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^YYlonumenten in ^ u i 

<zbe ijótoren te Sluipwijk 
gemeente ^Qeeuwyk 

Het ligt wel degelijk in onze bedoeling in de reeks „Monumenten 
van Zuid-Holland" ook de waarlijk belangrijke monumenten van ge
schiedenis en kunst de revue te laten passeren. W i e komt er bij intense 
beschouwing niet onder de bekoring van een St. Laurenskerk te Rotter
dam, een stadhuis te Gouda of 's-Gravenhage, een Cathrijnekerk te 
Brielle of een Waag te Leiden ? 
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D o c h eerlijk gezegd, en dit moet ons van het hart, wij worden altijd 
weer getroffen juist door die kleine monumenten, die aan de vlaag van 
slopen i n de 19e eeuw zijn ontglipt, en waaraan onze Provinc ie ge
lukk ig nog zo rijk is. Juist de simpele vormen van die meer bescheiden 
. .vrienden" hebben ons toch zoveel te zeggen; zij verlevendigen op zo 
leuke wijze vaak juist de kleinere gemeenten. W i j rekenen het tot onze 
taak vooral op deze telkens weer U w aandacht te vestigen, immers aan 
de „grote broeders" v a n de monumenten-familie worden al regelmatig 
artikelen gewijd. E e n visbank, een ijstoren, een molen of een bakhuis : 
D a l zi jn juist de zaken, waaraan we meestal gedachteloos voorbijgaan, 
en die toch zo de moeite van een nadere beschouwing waard zijn. He t 
belangrijkste hierbij echter blijft dat men moet Ieren zien inplaats v a n 
kijken. 

Z o worden we i n S lu ipwi jk altijd weer getroffen door een z.g. ijstoren. 
W a a r S lu ipwi jk is gelegen ? W e l , ten N . O . van G o u d a , temidden 

van de Reeuwijkse- en Sluipwijkse Plassen, en bereikbaar v i a schilder
achtige kleine weggetjes, lopend door een uniek stukje natuur. 

D e ijstoren wordt gebruikt als opslagplaats van natuurijs, dat s w i n 
ters i n de nabijgelegen plas wordt gehakt en per roeiboot naar de toren 
wordt vervoerd. H i e r wordt dit ijs met een electrisch looptakeltje v ia 
een deur i n het rieten dak i n de toren gestort, die zodoende geheel 
wordt gevuld. D e toren is dubbelwandig , met turfmolm tussen de muren 
als isolatiemateriaal. D o o r twee achter elkaar gelegen deuren, die als 
„ s l u i s " fungeren, kan men deze betreden. 

In de inwendige ruimte wordt i n hel ijs 's zomers de gevangen vis 
bewaard, terwijl hel ijs ook bij verzending zijn diensten kan bewijzen. 

Het ronde gebouwtje is een goede ÏOO jaar oud en is natuurlijk in 
het bezit van een vissersgeslacht. He t is niet direct een monument in 
de ware z in des woords, doch evenals een molen een utiliteits bouw
werkje, met aantrekkelijke vorm. 

N o g een tweede exemplaar bevindt z ich i n de omgeving, deze is 
echter niet meer als ijsopslagplaats in gebruik. 

D a a r de beroeps-zoetwatervisserij, mede door de enorme toename van 
het aantal amateurvissers sterk achteruitgaat, is de toekomst v a n dit 
aantrekkelijke gebouwtje lang niet rooskleurig. H o p e n we echter dat het 
nog lang door gebruik zal worden bewaard, immers een monument in 
gebruik is veel waardevoller dan een dat met allerlei kunst- en vl ieg
werk in stand wordt gehouden. 
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korenmolen te cJlarlanderveen 
(gemeente cJïlpken a. cl. CQyn 

Hebben we in het vorige nummer een molen, gelegen in het Hoog
heemraadschap Rijnland, behandeld, thans zouden we, op het gevaar 
af eenzijdig te worden, wederom een molen, gelegen in het zelfde hoog
heemraadschap, in het zoeklicht willen plaatsen. 

Het gaal ditmaal om een korenmolen, en wel de „Morgenster", gele
gen in Aarlanderveen, deel van de gemeente Alphen aan de Rijn. Daar 
deze in zulk een uitermate slechte toestand verkeerj, leek het ons dienstig 
een afbeelding van deze flinke achtkantige bovenkruier met stelling 
te dezer plaatse te doen opnemen. 

Volgens overlevering stond de molen vóór de droogmaking van de 
polder op een andere plaats, en is dus later om onbekende redenen naar 
de huidige verplaatst. 

Hier is de molen, een grondzeiler, (dus zonder balie, stelling of om
loop) afgebrand, en in 1870 vervangen door de tegenwoordige, die even
eens volgens overlevering uit Utrecht is overgebracht en hier op een 

In 1730 firacht C. Pronk kerk en molen van Aarlanderveen in M d . Mogelijk is 
deze molen Je oorspronkelijke korenmolen. 



7 meter hoge stenen onderstuk geplaatst. In Utrecht zou de molen in 
gebruik zijn geweest als blauwselmolen. 

De windmolen was tot na de tweede wereldoorlog volledig in gebruik, 
doch kort daarop buiten gebruik gesteld en niet meer onderhouden. 
Hierdoor verkeert de molen thans in een desolate toestand. 

De molen stond vroeger geheel in het groen; thans echter is de om
ringende begroeiing geheel verdwenen, en is het bouwwerk in het vlakke 
grasland reeds van verre zichtbaar. 

Het is daarom zeer te hopen dat deze molen, weliswaar even buiten 
de dorpskom staande maar toch op bijzondere wijze cachet aan zijn 
omgeving gevend, zal kunnen worden behouden. 

De fraaie molen „ D e Morgenster" in helaas desolate toestand 
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<%ek nopte kiótorie van kerk en toren 

te <~Qynóateriooua'ei) 
door P. Kroeger. 

Het allereerste bericht, dat ons bereikt over een kapel te Rijnsater-
woude, is gedateerd op 28 december 1063. Het gaat dan om een 
„Verdrach, door hetwelcke Wil lem, bisschop van Utrecht, de helft van 
eenighe Kercken in Holland aan den abt van Epternach 2 ) afstaat" 3 ) . 
Het klinkt allemaal nogal rustig, maar we zitten hier midden in de 
naweeën van de wilde Noormannentijd. De door Willibrord gestichte 
kerken — zoals Kerkwerve of Oegstgeesl, waarvan de kapel te Rijn-
saterwoude een dochterstichting is — behoren allen tot de beroemde 
abdij van Echternach, die in deze chaotische tijd vrijwel geheel ge-
saeculariseerd is 4 ) . Zo is ook de moederkerk van Oegstgeesl met haar 
kapellen, waaronder Rijnsaterwoude, Rijnsburg, Warmond enz., door 
de eerste Hollandse graven, met name Dirk III en zijn zonen, aan het 
klooster en de abdij van Egmond geschonken. De Utrechtse bisschop
pen zijn er niet bepaald de. mannen naar geweest om zonder meer in 
deze dotering te berusten. Samen met die van Luik en Metz overrom
pelen ze Dirk IV , terwijl Floris I in 1061 bij Nederhemert wordt ver
moord. „Nu kon men opredderen", zegt dr. I. H . Gosses zo treffend 5 ) . 
Van dat „opredderen" nu is het genoemde verdrag uit 1063 een onder
deel. De door de Hollandse graven in beslag genomen kerken en 
kapellen vallen terug aan Echternach. In 1076 komt echter alles, waar
over het verdrag zo vrijelijk beschikte, weer aan graaf Dirk V van 
Holland. Vanzelfsprekend is het nu Echternach, dat zich verongelijkt 
gevoelt. Aan deze hele kwestie komt in 1136 een einde, doordat graaf 
Dirk V I met 120 gemeten Iands op het eiland Schouwen de abt van 

*) Zie: De Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst. Deel VII. Leiden en 
Westelijk Rijnland door Dr. E. H . ter Kuile, blz. 180-182 ('s-Gravenhage 1944). 

