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twintiq iaar actief bezig met het onderzoek
naar het verleden van Schipluiden. De deelnemers van het eerste
uur zullen zich gieen voorstet ling hebben gemaakt van de situatie
lrêi \,'Àql I ê.Í.Íen van de lokale hlstorie was vanaf het begÍn
het hoofdd.oel. Later is hierblj het archeolog'isch onderzoek gekomen. Een enkelinq sprak al vroeg over de stichting van een 'Oudheid.skamer' , maèr niemand verwachtte een 'Museum Tramstàtion
Schipluiden' , met i{isselende expositles.
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Er is al veel vastgelegd,

ên on ziin

archeolomaar er is ook nog

de aandachtspunten weer
veel te doen. In het afgelopen jaar zijn jaar
zullen wij door de
Êênq ón een ri i oezet. ln het komende
vorming van commissies een aantal nieuwe èctiviteiten ontwikkeIen. We hopen dat er onder de vrienden van de Vereniqinq personen zi in ri'i e met het actieve onderzoek willen meedoen. De cornrnisÈies kunnen op hun eígen avond of rniddaq in het tl-amstation bij
elkaar komen, zodat het gebouw- nog' meer gebruikt g:aat worden' In
het af g.elopen seizoen bood het tramstation drie maand.en onderdak
aan enkeIe med.ewerkers van de Rijksdienst voor het oudheidkui)dig
'Bodemonderzoek . Zij waren werkzêêm op het terrein van het kasteel
Keenenburg. A1 het vondstmateriaal werd in het trèmstaLlcn gewèssen en voórlopig opgeslagen. Hierdoor kon aIle subsidie besteed
!'rord.en aan het feitelijke graafwerk. De opgiraving van een beIêngrrijk deel vèn de Keenenburg was de belang:ri jkste activiteit van
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In dit jaarverslag bl ikken Í'7e terug naar de activiteiten van het
vereniqingsjaar 1989-1990, dat Iiep van 1-9-1989 tot 31-8-1990 '
Verder zijn er enkele èrtikelen opgenomen van leden van de Hisr-nri qr-ïre l/creni cri no AI le werkzaamheden konden niet plaètsvinden
zonder uw steun en medewerking. WÍj hopen ook in het komende
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1. Bestuur, Ieden en vrienden,
2. Verqaderingen. $terkbÍ jeenkomsten,
? T.êz i n.Íên nr rb l i kat i es ,
4. Opgravinqen (Keenenburg, e'a. ),
5. Archief en bÍbl iotheek,
6. Museum Tramstation Schipluiden'
7. Excursies, boe Idag,
R PÀrÍi.inatiês
cn Contacten,
9. Financ i ën,
10. Een huis in SchiPluiden'
11. Schuilkerken 1n SchiPlulden,
l-2. Commissles.

A. Geerars, secr.

-21. BESTUUR, LEDEN EN VRIENDEN
In het begin van het verenigingsjaar werden een nieuwe pennlnqmeester en een nieuwe secretaris gekozen. Mevr. L.M. Varekamp,
dje vele jaren penning'meester was geweest. droeg de kas over aan
de heer W. Olsthoorn. Zij richt zich nu vooral op heL archiefonderzoek, De heer H. van der Kuijl. die voor twee jaar het secretariaet op zich had gienomen, werd opgtevolg;d door ce heer H.A
Geerars.
na e:man<l-al
I inn
van het bestuur is nu als volgt:
J.!i. Moermarr
O. Sp i nnewi jn
H.l-. Geerars
Pêhnin-mêÀêtêr.
w. O l sthoorn
Coórdinator onderzoek: J.W. Moerman
Coórdinator exposities; A. A. Olsthoorn
De Vet enÍqirrg telt momenteel 111 leden en 70 vrienden.
Voorzitter:

ce-voorzi tter:
Secretai-rs:
V
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VERGADERÍNGEN, WERKBIJEENKOMSTEN
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besproken. madr
den nÍet aI leen de gezamenl iike èctiviteiten
historische
índividuele
aan
het
besteed
ook
aandacht
wordt er
voor
hel laatste
vanwege
voIIe
agenda
de
is
er
onderzoek. Helaas
'soms maar welniq tijd beschikbaar.
De vergaderingen werden goed bezocht. Anders was dit met de r'lerkbijeenkomsten op de vrijdagavond. Dikwijls waren hler maar enkele
leden acti-ef . Deze avond heeft ook steeds meer het karakt-er gekregen van uitwjsselinqspunt vàn historische qegevens De g'erinqe
opkomst hangt nauw samen met de spreiding van de werkzèamheden
over de week. Woensdag- en zaterdaqmiddag is het Museum open.
Woensdag'avond werkt de bibl iotheekcommissie in het gebouw. De
tentoonstel Ijngscorunissie vergadert op andere tijden
Bijzondere activiteiten in het tramstation zijn geweest: het rnventariseren van het glas$/erk van de Keenenburg door prof. H.E.
Henkes. de heer G.H. Stam en eekele Leden; de bijeenkomsten van
afoe.tÁ rhÀr-ê,rrd gr uvva J
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/an
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1-990
en
L0
maart
op
zaterdag'
sLoten met een reiinie
de diverse zustervereniqingen.
Aan de leden zj.jn naast uiinodiging'en voor de brjeenkomsten ook
twee nieuwsbrieven verstuurd, t.w. op 9 september I9n9 en op L9
meÍ 1990- De vrienden hebben éérunaaI een nieuwsbrief ontvangen
(d. d. 6 november 1989).
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LEZINGEN
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- ón c nktnhcr lqRa hield J.Ví. Moerman een ]ezing met dia's over
'De dichter Hubert Kornel iszoon Poot'. De Iezing vond plaats in
'de Hoornbloem' te Den Hoorn en werd ook bijgewoond door leden
van het Historisch Genootschap Oud-Westland. Er was een grote
vv
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opkomst.

-3l-989 vond er in 'het Anker' te Schiplurden een
- Op l-6 november
tirema_avond plaats over 'streektadl'. Gastspreker was H. TeLteHet
roc uÍt De 1f t die eer: L-nder:oek rp dit terrei-n verricht
\"íe l
was
het
(ca.
maar
personen),
25
g:ehoor was niet zo groot
erg: deskundig.
25 januaii 1990 verzorgde J. Gores uit Maasiand een Lezlng
Op
over 'IJsvermaak' ' Na de
i'n 'ae Dorpshoeve' te Schipluiden
(van
o.m' P. Lang:eslag en C Tetpauze werdàn er enkele films
onderwerp.
Ondanks de zware
teroo) g:etoond over dit zelfde
bezoekers.
storm wêren er toch een dertigtal
Enkele leden g'aven IezÍng:en voor andere vereniglngen, t'w'
1990' lver 'de west- M.L. len l-iorn - van Nispen, 15 maart
voor de Hlstor j'sche

landsche Stoomtram MaaLschappij',
Verenig:ing: Maas l and.
'Oud-Den Hoorn', voor
- J.l/. Móerman, 27 november 1989,
(Samen
op weq) te Den Hoorn'
g:eref ormeerd"en en hervormden
vervoer over vaarten en
'Het
1989,
- Í.W. Moerman, l-2 december
vl ieten' , Hist- Ver. Maassluis.
ebruari. 1990' 'Historie en Landschap van
- J.W. Moerman, 1"4 f N'C.V.B.
Maasdijk'
Midden-Delf land' .

