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OUD-SCH ] PLU ]DEN, SECR MEERKOETLÀAN 23,

VFRSLAG 1990-1991

INLEID]NC

De Historische Vereniging oud-Schipluiden is een bekend begrip in
de gemeenschap van Schjpluiden geworden. Wanneer men een Jaargang
\.'àn hêl- oomeenrcl i ik rrnnr 1i nu l- i nnchl:d nnê q-L i n-Irnnrnrr 'vstema-Yu'.'errrLu r - llrrLrrrvrsf q ".t'

tisch doorwerkt/ ontmoet men regelmatig activÍteiten waarmee onze
\rê-ê-i -Íinn zi r-h hpu i^h^,,,rF Q-aa.rc -êêr menSen tOnen beiangste]-vs!qrLrYf lrY ar!1, !r-rY!1vqvu.

ling voor één of meer aspecten van ons werk. veelvuJdig wordt
a1 | , /] - e ^ h i . 1 | | i 

^ 
a ^ ^nnr:ndara 

t-rróênên inoccnhakplrr Tn dê .Íêr^^_r-Y ! vsyc-- rrr:s!!r,n,.'--.

ic dc rzcrcni.ri r',., éán va.' r!e wei ni oe insrêllinocr dip zich cotvsrsrtrYrrrY

hêF .'êhêlê oron.loehiad r':h c.hinll'irlên |i cht. De leden Zijn OOkrrsL YeIL re Y ! vrrvYvv

^ ,...'! ^11^ ,r:J qr- qr,. ,/oonkernen. De toenemende beJangstelling voor

heL werk van Oud-Schipluiden hangt nauw samen met hec gebruik van

het voormalige tramstation. Door de museale activiteiten 1s het
werk van de vereniging zichLbaar geworden. Een groeiend aantal
'I nkal o clrnêoên nêêml- i n ílê iaaraoanda êên hê7.\êL iê nn aan hetYlvut/urr JuqlqYLrruq

plaatselijk museum. Vooral de toename van het aantal jonge bezoe-
lzorc i q aan rrarharroond trerqr-hi inqel

nê 17ê.êni ai na i e arr hl i i Áa' oo- nrrrra uranc óm êên dpfieonf ." "' -
7 rt.!J Ysr"eLtrÈgrlJ^s

monumentencommissie in te stellen dit jaar werkelijkheid is ge-

worrJen - Orr.l-Schipllrirlon ner-ir-inpo.f mct dán lid in deze COmmiS-vv,,rr+qrvvlr

sie. Verheuqend was ook het initiatief van de gebruikers van het
L.n1.^^rnáh^ rrKoononhrrrr"rrr nm êên ql-Àr"__' --- LKctP-L Ldcrr j.Jc5ull.Ln!aor LÈ

stellen voor de heropbouw van een deel van het z u i dwe s t t o r e n t j e
rr:n do Kêênênhn-.J nê.zê ón.rê ned:nhfc \/an de HiStOfiSChe Vefeni-

ni nn - 17.\írr hêf aorst op'ii J- f i idens ílê rÍraá€.Amn^.'nê van 1-!/$ -YrrrY Lulru Y!ur!

1iil,f in I QO? À^^v-i i áo i n?êF 17:n ria herznlkinc en hêf .rêm. ^ -' ^

hêcf nrrr van Sr-hinln jÁan nahaol r'ora:1i.eefd te WOfden. DeZe aCtiev qrr uurrrt,rufvr'r Yvr,ev+ :ervq ! +!!

