genoten. 

Hier woonde Agrippa d Aubigné, die Pierre Ronsard tot menig ge
dicht inspireerde. Een ideaal plekje om te vertoeven, met de 2 goed
verzorgde cours met grote vijgeboom en oude put en enorme duiventil. 
De heer Oosterbaan dankte de heer Martin Demézil namens het ge
zelschap zeer hartelijk voor zijn welwillende voorlichting. 

Op de terugweg vanaf Parijs voegden zich bij ons gezelschap Mevr. 
Korevaar-Hesseling met een vriendin. Onze reis naar Holland ging 
langs Laon, waar wij onder leiding van Mevr. Korevaar de cathedraal 
bezichtigden. 

In Maubeuge verenigden wij ons aan de afscheidsmaaltijd. De heer 
H . van Gijn uit Dordrecht overhandigde namens het gezelschap als 
blijk van waardering en dank aan de heer Oosterbaan een Frans boek
werk in twee delen, I'Histoire des Francais. 

N u wij weer thuis zijn en wij in gedachten de reis nog eens over
doen, treft ons allereerst de goede verstandhouding onder de 15 reis
genoten. W i j waren, op een enkele uitzondering na, vreemden voor 
elkaar en wat hebben wij het niet goed gehad samen! Hoewel verschil
lend van leeftijd en milieu was ons aller belangstelling op hetzelfde 
gericht en ik geloof, dat dit wel een voorname voorwaarde was voor het 
goede verloop van de reis. Zeer zeker is, dat allen de prettigste her
inneringen bewaren aan deze tocht en dat ,,Ies absents ont eu tort . 
Maasland, November 1Q33-
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Kaart van de Oude Rijn, de Hollandse Usel, de Merwede, de Lek 
en aanliggende plaatsen, einde 15e eeuw. Catalogus No. 5. 

Tentoonstelling „Eilanden en <~\Ö aarden^ 
in kaart en beeld" 

Zuid-Holland beneden Maas en IJssel 

Van 22 December 1953 tot begin Maart 1954 zal in bet Maritiem 
Museum „Prins LIendrik" te Rotterdam (Burgemeester 's Jacobplein 8) 
een tentoonstelling worden gehouden gewijd aan de oude topografie 
van de Zuid-Hollandse Eilanden en de Krimpener- en Alblasserwaard 
met de Vijfherenlanden, een gebied, ongeveer overeenkomende met het 
rampgebied in onze provincie. De tentoonstelling bedoelt zowel een 
overzicht te geven van de wisselvallige waterstaatkundige ontwikkeling 
dezer gebieden en vooral ook van het desbetreffende kartografische en 
topografische materiaal. 



Veel fraaie oude kaarten uit het Algemeen Rijksarchief en de col
lectie Bodel-Nijenhuis (Universiteits-Bibliotheek Leiden) zullen te zien 
zijn; zij zullen een beeld geven van de strijd tegen het water in de 
loop der eeuwen. Daarnaast zullen schilderijen, tekeningen en prenten, 
die steden, dorpen en kastelen uitbeelden, ten toon gesteld zijn. 

W i j verwachten, dat vele leden van onze Historische Vereniging be
langstelling voor deze tentoonstelling zullen hebben en haar zullen 
bezoeken. 

B M M B t M B M M i 

iScketó van ^,uid-3lollandóe clDaterónoden<-> 

in vroeger tijd 
door Mr . S. J. Fockema Andreae 

Op de eerste na de watersnood gehouden vergadering van onze 
Vereniging (18 Apri l j.1. te Vlaardingen) is reeds aan de leden mede
gedeeld, dat het bestuur Mr. S. J. Fockema Andreae had bereid gevon
den op korte termijn een boekje samen te stellen over de watersnoden 
in Zuid-Holland in vroeger tijd. De bekwame schrijver heeft in enige 
maanden zijn taak volbracht en het rijk-geïllustreerde boekje, dat een 
kort overzicht geeft van de watersnoden in Zuid-Holland sinds onge
veer 1300, was in de zomer gereed. Het boekje is no. 3 in de door onze 
Vereniging uitgegeven reeks van „Zuid-Hollandse Studiën . Waar de 
netto-opbrengst aan het Rampenfonds ten goede zal komen is besloten 
dit deel van de Zuid-Hollandse Studiën niet gratis aan de leden toe 
te zenden, maar het ter beschikking te stellen tegen een bijdrage van 
ƒ 2,50 per exemplaar. Voor dit toch wel zeer geringe bedrag krijgt men 
een waardevol boekje en draagt tevens indirect bij tot het Rampenfonds. 
W i j vertrouwen, dat alle leden hun serie „Zuid-Hollandse Studiën 
volledig zullen wensen en dus een boekje zullen bestellen. Men storte 
ƒ 2 , 5 0 (of veelvoud) op giro 339121 van de penningmeester van de 
Historische Vereniging „Vigilate Deo Confidentes", met notitie „voor 
boekje Watersnoden Zuid-Holland", waarna toezending van een of 
meer exemplaren volgt. 
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