- J.W. Moerman, L2 april 1990, Ibidem, Kon' Mij' v' Tujnb' en
" P I anckunde Naaldwijk.
- J.W. Moerman, 24 aprii p1990,
-'Wat vertellen bodemvondsten?' '
1ui deq.
PlatteIandsvrouwen Schi
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aan de warerziide, Hoornsekade, 1915.
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De woloende leden Je--.,rnrlan

nlhl ikÀt r ês.

- J.W. Moerman, A.À. Olsthoorn, M.L. ten Horn - van Nispen, H.E.
Henkes, G.H. Stam en R. Visser - Rotqans schreven artikeien
voor de syLlabus Het leven op de Keenenburg
- J.W. Moerman grerd g'elnterviewd door de Delftsche Courant, artikei onCer de titel: 'Hjstorie Midden-Delfland liql voor het
.\nrÁnên' 1? ^nril
1990.
A.A. Olsthoorn schreef diverse artikeltjes voor 'de Schip- Ir^^vh'
^i'àe dê --'rosÍties in het Museum Tramstation.
de tentoonstelling
- O. Sprnnewijn, Tekst voor een syl labus bij
'Westlandse schuilkerken', die rond de jaarwisselinq in de oude
Pas+-orie te NaaIdLTijk werd gielrouden- L.M. van r/eIzen werd door het 'Spo: t en Nieu\^rsblad' geïntervrewd, Historisch gezien is Den Hoorn niel echL oud' , 2s J9.
(1990). nr. 9, 22 december 1989.
met historische toelichting', voor
- L.M. van Velzen, 'Fietstocht
Ondernemersveren 1g r ng:, 14 juni 1990.
Varr M. van der Kooij verscheen f.ec artikel 'ltlj jn oorlogs jcrren te
Schipluiden'. Mi dde n-De I fkrant , I4e jS., nr.2 (sept. L990).
ïn hetzelfde numme r is een êantal foto's opgenomen van C. Tetteroo over de 'Oorlogt en bezetting' in Schipluiden e.o.
Over djt thema. verzorqde o. Spinnewijn in mei L990 namens de Ver.
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jaar een publikatie
aan dit
HeL is de bedoelinq om over viJf
thema te wijlen. De tenroonstelfing, die druk bezocht werd, heeft
de jeugd - een grote belangbewezen dat hiervoor - vooral bij
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van de
ïn voorbereid.lng is ook een artikel over 'De geschiedenisg'ebruik
van
hèt
in
telefoon in Schipluiden'. Naar aanleidi;rq
nemen van een nieuwe telefooncentrale in Schipluiden \^íerd in het
af g:etopen jaar door O. Spinnewijn een tentoonstei Iing in de Opení1n.1êr dê titel
"Ha1Io... 0I738".
t-r,e rc rtihl i.rthêêk
inccri.hlvoorjaar
van 1991 in de facsrVan J.W. Moerman verschijnt in het
Orde te Maaslend
van
de
Duitsche
mi le-uitgave van het kaartboek
(153?-159?), die
Potter
over de landmeter Jan Jansz.
een artikei
Den
Hoorn en 't
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in Schipluiden,
ook veel $Íerkzaèm is
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4.1.

OPGRAVING KEENENBURG

1QÊQ
startt. de laatste grote gràafcampagne op het
voormal
ige kasteel Keenenburg' In twaal f weken
van
het
terrein
werd. een imposant cppervlak (zo'n 320C r\2 ) ond.ei:zachl. Het beLrof
d.e oostelijke helft vên het hoofdburchtterrein, hel geheie voorburchtterrein en de daercussen gelegen gra.ht. In de week van l- lmaart 1990 werd nog: een onderzoek g'edaan naar de resten van her'
pr-rorcgebouw von de hoofdbur;hL. Hrermee eilldrgde dcf lnic.ief het
graafwerk naar de resten van de Keenenburg.
Het onderzoek vond plaats, omdat woning:bouw en de aanleg van een
nt^ntê.,ên
Ïrêi- r'rr.\ói-ste deei van het voormal ige adellijke huis
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voorg'oed zoulcn .,e:'ni:tigen. Hoewel grote oelen von de platt:grond. van het terrein inmiddels bekend waren. leek een hernieuwd
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gen- Daarmee was ged.eeltel i jk jnzicht verkregen rn de vormg:eving
van de Keenenburg, maar onderzoek naar de bodemopbouw, grondsporen afkomstig' van eventuele houtbouw of een aan de kasteelfase
voorafgaande bewoning kon met de toen ter beschikking staande mogei ijkheden nlet aan de orde komen.
Dènkzij su.bsidies vdn de GemeenLe Schipluiden en cle Provjncre
Zuid-Holland, en de jnzet van mensen en middelen van de Rijksdienst rzoor het Oudheidkundig' Boderoonderzoek , kon het resterende
"gedeelte van de Keenenburgi worden onderzocht. De wetenschappeI r:ke verantwoording: Iagr in handen- van drs. E'J. Bult en drs. W.A.M.
àr.hê^l í).rry ,r/Àn Trrid-HOIIand). M,J.A. de Haan
H,-<qin.Í i.róvrnr:iaal
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Drs. J.lrl' Moerman trad op èIs coordiIeiding.
had de technische
'nator ven de Historische Verenlging Oud-SchipIuÍden ' die rnet antateurarcheologen uit de wijde omgeving hec onderzoek verrjchtte
naar vondsten uit de slotqracht.
Bestudering van de resten in alle facetten bleef echter door het
han|.rkf e Èrrrrtrrct en .lo ,-ari níTa t i id rl ie beSchikbaar waS Onmogelijk. Het accent \^/erd daarom gelegd op het completeren van de
kasl-eel nl af f ecÍrond. Incidenteel kon er ook aandacht FÍorden geschonken ean bewoningssporen die aèn de steenbouw vooraf gingen
en aan het bergen van vondsten uit de slotgiracht.
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Fraqment van het dertiende blad van de Atlas van het Hoogheemraadschap van Del fland, Kruikius, 1712.