<^^Ê! ílFi Fê hcle-r:ci-a] 1in.Í \/^ó- hêl- 1ókêle CUI-9Esr L svsrrsErrÈ crcrrr, !!-q..YveL^MrY

f n'r.r.êd in hrade krin.Íên hltif ê^ l'1p yp.pninjrn ic rlêírr^êid, OUd-LuqLyvLv ,\!rrrYLrr

cnhinlrriÁan rrinrlf haf irmmar daf êr nó.Í ^êón êvrra f.\ríicêt -') zl ln
norrn-don n.n de r;cr'i nl^f i rn rra- hal- mrrcêrlm te Vef betef en. OOk hetYL vuLrusrr uLf rvrr!rrrY

gemis van ej gen e x p o s i t i e p a n e 1 e n wordt steeds sterker gevoeld.
\t^^r F,ói 

^ó 
hr^hl amon zaalzf Áo rroran í ni n.] .\ r'l L.\rFê f êrmi an êênr vr |/! vvr e,'L

oplossinq.
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rh /iiÈ i:=-rraralá^ l,iikên wê fêrn.Í náer de WefkZaamheden Van OUd-

cnhi nl rri Áon i n hêl- \7êrên i oi noqiaar 'l gqO-l ggl .láf I i êó v^h I con-uwrrr|/rqrulrr yvlvrr!:,rrrye 4!vr verr ! JUI/

tember 1990 toc 31 augustus I991. Verder zíjn er enkele artikeLen
opgenomen van leden van de Historische vereniging. zonder deze

leden en de financiele bijdragen van de vrienden, de gemeente en

anderen is het werk van oud-Schipluiden niel mogelijk. Het be-
stuur dankt een i.eder voor de steun en rnedewerking en hoopt hier-
^n ó^k in hef knmên,.1ê \z ê r ê n i rr i n n q i a : r fê m^,'-ên h1 iirron rokorlgn.vt/ vvÀ YglrrrrYrrrYu

J.W. Moerman, voorzrtter

I NHOUD

1. Bestuur, leden en vrienden
. \t^,^-n^yi ^^^h rrorlzhi .iêênL.\meÈên
z. vs.LYaus! rrr9srr, Jsrrr,\v'r'J-Lrr

3. Lezingen
4. Excursles
5. Publicaties
Á óua r i .'ê à-f i\/ifeiten

7, Het archief van de Historísche Verêniging
8. Museum Tramstation Schipluíden
9. De herbouw van het zuidwesttorentje van kasteel Keenenburg

I0. cenealogi e
'I I qfrá.Fn.mêh dêmêênl-ê qr.hinlrridon

12. Fietstocht
'I ? I{ l êi ni inon an hêi- I{ a ê n ê n h | 1 r rÍ | ê r r ê i nfJ. r\f vrr:J

14. Een bi j zonderê verkoping
15. Vette koeien voor het Land van Beloften
1A n^^. êón nêrL1àh ^n hêÈ €rmi 1 i êen.1^rr\f qt/ vr

17. De 1990 k roniek van Schipluiden
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I. BESTUUR, LEDEN EN VRIENDEN

De samenstellíng van het bestuur
êf >.i- rri l_.

'i ^ ^ 
i l- i--r ^-naUi izi nÁ I]êf La-Ir UIL -Jqa! vrrYswr )-LYv.

Voorzitter: J.W. Moerman

Vice-voorzitter: o. SP innewi j n

Secretaris: H.A. Geerars
Penníngmeester: W. Olsthoorn

Voor verschillende activiteiten is een coordinator benoemd:

Bibliotheek: O. SPinnewiln

Genealogie: L. M. Varekamp

Museumgebouw: D. Jonk e r
Restauratie: J.W. Moerman

T e n t o o n s t e 1 1 i n g e n : A. A. Olsthoorn

De vereniging is vertegenwoordigd in het bestuur van de Stichting
TramsLation Schipluiden door À. v.d. Enge1, M.L" ten Horn-van

Nispen en A.A. Olsthoorn; in de Stichting Heropbouw Toren Kee-

nenburg R. Visser-Rotgans; in het Anjercomité door M.L. ten

Horn-van Nispen en in de Monumentencommissie door J.W. Moerman.

De contacten met de Stichting Westlands Centrum voor Streek-
historie worden onderhouden door L. M. van Velzen en o. Spin-
newijn.