2) Moet natuurlijk zijn Echternach, het geliefde klooster van Willibrord. 
3) Zie: Oorkondenboek van Holland en Zeeland door Mr. L. Ph. C. van den Bergh en 

James de Fremery, 2e verb. en verm. uitgave van Dr. H . G . A. Obreen, blz. 40/41. 
('s-Gravenhage 1Q37). Frans, van Mieris geeft in zijn Groot Charterboek der Graven van 
Holland, van Zeeland en Heeren van Vriesland (le deel. 1735) op blz. 63/66 een 
hollandse vertaling naar hel gebrekkige afschrift van Mr. G. van Loon. 

4) Zie: Algemene Geschiedenis der Nederlanden, deel II, Hoofdst. I, door Prof. Dr. 
J. F. Niermeyer, blz. 33/34- (Utrecht, 1950). 

5) Handboek tot dc Staatkundige Geschiedenis van Nederland door Dr. I. H . Gosses en 
Dr. N . Japikse, blz. 53, 2e druk. ('s-Gravenhage, 1927). 

5 



Kerk en schoolhuis te Rijnsaterwoude (Gen.. Archief Lei Jen) H . Taverner, 1792 

Echternach schadeloos stelt. H e t is i n deze overeenkomst 6 ) , dat er voor 
het eerst sprake is van een kerk te „ R i n s a t e r w a l d . D i e eerste kerk is 
van bijna dezelfde grootte geweest als de huidige, want tijdens de 
restauratiewerkzaamheden van 1956 zijn de brokstukken van de oude 
vloer op een diepte van 1V2 a 2 meter onder de tegenwoordige aan
getroffen. Zelfs heeft men vlak ten oosten van de toren het oude funda
ment met de horizontaal aangebrachte balkenlaag, waarop dat eerste 
torentje gerust heeft, teruggevonden. D e kerk van Rijnsaterwoude is 
van oudsher gewijd geweest aan de h l . Johannes de Doper . 

H o e w e l er van de profane geschiedenis van Rijnsaterwoude uit de 
middeleeuwen vrij wa t te vermelden is, zijn de gegevens over de kerk 
beslist schaars. In 1280 is er enig geld afgedragen door de parochie 
van Rinsa terwald voor een eventuele kruistocht, die men op hel C o n 
cil ie van L y o n i n 1274 had afgesproken 7 ) . Verder wordt de kerk nog 
driemaal (in 1596, 1407 en 1425) vermeld i n de verantwoordingen van 

°) Zelfde Oorkondenhoek als in noot 3, blz. 7 9 . 
7 ) Oorkondenboek van Holland en Zeeland, Supplement door J. de Fremery, blz. 1 3 1 . 

('s-Gravenhage, 1901 ) . 
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Kerk te Rijnsaterwoude (Gem. Archief Leiden) H . Taverner, 1792 

de fabrieksmeesters, die belast waren met de bouw van de Domtoren 
te Utrecht 8 ) . Van de eigen „Woudse Dom", zoals de kerktoren van 
Rijnsaterwoude in de wandeling veelal genoemd wordt, is overigens 
niets te vermelden vóór het jaar 1 5 5 2 . Dan is er sprake van herstel van 
de kerk en nieuwbouw van de toren, die door de kracht van de laatste 
storm is ingestort 9 ) . 

De kerkmeesters krijgen dan toestemming om van de 6V2 a 7 bunder 
kerkland zoveel te verkopen als nodig is voor de ingrijpende restauratie. 
Het koor wordt als minst beschadigde gedeelte wat opgeknapt, de 
toren verrijst in haar huidige gedaante, maar het kerkschip komt ruim 
1V2 meter lager dan het vorige. Het tegenwoordige kerkdak is weer 
even hoog als het koor en aan de oostelijke torenmuur is nog de duide
lijke moet van dat lagere dak uit 1 5 5 4 te zien. Ook ziet men dan het 
hele verloop van de oude daknok, terwijl men door het geheel door-

s ) Bronnen tot de bouwgeschiedenis van den Dom te Utrecht door dr. N . B . Tenhaeff, 
2e deel, Rekeningen van 1395 tot 1480. Serie Rijks Geschiedkundige Public, nr. 88. 
('s-Gravenhage, 1946), blz. 14, 113 en 176. O p die laatste kladrekening of manuaal staat 
de typische verschrijving: Rynsackerwoude: 27 : 6. 

**) Bijdragen tot de Geschiedenis van het Bisdom Haarlem, 40, blz. 160. 



lopen der bekalking dan tevens kan constateren, dat er toen nog geen 
tongewelf aanwezig is geweest. V a n liet i n 1534 gereedgekomen kerk
gebouw te Rijnsaterwoude bestaat een gravure van de band van J . 
S t e l l i n g w e r f 1 0 ) . D e traptoren staat op genoemde gravure geheel vrij 
van het kerkschip. Tegenwoordig omvatten de noord- en zuidmuren van 
de kerk bijna de gehele toren, waardoor het onderste gedeelte van de 
traptoren i n hel kerkschip valt. D e fundamenten van de oude westmuur 
uit de 16e eeuw zi jn bij het graafwerk i n 1956 weer voor de dag ge
komen. D e toren van 1534 heeft een vierkante romp met achtkante 
lantaarn, die gedekt wordt door een korte, houten spi ts. D e totale 
hoogte bedraagt 27 meter. A l l e e n aan de noordzijde van de toren zien 
we nog het sierlijke traceerwerk van Bentheimersteen. D e spitsbogige 
nissen van de lantaarn omvatten rondbogige galmgaten, waa ru i l het 
klokgelui geklonken heeft van de klok, die i n 1750 vervangen is door 
de n u nog aanwezige, gegoten door de bekende, Amsterdamse klokken
gieter C ip r i anus Crans Jansz 

D e Reformatietijd brengt hier reeds i n 1373 een overgang naar het 
Protestantisme. In dat jaar gaat de pastoor Joost Snoeckaert met het 
grootste deel zijner gemeente tot de nieuwe leer over 1 2 ) . D e Kathol ieke 
helft van Rijnsaterwoude heeft tot 16 oktober 1752 vergaderd i n een 
schuilkerk, die was ondergebracht in een huis genaamd ,,'t V r o o n l a n d 
aan de zuidelijke oever van het Braassemermeer. In 1752 komt dan de 
R . Kathol ieke kerk op de grens van Le imu iden en Rijnsaterwoude tot 
stand. V o o r l o p i g blijft hel nog de gewoonte de doden uit de voormalige, 
uitgebreide katholieke parochie — waaronder ook Roelofarendsveen, 
Rijpweter ing en O u d - A d e behoorden — in en om de kerk van R i j n 
saterwoude te begraven. N a het wegbreken van de houten vloer in 
1956 zijn een kleine honderd grafzerken bloot gekomen, die volgens 
hun opschriften de gebeenten dekken van personen uit Rijpwetering, 
O u d - A d e enz. 

