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'EDe torenwackterókweótie te Vlaardingen^ 

In het jaar 1909 

door C . Pos tma 

Gedurende de eeuwen, dat V laa rd ings visserij en koopvaardij bepa

lend waren voor de bloei der stad, deed de kerktoren dienst als een 

baken voor de zeeman. O p de torentrans stonden overdag enige mannen 

en tuurden over de M a a s om de nadering der buizen onmiddell i jk 

te rapporteren, terwijl 's nacbts de scbepen voor de haven werden 

gepraaid. 
T o e n de toren door de grote stadsbrand i n 1574 zwaar was bescha

d igd werden dan ook terstond maatregelen genomen om de nodige 
gelden bijeen te brengen om de reparatiewerkzaamheden te kunnen 
betalen, aangezien „ sonde r 't behulp van dien (toren) eenige schepen 
sonderlinge i n 't innekomen van der M a s e souden mogen komen te 
pericliteren ende vergaan. . ." D e vroedschap hief daartoe o.m. een 
toeslag op elke ton bier om uit de opbrengst van deze belasting de 
toren, "een goede en veste baecken i n 't uyt ende inne seylen v a n de 
M a s e op de Ieidinge en diepte van de stroomen en het schouwen van 
de diepte en droogte", te laten restaureren. He t doel werd bereikt en 
tot 1743 deed de toren weer dienst als baken en uitkijkpost. In het 
laatstgenoemde jaar moest hij echter wegens verregaande bouwva l l ig 
he id worden afgebroken, doch de diensten, die de stenen reus aan de 
scheepvaart bewees, maakten hem onmisbaar, zodat reeds het volgende 
jaar een nieuwe toren gereed k w a m . 

D e rapportage heeft i n onze ogen wel l ich t een sterk folkloristisch 
karakter, doch oudtijds was ze geheel economisch gericht. D e reder 
had er immers belang bij zo spoedig mogelijk te weten, wanneer 
zijn schepen voor de w a l zouden l iggen. H i j kon dan maatregelen 
nemen om direct na het b innenlopen v a n zijn schip de vangst te 
lossen. Bovendien bestond de mogelijkheid de familieleden der op
varenden van de aankomst der schepen tijdig op de hoogte te stellen. 

N i e t alleen de Vlaa rd ingse reders maakten aanvankelijk van de 
diensten der torenwachters gebruik, ook de koopvaardijreders te 

3 7 



Rotterdam en Schiedam betaalden jaarlijks een bedrag om spoedig 
van de nadering hunner schepen op de hoogte te worden gesteld. 

Voer een Vlaardingse logger het Goereese gat binnen, dan werd 
een rode bal gehesen, een blauwe — wanneer een schip via de Maas 
binnenliep. N a het graven van de Waterweg was het laatste onder
scheid niet meer van belang en kondigde een rode bal een Vlaardingse 
logger, een blauwe bal een hulpstomer of motorschip en een kegel 
een stoomschip aan. Het seinenstelsel werd evenwel naar behoefte 
veranderd, zodat het niet geheel te reconstrueren is (?). Aanvankelijk 
kondigde de torenwachter de nadering van visserschepen uit andere 
plaatsen niet aan, doch later was dit wel het geval, namelijk door 
middel van een gele bal. Ook werd jarenlang de Vlaardingse vlag 
op de toren geplaatst, wanneer er verse vis op de markt was en een 
Oranjevlag gehesen ingeval er afslag zou worden gehouden. 

Toen in 1884 de torenwachters de beschikking kregen over een 
telefoontoestel, ging de romantiek van dit ambt grotendeels verloren. 
Ook de telegraaf verminderde aanzienlijk de betekenis van deze oude 
Vlaardingse rapportage. Bovendien beschikte het bestuur van de 
afdeling Vlaardingen van de Vereeniging ter bevordering van vis-
scherij, handel en nijverheid, opgericht in 1894 , dat als werkgever van 
de torenwachters optrad, na de eerste Wereldoorlog over een eigen 
telefoonlijn tussen Hoek van Holland en Vlaardingen en het maakte 
bovendien gebruik van de berichtendienst van L . Smit & Co s sleep
dienst en N V . Dirkzwager's Scheepsagentuur. 

H E T ONTSTAAN DER K W E S T I E ZN 1 9 0 8 
Rond het hiervoor omschreven vredige ambt van torenwachter was 

evenwel in de jaren 1 9 0 8 tot en met 1 9 1 0 veel rumoer en deining. 
W a t was er gebeurd? Op 13 augustus 1 9 0 8 overleed plotseling de 
torenwachter, tevens conciërge van het afslaglokaal Jan Storm 1 ) , een 
sympathiek en alom geliefd man. Het bestuur van de Vereeniging ter 
bevordering van visscherij, handel en nijverheid besloot in zijn ver
gadering van 2 7 augustus 1 9 0 8 niet direct in de vacature te voorzien 
om de op zee varende gegadigden in de gelegenheid te stellen na de 
haringteelt te solliciteren. Eerst 3 december d.a.v. werden door de 
voorzitter de namen van 18 sollicitanten voorgelezen, waaruit het 
bestuur, ten behoeve van de ledenvergadering, een aanbevelingslijst 

!) G e k Vlaardingen 23 juli 1844. tr. Mar ia Brouwer. 
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samenstelde. Ui t deze voordracht: P . van Rijn, P . Schouten, P. 
Woensdregt, J. Koster en P. Storm, koos de ledenvergadering met 
30 stemmen Pieter Woensdregt 2 ) , schipper hij de rederij Joost Pot. 
De tegenkandidaat van Woensdregt was Paulus Storm, op wie 13 
stemmen werden uitgebracht. 

Om de nieuwbenoemde torenwachter een zeeman in hart en nieren 
te noemen behoefde men slechts zijn staat van dienst door te lezen: 
leeftijd 53 jaar, waarvan 45 jaren (I) zeevarend, eerst als afhouder 
en later, gedurende 27 jaar, schipper bij Joost P o t 3 ) . Slechts korte 
tijd was Woensdregt in functie, aangezien hij op 16 maart 1909 
overleed. 

Wederom moest het bestuur van de Vereeniging ter bevordering 
van visscherij, handel en nijverheid een voordracht maken uit de rij 
van sollicitanten, met name Gerrit van Noord, Jan Koster, Jacob Seen, 
Pieter van Rijn, Cornelis Storm, Gerrit Sebel, allen schippers, Paulus 
Storm, kuiper, Alewijn van der Valk, vletterman, vroeger 18 jaar 
schipper, H . Oostveen, stuurman, vroeger één jaar schipper en P. 
Schouten, matroos 4 ) . De ledenvergadering kon op 21 april 1909 keus 
maken uit de volgende kandidaten: Van Rijn, Storm, Schouten en 
Koster. Gekozen werd Paulus Storm, 33 jaar oud, van beroep kuiper, 
en zoon van de overleden torenwachter Jan Storm 5 ) . 