De vereniging telt momentee-I tweeëntwintig Ieden en vijfenzeven-
tíg vr ienden, een sti jgíng van respectieveLi jk dr ie en vijf Per..

sonen ten opzichte van het vorige jaar.

2. VERGADERINGEN, WERKBIJEENKOMSTEN

De leden hebben zes keer vergaderd. De commissie restauratie komt

i n nri nni ne i oriaro rr-i i^=a:-'anÁ hi i al12 145. De beWef king Van hetr11 yr rirelys vrrJuqYqvvrr

aardewerk van de meest recente graafcampagnes op het terreÍn van

,.r ê Kêênênh,.r.l cf eef ^ó ílê7ê ár/nrílên r-cntf aaf . De COmmiSSie genea-!Y ruuue vr vvae

logie werkt op maandagmiddag meestal in het gemeentehuis. De bi-
bliotheekcommissie heeft op woensdagavond haar vaste werkavond'
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3. LEZ]NGE\I

De vereniging heeft dit jaar twee lezingen vêrzorgd:

- Op I november 1990 gaf de heer F.W. van Ooststroon in de

Hoornbloem te Den Hoorn een lezing met dia's over "De zuidhol-
landse boerderijen". Uitgangspunt hÍerbij waren de aquarellen
van de Rotterdamse architect J. Verheul Dzn. De lezing werd door

ci rca vi jfenzestig personen bj jgewoond.

- Op 5 april 1991 werd in de Openbare Bibliotheek van Schipluiden
een thema-avond gehouden onder het motto: "Wat vind ik daar?" De

leden P. van Giesen en W. olsthoorn gaven een inleiding over Pij-
pekoppen. Na de pauze vertelden de leden A. v.d. Engel en H. v.d.
Kuijl het een en ander over munten en muntvondsten. Beide onder-
werpen !íerden geillustreerd met dia's. De avond werd door circa
vijfendertig mensen bezocht '

J.ví. Moerman verzórgde ook in dit seizoen weer een aantal lezin-
gen voor andere ve renigi ngen, te weten:

- Plattelandsvrouwen Schipluiden 4 september 1990 onderwerp:

"Bewoners van de Keenenburg" daarna bezoek aan Tramstation;

- cursus Streekhistorie Westland, l3 november I990, onderwerp:

"Historie en Landschap van Midden-De1f1and";

- Rotary D e I f t - K o n i n g s v e 1 d , I4 januari 199I, onderwerp: als
hiervoor;
- Schippersvrouwen Rotterdam 19 februari 1991, onderwerp: "Het
vervoer over vaarten en vlietenrr;
- chr, vrouwenbond Schipluiden, 6 maart l-991, onderwerp: "Het 1e-

Áo hnordo r i irr.

- Chr. Jongelings Ver' Delft' 21 maart I991, onderwerp: "Archeo-
logisch onderzoek rond Delft";
- Prot, chr. ouderenbond Delft, IB april 1991, onderwerp: "Histo-
rie en Landschap van M i d d e n - D e 1 f 1 a n d " ;

4. EXCURS IES

op 2I juni 1991 bezochten twintig leden en vrienden het "Reght-
huis 't Schou ". Het weer was erg slecht (storm en regen ) . Mevrouw

,riin oe 1 i -o - ílê oasf vr.\rr\^r. i-^rrnírê ons de bi j zondere Verzamelj nguurrYLrrrrYr uL Yqr!

kunstvoorwerpen ' waaronder vele schilderijen. De sfeer van de ze-

ventiende eeuw was overal herkenbaar.
Diverse malen hebben leden van de Hístorische Vereniging groepen



rondgeleid in 't i{oudt (o
hêf Á^rn cch i n1 rli dan-.., waar
cv,-"rcioq in S.hin\Uiden

aan het Museum.