M>) In Kastelen, Ridderhofsteden en Buitenplaatsen in Rijnland door S. J. Fockema 
Andreae. J. G . N . Renaud en E . Pelinck (1952) spreekt de laatste op blz. 55 van „de 
beruchte Jan Stellingwerf", die hij ronduit een falsificator noemt. 
" ) Het opschrift op de klokkerand meldt duidelijk Cyprianus Crans Jansz. Amstelodami 
Anno 1750 me fecit. In het kerkelijk Archief van de N . H . Gemeente te Rijnsaterwoude 
vindt men echter reeds ver voor 1750 notities als: „Voort klokluyden acn M r . W i l l e m 
de W a a l — : 12 : — " . D e luidklok van 1750 is dus beslist niet de eerste geweest. 

1 2 ) Over deze eerste predikant is nogal wat te doen geweest, daar hij in 1592 spraak-
gebrekkig is geworden. Z ie : Acten der Provinciale en Partciuliere Synoden (1572—1620) 
door dr. J. Reitsma en dr. S. D . van Veen, 2e deel, blz. 458, 1893. Ook W . M . C . Regt 
schenkt in zijn artikel D e Reformatie in de Rijnstreek, Leidsch Jaarboekje 1933, enige 
aandacht aan ds J. Snoeckaert. 
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O p 27 j u l i 1755 regelen de ambachtsheren van W o u b r u g g e 13) en 
Rijnsaterwoude een grensverschuiving v a n de kerkelijke gemeenten, 
waardoor enige gegoede boeren van de W o u d s e dijk bij Rijnsaterwoude 
gaan behoren. E e n en ander was bedoeld om de restauratie v a n het 
vervallen kerkgebouw te ondersteunen. He t kerkschip is omstreeks 
deze tijd geheel vernieuwd en op gelijke hoogte met het koor gebracht. 
O o k bevindt z ich sindsdien onder hel met leien afgedekte puntdak 
een houten tongewelf. 

To t hel jaar 1830 wordt er n u we in ig meer aan hel gebouw en de 
toren gedaan, maar i n dat jaar zet de jonge predikant, ds J . B . M o 
quette, een restauratieplan op stapel, waarvan het Kerkel i jk A r c h i e f 
hier ter plaatse alle bijzonderheden bewaart. K o n i n g W i l l e m I stelt 
voor dit p lan ƒ 3000,— beschikbaar. H e t geld —• te weten ƒ 3300,— uit 
de Provinc ia le K a s en ƒ 1700,— uit de Rijkskas — is op donderdag 5 
januari 1832 ontvangen. D e gehele restauratie, die uitgevoerd is door 
Pieter Hulsbos , m e e s t é r - t i m m e r m a n te N i e u w e - W e t e r i n g , heeft 
ƒ 5 3 5 ° . — gekost. O o k de bijbehorende pastorie heeft een overigens 
broodnodige opknapbeurt gekregen. 

D s Moquet te heeft i n 1833 zijn vernieuwde kerk weer i n gebruik 
genomen. Bl i jkbaar is het hem er bijzonder goed bevallen, want hij 
heeft deze gemeente tenminste gedurende 31 achtereenvolgende jaren 
(1828-1879) gediend 1 4 ) . 

T o c h is er i n 1864 weer aan het gebouw gedokterd. A . Nederst icht 
uit Rijnsaterwoude is de laagste inschrijver geweest, die blijkens de 
bewaard gebleven afrekeningen van 23 januari 1865 voor ƒ 3124,87 het 
hele werk heeft uitgevoerd. In 1908 tenslotte is de west- en noordzijde 
van de toren toch weer zo bouwva l l ig , dat herstel noodzakelijk is. D e 
twee afgekloofde kanten zijn toen met lelijke, machinale baksteen 
beklampt. B i j de huidige restauratie wordt deze ontsierende bescherm
laag verwijderd, zodat de W o u d s e D o m weer in haar oude glorie zal 
herrijzen. 

Reeds n u zijn er aardige vondsten te vermelden. D e oudste grafzerk 
draagt het jaartal 1388 1 5 ) . E e n oude, zandstenen stoep, die 1V2 a 2 

l s ) Zie : Een wandeling door Woubrugge en Hoogmade, Historische Plaatsbeschrijving 
dezer beide dorpen, door O . C . van Hemessen sr., blz. 81. (Wageningen, 1904). 

1 4 ) Naast de kansel bevindt zich een volledig bijgehouden naamlijst van predikanten 
sedert 1573. 

1 5 ) Het opschrift luidt: Hier leyt begrave W i l l e m / Gerritsz van Heyningen / in zijn 
leven schout van / Reynsaterwoude, Leymuyden / en de Vriesecoop. Start / den 17 A p r i l 
anno 1388 / met Anna Jansdochter / zijne huysvrouwe. slarf / den 9 Octobris an' 1592. 
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meter onder de grond is gevonden, duidt de plaats aan van de voor
malige zuidingang van de kerk. Geen enkele nog levende Wouwenaar 
kan zich die uitgang uit eigen aanschouwing herinneren. Het onder
breken van de rollagen ter plaatse en de aanwezigheid van de uit
gesleten stoepsteen bewijzen die oude zij-ingang evenwel ten stelligste. 
In het koor is een nis ontdekt met een hardstenen goot en afvoer, waarin 
duide lijk een sanctuarium — om precies te zijn een piscina of fonteintje 
•— is te herkennen. 

De op maandag 16 juli 1956 begonnen restauratie vordert gestaag 
en zal er zeker toe bijdragen, dat een van de oudste monumenten van 
kerkbouw in Zuidholland niet alleen bewaard zal blijven, maar straks 
zelfs in historisch verantwoorde, oude vorm herrijst. 

<Eöe iSluiópoldermoien b'y' <~YYlaaóland 

bly\t benouden 
door S. Blom 

De Sluispoldermolen, gelegen tussen Maasland en Maassluis, blijft 
behouden, dank zij de medewerking van verschillende instanties. Een 
sieraad voor de omgeving. 

Oorspronkelijk was deze molen waarschijnlijk van hout, want in de 
vergadering van ingelanden van 9 november 1725 wordt met algemene 
stemmen besloten een „steene watermolen" te maken. 

Reeds eerder had deze molen een grondige herstelling ondergaan 1 ) . 
In augustus 1951 werd wederom aanzienlijke schade aan de molen 

toegebracht. Door het gemis van een paar wieken ging veel van haar 
» schoonheid verloren. N u verkeert 

deze molen in een bijzonder geval. 
De windkracht heeft geen invloed 
meer op haar; een motor voert het 
polderwater in de boezem. Het is 
dus geen eigenlijke „windwater
molen" meer en dit was de oorzaak, 
dat het moeilijk viel om subsidie 
voor het herstel van de toegebrach-

De molen op 13 augustus 1931 

*) Een uitvoerig artikel van mijn hand is daarover verschenen in het Kerstnummer van 
Historia 1938 blz. 326 e.v. Uitgave Kemink en Zoon, Utrecht. 
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te schade te verkrijgen. Tenslotte 
is deze toch verkregen en zo kon de 
molen weer in de oude staat opge
leverd worden. 