-6Het voert te ver om r.n het kader van dit jaarverslag uitqebreid
aandachl te besLeden aan de resultàten vd.n deze opgravingi. Er
bestaan plannen om in de toekomst een publikatie uil te brenqen,
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de orde komen. We beperken de bespreking van de Iaatsre
pêg:ne nu tot enkel.e gJ.obaIe hoofdlijnen.
Met behulp van een zware graèfmachine werden achtereenvolgens
wE1
-,tgezet, wisselend van grootte. Met een speci^r,LrLLEr,
ale bak kon deze machine vlakken trekken. Elke werkput werd in
drie à vier fasen verlaagd. AlIe sporen, zoals muren, afval- en
mestkui len. vloeren, houten palen, e.d. kwamen op tekening. Door
het grachtonderzoek verkreg'en we een beeid vèn de functie van de
gebouwen die op het voorburchtterre i n aan de gracht qrensden. Ook
werdËn twee grore beerputten opgegraven. maar ze bieken naasL
enige beer nauwel jjks vondsten te bevatten. De bewoners van de
voorburcht van de Keenenburg hadden hun slachrafval en gebroken
aàrdewerk hoofdzàkelijk 1n de grachten gedeponeerd. De bodem van
een waterput kon wegens i ns t ort i nqsq'evd.èr helaès nÍet worden begiraaf cam-
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li: gezien vanuit het zuidwesten, re: gezien vanuit het
oosten, onder: qezien vanuit het noordwesten. ca. f646.
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Het was een opmerke'liJk ond.erzoek, dat landeiijk nogal wat aandacht heeft gekregen. Niet zo vaak is in Nederland buiten een
hoofdburcht ook een voorburcht van een kasteel opgegraven. Bovende grachten worden gieg'raven en was het mogelijk
dien kon er in
oro een boel-deri:-er f uit cie twae.l Ídeldert i e nde eeu't nader ie verkennen. De bebouwing' van de boerderij stond vermoedel ijk meer
naar het noorden. De gevonden boerderijsporen betroffen vooral
paalverkleuringen, kuilen en gr^eppels, met daarin mest en soms
ske letten van dleren.
Vanaf het einde van de veertlende of het begin van de vijftiende
eeuw was er sprake van steenbouw en hebben we te maken met een
ad.elIi jk huis, waarvan de hoofciburcht meerdere bouwfasen kende '
Tijdens de laètste gr.taf canpagne werd de qehele oostmuur blootgeIerrd nêzê murrr deed in de zeventiende eeuw dienst als tutnmuur.
Ín het midden stond. een eenvoudige poort, waardoor men via een
houten brug op het ten oosten gelegen perceel kwam. De brugstaand.ers, die reeds op een tekeningi van Roghman (1646) zijn te z1en,
bleken nog aanwez j.g Le zijn. Aan de noordzijde werd een bijna 18
neter brede toegangspartij opgegra'/en. Hier waren de brugstaand.ers vervangen d.oor een stenen brugg'ehooÍd. In de zuidmuur van de
hoofdburcht zat een brede opening die toeganq verleende tot een
schuitenhuis. De bodem bleek afgedekt te zjjn met secondair gede
bruikt scheepshout. Roghman toont op één van zijn tekeninqen
deuren
geopende deuren van dit huisje ' De dujmen waarop deze
draaiden, waren verankerd in blokken natuursteen'
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hef hoof dbUrchterrein

werden

d.e gebouwen op het terrein van de voorburcht (40 x 42 m) in één
fase aang'elegd (eerste kwart vijftiende eeuw). Aan de oostzijde
Iaqen t$íee even grote gebouwen (I7,6 x 9,4 m) aan weerszijden van

r:omnl ex- Dc mufen
.liê tóê.Íàn.r
cÍaf t.rl- hêi
lvLyqrry
giebouw
werden resten van een
waren 75 cm dik. In het noordeL ijke
(vj
sgraatpatroon ) . De beerkelder was
bakstenen vloer aang'etroffen
hier overkluisd met een tongewelf. Opval lend waren de grote poe-
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ren, die ook in het gebouw ten zuiden van de toeganq werden aangetroffen. Waarschijnl ijk heeft op de eerste verdieping een galeiij tangs de binnenplaats geleg:en die over de poort doorliep van
het ene naar het andere giebouw. De buitenmuur van de vertrekken
op de eerste verdieping sprong dan terugi tot op de hoogte van de
pceren die deze nuur moest oncl.ersteunen' Het dak "an het
11 j
noordèl ijke g'ebouw was gedekt met leien, het zuidelijke giebouln'
d.èarenteg:en met d.aktegels. Langs de noordmuur stond met zekerheid
nog: een gebouw (afmetingen 8,4 x 6,4 m), dat eveneens met leien
\.ras gedekt.
g:eboulí \"laren nog
Tegien de binnenzi jde van de westmuur van dit
r^Tangen van een
de
verbredingen in het muurwerk aanwezig' ltaarop
schou$/ ireÉben g:erust. Mede op gronci van de beerkelder die zich
ijk dat zich hier de
naast djt gebou* bevond., is het waarschijnl
jn
een ronde toren met een
keuken bevónd. De noordmuur eindigde
buitendiameter van 4,2 m.
Langs de zuidmuur werden zes vertrekken aang:etroffen, sommige
warén Iatere verbouwi.ngen. Zo bevond zich aan hêt einde van de
zuidmuur een kleine ronde toren met een buitendiameter van 2,2 m
die Iater teqfen een al bestèand gebouwtje was geplaatst' In enke1e vertrekkeÀ werd.en resten van gemetselde qoten gevonden en resten van vloeren of straatjes. Tussen het slooppuin lagen hier

-94.2. ÀNDERE OPGRÀVINGEN
In de week van 22 juli 1990 vond er in de Woudsepolder met enkele
med.ewerkers van de ROB een ncoCopgraving plaats. Zonder voorafalle afsnraken in had de Gasunie toch een
naanrl
nruerlen
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Éescherm,te laat-mÍddeleeuwse terp aangesneden. In verband met de
aanleg van Rijksweg 19 moest nabij de Hêrnaskade in een F/ei land
een zware pjjp wor Cen cmgelegid. De heer H. Koct ontdekte half
irrli dc ÀànrÍcri r:hte schade en waarschuwde vervolgens de provinciaal archeoloog en de Historische Vereniginq Oud-Schipluiden.
Gedurende twee dagen werd er onderzoek gedaan in de diepe s1euf.
De westelijke wènd werd met Ce schop afqeschaafd en vervolgens
vrerden de aardlagen in tekeningi qebracht. HeeI goed zichtbèar wês
d.e klei-ophoging op de veengrond en het oude loopvlak. HÍer werd.en enkele scherven geborgen uit de dertiende en veertiende
eeuw. Het geringe aantal scherven kan verklaard worden uit het
feit, dat op de verstoorde Iokatie een huis moet hebben gestaan'
Er werden geen paalgaten aangetroffen ' MogeIljk was de woning op
huizen op een tweetal
dezelfde wijze (ondiep) giefundeerd aIs de
'iaê]^
í1
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Wefden OpgegfèVen. In
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werd. Op de
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ieeggrehaald
het viak bevond zich een r^/aterput
tr^/ee qave
en
duigen
houten
bodem Ièg een Andennekan, enÍge
maa I stenen.
be terp is na het ond.erzoek weer provisorjsch op hoogte gebracht'
maar dè jnwendige schade kan nooit meer hersteld worden, Opnieuw
is een archeologisch monument aangetast'
Met meer zorg is in d.e zomer van L990 de aanleg van een pijpleileiding door het i{estel i jke deel van de Woudsepolder begeleid'
Het tracee was zo gekozer' ' dat de daar aanwezige terpen giespèard
bleven- Een medewerker van de ROB controleerde vcortdurend de
werkzaamhed.en en ontd.ekte op tÍjd enige oude woonplaatsen uit de
el fdeltwaalfd.e eeu$í. In enigie kuilen werd het oudste aardewerk
uit de Iate Middeleeuwen in dit gebied aangetroffen' Een bijzond.ere vond.st, die ons iets kan vertellen over de vroegste ontglnnjngen in de omgeving van het dorp 't Woudt
Van beide lokaties is het vondstmèteriaal voor onderzoek meegenomen naar de ROB te Amersfoort. Op de resultaten hiervan hopen we
in een volgend jaêrverslag terug' te komen.
J.W.