5. PUBLI CATIES

het Museum Tramstation,
augustus I991.

r hol- cên.1.\Fc^h:n .),rÁ-Lêi rlon \ on i n

ook de Hervormde kerk werd bezocht. De

L,.rên Iti:lz dóU^nnê I 
^ 

^^^ aan l-'a-nalu:a
YeÀuyycau qqrr qcrr UcáuE^ Js

in de periode september 1990 tot en met

A.A. Olsthoorn schreef voor het gemeenLelijk v o o r 1 i c h t i n g s b ] a d
rrnê q.Li n-p.\,^rn" .l .ve.se hi iílraoen oVêr da ê)zn^qi i-iêc -n het

Museum Tramstation.
In de "Midden-Delfkrant" verschenen van zijn hand: "Het leven op

de Keenenburg" (nr. 68, sept. 1990, blzI9-20 ) ; Musea i n onze
n-nr-arri ra|| ltr Áq- :^ri r loor hrz R-9: nr-70 irrni .ggl_ blz,v'l'Yuv rrrj vrt

L9-20r'.
J.w. Moerman schreef het artikel "De landmeter-kaarttekenaar Jan
Jansz. Potter", opgenomen in het tek stboek bij de herui tgave (in
v i e r k 1 e u r e n d r u k ) van het Kaartboek van Maasland met de landerijen
van de Duitsche Orde, Alphen a,d. Rijn I99I blz 9-22.
In de "Midden-Delfkrantrr verscheen van dezelfde auteur het arti-
kel "Recent archeologisch onderzoek van de Keenenburg" (nr . 70,
juni 1991 blz I6-18). Ook schreef J.W. Moerman de bekst voor een
n^êr-ó, ^t?ór ^ó kó^nórt\rrrrr í:rrrr Iqqll In het kort wordt de bouw_J \ qq:

an hovrnn j n rr c a a q c l^ i o d o n i s rÍê<.hêl-ci- \/,an hêÈ keel_aal l'\^\/ê-^i en On-uYvuvrtr!vvrr

dersteunt de tekst zeventien afbeeidingen die op de poster voor-
komen.

A.A. olsLhoorn stelde de syllabus "Verzamefen, een kunst apart"
samen. Diverse Leden hebben teksten ge.Leverd voor de syllabus
"Van telraam tot compuLer", over het onderwijs in de gemeente
Sr.hi nlr|iden À À n1cÈh^.\rn \7êr'2^r,tàê ,,1ê l-êl.cl- \z^^r ílê ctrl.IabUS

"Met karn en persrr, over de boter en kaasbereiding op de boerde-
ri .i nê ,,1r ie qw1 I ^h.i 

hó-Àl ^l ^^óh ^ó ^a1 i ikna,ni oe evoosi I i.eS in

OVER]GE ACT IVITE ITEN

nn R qênl-ómhêr l9QO wae hêf ml'cêrrm do rraLolc dao nnon in \/êI. band

met de "Open Monumentendag", Het bezoek viel op die dag v?at te-
Afdêê.r^Lah i ê ^^^ \'^ l ^^-n^ L^ór ïàêr mónrmêhfêh nn Áoza ,4>rr:crr. nlYsor/ setr vlJr9sttu r--Lrr uu ur4L qgY

ónên 'a c-ê1 I ên \rnoel i ik kan dê mOnllmenl-e-r-om-r'r cci c íric í1êmeen-

te) dan nauwer bi-i deze activiteit betrokken worden.
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nn ?n Ànril lggl í X n n i n a i n n ê d: .í I nrêqê'rêorie Ó' d-Sr'hiolUidenvt/ Jw urlr! \ r\ v r I r r lY r L r I I u v q Y / r!v!!r1ere4

zich met ander verenigingen in de DorPSstraat. De bevolking van
Sr-hiolrriden kon zich nn aan ha|lca rrhêk-^* '^--r' -^-^-1 . Al-S-.--. wv rre^rsrlwadg rqLcrr wsYc'

bewijs kreeg men een "certificaat van Weginghe"' Tientallen
c a h i n I r r i Á a n r r a n hóhhên ra rni,.l,.là.tq n1A^fq.Íênómên .o .lê árLi ^r'^.r!rr.yru-ucrrqlqu r -JquJYc,rvrrrLrr ut/

waoacnhrr'l ldi o á.hl-êr.af mêêr í-Íêwi.hf hl cok aan f c oêvêr

moderne weegschalen, hetgeen de pret verhoogde... ).