De neer H . van der Loo, molen
maker te Kethel, was belast met de 
uitvoering van het werk, dat zou 
bestaan in het aanbrengen van een 

™„ — , „«-„̂ —4-T—TT, I : 
Steen in rJe buitenmuur van de molen 7 T ' ï 

haspel, een betonnen schoeiing bij 
de achterloop enz. en dat een bedrag zou eisen van ƒ 4 6 0 0 , — . Van dit 
bedrag droeg het Rijk 4 0 % of ƒ 1 8 4 0 , — bij, de Provincie Zuid-
Holland 1 5 % of ƒ 6 9 0 , — , de Gemeente Maassluis 3 0 % of ƒ 1 3 8 0 , — 
en het Polderbestuur de overige 13 % of ƒ 6 9 0 , — . 

Eertijds bezat de molen een windrecht d.w.z. binnen een kring van 
373 m mocht niet gebouwd worden. Dit recht is vervallen, toen in het 
jaar 1 9 2 6 de molen van een motor werd voorzien. AI eerder, 12 april 
1903 , hadden Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland onvoorwaarde
lijk toestemming verleend aan de Westlandse Stoomtramwegmaat
schappij tot het aanleggen van een trambaan. 

De Sluispolder, die voorheen een oppervlakte besloeg van 8 8 bun
ders en 6 2 vierkante roeden ( 8 8 ha 6 2 a), 2 ) door annexatie aan de 
gemeente Maassluis moeten afstaan. In plaats van een weidegebied, 
ziet men er nu huizencomplexen en scholen, die afgewisseld zullen 
worden door speelplaatsen en recreatieoorden. 

In het archief van de gemeente Maasland berust een verzoekschrift 
van 9 april 1 8 2 2 van het R.K. kerkbestuur te Maassluis, om een kerkhof 
te mogen aanleggen, groot 100 voet in het vierkant, gelegen onder 
Maasland in de Sluispolder, aan de Zuidzijde der laan, behorende 
bij de kerk. De begraafplaats werd op 3 juli 1 8 2 2 door pastoor van 
der Hoeven gewijd. 

Ook berust er een Ontwerp van de keur op de molensloten hein- en 
scheisloten, bruggen, hoofden, einden, duikers, pompen, dammen en 
andere werken in de Sluispolder, onder de gemeenten Maasland en 
Maassluis. 

2 ) Aardrijkskundig Woordenboek door A . J. van der A a , deel 10, blz. 482. 
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Gedateerd 26 februari ïgoo. 
D e keur is goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Z u i d H o l 

l and 26/29 juni 1900. 

D e keur bestaat uit 21 artikelen, waarvan de inboud hier beknopt 
wordt weergegeven. 
A r t . 1. H e t polderpeil is aanwezig in de frontmuur van het achter

loop. 
A r t . 2. W i j d t e en diepte der verschillende sloten. 
A r t . 3. W i j d t e en hoogte der bruggen. 
A r t . 4. V e r b o d op het versmallen en afdammen der sloten zonder 

vergunning. 
A r t . 5. V e r b o d op het maken van een nieuwe brug, hoofden, duikers, 

pompen zonder vergunning. 
A r t . 6. S c h o u w der sloten. 
A r t . 7. Opsnoeien van het houtgewas. 
A r t . 8. Verp l i ch t ingen voor hen, die duikers of pompen in de kaden 

hebben. 
A r t . 9. V e r b o d om viskorven of fuiken i n het viswater te steken. 
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Art. 10 . Verbod om water van bet land te hozen bij overtollig water 
in de polder. 

Art. 11. Verplichting om de aarde uit de greppels, die langs de kade 
liggen aan de kade te brengen. 

Art. 12. Geen vervoer van grond zonder toestemming van het polder
bestuur. 

Art. 13 . Verbod van heinsels(?) op de polderkaden of waterkeringen. 
Art. 14. Toegang verlenen aaneen beambte tot de in de polder ge

legen landen. 
Art. 15. W i e als schuldplichtigen aangemerkt zullen worden. 
Art. 16 . W i e met opsporing van overtredingen belast zijn. 
Art. 17 . Wanneer overtredingen aangezegd worden. 
Art. 18. Wanneer afwijkingen van de bepalingen.in de artikelen der 

keur toegestaan kan worden. 
Art. 19. Straffen op de overtredingen. 
Art. 2 0 . Welke bepalingen gelden voor de gemeente Maassluis. 
Art. 2 1 . Intrekking der vroegere keuren en verordeningen. 

Of deze keur op de duur nog toegepast kan worden, zal de tijd Ieren. 

-^en onbekend geziekt op <zL)ordreckt, omótreekó 1670 

0pmerkelijke oondM in ^Britión cïïluóeum 

door Mr . J. J. Beyerman 

ln mei 1 9 1 2 schreef mr. S. van Gijn in de voorrede op het in dat jaar 
verschenen supplement op de catalogus der door hem bijeengebrachte 
en bescbreven verzameling „ D O R D R A C V M I L L V S T R A T V M " : 
,,Oude tekeningen van Dordrecht komen niet dan zeer zelden meer 
voor. 

Over het algemeen heeft mr. Van Gijn met deze uitspraak gelijk 
gehad, maar toch niet helemaal, daar er toch wel af en toe onbekende 
tekeningen van Dordrecht opduiken. Meestal berusten zij in buiten
landse verzamelingen en komen zij toevallig aan het licht, daar er na
tuurlijk niet aan te denken valt al die collecties door te gaan nemen 
om te zien of er soms iets over onze stad en omgeving in voorkomt. 

1) Met toestemming van de directie overgenomen uit het Dordrechtsch Nieuwsblad. 
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Z o trof de heer F . Jorissen, thans wonende te Hendr ik- Ido-Ambacht , 
Dordtenaar van geboorte, i n het Map-Depar tement van het Br i t i sh 
M u s e u m te Londen het hierbij afgebeelde gezicht op Dordrecht om
streeks 1670 aan. He t bevond z ich i n een der i n 19 perkamenten banden 
gebonden delen van een i n het begin der 18e eeuw door de Neder
landse koopman Beudeker (een Amsterdammer) bijeengebrachte col
lectie topografische tekeningen betreffende de gehele Republ iek. H o e 
die verzameling i n het Br i t i sh M u s e u m is beland, weet niemand, maar 
zij is zó belangrijk, dat een v a n de Rijksarchivarissen van het A lgemeen 
Rijksarchief haar ter plaatse za l gaan catalogiseren, waarbij mogelijk 
zal blijken, dat er z ich nog meer over Dordrecht i n bevindt dan dit 
ene gezicht op de stad. 