De uitslag van deze verkiezing werd de directe aanleiding tot een 
langdurig gekrakeel onder de Vlaardingse vissers, waarbij het bestuur 
van de Vereeniging ter bevordering van visscherij, handel en nijver
heid zich dikwijls afvroeg, welke belangen hun leden nog hadden bij 
de verouderde vorm van rapportage. 

Reeds op 2 april 1909, bijna drie weken vóór de benoeming van 
de torenwachter P . Storm, werd in de vergadering van de vissersver
eniging ,,Konin,gin Wilhelmina" een brief V o o r g e l e z e n , welke is 
verzonden aan de reederij om bij het benoemen van een torenkijker de 
keuse te doen vallen op een zeeman, als passend bij dat beroep." Men 

2) Geb. Vlaardingen 23 febr. 1852. 
3) Arcbief Vereeniging ter bevordering van visscberij. bandel en nijverheid, ingekomen 

en minuten van uitgaande stukken. 5 dec. 1908. 
4) Arcbief Vereeniging ter bevordering van visscherij, handel en nijverheid, ingekomen 

en minuten van uitgaande stukken. 30 mrt. 1909. 
5) Paulus Storm, geb. Vlaardingen 25 juli 1875, overi. ald. 19 juni 1952, tr. 1. 

Margaretha van Vliet, overi. 23 sept. 1910, tr. 2. Vlaardingen 19 juli 1912 Neeltje 
van Minnen. 
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vermoedde toen reeds, dat Storm zou worden benoemd en wel door 
de stemmen van de vele baringhandelaren, die op de vergadering 
aanwezig waren. De laatste conclusie is gebaseerd op de brief van het 
bestuur van de vereniging "Koningin Wilhelmina" aan de reder A . 
IJzermans, voorzitter van de Vereeniging ter bevordering van visscherij, 
handel en nijverheid de dato 2 3 april 1909 , waarin uitdrukkelijk wordt 
vermeld, "dat wanneer meer ieden-reeders ter vergadering waren ge
weest, de uitslag wel aan ons verzoek had beantwoord." De vissers 
verzochten de heer IJzermans daarom een herstemming door reders, 
daar zij wel begrepen, dat de haringhandelaren zich eerder tot een 
kuiper dan tot een visser voelden aangetrokken. 

"KONINGIN WILHELMINA" 

De Vlaardingsche visschersvereeniging "Koningin Wilhelmina , 
gevestigd op Christelijke grondslag, werd 13 december 1 8 9 3 opge
richt. Het initiatief daartoe was genomen door de reder H . Steen
man 6 ) , eigenaar van één logger. De leden waren zeer matig in hun 
eisen en stelden zich volgens de statuten ten doel: "langs een zoo-
danigen weg, als in overeenstemming is met haren grondslag, de be
langen der zeevisschers en die der zeevisscherij in het algemeen te 
bevorderen" (Zie bijlage). Ui t de notulen der vergaderingen blijkt o.m., 
dat de leden van deze vereniging de reder wilden blijven zien als hun 
beschermer, wakend over bun wel en wee. Het bestuur plaatste bij
voorbeeld ter gelegenheid van de jaarwisseling gewoonlijk een adver
tentie, waarin "heeren reeders en kooplieden (en) al hare leden en 
begunstigers alhier . . ." veel heil en zegen werden toegewenst. 

De Vlaardingse vissers, voor zover leden van "Koningin Wilhelmina , 
maakten zich, na van de spanning rond de komende torenwachters-
benoeming kennis te hebben genomen, tijdens de vergadering van 16 
april 1 9 0 9 daarom dermate kwaad, dat de voorzitter, W . Boog, het 
lid J. v. d. Velden opdroeg "onze vereeniging los te maken van het 
lidmaatschap van de Vereeniging ter Bevordering der Ned. Visscherij 
en het Bureau van Sociale Adviezen 7 ) , als zijnde gebleken, dat zij 
voor ons van geen nut zijn". Er schijnt daarna door het bestuur van 

6) G e k D e n Helder 51 okt. 1 8 5 8 . 
') Waarschijnlijk wordt hiermede bedoeld het Bureau voor Arbeidersrecht, opgericht 

door de Vlaardingsche Bestuurdcrsbond in 1 9 0 8 . 
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"Koningin Wilhelmina" een commissie benoemd te z i jn 8 ) , die Pieter 
van Rijn en Gerrit Sebel, voorzitter van de zeevissersvereniging "Vrede 
en Welvaart", namens de Vlaardingse vissers aanstelde tot toren
wachters. Bovendien besloten de leden op 24 april 1909 "de huidige 
torenkijkers geheel te negeeren als bombroodwinners, als protest tegen 
de benoeming van een niet-zeevarende . . . 9 ) . 

GEDRANG OP DE TOREN 

Het corps torenwachters was dus in 1909 vijf man sterk, drie ontvin
gen hun directieven van het bestuur van de Vereeniging ter bevor
dering van visscherij, handel en nijverheid en twee van het bestuur 
der vissersvereniging "Koningin Wilhelmina". Het bestuur van de 
Vereeniging ter bevordering van visscherij, handel en nijverheid sprak 
van de "kwestie torenkijker" en zocht naarstig naar een oplossing van 
het probleem. Op 8 mei 1909 werd daartoe de torenwachter-conciërge 
C . Baas in de vergadering geroepen en opgedragen de torenwachters
commissie van de vereniging "Koningin Wilhelmina" zo te bewerken, 
dat ze een voordracht van twee personen zou maken, waaruit het 
bestuur der Vereeniging ter bevordering van visscherij, handel en 
nijverheid dan een vierde torenwachter kon benoemen. De reder B. Pot 
zou het lid van "Koningin Wilhelmina" J. v. d. Velden in deze zin 
beïnvloeden. 

Deze geheime diplomatie wierp geen vrucht af. De leden van de 
vissersvereniging "Koningin Wilhelmina" volhardden in hun Prin-
zipienreiterei en het bestuur van de Vereeniging ter bevordering van 
visscherij, handel en nijverheid besloot, in de hoop op een redelijke 
oplossing van het geschil, te confereren met een deputatie van de 
vissersvereniging "Vrede en Welvaart", die als woordvoerder had aan
gewezen de Vlaardinger Wi l lem Drop. 

WILLEM DROP 
Merkwaardig is het optreden van het latere Tweede Kamerlid W i l 

lem Drop in deze kwestie, eerst als woordvoerder van "Vrede en W e l 
vaart" en daarna als adviseur van het college van burgemeester en 

8) Archief Vereeniging ter bevordering van visscherij, handel en nijverheid, notulen 
bestuursvergadering 8 mei 1909. 

9) Nieuwe Vlaardingsche Courant, 28 april 1909. 

41 



wethouders. W i l l e m D r o p was i n 1 8 8 0 alhier geboren als zoon van 
een arbeider van de meelfabriek. N a d a t hij achtereenvolgens als koffie-
en zaagjongen", kuiper en haringpakker kennis had gemaakt met de 
arbeidstoestanden i n die jaren, werd hij door zi jn kennis van zaken 
en grote belangstell ing voor de sociale problemen van zijn tijd i n 
1908 benoemd tol bezoldigd bestuurder van de pas opgerichte lan
delijke organisatie van houtbewerkers. D e jonge W i l l e m D r o p gold 
i n de jaren, waa r in de torenwachterskwestie i n het teken van de plaat
selijke belangstell ing stond, reeds als een gezaghebbend man 1 0 ) . 