0ertificaat Da llJedindl)a
in èer lliladÍle tot gcÍripluuèalt

tu der 4togle íeetr gesogat 1,k,.2. Fa,r[en zodott'i,ía gevící;te,

aís nan otíínarf c'ffal"r íl geíruyíewíe,

6;c0ríeÍerde drr gelricfite $ef net í€ t0ruÉ'tc6c /Í0/0ÍÍicr 
íe5 {ícfioellr'

/Lnte ofto ner geíou[en $ de taerfi'eyít 
Beru11eníít'o 

t'2 daen,

to ít ííenon otgegewn íue oleil Nkfu w, t*tíícoti"e 0r,fl0 deÍ gt$080Íe

laern';í,e te íwnen ín tijít en $ílí',n tuíí! h!í!8 0r te ftíe $a e\' nocíule

so#er orgíítsr, {es't oírc,lnó vooíííen rcr í.et Lege( von Scífíugden.

ph geto.,n ln íett [ar'. o\5 |Í',,.;í'l.' gunnr t"l,get í'onderl aet" r"n[e

ro8entrB I {en to x'yíí;

$tl ecrltfrcael hosl 20 'éurrcre.

Verder heeft de vereniging haar medewerking verleend aan een

fwêêF^l evoosifiês íloor het beschikbaar stellen van Lentoonstel-
'!rrr9-l|raLs! rqar.

- \/^^r 
^ó 

c^h i nl,ri Áonco acnonl-on hi i

Westlandse cultureIe verenigingen
\tàr?^r.Íê,,1^^r hêf WeSt-IandS MUSeUm

r\1-- 1,l,...: jr. ít,^^,4^-r 'tqqt )r\crdj-uwrJ^ \ v\J\J! Jao,L trrt,

- Fên ê.rn^si I i c v,an oude [.,]eStlandse
dê rrTriann-1rr r'i irlen een feestweek

êêi f êni-óónsf o I1i no oVe r

voor 1950 . Een expositie
voor Streekhistorie te

d.-nqqoêa ir-hf pr i -oêricht in
in juni in De Lier.
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HET ARCHIEF VAN DE HISTORISCHE VERENIGING

De collectie ar chÍefmater iaa I van de vereniging is gedurende heL

vers i agjaar weer met talloze stukken uitgêbreid. Het is weinig
zinvol een compleet overzicht te geven van de meer dan vi jftig
aanwinsten. ne één is uiteraard wat belangrijker dan de ander en

daarom za1 hier deze keer volstaan worden met een bloemlezing,
een ieder wat wi1s.
op cartografisch gebied is er een twêetal aanvuJ-lingen van bij-
zàr,à.5r hel:no Hêf -- ^ c--^j-1 ilê tti l-.tàvên- A11c19e|I.51gctclL Ulll qrLYuvurr

het kaartboek van het baljuwschap van Naaldwijk naar de oorspron-
keLijke uitgave van 1623. Een fraai overzicht van het gebied waar

de heren van Naaldwijk hun scepLer zwaaiden. Het kaartboek is
-.\mn1êêF mêl- .lê hi ihêh^rêndê i-rênscrinf iê r/àn dê fêksfê1. Hetuwrryr sc u v{ JvLlrv!rrre

tvíeede is een overeenkomstige uitgave. Het betreft híer het
kaartboek van de cartograaf Jan Potter uit 1570' waaroP de bezit-
tingen van de Commanderie van de Duitse orde te Maasland in kaart
zijn gebracht. Deze uitgave vond p.l aats ter gelegenhei d van heL

fei t dat 750 jaar geleden de Duicse Orde een ves t iging in Maas-

land verwierf. Onze coórdinator J.w. Moerman heeft voor de uitga-
ve van deze at ias eveneens een bj jdrage verzotgd. De feesteli jke
hêr.lênkino \/^n deze oohorrrfent s in lvtaasl àn^ \/^rÍl.dê nrror'oonS OOk..c I JLI:^ rlrY