D e tekening is er een i n Oost indische inkt en bestaat uit twee delen. 
Z i j is niet gesigneerd en heeft we in ig of geen artistieke waarde. W e l 
is zij topografisch vrij betrouwbaar, a l sta ik altijd wat huiver ig tegen
over de nauwkeurigheid i n details van tekeningen als deze: rijen 
eendere gevels naast elkaar, die wi j n u heel gewoon vinden, waren i n 
de 17e eeuw hoge ui tzondering en een rij gevels, zoals op de onderste 
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helft der tekening onmiddell i jk rechts van de Groothoofdspoort, heeft er 
waarschijnlijk i n werkelijkheid heel anders uitgezien. Overigens echter 
zijn beide helften we l zeer getrouwelijk naar de natuur getekend; de 
bovenste brengt de waterzijde der stad van ongeveer de ingang der 
K a l k h a v e n tot aan de latere Veersteiger i n beeld, de onderste die zijde 
van de Veersteiger tot de Riedijkse poort. Beide helften zijn iets minder 
dan een meter lang: de bovenste is 16.5, de onderste 16 cm hoog. 

D e onbekende vervaardiger heeft beide tekeningen, of althans de 
schetsen er voor, hoogstwaarschijnlijk op één en dezelfde dag gemaakt, 
want de twee grote schepen, die op de bovenste tekening aan of nabij 
de w a l liggen, v inden wij op de onderste tekening geheel rechts terug; 
van deze vaartuigen, op de onderste tekening voor en l inks van de 
Groothoofdspoort, zien wij de masten geheel l inks op de bovenste 
tekening. 

G a a n wi j de „ g e s i g t e n " eens van links naar rechts bekijken, te be
ginnen met de bovenste. Gehee l rechts v inden wi j dan eerst de huidige 
Bui tenkalkhaven, omstreeks 1670 en nog later vrijwel geheel onbe
bouwd; de op deze tekening voorkomende molens vormden nog Iaat 
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in de 17e eeuw vrijwel de gehele bebouwing ter plaatse. Achter de 
enige centimeters rechts van de Grote Kerk gemeerde scheepjes zien 
wij de Gevangen- of Oude Vuilpoort met zijn hoektorentjes, dan volgt 
de Grotekerkstoren met vlak daarvoor de Leuvebrug, toendertijd en nog 
lang daarna een dubbele ophaalbrug. Even meer naar links ontwaren 
wij de toren van het stadhuis en vlak links daarvan, vrijwel aan het 
water, de in 1866 afgebroken pendant der Catharijnepoort, de Anna-
poort. De langs de Hooikade tussen deze beide poorten staande huizen, 
alle gebouwd in of kort na 1652 (ook de beide de Hooikade flankerende 
poorten dateren uit dat jaar) zijn overal even hoog. Ook de dikte der 
muren was voorgeschreven, daar zij, evenals de huizen langs de water
zijde der Korte Engelenburgerkade a.h.w. deel uitmaakten van de stads
muur. N u nog liggen de kroonlijsten van een aantal huizen langs de 
Hooikade in één lijn, wat men het best kan zien van de rivier of van 
de overzijde der Oude Maas. De molen geheel links stond ongeveer ter 
plaatse van de latere Veersteiger. Van de omstreeks 1700 aangelegde 
Buitenwalevest is nog niets te ontdekken. 

Deze zelfde molen komt ook voor op de onderste tekening, links van 
de Grote Kerk. De hierna volgende huizen stonden en staan voor een 
deel nog langs de rivier tussen de Veersteiger en het Damiatebolwerk. 
Het pakhuis Stockholm, op latere profielen der stad aan de rivierzijde 
zulk een gemakkelijk herkenningspunt, ontbreekt uiteraard op deze 
tekening, daar het pas in 1730 is gebouwd. Het hoge gebouw, dat in 
de verte boven deze huizen uitsteekt, moet wel de Nieuwkerk zijn, doch 
natuurlijk zonder hel daarop in 1833 aangebrachte torentje, waarvan 
men wel eens heeft beweerd, dat het afkomstig was van de in dat jaar 
gesloopte Riedijkse poort, wat echter onjuist is. Een eindje rechts van 
de Groothoofdspoort staat op de tekening de Joppentoren, welker plaats 
voorheen in het plaveisel van de Kuipershaven bij het Groothoofd was 
aangeduid. Vroeger, vóór de afbraak van de Joppentoren in 1834, kon 
men niet rechtstreeks van de Kuipersbaven op het Groothoofd komen. 
Men moest zich daartoe de omweg door de Palingstraat en de Groot
hoofdspoort getroosten. Daarna volgt de Groothoofdspoort in de vorm, 
die dit bouwwerk gedurende het grootste deel der 17e eeuw, n.I. van 
1618 tot 1692 heeft gehad. In dit laatste jaar werd de koepel, die er nu 
nog opstaat, aangebracht. Verder links van de Groothoofdspoort vinden 
we het in 1833 tegelijk met de Riedijkse poort afgebroken Melkpoortje, 
waaraan alleen de straatnaam ter plaatse nog herinnert. Links daarvan 
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staat een vrij onbekende toren. D a n volgt ten slotte de i n 1590 ge
bouwde en i n 1833 gesloopte Riedijkse poort. N a d a t men door die 
euveldaad bet stadsbeeld daar reeds ernstig bad geschonden, heeft men 
het nog geen twin t ig jaren later vol ledig verknoeid door de bouw van 
de gasfabriek, waarvan wi j , met alle waardering voor het door haar 
geleverde produkt, uit s tedebouwkundig oogpunt alleen maar kunnen 
hopen, dat zij er de langste tijd za l hebben geslaan. 

U I T D E G E S C H I E D E N I S V A N L E K K E R K E R K 

Over een koehandel in ,f?be cYïleerkoot" 
door A. van der Wouden 

In hel oud archief van K r i m p e n aan de Lek bevindt z ich een overeen
komst welke betrekking heeft op een handeltje, da l z ich te Lekkerkerk 
afspeelde, welke overeenkomst enige gegevens bevat, waard otn op 
te tekenen. 

Hel: was dan op den eersten auguslus 1384, en dus waarschijnlijk 
een mooie zomerdag, waarop men de behoefte gevoelt om eens een 
wande l ing te maken. E n dat gebeurde ook, want in de namiddag van 
die dag wandelden Sebastiaan Voppensz , Scoudt met Ger r i t Jansz de 
M a n , secretaris van C r i m p e n opte Leek een eindje op, zo in de r icht ing 
van Lekkerkerk. W a a r zu l len ze over gepraat hebben? O v e r het weer, 
over de zalmvisserij of was hel een ernstiger gesprek, want het was in 
de eerste tijd van de tachtig-jarige oorlog en was niet drie weken ge
leden — o p 10 ju l i — de P r ins van Oranje i n Delf t vermoord? 

Z o kwamen ze al keuvelend i n Lekkerkerk, ter hoogte van de 
Bakkerswaal en kregen ze trek i n een koele dronk. 

W e treffen hen dan aan, des achternoens, gezeten „ ten huyze van 
Jacob Leendertsz, alias in „ d e Meercoot" tot Leckerkerck, daer Gor i s 
Corne l i sz op placb te w o n e n " en zij dronken daar elk een kanne biers 
of drie. E e n mooi en dorstig weertje dus. 