CONFERENTIE 

Tijdens de conferentie op 2 9 mei 1 9 0 9 met het bestuur van de 
Vereenig ing ter bevordering van visscherij, handel en nijverheid werd 
door W i l l e m D r o p voorgesteld: de door het bestuur van " K o n i n g i n 
W i l h e l m i n a " benoemde torenwachters te voegen bij het reeds bestaande 
drietal tot na het einde van de haringteelt om daarna opnieuw de 
zaak te bespreken en haar dan, zo mogelijk, definitief te regelen. E e n 
der bestuursleden van de Vereen ig ing ter bevordering van visscherij, 
handel en nijverheid stelde nog voor eenvoudig één v a n de twee nieuwe 
torenwachters te schrappen en daarna het getal op vier te brengen. 
E e n oplossing werd niet gevonden, wat ook niet de directe bedoeling 
van dit onderhoud was. 

" V R E D E E N W E L V A A R T " 

D e Vlaa rd ingsche zeevisschersvereeniging "Vrede en W e l v a a r t " 
werd 2 7 december 1905 opgericht H e t init iat ief daartoe was ge
nomen door de Christel i jke onderwijzer en handelaar i n muziekinstru
menten Hendr ik van der L i n d e 1 2 ) , die begaan was met het lot en de 

1 0 ) W . Drop was secretaris van de kuipersvakvereniging en redacteur van liet vakblad 
"Vrede en Welvaart". H i j werd 12 maal kandidaat gesteld voor de Vlaardingse 
gemeenteraad, docb nimmer gekozen, was later l id van de commissie voor sociale 
verzekering, bestuurslid van de Arbeidersgemeenschap der Woodbrookers, l id van 
de gemeenteraad van Rotterdam en sedert 1925 lid van de Tweede Kamer. W a s een 
religieus-socialist. Overleden te Rotterdam 10 maart 1 9 5 9 . Zie ook W . H . Vliegen, 
Die onze kracht ontwaken deed, derde deel, blz. 4 5 9 — 4 6 1 en "Voorwaarts", 10 
maart 1 9 3 9 . 

l x ) D e soc. dem. vereniging "Eendracht maakt Macht", opgericht in 1904 was intussen 
ontbonden. 

1 2 ) Geb. Ambt-VoIIenhove 23 febr. 1867 . 
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onmacht der zeelieden tijdens een felle loonstrijd, waar in de water
schout als arbiter optrad tussen reders en vissers. V a n der L i n d e , die 
geen socialist was, w i lde strijden tegen "conservatisme, vooroordeel en 
kapitalisme". D e leden van "Vrede en W e l v a a r t " wensten "eene 
organisatie i n democratische r ichting, doch niet sociaal-democratisch". 
He t aantal leden bedroeg aanvankelijk slechts 2 0 en de N i e u w e V l a a r 
dingsche Courant , waarvan de directeur, tevens reder, de vereniging 
niet zo welgezind was, deelde daarom zuurzoet mede, dat de heer 
V a n der L i n d e bij de oprichting der vereniging de hoop had uitge
sproken, dat ze geen "Eintagsfl iege" zou z i j n 1 3 ) . H e t doel dezer 
vereniging was: "Vrede en welvaart bevorderen onder zeevisschers 
door lezingen, vergaderingen, verstandelijk ontwikkelen. Vakbe langen 
bestuderen en misbruiken opsporen." T o t voorzitter werd benoemd G . 
Benjert, secretaris was Jac. den Breems 1 4 ) . 

D e auctor intellectualis van "Vrede en W e l v a a r t " , Hendr ik van 
der L i n d e , die kort na de opricht ing tot ere-voorzitter werd benoemd, 
gaf i n 1 9 0 6 een brochure uit, getiteld: " D e Monster ro l" , gedrukt en 
verschenen bij de firma V e r b o o m alhier, waarvan de directeur tevens 
D e Goedkoope Vlaard ingsche Couran t uitgaf. Deze krant verscheen 
i n de jaren 1901 — 1 9 1 7 en voerde dikwijls een felle pennestrijd met de 
liberale N i e u w e Vlaard ingsche Courant . D e uitgever, C . V e r b o o m l s ) 
was ook voorzitter van de afdeling V l a a r d i n g e n van de vereniging van 
Chris ten-Democraten 1 6 ) . 

In de voornoemde brochure beschreef de onderwijzer V a n der 
L i n d e enkele misstanden aan boord der loggers, waar dikwijls twaalf 
man i n acht vaste kooien moesten slapen en het eten van „meerde re 
personen uit één bak" geen uitzondering was. D i k w i j l s verkeerden 
de schepen in zeer slechte conditie, zoals een Scheveningse logger, 
waarvoor ru im 2 5 . 0 0 0 pennetjes nodig waren om de wormgaatjes te 
stoppen. V e e l ergernis kwam voort uit het feit, dat een groot aantal 
zeelieden, de "pro le ta r ië rs onder ons zeevolk, slechts werk vond van 
Buisjesdag tot 't afsnijden" en i n die periode "op zijn gunstigst 
ƒ 2 4 1 . — verdiende" 1 7 ) . T y p i s c h is verder de verzuchting i n de bro-

1 3 ) In 1 9 0 6 bedroeg Kef ledenaantal 2 4 3 , waaronder 3 reders als "begunstigers". 
1 4 ) In 1 9 0 9 was G . Sebel voorzitter. 
1 5 ) Cornelis Verboom, geb. Gouderak 3 0 jan. 1874 , overi. Vlaardinger-Ambacbt 27 jan. 

1 9 4 0 . 
l e ) Goedkoope VI . Courant, . 5 mei 1 9 0 9 . 
1 7 ) H . v. d. Linde, D e Monsterrol, (Vlaardingen, 1906) . 
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chure: "Is nu dat goud bestemd voor reeders, kantoorbedienden, bazen, 
natte kuipers en dergelijken?" De voornoemden scbenen in de ogen der 
vissers tezamen een clan te vormen, waaraan de revenuen der visserij 
toevielen. 

G E M E E N T E Z A A K 

Intussen beschouwden de torenwachters Van Rijn en Sebel hun 
compagnonschap als gevestigd. Ondanks al de onrust, die vanwege 
bun aanstelling door de vissersvereniging "Koningin Wilhelmina was 
veroorzaakt, gingen zij tezamen recht op hun doel af. Toen de teelt 
was begonnen, konden zij echter de toren, eigendom der gemeente 
Vlaardingen, niet beklimmen. Zij wisten hun bedrijf toch draaiende 
te houden zonder deze hoge uitkijkpost, waarom zij de volgende af
spraak met de rapportagedienst van de firma Smit & Co. te Hoek 
van Holland maakten. De firma Smit zou de binnenkomst van iedere 
logger telefonisch doorgeven aan de buffetjuffrouw van het koffiehuis 
"De Maas" op het Westerhavenhoofd te Vlaardingen, waar één van 
de twee "illegale" torenwachters steeds aanwezig zou zijn om na ont
vangst van het bericht dit onmiddellijk door te geven aan de familie
leden der bemanning. 