Moerman
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ARCHIEF EN EIBLIOTHEEK

archiefhet verslaqijaar heeft het onderbrengen van heL
j.on'
goede
'Trdmstàt
mate:^iaal in de bibl iotbeekruimte vèn het
VerenigÍng
van
de
werd
vorderingen gemaakt. Voor het boekenbezit
het
materièal
1s
al
een nieuwe Índeling in rubrieken opgestèld en
regÍstrering
gerangscl)ikt.
bijbehorende
De
nu volgens dit systeem
op c ata l oguskaart ei) begrnL '.,'orn te krl jgen. Ujteraárd is Ïret de
/Têhêl
wia ílêzê onzci oemakkee arr-hic{
ha.l^êl inn
daf
hiêrmêê hÊf
quL
treL
rrr9
Yvrrv
I i ik 1-óê.Í^nke I i ik zal zi jn en zonodig ook meerdere ingangen
biedt, wanneer het bet,ref fende sttrk meer dan één raakvlak heeft.
Het kaartbezi.L en het plaatrnateriaal zijn nog' niet opgenomen 1n
het systeem, madr het streven is Cjt nu als r'<-, Ig:nde stap te:eaGedurende

I i seren

.

l{Êl- .rêhêlê
archief
9srrcrv

rre q

iê
.\n.Íêíleelrl
in êên aantal
vPYvgevr
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hOOfdgroepen, Welke

-:i in aanrrerlrri rl mci een hoofdletter uiL het alfabet. De hoofdgroepen zijn Íed.er weer ondcrverdeeld in genummerde rubrieken, terwijl ieder stuk binnen deze rubri.eken haar eÍgen nuffner heeft. In
grote Iijnen ontstond aldus het volgende schema:

A. Voor de uitgaven vèil alg'emeen van belang' voor het werk van
\rêrên'i^ihd
hiê1- rê.Í ió rrehonden
^
ver errr91rr9
+
Àls rubrieken zijn hierin opgenomen:
1. Handieidingen bij het werJ<en met aardewerk.
"

Àrnhan

de

nri i ê i d i n.Íên
i nrri
a-ha
rrglsrv9re

3. A 1g-emene Vaderlandse Geschiedenis.
4. Aspecten van de Algemeen Sociaa]/Economische Geschiedenis.
5 Faqr:hri ir-zincr vèn voor ons interessante objectverzamel. ing'en
(van musea e. d, ) .

6. Monumenlenzorg.
7. Beschrijving van technieken van belang voor ons werk.
8. Varia.
AlIe andere hoofdgroepen hebben in het algemeen een directe bjndinq met geschiedschrijving vèn onze regio. Deze reqio wordt begrcnsd. door de Schie, de Nieuwe Waterweg en de kustlijn. Niet opgenomen werd. Den Haag, maar wel Rijswijk en Deift. Een uitzondeiing .rormen in enkele gevallen periodiek verschj jnende uitgaven.
Aldus is gekozen voor de volgende verdere indeling:
B. De werken die betrekkingi hebben op de geoqrafie en de natuurtijke l andschapsbepa I ende faktoren van de regrio.
De rubrieken hierin zijn onder meer: bodemonderzoek, kaarten
en het beheer, de flora en fauna van de polders.
C. De geschied.enjs en of omschrijving van niet natuurlijke
elemènten, Hieronder vindt men rubrieken a1s: kerken, kastelen kloosters- molens' boerderijen, maar ook gebruiksvoorwerpen en dorpsbeschrÍ jvingen.

D. Sociale en of economische èspecten van de reg'io, zoals: agrahet vejlingTwezen' ambachten, onderwijs,
rische activiteiten,
'^lêriién<l-vtrJe,
9vqrqf

I'!.

haleqf
vv
rqvv4rre inrrên

êanar
I nni c rr.an dc
rcci.\
qe rq}Jre
vsrrEqrv9

Ên iránsnórf

ên !,vl
nêrqóónqbeq/-hri
err

iV'i naÍên
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F Perioriiekc rritoaven onderverdeeld in Lwee groepen:
Periodieken met een wijder verspreidingsgebied en voornamel ijk
q^hinl,,i.lèÉêê
narinÁiêt

vvrrrPrq:serr

ê

r'if

dà\,'ên

G. De beschl j jving ','an voor on-q j.nteressante archieven of

nistrèties.

admf

-

H. Uitgaven verzorgd door Historische Werkgroepen in Ce regro.
J. Literaire bijdragen handelend in de regio of de produkten van
regionale schri jvers.
K. Var ia. Zaken die niet ondergebracfrt konden \^rorden. Hierorrcier
walf ook de kninseldienst.
UiLeraard is tijdens het verslagjàar het archief nog weer gehcl-zi i door sr:henkinrrrapid
hel-zi i dnnr hai dnen rren aanknnen
9r vvru,
(of
gen
een tussenvorm daarvan, zoals bijv. bruikleen) Voor
<chcnki n.'ên qf^àf
de Vcrenirri ncr naf rrrrrl i ik alti id oDcn: ze Vinden er: een dankbaar onthaal. Dat is niet omdat ze ons eventueel
g:rat1s ter beschikking worden gesteld, want eigen]1jk vjnden we
kennel ljk
het belangrijker, dat voor de schenker de Vereniging
q.hinlrrirign
r19

rvrrvrrrlr

vrr

u eqs!

iÉ.f < r.ênrê<êntêÊrf
LEEa
etJr Ersrr

íJài- \/.rór

dà íTêmÈên<.'n^r\

y6n

\/.en

-^Lpnkinrr' hÊ1-rêfi vaak zaken die alIeen in onrr -errur^rrrs
ze dorpsgeme e ns chap een zekere waarde vertegenwoord i gen en daarbuiten nauwelijks; ze gaan dan bok vaak verl.oren. Het kan van
alles zijn, de eenvoudige foto met dorpsgenoten die U nog kent,
maar ook geschriften, actes, èlIerIei gebru iksvoorwerpen . A1s U
êèn q.hinl'rirlêncê zolder ruimt, rlenkt eens aAn OnS $tannger U mO-

J,rv r qrrg

aal
i ilz intaraqq:nf
9vrrrJ;

a qnrrl lêf

iêq

niel'

nn àiè

z.\1àor
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Gedurende het hier beschreven vereniEing'sjaar zijn de volgende
stukken (boeken e.d.) in het archief van de Vereniginq opgenomen:

- Het archief van de familie van Oldenbarneveld, L510-1705. Inventarisreeks nr. 48, Rijksêrchief vèn Zuid-HoI Iand. Den Haagi
1987
- J,J. Voskuil, Van vlechtgíand tot bèksteen. Geschiedenis van de
wanden van het boerenhuis in Nederland. Stichtinq Historisch
Boerder i j -onderzoek . Arnhem l-979.
Werkmap
Keenenburg, (tzerzameld door J.VJ, Moerman)
v.d.
Krogt, B. de Keyzer, H.K. NagtegaêI, HoI landse
- P.C.J.
Stam- en Naamreeksen IIï. Genealogische Vereniging 'Prometheus'
r.u. uelrt, e,4., rvuó.
- Tentoonstei I ing 'Schipiuiden op qladde ijzers '. Een erfenis vèn
12 schaatsfoto's uit 1987.
- 'Westerheem', zes nummers l-989-1990.
- Epko Bult, 'Moated sites iri their economjcal and socië.I context
in DeIfIand', Ín: Chateau GaiIIard (colloquium 1-986: terpen,
mottekastelen en manoirs, Lze, 13e, 14e eeuvr) .
- Zeven Schipluidense foto's via mevr. C.A. Haring. Vermoedel ijk
êên irê\rri i.l i n.Íqnni ocht
Twaal
f kalenderplaten van oude Nederlandse kastelen. Uitq. Canaletto, À1phen a.d. Rijn 1990.
t.w.
- SheI l-journaaLs van Nederlandse monumenten,
'Nederlandse monurnenten' en 'Vorsten en paleizen'- ShelI Neder.

.

.

L

and L974/!975.

- LZ -

'De 1'6e-eeuwsche Iandmeter Jan Potter en zijne
- Ë. Wiersum,
jn:
Tijdschrift Kon. Ned. Àardr. Gen., 2e serje, deel
werken',
28 (1911), 602-627. Kopje.
van Voorberqen, Zuid-HoI land, eens een gebied met befaamde
G.
schaatsenmèkers. .1an . L990. Kopie.
- Syl làbus bij de cenloonstel I ingi 'Het ieven op de Keenenburg'.
Schipluiden 1990
van DelfIand in de Middel- C. Póstma, ilet Hoogheemraads chap
eeulren. 1289-1589. Hi ]versum 1989.
Rentenaar, Vernoemi ngsname n . Een onderzoek naar de rol van
R.
d.e vernoemrng in de Nederiandse toponomie. Amsterdam 1985.
Loghem Slalerus, Handboek voor de orqanisatie van kunstten- v.
+/1,rnq1-êl I i nrren Graf ische Ccrmmunicatie.
ant uiLgegeven t.g.v. SD-jarig jl'bi Ierm van de geneesFeestcour
heer W. Droog, 1843-1893.
Rijswijk, Jaa:^verslaq i989.
- Archeologische Werkg:roep
'Familie van Sijdenbos' . Werkstuk ter g'elegenheld
- J. Vermeulen,
iaardao
rrpr
Febt^, L990.
Pijttersen's Ned.erlandse Almanak 1986. Adressenbestand.
Zrrid-l1ol lanC in cÍ jf ers . Ui.tgave 1987 '
'Vlaard,ingen' Zeven auteurs over facetten van zeven eeuvten
stad
Die
Medicin in Geschichte unC Kultur ihrer Zeit.
notulenboeken van de Chr. Hist-, Unie, afd. Den Hoorn. De
,- Drie
jaren 1945-l-949-1956
- 'Projekt Keenenburg: 1"985'. Een l^/onlngbouwpro jekt voor de wijk
Keenenburg' door de Bouwakademi'e, Rotterdam.
Historische romèn'
- J.C. v.d. Berg, Anna van Keenenburg.
DeIfL,75D jaar. 1990.
- D. Wijbenga, De Oude Kerk van het
25-jarig' bestaan van het slot
- Rond.om Dever. Opstellen rond 1988.
Dever te Lisse. Stlchting Dever
- J.G. Hartingsveld, T: ams en traml ijnen, De Westlandsche Stoomtram. Rotterdam 1981 '
en hun bewoners. Bussum 1970.
- ï.W.L. Moerman, Kastelen
- J. Pluis, KindersPelen oP teg:eIs.
- Th. Morren, Het huls Honselersdijk. Alphen a.d. Rijn 1990
( Fac s imi 1e-ui tgave )
Ies over eendenkooien. Ui tgi . Stichtingi Noordhol lands I andAl
beschri jvlngen van 'Het dorp 't Woud,
- L. van Ollefen, Originele
jkhe
i d Groeneveld en de ambachtsheerlijkheid
de ambachtsheer I i
\/ri iênhàn'
Àmsfêrdam 1793.
tijdschrift 'HolIand', drie nummers '
Reqionaal*his+-orisch
Een rijke Iijst aanwinsten, waaraan veLen hun bi jdrage Ieverden,
waarvoor d.an ook onze hartelijke dank. Een aparte vermelding verdÍent het werk van de heer J. Mooyman ' die zich act'ief inzet voor
het èrchief, maar zic:n bovendien de kunst van het boekbincien
VeIe -t'aargangen van verschi I Iende tijdheeft eigen qemaakt.
j.ngebonden
en maken het aanzien van onze boeschriften zijn nu
kenplanken een stuk aantrekke 1 i jker.
BehàIve voor onze leden stêat het archief uiteraard ook ter beschikkingi van de vriend'en. wel q:aèrne overieg wanneer U het boekenbezit wi 1t raadp I egen
O. Spinnewijn
.

.
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-13MUSEUM TRÀMSTATION SCHTPLUIDEN