Z e waren daar niet alleen, want Jan D e n t uit Vlaanderen , die in 
Lekkerkerk woonde, was er ook. Jacob Leendertsz of Lenaerlsz, de 
waard i n de Meercoot bood aan Jan D e n t een koe en een vaars te 
koop aan „en heeft die gelooft voor zes pont V l a a m s " (vergelijk: loven 
en bieden). 
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Jan had er wel zin in, maar geen voldoende contanten, doch ,,ze 
hebben malckanderen die coopmanschap toegeslaghen . De handklap 
bij koop en verkoop — ga donderdags maar eens op de markt in Gouda 
kijken — is dus niet van vandaag of gisteren. 

Jan zou met kermisse betalen, met een drinkgeld van twee rins gul
den. Want bij elke koop was een drinkgeld. 

Omdat Jan niet contant betalen kon was het wel prettig dat de 
Schout en de secretaris aanwezig waren, nu kon er van de overeen
komst een acte worden opgemaakt. 

Ui t die acte zijn nog meer gegevens te putten. De herberg, waar
schijnlijk tevens boerderij, wordt aangeduid: „daer Go ris Cornelisz op 
plach te wonen". E n die Goris Cornelisz is met recht een oude be
kende, want men kan wel aannemen dat hij dezelfde was die op 5 
maart 1560 bij de Hoge Raad een proces voerde tegen Schout en 
Heemraden van Lekkerkerk. 

Goris stelde daarbij bij deugdelijke brieven eigenaar te zijn van 
zekere Bakkerswaal of de Kulck, waaraan drie weren Iands waren 
gelegen, elk groot 18 morgen, welke door overstroming wel 6 morgen 
verminderd waren en eiste nu vermindering van de hierop rustende 
belastingen, welke eis de Hoge Raad inwilligde. 

Geheel duidelijk is dit niet. In het Quohier van de verponding van 
1562 staat nl. dat „die gemeenlantsculck voor V I £ 6 stuivers ver
huurd is aan Wi l lem Kuyne. Waarschijnlijk had het proces van Goris 
uitsluitend betrekking op de gronden nabij de Bakkerswaal en niet op 
het water van de waal. 

Vast staat, dat er in 1584 ter hoogte van de Bakkerswaal een herberg 
werd gedreven door Jan Leenaerts en in 1560 waarschijnlijk reeds door 
Goris Cornelisz. De naam „in de Meercoot" voor deze herberg is wel 
goed gekozen. Naast de aalscholvers en de eenden kan men er nu, 
bijna 400 jaar later, nog steeds meerkoeten aantreffen. 

Tot slot het volgende. Ieder die zich wel eens met geschiedkundige 
onderzoekingen bezig houdt, ervaart hoe moeilijk het is tot een afge
rond verhaal te komen. De aard der aanwezige archieven leent zich 
daar veelal niet toe en soms vindt men slechts fragmenten. 

Over de Bakkerswaal — ook een geheel andere verklaring van 
naam — is nog meer te vermelden. Ook over de omstandigheid dat er 
verschillende acten betrekking hebbend op Lekkerkerkers, voorkomen in 
het archief van Krimpen aan de Lek. Hierover dan maar een volgende 
keer. 
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^^erólag van de reió naar ^^Boióward 

op 27 en 28 juni 1956 

door Mr G. A. A. Middelberg 

Het was een gezelschap vol gespannen verwachting, dat op de 
ochtend van de 27ste juni voor het station Hollandse Spoor stond te 
wachten: — een aantal leden van Vigilate, die zich opgegeven hadden 
voor deelname aan een excursie buiten de grenzen van de provincie 
Zuid-Holland, met als hoofddoel Bolsward. 

Uitgewuifd door de voorzitter, die van zijn belangstelling blijk gaf, 
vertrok de bus, waarin reeds in Rotterdam enkele deelnemers een 
plaats gevonden hadden. 

Rijdende door de welvarende bollenstreek naderde men al spoedig 
de grens van Noordholland, en via de provinciale hoofdstad, alsmede 
de pont over het Noordzeekanaal — met een blik op de tunnelwerken •— 
voerde de rit door de schilderachtige landschappen van Kennemerland, 
naar Alkmaar. 

Hier was een eerste pleisterplaats en na het verlaten van de bus 
verspreidden de deelnemers zich in het gewirwar van straten en stegen, 
grachten en pleinen om het oog de kost aan hetgeen er van het verleden 
restte en zodoende een indruk van de charmes van de kaasstad op te 
doen. 

Men verenigde zich weer in hotel Victory, waar een welvoorziene 
koffietafel wachtte, in een zaal, welke men na enige tijd bleek te moeten 
delen met een gezelschap dames, die eveneens een heerlijk uilstapje 
maakten en wier tongen allerminst stilstonden. 

N a Alkmaar kwam men in een landschap van wijde luchten, van 
water en van ruime vlakten — juist dat, wat men zich onder Noord-
Holland voorstelt. 

De heer Van Eysinga bleek voortreffelijk op de hoogte te zijn van 
bijzonderheden betreffende de landbouw, de bouwwijze van boerderijen 
en andere bijzonderheden en hij was allerminst geneigd zijn licht onder 
de korenmaat te stellen, zodat hij niet alleen een goed leider, maar 
tevens een uitnemend mentor bleek te zijn. Dank zij zijn voorlichting 
vernam men veel over het Westfriese land, waardoorheen de bus de 
deelnemers naar de vroegere zeedijken voerde — zeedijken, die nu een 
overgang zijn geworden naar nieuw land: de Wieringermeerpolder. 
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Deze werd geheel doorkruist, terwijl men geïnteresseerd aanschouwde 
wat hier in korte tijd was ontstaan: vruchtbare met zorg bewerkte lan
derijen — nieuwe boerderij typen omringd door welverzorgde, met een 
rijkdom aan bloemen pronkende tuinen en daarnevens frisse welge 
bouwde woonkernen. 

B i j het monument op de afsluitdijk, waar men de beroemde woorden 
kan lezen, dat een volk, dat leeft, aan zijn toekomst bouwt, werd even 
gestopt om naar boven te kl immen en van het uitzicht te genieten. O n 
wil lekeur ig gingen daar ook even de ogen naar de r icht ing Fr ies land, 
waarheen men op weg was, gedreven door de belangstell ing en liefde 
voor het verleden. Daarmede evenwel niet ontrouw wordende aan de 
woorden van het monument, maar in het bewustzijn van wat i n de 
zinspreuk van het His tor i sch Genootschap van W e s t - F r i e s l a n d is uit
gedrukt „ W i e zijn voorgeslacht niet eert is zijn eigen naam niet weert . 

T o l grote vreugde van de leider, die ook na de binnenkomst i n Fries
l and z ich weer alle moeite had gegeven om zijn excursisten op de 
hoogte te brengen van het specifieke van het land , zodat men z ich du i 
delijk kon realiseren in een andere provincie, met een geheel eigen 

Ken van (le mooie plekjes in dit oude stadje 
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karakter te zijn, reed de autobus precies op de afgesproken tijd voor 
het stadhuis te Bolsward voor. 