De klanten van Van Rijn en Sebel waren, zoals reeds opgemerkt, 
niet de reders, doch alleen de burgers. V a n de 1100 familieleden der 
opvarenden, behoorden niet minder dan 900 tot hun clientèle. 

In de practijk bleek echter spoedig, dat deze toestand niet houdbaar 
was. Van Rijn en Sebel vroegen derhalve aan hel gemeentebestuur 
vergunning om de toren te mogen betreden. Hiermede kwam de kwestie 
in een nieuwe fase, waarin de gemeenteraad uitspraak moest doen. 

De zaak was een exceptie. Het raadslid A . Hoogendijk pleitte voor 
Van Rijn en Sebel door op te merken, dat "het beroep van lorenkijker 
eene van de weinige betrekkingen te land is, die door een visscherman 
kunnen uitgeoefend worden", maar vreesde, dat vele onaangenaamhe
den uit de nieuwe status zouden kunnen voortvloeien. Daarom stelde 
dit raadslid voor het college van burgemeester en wethouders te laten 
beslissen. Andere raadsleden vreesden zelfs voor vechtpartijen. Het 
raadslid A . Hoogerwerf werd lyrisch en waagde de veronderstelling, 
"dat wanneer de torenkijkers boven, buiten het alledaagsche kleine 
gedoe daar beneden zijn, een verbroedering zal ontstaan' . De voorzitter 
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van de raad, burgemeester P. Pruis, wilde geen risico lopen en ge
loofde, dat de verbroedering beter vóór dan op den toren kan plaats 
hebben en adviseerde daarom het voorstel-Hoogendijk aan te nemen. 
Aldus geschiedde. 

Het college van burgemeester en wethouders werd door het voor
melde raadsbesluit belast met het zoeken naar een oplossing voor de 
torenwachterskwestie. Aangezien de in dienst zijnde wachters hoogst
waarschijnlijk geen vergunning om de toren te mogen beklimmen voor 
het uitoefenen van hun ambtsbezigheden aan het gemeentebestuur 
hadden gevraagd, en dit stilzwijgend was toegestaan, voelde het col
lege van burgemeester en wethouders zich wellicht te weinig zeker, om 
bij gebrek aan een precedent, té posi tief op te treden 1 8 ) . De zaak 
bleef zwevend. Bij een bespreking met de torenwachters op 28 juli 1909, 
waarbij tevens de meergenoemde Wil lem Drop, in zijn kwaliteit van 
secretaris der vereniging van houtbewerkers, "onder geheimhouding 
was toegelaten, verzocht de burgemeester aan Van Rijn en Sebel of 
een van tweeën zich wilde terugtrekken, in welk geval alle kans be
stond, dat de andere als vierde torenwachter zou worden aangesteld. 
Van Rijn achtte dit niet elegant ten opzichte van de zeelieden, die 
hem hadden benoemd, terwijl Sebel de beslissing daaromtrent wilde 
overlaten aan de afdeling Vlaardingen van de Vereeniging ter bevor
dering van visscherij, handel en nijverheid. 

ONOPGELOST 

Op 3 augustus 1909 zonden burgemeester en wethouders alle stukken 
betreffende de lopende kwestie om advies aan het bestuur van de 
Vereeniging ter bevordering van visscherij, handel en nijverheid, dat 
hiermede nolens volens met het zoeken naar een oplossing werd belast. 

Ui t de notulen van de vergadering van de vereniging "Koningin 
Wilhelmina" van 21 december 1909 blijkt, dat er een breuk was ont
staan tussen de vakverenigingen "Koningin Wilhelmina" en "Vrede 
en Welvaart . Volgens de torenwachter Sebel, die deze vergadering 
bijwoonde, had de laatstgenoemde vereniging "zich zelfen in de bres 

1 8 ) Het was in de 19de eeuw nog usance het gemeentebestuur toestemming te vragen 
om de toren te mogen betreden. De torenwachter H. van Minnen deelt in zijn 
autobiografie mede, dat hij na zijn benoeming op 27 april 1 8 7 0 tot tijdelijk toren
wachter moest . . . verzoeken of ik den toren, als zijnde gemeente-eigendom, vrijelijk 
mocht beklimmen." (blz. 35). 
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gezet" 1 9 ) . De torenwachters Van Rijn en Sebel luchtten tijdens de 
vergadering hun gemoed en vertelden openhartig, dat als ' zij van bui
len Vlaardingen geen steun gehad hadden, zij het nooit met bijden 
geklaart hadden" en vertelden verder "dat het onhoudbaar is zoo 
langer op dezen voet te werken." Bovendien is het niet uitgesloten, 
dat de buffetjuffrouw van het café "De Maas" het afwisselend grijpen 
van de tapkraan naar de telefoonhoorn ook beu was geworden. 

De torenwachter Kees Baas, die nog steeds de secrete instructie van 
het bestuur der Vereeniging ter bevordering van visscherij, handel en 
nijverheid in zijn zak droeg, probeerde alsnog in troebel water te vissen 
en zijn slag te slaan en "zou wel zaam willen werken, maar één bij 
de drie, maar geen twee." Om dit te zeggen was hij immers binnen
geroepen in de bestuursvergadering van de Vereeniging ter bevordering 
van visscherij, handel en nijverheid van 8 mei 1909. De Vlaardingse 
vissers liepen echter niet in de val, die Kees Baas wagenwijd had 
open gezet. Uitgesloten was dit niet geweest, want aan het einde van 
dezelfde rumoerige vergadering besloten alle leden weer met ' Vrede 
en Welvaart" samen te werken, "hetzij Christelijk of Modern". Het 
laatste besluit was overijld genomen en werd in de vergadering van 
7 januari 1910 herroepen. De voorzitter haalde zelfs met potlood het 
woord "modern door. 

Het bestuur van de vissersvereniging "Koningin Wilhelmina" belegde 
op 29 december 1909 nog een openbare vergadering, die werd bezocht 
door circa tachtig vissers, waaronder ook leden van "Vrede en W e l 
vaart". De voorzitter, W . Boog, gaf een overzicht van de ontwikke
ling van de torenwachterskwestie, dat protest uitlokte van de zijde der 
vertegenwoordigers van "Vrede en Welvaart", waardoor hij ten slotte 
de orde niet meer kon handhaven. Het kranteverslag vermeldt dan 
ook, dat "deze vergadering, stichtelijk begonnen, eindigde in grote 
verwarring" 2 0 ) . 