Het beheer
Het 'Museum Tramstat i on Schipluiden',

dat beheerd wordt door de
Historische Vereniginq, heeft in het eerste jaar van haar besLaan volledig beantwoord aan de verwacht ingen. Eind april, een
jààr rLu
?nnn í'ÍÊïnlPrêcqeefden
nà sq
rje oneni
vPEIrrryJ nCTsdà1'rrrn hAílÍlÊn .n.Íê\/êêr
Jcrql
het museum bezocht en het qastenboek getekend. Drt kan een gunstlg resultaat genoemd worden. Ndast de openingstljden wordt er
í'Íèm^àkl- vAn 'le n{)oelirkhcid
om- na een
r:ehrr:iL
u. r\
'neer. 9v!1
^l^ <iaê,Jq ruuur
afspraak, het museum te bezoeken op andere tijden. Op deze wljze
hehhen leerlincren wan de basisscholen, zowel van de kern SchipIuiden als van de l<ern Den lioorn, het museum bezocht. Ook scoutinggroepen er. ve:'eniEingen maakten van deze mogel ijkheid Eebruik. Eveneens kwam het voor dat perscnen die iets te vleren
had.den aan hun feest een bezoek koppelden êan het museum. Soms
was een uÍtstapje naar het museum een onderdeeL vàn een verjaardagsparti jtje van schoolkinderen.
ïn het eerste jaar van het functÍoneren van het museum konden
verschi I Iende voorziening:en, die noq op de F/ensenl ijst voorkwamen, worden gerealÍseerd. Zo werd bijvoorbeeld een loze rujmte
boven de keuken door enkele leden van de Historische VerenÍgÍngf
omqebouwd tot een bruikbare berg:zolder. Ook het schoonhouden van
het geboult en kleine onderhoudswerkzaamheden \,terden door de Ieden
verricht. De eigen mensen waren bij toerbeurt aanwezig tijdens de
trren, dat het museun voor het publ iek geopend was. Zij zorgden
voor de rondleidinq en uitleq- Door aI deze verpl ichtingen werd
er door de leden van de Verenig,ing bijzonder veel tijd gereserveerd voor het museum. Zo veel zelfs dat èndere taken van de Ver'eniqiing soms minder aan bod konden komen.
Ondanks de ze I fwerkzaèmhe i d bleven er nog verschi I lende punten
vèn de wensenlijst niet verwezenlijkt. We noemen een danvull j.ng
eniqe tentoonstel lÍngspanelen, veiligvan het aantal vitrines,
heidsvoorzienjngen, het aanbrengen van zonwerende vjtrage en
hulpmateriaal voor het jnrichten van tentoonstel lingen. Behalve
àêzê nrrnl-en
iq er nó.Í êên hêl^n.Íri ike zaak waarvoor financÍèn
l,urrevrr
gevonden moeten worden, namet ijk de deur van de Keenenburg. Deze
deur. die afkomstig is uit een slooppand, is door de Vereniging
verworven en voorlopi.g voorgefinancierd. De Verenig'inq heéft
hiermee voorkomen, dat de deur werd verkocht aan een koper buiten Schipluiden, zoals destijds met het hek van de Keenenburg rs
gebeurd. De terug'keer van dit hek uit Wassenaar naar Schipluiden
Iijkt een definitief gepasseerd station.
/-\

De tentoonstel linqen
Eén van de tèken van een museum

Ís hel organiseren van Lentocn-stellinqen. De Historische Vereniging heeft hiervoor een cornmissíe qevórmd., Het beleid van deze commissie ls als volgt: Er worden qrote en kleine exposjties ingericht; voor de grote wordt
ongeveer een half jaar gereserveerd, voor de kleine t$tee a drie
maènden. Door deze opzet kan altijd worden ing:espeeld op actualiteiten, die voor de bewoners van onze gemeente belangrijk zj. jn.
Het is daarbij wel noodzakel ijk, dat deze actualiteiten tijdiqf
onder de aandacht van de comÍnissie worden gebracht ' Een museum
moet namelijk werken met een Iange-termijn planning.
Het streven van de commissie is er bewust op gericht om zoveel
mogelijk versche j.d.enheid te brengen in de onderwerpen van de exDosities. Hierdoor kan bereikt worden dat het museum voor een

- _L+ .l êa I \/^ h .l ê ir,rwoners
r
uuu
van de gemeente bet.ekenis l(ri jgt. In
de periode van 1 september '89 tot 1 september '90 .is aan drie
onderwerpen een tentoonstel i ingr giewi jd. 'De geschiedenls van de
Westlandsche Stoomtràmweg' MaaLschappij' . de eersLe exposrtle rra
de opening van het museum, was te zten tot 1 november. Voor dit
dr.\^+
yr
vvu

onderwerp bleek in heei Nederland belèngstelling te besLaan. Een
àantal stoom- en tramfanaten kwam uit al le windst-reken naar
Schipiuiden. Ook de tnwoner= van de eigen gemeente tr:onden zrch
gelnteresseerd. niet aIleen voor de W.S.M., maar tnisschien nos
meer voor het gerestaureerde stationsgebouw zelf.
Vanaf november tot half maart werd het 'IJsrrermaak' , zowel van
het verleden a]s van onze rijd, in de vitr ines belicht. Àllerlei
fraaie voorwerpen die direct of indirec:t op het ijsverrnaak betrekking hebben. werden tentoongesteld. Híerbij waren kunsrzinnig
beschi lderde sleden en een aantal originele prenten en anLieke
wandtegels. Zowe I door de toeloop uit de eigen gemeente als ult

de verre omtrek bleek dat deze tentoonstellinq door velen
qewaardeerd.

werd.

Detaif van de ets rKolver op het ijs'. l7e eeuw.
.zi in tig ! iÀanc
Tn dp <Iól-.Íre.h1rran do Ilcancnl-rrrrrr
I ssrrr
qraafcatnpaqne
de laatste
twee loden kolfschoentjes qevonden.
De laatsie expositre, gewijd aan de Keenenburg, toont diverse aspecten van het beFonen van een dergelijk kêsteel in het verleden.
De diverse opgravingen brachten veel Eegevens aan het ]icht. Gebruiksr.,oorwerpen. kinderspeelgocC, Eereedschappen, bouvífraEmenten, enzovoort, Daarbij kwam het belangrljke feit, dat door de
verschj. I lende opgravjngen een volledig beeld is ontstaèn van de
fundering'en en de indeling van de gebouwen. Deze elementen vormden in combinatie met bestaande prenten, tekeningen en archiefge.ÍÊvênq dc heqiq
\/àn .lê lêni^óhqtcl
l in.y
I ar/an
nn da !(ncnan'Hei
burg'. Het was tevens de eerste expositie die vergezeld ging van
een syIlèbus, waarin verschi I lende artikelen over het kasteel waren opgenomen,
Voor het komende jaar ziet de voorlopige planning er a]s volgit
uit. Van oktober tot januari zullen de verzamelaars vèn Schipluiden de gelegenheid kri:gen met hun hobby voor het voetlicht te
komen. In deze maanden zullen de vjtrines beschikbaar zljn voor
verzamelingen van jeugd en volwassenen. Daarna za1 aandacht worden gevraagd voor het lokal.e onderwijs jn het verleden. Voor de
t-weede helft van 1991 is een tentoonsteillng gepland over het
boerenbedrijf. Er zul len dan onder andere afbeeldinqen van
Schipluidense boerderi jen in olieverf, tekeningi of aIs aquarel

worden oeêxooseerd.

-

-Ll -

De tentoonstel l ingscommissie is van mening:, dèt door een derg'evan het museum
Iijke gevarieerde programmering het functionerenzoveel.
moqelijk
dat
bedoelinq,
de
.tiat áearend. Het ls tensiotte
,Tramstation,
en renormaal
een
aIs
person;n een bezoek aan het

getmatig terugkerend gebeuren ervaren. Een plaatselijk museum
Éeeft slechts dan zin, wanneer het een gie\'Taardeerd onderdeel gaat
worden van dÉ dorPsgemeenschaP.
A.

cezícht op het dorp schipluiden, ca.

A.

O

1904.

l
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EXCURSIES,

BOELDAG

juni 1990 bezocht de I'lis*-orische Vereniging de eenCenl<ooi
van Schrpluiden. Ongeveer 25 personen namen deel aan de excursie. Het weer was gced en mede dankzij begreleider P. G: aveland
werC het een gesl.aagde rondwandel ing.
Op LB augusÉus 1990 werd er na 'de Jongveedag:' een 'boeldag'
oehouden op een terrern bij ilodenpi j1. Initiatiefne"oer hi?rvên
was de Stjchting Trarnstation Schipiuiden. Àanbod en verkoop
verliepcn nèèr volle tevredenheid. Tijdens de verkoop was het
weer gelukkig' goed. Daarvoor was het een en a1 nattigheid.
Dankzi j de medewerking van velen werd de boeldag een succes. Le
StichLinq hce:t net plan om er cen jaarlijkse Lraclitie Van te
Op I

mêke n

8.