Bij het uitstappen werd men getroffen door het rijk versierde renais-
sance-gebouw, in de jaren 1614 tot 1617 gebouwd, onder de leiding van 
de bouwmeester, kistenmaker, meubelsnijder en burgemeester Jacob 
Gijsberts, vader van Frieslands meest befaamde dichter Gijsbert Japiks 
en gelegen op een kruispunt van straten en grachten, waar zich het 
belangrijkste leven van de stad afspeelt. Zoals men bij dit stadhuis 
in het centrum van de stad was, zo kwam men bier ook in het hart 
van de geschiedenis, waarvan zeer veel in het gebouw getuigt, niet 
alleen de voorwerpen die er een plaats hebben gevonden, maar ook 
door wat men vernam uit de mond van hen, die er thans werken en hun 
taak vinden. 

In de eerste plaats de burgemeester, de heer J. G . S. Bruinsma, die 
de deelnemers, die zich in de raadzaal verzameld hadden, toesprak. 
Omringd door het wondermooie interieur (in 1953 met zorg gerestau
reerd), waarin in het bijzonder de schouw en de toegangspoort, ook al 
van de hand van Jacob Gijsberts opvallen, voerde hij, na welgekozen 
welkomstwoorden zijn bezoekers in 
in de geschiedenis van zijn stad. 

Een geschiedenis, die teruggaat 
tot de verre nevelachtige tijden, 
waarover men alleen maar onder
richt wordt door bodemvondsten; 
die in de middeleeuwen — gunstig 
als de stad was gelegen aan de 
kruising van vaarten en nabij de 
Middelzee — er eene was van een 
bloeiende handelsstad, lid van de 
Hanze; maar waarin ook tijd en van 
verwarring en omwentelingen zijn 
voorgekomen, zoals de twisten in de 
13e eeuw, — welke er toe noopten, 
onder medewerking van de prediker 
Brugman, het stadsrecht vast te leg
gen, — de reformatie en de Franse 
tijd; door al die tijden heen de ge

schiedenis, Van een stad, die Steeds Het stadhuis te Bolsward 
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geweest is het centrum en de marktplaats van het agrarische leven in de 
Z . W . hoek van Friesland. Tengevolge van de structuurwijzigingen 
sedert de 17e en 18e eeuw werd dit wel de voornaamste basis van de 
welvaart. 

Niet zonder trots vermeldde de burgemeester, dat Bolsward in deze 
lange geschiedenis tijden heeft gekend, dat hel een centrum van kunst
zinnige activiteit was, zoals o.m. blijkt uit de graveurs (Pieter Taillé •— 
van Munninkhuizen) en de zilversmeden (Claas Baerdt Lolle Jeltes) 
uit deze stad afkomstig en die er woonden en werkten. 

Nadat de heer Van Eysinga woorden van dank bad gesproken, 
volgde de bezichtiging van het stadhuis en bet in de bovenverdiepingen 
daarvan zich bevindende historische museum, waarbij men rondgeleid 
werd door de burgemeester en de beer W . H . Keikes van de provinciale 
inspectie van de archieven. Geboeid en geïnteresseerd luisterde en keek 
men naar al het geen hier bijeen was gebracht en dat als het ware het 
door de burgemeester gesprokene illustreerde, documenten en meubelen, 
gravures van Bolsward's zonen, schilderijen en plaatselijk zilverwerk. 

N a deze rondgang vergastte het gemeentebestuur de bezoekers uit 
Zuid-Holland op een apéritief en dankbaar gestemd nam men toen het 
uur van scheiden daar was, afscheid van het gastvrije gemeentehuis 
om zich naar het hotel te begeven. 

Gesterkt door een voortreffelijk en onder gezellig gekout veroberd 
maal werd na het eten naar een van de andere voorname beziens
waardigheden in de vredige avondstemming gewandeld. Voor de deel
nemers aan de excursie stonden nl. de deuren van de Hervormde kerk, 
de aloude Martinikerk, open en men rangschikte zich op de banken 
om de harmonieuze klanken, die de organist aan het uit 1781 stammen
de orgel ontlokte, te beluisteren. Gedurende deze muziek liet menigeen 
zijn ogen wel eens langs de slanke zuilen omhoog gaan om te genieten 
van de fraaie verhoudingen van het grotendeels uit de 15e eeuw stam
mende machtige bouwwerk, dat na restauratie in nieuwe luister prijkt. 

Nader in onderdelen kon men dit alles bewonderen bij een rond
leiding met van de zijde van het kerkbestuur gegeven explicatie en 
zodoende kon men zich vermeien in het wonderlijk mooie houtsnijwerk 
van de gotische koorbanken, omstreeks 1490 vervaardigd en van de 
rijkbewerkte preekstoel uit 1662, een specimen van de kunstzinnige am-
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bachtsbeoefening door meubelmakers en houtsnijders in het op kunst
zinnig gebied actieve Bolsward van de Gouden Eeuw. 

Op het bezoek aan de kerk volgde een ontvangst in de nieuwe 
voogdenkamer van het St. Anthony-Gasthuis met het weeshuis en het 
Hendrik Nanneshof, één van de drie belangrijke stichtingen van wel
dadigheid, die als rotsen in de branding eeuwen lang ten bate van de 
Bolswarder burgers hebben bestaan. Hier was „Bolsward's Historie 
gastheer en namens deze vereniging werden goede woorden van wel
kom gesproken tot de deelnemers en hun gastheren, rondom met 
bloemen uit de tuin getooide tafeltjes gezeten. Het aangeboden kopje 
koffie liet men zich best smaken, en intussen vertelde de heer Keikes 
het een en ander van de geschiedenis en de betekenis van de stichting, 
binnen wier muren men bijeen was. Gewapend met de juist verworven 
kennis, werd vervolgens het uit de l8e eeuw stammende en voor die 
tijd royaal opgezette gebouw met de daarbij behorende idyllische tuin 
bezichtigd, waarbij men ook werd gevoerd in de oude voogdenkamer, 
met geschilderde taferelen op de wanden uit de tijd van de bouw en 
waarbij men zelfs enkele kamers van de bewoners kon betreden. 

Tezamen met de Bolswardse gastheren wandelde men naar het hotel 
De Wijnberg, het onderdak voor de deelnemers, om daar nog enige 
tijd bijeen te zijn, voordat ieder successievelijk zijn legerstede opzocht. 

Gesterkt door een goed ontbijt en na nog een korter of langer wande
lingetje door de straten en langs de grachten van de vriendelijke stad 
te hebben gemaakt; na nog eens hier en daar een gevel en een mooi 
stadsbeeld bewonderd te hebben, na ook nog souvenirs en andere zaken 
te hebben ingekocht, verzamelde men zich op het aangegeven uur om 
de bus weer te bestijgen en de terugreis te aanvaarden. Het eerste doel 
op deze terugreis was Kampen, maar voor men deze stad had bereikt, 
had men, dank zij de voortreffelijke kennis van de heer Van Eysinga, 
die niet moede werd voortdurend explicatie te geven, een massa interes
sants gezien. Allereerst de reis over Sneek en de Lemmer naar de 
Noordoostpolder, waarbij men allerlei vernam over de bijzonderheden 
van dit deel van Friesland, zoals de boerderijen, de waterwegen, de 
landbouwkundige toestand en het karakteristieke van steden en dorpen. 
En daarna de tocht door de Noordoostpolder, naar Emmeleroord, waar 
het dank zij de marktdag zo vol was, dal het gezelschap er de voorkeur 
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aan gaf maar niet uit de bus te stappen en men volstond met een rond
rit door de fraai aangelegde nieuwe — men zou baast zeggen •— stad. 
In stede van een oponthoud aldaar reed men door naar Schokland, 
waar een bezoek werd gebracht aan het in het oude kerkje onder
gebrachte museum van vondsten bij de drooglegging van de Zuiderzee 
gedaan. W e l niemand zal, bij de kennismaking met het hier geëxpo
seerde materiaal, stille getuigen van het dagelijkse leven van vele 
eeuwen, deze beslissing betreurd hebben. 