OPLOSSING IN tgw 

N a veel briefwisseling tussen de besturen van de Vereeniging ter 
bevordering van visscherij, handel en nijverheid en "Vrede en W e l 
vaart" besliste de eerstgenoemde vereniging, die zeker de oudste rechten 
1 9 ) Notulen Visschersvereeniging "Koningin Wilhe lmina" , 31 dec. 1909. 
20) Nieuwe Vlaardingsche Courant, 1 jan. 1910 en Goedkoope Vlaardingsche Courant, 

8 jan. 1910. 
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had, dat een vierde torenwachter door haar leden op 27 apr i l 10K) 
zou worden henoemd. Tijdens de ledenvergadering werd er gestemd. 
Bovendien werd besloten, dat bet bestuur de werkzaamheden der toren
wachters zou reglementeren, wat tevens inhie ld , dat steeds é é n der 
wachters de telefoon zou bedienen. A a n meer dan één Jan van Schaffe-
Iaar i n de Vader landse geschiedenis bestond althans te V l a a r d i n g e n 
geen behoefte! 

Bronnen: Archief Vereeniging ter bevordering van visscherij, handel en nijverheid, 

1894—1957. 
Archief Vereeniging van haringhandelaren te Vlaardingen. 1 9 1 6 — 1 9 5 3 . 
Bibliotheek en krantecollectie van het gemeentearchief te Vlaardingen. 

BIJLAGE 
Brie f van het bestuur van de Vlaard ingsche visschersvereeniging 

aan het bestuur van de Vereen ig ing ter bevordering v a n visscherij, 

handel en nijverheid, ter zake van de zeewaardigheid der schepen, de 

afmetingen der logies en de verbanddoos aan boord der schepen, 

21 februari l8g6. 

W e l e d e l e heeren, 

Onders taand schrijven wordt U e d . i n a l len bescheidenheid aange

boden door de Vlaard ingsche Visschersvereeniging te V laa rd ingen , 

koninkli jk goedgekeurd 28 maart 1894/12 jun i 1895. 

Bovenstaande vereeniging veroorlooft z ich , i n a l len onderdanigheid, 

doch met gepasten vrijmoedigheid, het volgende onder Ued. ' s aandacht 

te w i l l e n brengen: In een barer laatstgehouden vergadering k w a m onder 

meer een vraag ter tafel van dezen i nhoud : 

N o . 1. wat kan er gedaan worden tot bet instellen van een onderzoek 

over de al of niet zeewaardigheid onzer schepen, inzonderheid 

de Engelsche kotters? 

N o . 2. zou het niet wenschelijk zi jn de aandacht van heeren reeders 

te vestigen op de beperkten ruimten onzer Iogiezen, zoowel 

vóór als achterin? 

N o . 3. eischt den toestand onzer medicijnkist (bekend onder den naam 

"zalfdoos") geen aanvul l ing en verbetering? 

B i j de beantwoording en behandel ing dezer drieledige vraag k w a m 

onze vergadering tot de gedachten welke zij hiervoor U e d . uitdrukt 

als volgt: 
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W a t vraag 1 betreft, spreekt zij bare gedachten uit, dat bet een 
onloochenbaar feit is, dat, dank zij de energie en ondernemingsgeest 
welken zich ook hier ter stede openbaart, onder de velen aangekochten 
kotters wel dezulken gevonden worden, welken niet in het kader val
len van „besten schepen" te zijn; zulks door voorbeelden te staven 
zou niet moeijelijk zijn. W a t hier aan te doen? De vergadering is 
overtuigd, dat van macht, veel minder van dwang sprake kan zijn, 
daarom vestigt zij alleen de aandacht van betrokkenen op de mogelijke 
moejelijkheden, welken uit den aard der zaak daaruit zou kunnen 
voortvloeijen. Immers de daartoe benoodigde manschappen worden 
aangeworven en na gesloten overeenkomst ook aangemonsterd, zonder 
nog zelfs bet schip, dat hun dragen zal, gezien te hebben. Zulks neemt 
niet weg, dat zij zich hebben verbonden en tevens verplicht de haring
teelt ged urende den zomer met dit schip door te maken, doch blijkt 
het nu, dat zulk een bodem niet aan de verwachting voldoet, hetzij 
door Iekka gie of andere oorzaken, dan is botsing tusschen reeder en 
visscher onvermijdelijk, waar zelfs den rechterlijken arm niet zelden 
nog moet worden ingeroepen om de geschillen uit te maken, welken 
meestal gepaard gaan met grootte onaangenaamheden en niet geringen 
kosten. Het is daarom dat de vergadering adviseert heeren reeders, 
voorzoover hun dit aangaat, aan te manen het in dit opzicht ernstig 
op te vatten en niet lichtvaardig moeite te veroorzaken, of eenigermate 
hel levensgevaar van den zeeman te vergrootten. Het einde van 1895 
geeft ons daartoe veel te denken, al troffen die zeerampen niet onze 
gemeente. 

W a t vraag 2 betreft, de beperkte ruimten der Iogiezen, zoowel voor 
als achterin. Ook hierover is reeds vroeger al zelfs in onze plaatselijke 
couranten in het breeden geschreven en de wenschelijke verbetering 
aangetoond. Waarheid is het, dat de schepen tot de haringvisscberij 
gebezigd steeds grootter afmeeting verkrijgen, uitsluitend ten doel heb
bende een groottere laadvermogen. Dat de Iogiezen hiermede gelijken 
tred houden zal wel niemand willen beweren. Moge al het aantal 
kooijen (bedsteden) vermeerdert zijn, de inhoudsruimlen van het logies 
bleef dezelfden. En ofschoon dit bij de reeds bestaanden loggers moei
lijk te verbeteren zou zijn, legt zij er toch de volle nadruk op voor de 
toekomst. W a t echter van het volkslogies moge gezegd zijn, het ver
blijf van schipper en stuurman is niet minder der bespreking waardig. 
Kan het in dien tijd, toen het nog alleen hoekers waren, een kamer 
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genoemd worden, bij de loggers verdient bet allerminst dien naam. 
V o o r bet groottere aantal netten meer dan vroeger wordt ook daarvoor 
meerderen ruimten vereiscbt, docb dit is nog het eenige niet, de steeds 
meer en meer i n gebruik komende stoomspillen met al den aankleve van 
dien, vragen van de alreeds beperkte ruimten ook nog om een beschei
den plaatsje, zoodat het geen verwondering baart, dat de vrees wordt 
gekoesterd, dat het ten slotte voor schipper en stuurman op een "staan-
plaatsje" zou uit lopen, hoewel hun verblijf niet minder dan slaap-, 
woon- en zitkamer tegelijk moet zijn. E n om deze reden verzoeken 
belanghebbenden, dat hierop voortaan ten gunste van hen za l gelet 
worden en alzoo door verandering tot beter. 