.

PARTICIPATIES EN CONT}.CTEN

De Historische \/erenigiing onderhoudt nauwe banden met een groot
aanfal inql.et I i nrron ih /rá Fód:^ ^€ Á--rbuiten.
Een èàntal leden
Feemt deel aan het overleg met geIijksoortige verenigingen. Ook
ontvangen we regelmatig in het tramstation vert egenwoord i gers van
zrsl-êrvêrêni.Í i n.Íên DeZe beZoeken worden A1S Zeer Stimglerend
ervare n .
Monrenteet hebben we g'oede contacten met:

-

Iilestlands Centrum voor Streekhistorie
Genootschap Oud West I and
Genootschap DeIfia Batavorum
Historische Vereniging HoI land

Zusterverenigingen in Maasland, Maasslujs, V:aardingen, Rijsjk en Overschie
Afdeling Den Haag,/WestIand van de Archeologische Werkgemeen-

wi

schèp NederI and

Rijksdienst voor het OudheidkundÍg Bodemonderzoek
Iand Vereniginq
Werkgroep IndustriëIe Archeologie Delft en Delfland
Federatie van Musea in Zuid-Ho11and
Stadsherstel Den Haagi en omgieving
Diverse verenjgingien in Schipluiden (Plattelandsvrouwen, Comité
Zomerf eesten, Ondernemersvereni gi ngien )
Gemeentebestuur Schipluiden (subsidie)
Dienst Openbare ltierken Schipluiden
Ànjercomité Schipiuiden
Stichting Gemee ns chapshu i s Den Hoorn (subsidie)
Een zeer nauwe band heeft de Vereniging: met de Stichting Tramstaj-le Sl-ir-lr1-inrr
È'aÈirê. in het
linn
Sr-hinl rliripn
Ên.lÊ l/aranidl.d
jaar
per
g:elopen
af
besloten, dat de Vereniqing
1 maart 1990 het
Museum als sebruiker en huurder zal beheren.
Midcien-De1 f

-
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-

9, FINANC]ËN
De inkomsten van het Museum zijn vanaf het hiervoor vermelde
tijdstip voor de Verenig'ingf. De kosten van verwèrming' e.d. komen
nu ten laste van de Ve:'eniging:. Door deze wrjziginq: wordt het
beheer van de inboedei van het gebouw overzichtelijker, zowel
intern aIs voor eventuele externe subsidlegevers.
Voor de Vereniging: is dit wel een verzl/aring:. Tot nu toe $rerden
de meesiJ lnkoirsten begleed aan hct verzamclen' beheren en pulliceren van historische gegevens en archeologisch vondstmateriaal.
Door het gebruik en het beheer vên de inhoud van het Museum zijn
er verschil lende taken bi jgiekomen. Ooli voor de organisatie van
exposiires moet eeit Lelènl:i'Íjji t'edrag op de begrotÍng líorden opgevoerd. Toch js dit bedrag, als we het vergel ijken met de uitqa\,É'r.:'è
| i ikh^r,.
vLr9uarJr\lur

m,rq,.a i n do

reni n
rvYrv'

n^rrvs

l-raa

I rrc-i nd

Hief -

1-ê.rên,-\/êr qtxan dan ook bescheiden subsidies.
De Vereniging vertrouwt erop, dat de Stichting Tramstation fondsen blijft vind.en om de inrichting van het gebouw en het museumwerk te cpt j.mai iseren. Ook hebben we een stille hoop, dat door de

groeiende bekendheid van het Museum het aantal subsidiegevers,
áaast Gemeente en Rabobank, zal stijgen. De Vereniqing zaI zelf
plannen blijven ontwikkelen om het aantal donateurs van de StichfLrrrg
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stond en jn de zomer van 1990 is afgebroken, was misschien wel
enkele eeur.Ten oud. IJil èrchieven blijkt
dat reeds in het begin
van de achttiende eeuw op deze plaats een huls stond, waarj.n een
s choenmakerswi nke I was gevestrgd. In die tijd
waren er schoenmakers en schoenlèppers. Een schoenmaker was iemand die nieuwe
schoenen en èndere lederen artikelen maakte. Een schoenlapper renareerrre c,Í .zca lq rnpn ióên ,êi
riie 1Ànte de Schoenen.
Jacob van Viiet dje in het begin van de achttiende eeuw in het
huis woonde, was ' Mees t ers choenmèker ' . Hij verkocht in l.7l-4 het
pand aan zijn neef Arij van V]Íet, die hetzelfde beroep had. De
volgende eig:enaa: Willem van der LeIy i"las nÍet alleen schoerulaker, maar ook looijer. Als hij het pand verkoopt, bli.tken er op
het erf drie ]ooijkuipen aanwezig Le zijn. Hij verkochl het huis
in L730 aan Jan Keijser. Het pand wordt in dat jaar als volgit omschreven: "Het huis en erf is een s choenmakerswi nke 1 met looijerj.je en drie looijkuipen". Ook werd er los gereedschap behorende
tot de looijerij en s choenmakerswi nke I verkocht. Het geheel werd
rrpf awperri
.\n f a? Het huis verdnderde in de achttiende eeuw nog enkele mèlen van
ei.g:enèar. Schoenmaker Jan Huisman verkocht het pand in 1769 aan
Claas van Dujjn, een kuipersbaas. In de koopacte wordt het pand
ómschreven als "huis met erf en loods daarachter". Ook de volqende koper was een kuiper. Daar .er in de loop der tijden mind.er
vraèg naàr kuipen kwam, werd, de kuiperij een t inunermanswerkplaats.
In het begin van de achttiende eeuw bezaten de huizen geen
tojlet, mèar stond er buiten een 'secreet', een hokje waer men
zich kon terugtrekken om zijn behoefte te doen, Het secreet \.ra t
bij dit pand behoorde, stond aan de andere kênt van de Boomgaardslaan. Dit blijkt uit de verkoop van een ander pand. Ais begrenzing vTordt aan de noordzijde aangeqeven; "Het secreet vèn Jêcob van Vliet, Mr.schoenmaker èlhier".
L.M. Varekamp

-

11.

SCHUILKERKEN

IN

Lt

-

SCHTPLUIDEN
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Sasbout Vosmeer, zoon van de Delftse burg:emeester' was de eerste
apostolisch vicaris die over de Nederlanden !'íerd aangesteld. Het
is trouwens opmerkel ijk dat DeIfL vànaf het beqin een middelpunt
vormde bij de herlevinq van het kathol iclsme in heel Holland'
daarbij samenwerkend met de patérs Norberti jnen in Den Haaq' Vênuit beide centra werden de katholieken in het Westland bezocht en
dus ook die in Schipluiden. Sasbout Vosmeer trok vermomd rond
vanuit DeIft. DiL gebeurde veel.al 's nachts en vocr kleine groepen werd de H. Mis gelezen in een boerderij. In Schipluiden wordt
met name 'Abbestee' qenoemd, maèr zeker ook de zogenaamde 'Lagie
wonÍng' onder Groeneveld. De Iaatste wonj.ngi werd in de dertrger
jaren van deze eeuw afgebroken. Anna lt/ei jtsen, de weduwe van
Reinier van Oldenbarneveld, woonde in de nèbij qelegen boerderij
'Groeneveld' , Zij was zeer vroom en kan betrokken zljn gelteest
bij de inrichting van de zolder van 'de Lag"e Woning' tot kerk.
Bij de afbraak waren de sporen van het gebruÍk als kerk nog dui1i jk aanlrez i gf .