In de Stadsherberg te Kampen, de stad, die men bij de nadering in 
haar volle glorie in de bocht van de IJssel zag liggen, wachtte een 
warme lunch de deelnemers op. Deze laatste gelegenheid, dat men aan 
tafel verenigd was, werd niet ongebruikt gelaten om de organisatoren 
de heren Verburg en van Eysinga voor de voortreffelijke wijze waarop 
deze dagen waren georganiseerd, welgemeende dank te zeggen. 

Maar hel uitspreken van deze woorden betekende nog niet, dat er 
een einde was gekomen aan alles, wat er te genieten viel. Immers, na 
de maaltijd zou nog het bezoek aan Kampen plaats hebben. Allereerst 
begaven de deelnemers zich naar het aloude raadhuis, waar men in de 
rechtzaal, tevens vergaderzaal van schepenen en raden, door het ge
meentebestuur in de persoon van de burgemeester, de heer Dr. W . P. 
Berghuis en de gemeentearchivaris, de heer J. Don werd ontvangen. 
Wonderlijk en boeiend was de sfeer in deze zaal uit 1543. met zijn 
prachtig schepengestoelle van de schrijnwerker Meester Vrederichs, en 
de wondermooie schouw van Colijn de Nole uit Kamerijk, twee prach
tige getuigen van de rijkdom en de trots van wat eens een van onze 
machtige koopsteden was, die tegenover het Hanzeverbond een eigen 
politiek durfde te voeren. 

Door de exploitatie, die werd gegeven, kon men zich in de details 
van alle in de zaal aanwezige kostelijke en fraaie zaken verdiepen. 
Aansluitend aan dit bezoek aan het oudste gedeelte van het raadhuis 
werd ook nog het nieuwere gedeelte, het voormalige Stadswijnhuis — 
met de prachtige collectie schilderijen van alle leden van het Oranjehuis 
bezocht. Vervolgens begaf men zich, onder de Nieuwe Toren, door 
Vingbooms gebouwd, door naar de Broederpoort om daar de onder
gebrachte collectie van het Stedelijk museum te bezichtigen. Men trof 
hier velerlei aan, waarvoor men slechts dankbaarheid kan gevoelen, 
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dat Kei waardig gekeurd werd om behouden te blijven en de herinne
ring aan het verleden levendig te houden, schilderijen, platen, zilver
werk, porcelein, klederdrachten en gebruiksvoorwerpen. Gaarne ver
wijlde men in deze omgeving, die getuigde van toegewijde zorg voor 
het behoud van zaken, welke in het verleden met liefde voor de schone 
vorm werden gewrocht. 

De rondgang door de stad leidde vervolgens langs grachten en 
fraaie stadsgezichten naar een andere oude wachter uit middeleeuwse 
omwalling, naar de Koornmarktpoort. Ook hier was een expositie inge
richt en wel van hedendaagse Overijsselse beeldende kunst, een ex
positie, die helaas niet onverdeeld de bewondering had van alle leden 
van het zo geheel op de oudere kunst en op de geschiedenis ingestelde 
gezelschap. Toch mag men dankbaar zijn, dat de stad Kampen niet 
alleen de kunstenaars van vergane eeuwen in ere houdt, maar ook hen, 
die in de tegenwoordige tijd met penseel, tekenstift en beitel uiting 
willen geven aan hetgeen er aan kunstzinnige scheppingsdrang, met 
alle problematiek aan de moderne lijd daaraan verbonden, leeft. 

Ook aan deze wandeling door de stad, die ondanks het feit, dat zij 
vele eeuwen van verval heeft gekend, toch — ook nu er tijden van 
nieuwe bloei zijn aangebroken — haar waardige en voorname allure 
heeft weten te behouden, kwam een einde. Toen moest onherroepelijk 
de terugtocht naar Zuid-Holland worden aanvaard en langs de Zuider-
zee-straatweg, door de lachende Gelderse dreven, voerde de bus in 
snelle vaart de deelnemers weer naar hun woonsteden. Op de Amers-
foortse Berg werd nog even gepleisterd om de benen wat te vertreden 
en vandaar ging het in één ruk naar de plaats van vertrek, waar men 
in de vroege avond, voldaan en verrijkt met vele nieuwe indrukken, 
arriveerde. 



R E K E N I N G E N V E R A N T W O O R D I N G O V E R H E T J A A R 1956 

B A T E N : 

Contributies gewone leden: 
ontvangen: 406 x ƒ 5,— ƒ 2.050,— 

54 x ƒ 5,75 (Genootschap Delfia 
Batavorum wegens gecombineerde 
lidmaatschappen) ,, 202,50 

11 x ƒ 5,75 (Fonds Goudse Glazen 
wegens gecombineerde lidmaat
schappen) ƒ 4 1 , 2 5 
nog te ontvangen 1,25 

„ 40 — 
nog te ontvangen: 

5 x ƒ 5 — 
l x ƒ 1,25 (Fonds Goudse Glazen) ,, 26,25 

ƒ 2.298,75 

Confrihufies buitengewone, leden: 
ontvangen: 62 x ƒ 25,— / l - 5 5 ° > — 

24 x „ 15,— , 560,— 
1 x „ 100,— 100,— 

,, 2.010,— 
Nagekomen contributie over 1955 15>— 
Opbrengst kaarten van Holland ,, 3'>5' 
Opbrengst Bundels Zuid-Hollandse Studiën 1, 11 en / V • ,, 26,34 
Opbrengst boek ,,Historische Beschrijving van Gouderak ' . ,, 24,— 
Opbrengst diverse publicaties 20,— 
Intrest: Rijkspostspaarbank ƒ 60,28 

Nutsspaarbank , 76,62 
„ 136,90 

L A S T E N : 

Mededelingenblad en circulaires ƒ 2.383.39 
151,81 
870,88 

20,— 
33 — 
17,60 

1.085,62 

Bestuurs- en administratiekosten 
Vergaderingen en excursies 
Contributies 
Aankoop boek ,,Hislorische Beschrijving van Gouderak' 
Algemene kosten 
Storting in Reservefonds Publicatiën 

ƒ 4-562,50 

B A L A N S P E R 31 D E C E M B E R 1956. 

Rijk spostspaarbank ƒ 2,572-45 
Nutsspaarbank ,, 5.662.68 
Postcheque- en Girodienst . . - ,, 277,25 
Kas , 25,05 
Voorraad Publicaties 1,— 
Debiteuren ,, 26,25 
Kosten uit te geven boek De Jong over Voorne 7,85 

ƒ 4-562,50 

Vooruit ontvangen contributies 1957 ƒ 156,— 
Crediteuren ,, 162,94 
Boekje ,,De Watersnoden' enz ,, 34,15 
Reservefonds Publicaties ,,6.111,50 
Reisfonds 107.90 

ƒ 6.572.49 ƒ 6.572.49 
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