E n wat n u aangaat vraag 3- D e n toestand der medicijnkist (zalf-
doos) daarvan zou men kunnen zeggen, ziende op vroeger tijden, "die 
ouden tijd, die goeden tijd komt nooit weerom". O o k toen had men, 
gelijk thans, een dus genoemde zalfdoos, maar bovendien een ' con-
vooyer" of hospitaalschip met zelfs een geëxaminee rde doctor aan 
boord en menige kranken vond op zulk een schip een toevluchts- en 
herstellingsoord. W e l i s w a a r zi jn de reizen veel korter dan i n d ien tijd, 
ofschoon dit waar is, toch kunnen er i n een zeer korten tijd zelfs grooten 
behoeften z i ch voordoen en w e l dezulken waar in de "zalfdoos" geen 
enkel middel aangeeft om i n die nood te voorzien, aangezien een of 
twee breukbanden tot hiertoe ten eenemale ontbraken. D e ervaring 
heeft geleerd, dat het gemis hiervan grootte moeijelijkheden veroor
zaakten, én voor den lijder, én voor de opvarenden. M a a r ook tot 
schade van den reeder, w i j l er gevallen zijn aan te wijzen, dat bij het 
ontstaan van gebroken te worden naar huis toe zeilen noodzaak was 
geworden. O m i n deze leemte te voorzien, acht de vergadering het 
dringend noodig, dat er door deskundigen meerdere zorg aan een zoo 
noodige zaak, als de zalfdoos is, worde besteed, met een zoo vol ledig 
mogelijke gebruiksaanwijzing, opdat ook voor het kapitaal door een 
geringe opoffering een wel l ich t grootte schade wordt voorkomen. 

Z ieh ie r edele heeren, drie punten onder uwe aandacht gebracht. 
Z i j ons intusschen vergund den wensch uit te spreken, dat u w over
weging leiden moog tot ons beoogde doel. 

G e d a a n i n de vergadering van 21 februari 1896. 

Namens de Vlaard ingsche visschersvereeniging, 

H . van M i n n e n , voorzitter. R . van Tei j l ingen, tweede secretaris. 
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*3)c kerkbrand te &oótvoorns^, 

door A . A . Ark enbout 

In verschillende publicaties van de laatste jaren staat vermeld dat 
de kerk van Oostvoorne door brand werd verwoest in het jaar 1612. 
Dit jaartal is ook te vinden in de Voorlopige lijst der Nederlandse 
monumenten Provincie Zuid Holland, waarschijnlijk gebaseerd op 
Plokker Geschiedenis en Aardrijkskundige beschrijving van het eiland 
Voorne en Putten (1851). Een onderzoek in verschillende archieven gaf 
mij echter een zuivere datering en verschillende bijzonderheden over 
de ramp, die Oostvoorne in het begin van de 17e eeuw trof. 

De kerktoren, die oorspronkelijk het dorp sierde, had waarschijnlijk 
dezelfde vorm als die van de meeste dorpen op Voorne. Taerling, een 
gewezen priester, die tijdens de reformatie op Voorne leefde, tekende 
in zijn "Cleyne chronycke" de kerk van Oostvoorne in die vorm. Hij 
was er jaren priester geweest en tekende, hoewel primitief, het geheel 
zoals hij het zelf had gezien. 

Oostvoorne ontkwam aan de branden, die in april 1572 rond en in 
Brielle ontstonden, maar 1627 werd het rampjaar. In een brief aan 
Baljuw en Leenman van Voorne schrijven Schout en Schepenen van 
Oostvoorne: "dat nu opten thienden Juny 1627 Iestleden binnen onsen 
dorpe van Oostvoorne des smiddachs ontrent twaelff uyren eenen seer 
schrickelijcken grooten brant is ontstaen alsoo datter binnen de tijt 
van vier uyren is verbrant de geheele kercke ende thoorn ende veer-
thien huysen ende twee schuyren". Het 10e penning register van 1343 
geeft voor het dorp ca. 35 en buiten bet dorp 25 huizen aan. De ver
pondingen lijst van 1632 een totaal van 71 huizen. Hieruit blijkt dat 
door deze brand dus bijna het halve dorp verloren ging. Geen wonder 
dat men niet bij machte was, om de schade aan kerk en toren ook maar 
voor een deel te herstellen. Schout en schepenen lieten dit in boven
genoemde brief duidelijk uitkomen: "Ende alsoo dat de inwoonders 
welcke haere huysen ende meest alle haere meubel door den brant 
hebben verloren alle Iuyden sijn van seer sobere middelen de welcke 
geen macht noch middelen en hebben omme haere afgebrande huysen 
wederomme op te doen bouwen". 

Van een dorpeling lezen wij in de Domeinrekeningen van 1629 dat: 

50 



"alsoo op den Ï O Juni 1627 in den Brand tot Oostvoorn zijn huys, 
schuyr, meubelen ende inboedel zijn verbrant, zoo bebben Heeren van 
Reekeningen hem geremitteert de tweederdepaerten van de thienden . 

Toch achtte men het noodzakelijk dat er spoedig iets tot herstel 
werd gedaan. Daarom richtte men zich in Juli reeds tot de Staten 
van Holland en West-Vriesland om subsidie voor de opbouw van 
kerk en toren. Waarschijnlijk zagen ze wel in, dat de noodzaak van 
kerkgang alleen niet de doorslag zou geven voor het verlenen van de 
gevraagde subsidie. Brielle en Rockanje lagen daarvoor binnen bereik. 
Daarom voegde men er in het verzoekschrift listig aan toe: dewijl 
de kercke metten thoorn van voorsz dorpe voor alle luyden is geweest 
een seer bequam ende nootsackelijcke baecken ende dien volgende in 
alle zeecaerten is bekent". 

Om deze bewering meer kracht bij te zetten, lieten ze door Burge
meester en Schepenen van Brielle op 19 Juli 1627 een acte opmaken, 
waarbij de Ioodslieden Thonis Leendersz 52 jaeren, Dingeman Cor-
nelisz. 51 jaeren, Crijn Engelsz 49 jaeren, Corns Arensz 37 jaeren 
en Corns Haddesz 34 jaeren verklaarden: "van haere jeucht op haer 
broot by der Zee hebben gewonnen sulcx sy alsnoch doen ende dat zy 
deposanten al haer leven nyet alleen hebben hooren segghen, maer 
altyt syen voor vast stellen dat de kercke ende thooren van de dorpe 
van Oostvoorn was een seer bequam ende nootsackelijck baecken voor 
alle visch ende coopvaerdyeschepen." 

Een eerste subsidie van 1650 gulden werd verkregen op 20 sept. 
1627. De Staten gelastten tevens Adriaen van der Meer een taxatie 
te geven van het bouwen van kerk en toren en deze geeft als begroting 
9300 gulden. Hierna volgt een tweede subsidie van 2000 gulden. 

Voor de getroffen dorpelingen verzoeken Schout en Schepenen van 
Oostvoorne aan Baljuw en Leenmannen om een algemene collecte in 
Voorne te mogen laten houden, af te kondigen vanaf de kansel in de 
diverse dorpen of "dat het selffe sal mogen werden cont gedaen deur 
clocke geslach". Dit verzoek is ingewilligd met de bepaling: "dat de 
selve sal geschieden bij de gedeputeerden van Schout en schepenen 
van respectieve polders ten overstaen van gerechte van die van Oost
voorn, die de penningen uyt de voorsz collecte procederende sullen 
bebben te consigneren ter secretarye slants van Voorne voorsz, omme 
by balliu ende leenmannen voornt. nadat by den supplianten sal wer
den overgelevert een pertinent besteck ofte begrootinge van de restau-
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ratie die de beschadigde aen synne huysen van meeninge is te doen, de 
distributie van die als nae behooren gedaen te werden en gedaen opt 
stadhuys der stede van Brielle den 19 July 1627. 