Kruiklus,

1712.

-24Bij het mi ss i oner i ng"swerk werden vanaf 1592 vanuit DeIft ook Jezuieten inqeschakeld, r^raaronder als eersten de bekende Cornel is
van Duyst en Stalpaert van der WieIe. Uiteraard verliepen die
helmelijke activlteiten niet altijd zonder problemen. Een t.ekenend verhaal speelt zich af rond 1595 in Zouteveen.
De Zouteveners hielden qereqfeld met hun ambachtsheer na mj.ddernacht bi jcenkor,tsten in een kapeL die 'agi op l^.et kruispunr vên de
Zouteveenseweg en de Wi I I emoordseweg' . Op zekere nacht - de dienst
werd geleid door Lwee priesters, Nicolaas Wiggers Cousebant en
lJil lem Coopel - gdven de uitgezette wachlen plotseling cioor, dat
Àa ealrar,ï frÁ+ ,i ih rakkers in aantocht was. op dat moment preekte
Coopel en hoorde Cousebant intussen biecht achter het altaar.
Zonder bedenken vluchtte Coopel. siccg zijn :ocg over het h.ofd
en vertrok temidden van de vrouwen die, naar g'ewoonte van dj.e
tijd, de bovenrok over het hoofd sloegen om de kanten muts tegen
de reqen te beschermen. De gere chtsd i enaars ontlokte dit alleen
de opmerkingir "die gekke vrouwen schijnen betoverd door hun rozcnkrans" en .z.c oi n.Íên .lê kancl l-rinn,on waar al lesbehalve vriendelijke jong'e boeren post hadden gevat rond het altaar met daarachter nog Cousebant. Toen de schout het altaèr wilde vernielen,
namen de boeren een zo dreigende houding aan, dat hij het verk j.eselijker vond te verdwi jnen. De mis werd daarna voortgezet,
FIet eventuele staartJe van deze g:ebeurtenis is njet bekend. Wel
$/eten we dat 20 jaar later zich.lets dergelijks afspeelde, echter
nu niet meer in de kapel, maèr i;r een nabÍjgelegen boerderij. De
kapel zelf werd in 171-9 êfgebroken.
De Jezuleten, achtereenvolgiens de paters Lodewijk van Makeblijde,
Nicolaas van Dorp en Johannes Vermey, hadden de opdracht vanuit
DeIft de zielzorg' van de dorpen iangs de Gaag te verzorgen. Van
hen zijn er geschreven berichten dat ze werkten onder andere in
Schipluiden, met de buurten Den Hoorn, Abtswoude en Papsouw, De
Lier en Maas I and.
Pater Vermey zag in 1657 kans een kapel in te richten onder Hodenpijl. Dat gebeurde in een schuur, geschonken door een juffrouw
Van der Velde, op het erf van Jan van der Hoeven. Het schuilked<je was toegiewi jd aan Ignêtius van Loyo]a, st ichter van de Jezuretenorde. Pater Vermey hield DeIft echter nog aan aIs standplaats.
Hêt kerken in woningen bieef ook na de sticht j.ng van het kerkje
beperkt voortbestaan.
Zijn opvolger in 1662, pèter Gerardus Schade, markeert een beI anrrri ike
faqa
Hi i vêsl-'i.Í.1ê z.i t-.h in de bUUft VAn Hodenni il
irèarmee Schipluiden weer als pa: ochie fungeerde. Deze parochie
strekte zich uÍl over een g:root g'ebied, te weten: Mèasland (met
haar eiqen schui 1kerk, de 'kluis'), De Lier, 't Woudt, Abtswoude,
Papsouw en Den Hoorn, terwijl om prakt,ische redenen ook de êcht
families in Zouteveen vanuit Schipluiden werden bediend. Zoutetot de parochie Kethel.
veen behoorde feitelijk
ïn 1,673 \{erd pèter Schade t.eruggeroepen naèr DeIft en opgevo}gd
door pater Aerts. Deze bouwde in l-681, een nieuw kerkje op dezelfde plaats aIs de voorgaande. Het ging evenwel nog: steeds om
een schuur, maar waar nu ook de pastorie in onder was gebracht.
mog'en
De statie Schjpluiden betaalde in die tijd voor het 'vrlj'
uitoefenen van de godsdienst t 25O,- aan zog'enaamde recoqnitiegelden, toen een groot bedrag.
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stred.en visle van het Jansenisme, dat ruime aanhang vond in
Ho11and., maar niet in Schipiuiden. Dit verschi 1 van inzicht liep
tle hanrl , dat in 1708 de Staten van Hol land en Westclerma+-e uit
Frresiand besl.oten èi Ie Jezulel-en' fel le tegenstanders van hel:
Jansenisme, uit Holiand te verbannen: "tot herstelling van de
hun kerken zulien
rust ond.er de Roomsgezlndte lngezetenen
worden er, bIijven gesloten".
Pater van Herfst. de oPVor.ger van pater Aerts, moest dan ook 1n
jul i 170I Hodenpijl verlaten. Schipluiden bleef achter zonder
pasLoor.

Pas na vele pog:ingen gelukte het in Schiplr-riden weer een n:'euwe
pasroor aan tà áLeIIen, wd.arvoor uiceraard de Loestemming van de
was de Franciscaan pater van HeesLaljuw onontbeerl ijk was. Heljanuari
1733 de parochie bediende'
sel, die tot zi-jn dood op 12
missiestat j.e door
Tijdens zijn pastoraat werd. de nu Franciscaanse jaar
I72I brandden
een ramp g.etróf f en. In de kerstnacht van het
grond
Maar ondànks
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kerk en pástor le net riÊten dak tot de
g:emeenschap
van Schipdeze tegànslagen floreerde de kathoi ieke
zijn paspastoor
nu
kreeg
luiden.-De t<eik werd herbougtd, maar de
vaart
van
de
'
torie aan d.e veel toegankel ijker overzijde

Hieronder het tRoomsche Keqkje bij Schipluiden, bíj Delft'
Aucrustus lB33', met rechts de buitenplaats Hodenpijl'

-22kocht voor hem een eenvoudige behurzing met cui.n. dre hrj le
'Herdershof' noemde en waarin hiJ een kamer toc kapel inrichtte.
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N.B. Deze comnissies zijn op dit moment al lemaal meer of minder
actief. De meeste leden zijn lid van meerdere commissies.
Aanvul l ing b1iJft noodzakelijk.
20 d,ecernber 1990
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