Dus geen geknoei! 
Over de opbrengst staan geen cijfers ter beschikking, maar kerk en 

huizen zijn herbouwd, de toren als een van de mooiste van het eiland. 
Of Adriaen van der Meer die de begroting maakte, ook de bouwer 
was, is niet bekend. 

Op 23 Apr i l 1779 ging de kerk bijna opnieuw in vlammen op. Bij 
zwaar onweer sloeg 's avonds om half acht de bliksem in de toren, 
die onmiddellijk in brand geraakte. Het regende en er stond storm 
uit het Z . W . zodat de vonken weldra over het dorp vlogen. De 
samengestroomde dorpelingen, die elkaar de bandemmers langs ladders 
toereikten, zagen echter kans het vuur te blussen. Gezien de primitieve 
middelen van die tijd en de weersomstandigheden is dat wel een 
krachttoer geweest. 

Bronnen: Gemeente Archief Oostvoorne No . 60. 
Gemeente Archief Brielle, Jaarboeken Kluit. 
Rekeningen Domeinen 
R . A . Den Haag. 
Cleyne Ckronycke van Taerling 
R . A . Den Haag. 

cf-aaroerólag over 1958 

In tegenstelling tot 1937 was 1958 een rustig jaar. Door de hoge 
kosten, verbonden aan het in 1957 uitgeven van een tweetal delen 
van de Zuid-Hollandse Studiën, lieten de financiën van de vereniging 
niet toe in 1938 weer met een nieuw deel uit te komen. W i j kunnen 
echter nu reeds de verheugende mededeling doen, dat het achtste 
deel op stapel staat en, onvoorziene omstandigheden voorbehouden, 
in dit jaar zal verschijnen. 

N a deze inleiding volgen hieronder enkele onderwerpen waarover 
mededelingen zijn te doen. 

LEDEN 
Bedroeg op 1 januari 1958 het aantal gewone leden 589 en het 

aantal buitengewone leden 96, op 1 januari 1959 bedroegen deze aan
tallen respectievelijk 625' en g5. Van de gewone leden waren op 
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l januari j.I. lid van "Oud-Wassenaar" 93, van "Delfia Batavorum 
64 en van het "Fonds Goudse Glazen" 10 personen. De vereniging 
betreurt het verlies door overlijden van de volgende leden: mevrouw 
A . H . Kalis-de Baat te 's-Gravenhage en de heren: A . G . Bastiaanse 
Azn te Rotterdam, S. Blom te Maassluis, Mr . J. I. van Doorninck te 
Gouda, H . Mayer te 's-Gravenhage en P . W . Paludanus te 's-Gra
venhage. 

B I J E E N K O M S T E N 

Op 19 april kwamen wij bijeen in het Historisch Museum te Rotter
dam. In deze vergadering werden het jaarverslag en het financieel 
verslag over 1957 goedgekeurd. N a afloop van de vergadering werd 
in samenwerking met "Roterodamum" een bijeenkomst gehouden van 
leden van beide organisaties, gedurende welke Prof. Dr. J. F. Nier-
meijer te Amsterdam een inleiding hield over liet onderwerp "Facto
ren in de vorming van Holland" en Prof. Dr. J. Dhont te Gent 
"Beschouwingen over plaatselijke geschiedenis" hield. Over beide in
leidingen volgde een gedachtenwisseling. In de middagpauze gebruik
ten we in het museum een voortreffelijk verzorgde "lopende lunch . 

N a afloop van de bijeenkomst brachten we onder leiding van Mr. 
H . C . Hazewinkel, gemeentearchivaris van Rotterdam een bezoek aan 
de in het gemeentearchief ingerichte tentoonstelling over het eiland 
Rozenburg. Verschillende leden maakten nog een rondwandeling door 
liet museum, waarbij de directrice, mejuffrouw P. Beydals, een toe
lichting gaf. 

Onze zomerexcursie bracht ons op 14 juni naar het eiland Rozen
burg, naar Oostvoorne en Brielle. Deze tocht, waarvoor grote belang
stelling bestond, maakten we per touringcar. N a ons bezoek aan 
Rozenburg en het natuurreservaat "De Beer", zetten we onze reis voort 
naar Oostvoorne, waar we de oude dorpskerk met zijn gebrandschil
derde ramen bezichtigden, waarvan de gemeentearchivaris van Brielle, 
de heer J. Klok, ons enkele bijzonderheden vertelde. 

Ons einddoel was Brielle. W e gebruikten de lunch in het confe
rentieoord "De Meeuw". Tijdens de maaltijd werden we namens het 
Gemeentebestuur van Brielle begroet door de gemeentearchivaris, de 
heer J. P. C . Kroon. In de namiddag bezochten we de verschillende 
bezienswaardigheden van de oude stad (o.a. het stadhuis, het Tromp-
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museum en de St. Catharijnekerk). De dag werd besloten met een 
door hel Gemeentebestuur van Brielle aangeboden thee. 

Het voorgenomen tweedaagse uitstapje in september naar Zuid-
Limburg kon door gebrek aan hotelruimte in verband met de wereld
tentoonstelling te Brussel niet doorgaan. 

Op 29 november volgde de najaarsvergadering, welke werd gehou
den in het Prinsenhof te Delft. In deze vergadering traden als 
bestuursleden af de voorzitter, Mr. B. van ' l Hoff, die in de afgelopen 
vijf jaren onze vereniging zo voortreffelijk heeft geleid, en de bestuurs
leden mevrouw Walma van der Molen-Meindersma en Jhr. van 
Eysinga. Tot voorzitter werd benoemd: de heer J. Baron van Knobels-
dorff te Goedereede en tot bestuursleden werden gekozen: mejuffrouw 
Mr. A . J. Versprille te Leiden en de heer C . Postma te Vlaardingen. 
De hoge kosten van onze publicaties maken het noodzakelijk met in
gang van 1959 een bescheiden contributieverhoging van de leden te 
vragen. 

N a het gebruiken van de lunch in de Prinsenkelder, tijdens welke 
Dr. Oosterbaan,( archivaris van Delft, een causerie hield over de Oude 
Kerk, aldaar, brachten we een bezoek aan deze kerk en aan het Ge-
meenlandshuis van Delfland. 

PUBLICATIES 
In 1958 ontvingen de leden een door de gemeentearchivaris van 

Vlaardingen, de heer C . Postma, gepubliceerde "Korte geschiedenis 
van Vlaardingen". Van ons blad "Zuid-Holland" verschenen vier 
nummers. 

N a deze opsomming van de belangrijkste gebeurtenissen in het 
afgelopen jaar, wi l het bestuur dit verslag beëindigen met een woord 
van dank aan hen, die het hebben bijgestaan in het volbrengen van 
zijn taak. 

In zijn dankwoord wil het tevens betrekken gemeentebesturen en 
instellingen voor de genoten gastvrijheid tijdens onze bezoeken aan 
de verschillende gemeenten. 

Zij 1959 voor onze vereniging en haar leden een voorspoedig jaar! 
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<zDs voorjaaróvergadering te geiden 

Op l l april j.I. kwamen ongeveer zestig leden en gasten bijeen 
in het café-restaurant "Het Gulden Vlies" te Leiden, voor de eerste 
maal onder leiding van de nieuwe voorzitter, de Keer J. Baron van 
Knobelsdorff. 

De voorzitter opent de bijeenkomst met een woord van welkom, 
waarbij bij in 't bijzonder begroet de heer Mr . T. A . van Dijken, lid 
van bet College van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, Prof. 
Mr. H . F. W . D . Fischer, hoogleraar-directeur van het Juridisch 
Studiecentrum "Gravensteen" en de oud-voorzitter Mr . B . van t Hoff. 

De secretaris leest het verslag van de najaarsvergadering te Delft en 
het jaarverslag over 1958. Beide verslagen worden onveranderd goed
gekeurd met een woord van dank aan de samensteller. 

De penningmeester geeft een toelichting op het door hem samen
gestelde financieel verslag over 1958. Vervolgens leest de voorzitter 
het verslag van de kascommissie, bestaande uit de heren J. Gosschalk 
en L . J. A . Th. Snel, waarna hij beide heren dankt voor hun arbeid. 
Het financieel verslag wordt hierna onveranderd vastgesteld. A a n de 
penningmeester wordt dank gebracht en décharge verleend. 

De voorzitter herdenkt het onlangs overleden lid van de vereniging, 
de heer J. Dorsman te Vlaardingen. Dank zij de medewerking van 
de heer Dorsman was het mogelijk de leden het boekwerkje ' Korte 
geschiedenis van Vlaardingen ' aan te bieden. 
Vervolgens deelt hij namens het bestuur mede, dat het eerste nummer 
van deze jaargang van "Zuid-Holland" op 15 april a.s. zal verschij
nen en de volgende nummers om de drie maanden. Het achtste deel 
van de "Zuid-Hollandse Studiën" is in voorbereiding en zal binnen
kort uitkomen. Tenslotte zullen de leden nog dit jaar een reproductie 
van de postkaart van Quaack ontvangen. 

Het tweedaagse uitstapje naar Limburg, dat in het najaar van het 
vorig jaar niet kon doorgaan wegens gebrek aan hotelruimte, zal ook 
dit voorjaar niet plaats vinden, als gevolg van onvoldoende deelname. 
Het bestuur zal er zich over beraden of in het najaar nog een één- of 
tweedaagse reis kan worden georganiseerd. De zomerexcursie is op 
13 juni a.s. bepaald en zal de leden naar de Rijnstreek voeren. 

Bij de rondvraag merkt de heer E . C . van der Ende op, dat hij 
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in de publicaties artikelen mist met een bredere grondslag, bij denkt 
hierbij aan de geschiedenis van het isolement van het eiland Goeree 
en Overflakkee. In zijn antwoord merkt de voorzitter op, dat hij altijd 
blij is met suggesties, al is het wel eens moeilijk geschikte artikelen 
te vinden, waarin over een bepaalde streek wordt geschreven. 

N a het sluiten van de vergadering begeeft het gezelschap zich naar 
het "Gravensteen" en neemt in de vierschaar op de collegebanken 
plaats. N a een kort woord van Prof. Fischer, spreekt Ir. H . A . van 
Oerle over de geschiedenis van het gebouw, waarin we ons bevinden. 
Aan de hand van bouwtekeningen vertelt hij ons hoe dit gebouw, 
eenmaal grafelijke gevangenis, later overgegaan in eigendom van de 
stad, is uitgebreid met een tuchthuis en een vierschaar. Tal van 
jaren is aan dit bouwwerk gerestaureerd. Ook de moeilijkheid aan het 
"Gravensteen" een waardige bestemming te geven is opgelost door er 
het Juridisch Studiecentrum in te vestigen. 

N a het nuttigen van hel ons aangeboden kopje thee, maken we 
onder leiding van Prof. Fischer en Ir. van Oerle een rondgang. W e 
doorkruisen het gehele gebouw, we bezoeken de vroegere gevangenis
cellen en andere voor minder prettige doeleinden gebruikte vertrekken, 
thans door moderne meubilering en stoffering omgetoverd in ruimten, 
waar het voor hoogleraren en studenten prettig moet zijn om te werken. 

Aan het einde van deze rondgang komen we nogmaals bijeen in 
de vierschaar. Prof. Fischer beantwoordt nog enkele vragen, waarna 
onze voorzitter woorden van dank richt tot de heren Fischer en van 
Oerle, die ons zo'n aangename en leerzame middag hebben bezorgd. 

v. d. T. 

^^Boekennieuw<ó 
Noordwijk aan Zee. Samenstelling van de gezinnen, 1830 en 1860. 

Ten vervolge op de in no. 4 van de vierde jaargang van ons blad 
aangekondigde uitgave over de bevolking van Noordwijk-Binnen is 
thans verschenen een bevolkingsregister van Noordwijk aan Zee. Bestel
ling van deze uitgaven kan plaatsvinden door storting of overschrijving 
van ƒ 1,90 (Nw. Binnen) en ƒ 1,50 (Nw. Zee) op postrekening 479758 
ten name van G . Uyttenhout te Voorburg. 
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^entoonótellingóagenda 
WOERDEN 

it juli — 9 augustus 
De boer in de Nederlandse schilderkunst. 

ROTTERDAM 

Bouwcentrum: 

t/m 31 juli 

Ieders huis — straks. 
Vondsten. 

11 juni — december 
Ook de boerderij verandert. 

30 mei — 16 augustus 

Museum voor ouders en opvoeders: ' 
Vacantie — er op uittrekken en thuis bezig zijn. 

1 juni •— 30 augustus 

Instituut voor Scheepvaart en Luchtvaart: 
„40 jaar K . L . M . " 
K . L . M . jubileum tentoonstelling. 

LEIDEN 

Tentoonstellingen 

22 mei — 31 augustus 

Stedelijk Museum „De Lakenhal", Oude Singel 28 
Het Nederlandse portret sinds 1880. 

4 juni — 5 oktober 

Rijksmuseum voor Volkenkunde, Steenstraat l a 
Zuidzee. 

27 juni — 16 augustus 

Prentenkabinet der Rijksuniversiteit, Kloksteeg 23 
Prenten door Nono Reinhold. 
Foto's door de „Groupe a de Bruxelles". 
Rijksmuseum voor Geologie en Mineralogie, v. d. Werfpark 1 
Permanente tentoonstelling Geologie van Nederland. 




	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.
	12.
	13.
	14.
	15.
	16.
	17.
	18.
	19.
	20.
	21.
	22.
	23.
	24.