:rnloidin.Í f r.)f ,.1ê r|i - vêrhandêl iroe- over deaqrr+cru-rrY urLYclvv Vclll t-.srr v u - r t u I I v ! _ I ' r : e ' '

orde, die U uiberaard in ons archief kunt terugvinden. De Comman-

deur van de Orde vestigde zich nameli jk rond 1500 op het slot
Kêênênbrtro in Schinlrridên rrnldncndo feden om al.ie infofmatier\ssrrsrrvqrY r1r v!rrrr !

rond dit onderwerp te verzamelen.
Naast deze beide atlassen kunt U nu in het archief ook de repro-
ductie op ware grootte en in kleur bestuderen van de Plattegrond
\/:n nê1fI .'êfêkênd door Jacob van Deventer (1557) en waarvan het
or j-ginele exemplaar zich in Madrid bevindt. Veel recenter' maar

orioinpel is ílaár n^^ êêh L.rrfiê \,:n het Westland (ca. 1930)vrrYrrrrL L rJ uqsL rrvY evrr

waarop het net van de WSM st.aat aangegeven. Voor het "Tramsta-
tion" uiteraard ook een nog tastbare herinnering aan haar verle-
den.
\/àn .Íêhêê l án,,1ê.ê Fard is de f raaie ín twee k-Loeke de-Ien uitgege-
ven verzameling " K a s t e e l t e k e n i n g e n van Roelant Roghman". Ook de

Keenenburg is er een aantal malen in vereeuwigd. Verder een boek

van de bekende molenspecialist A, Bicker Caarten: "Middeleeuwse
watermolens in Hollands Polder1and", waarin aan Schipluiden ook

een rol is toebedacht. Dit onderwerP' de waterhuishouding, staat
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eveneens centraal in de twee delen "Van 't H o o g h e e m r a a d s c h a p

Delfland" van de hand van Mr. Dr. Dolk, de secretaris-rentmeester
van heE h o o g h e e m r a a d s c h a p in L939.
nn 1j fêrF i r ferroi - hozi F rra varoni oi ^o weef OVer een in eigenvy rJ Lsrqr!

beheer mooi gerestaureerde oorspronkelijke uitgave met de gedich-
ten van onze dichter Poot. Eveneens is opgenomen het levensver-
haal van Jan Stalpaert van der Wielen, de priesterdÍchter uit
De1ft, dje in de schuilkerkenPeriode ook Schipluiden bediende.
Van het kerkelijk leven voor de Reformatie bezit de vereniging nu

ook het boek "Het generaal kaPittel van Sion' zijn oorsprong,
ontwikkeling en inrichting", de geschiedenis van dit voormalig

klooster onder S ion, Den Hoorn.
De variatie in onderwerpen van de overige aanwinsten is groot en

bestrijkt ondermeer de verhandelingen over oud aardewerk' glas-
werk, enzovoort tot het levensverhaal van vroedvrouwen in Schip-

luiden rond de jaren I800.
Het bovenstaande ov.erzicht is niet compleet, maar toont aan dat
het archief leeft en een bont palet van onderwerpen omvat. op

veel van uw mogell jke vragen op streek historisch gebí ed zal het

antwoord kunnen geven. Dit vergt we1 enige inspanning, maar het
schenkt zeker veel genoegen wanneer men met het antwoord naar

huis kan gaan. Bovendien is de boekerij langzamerhand goêd toe-
gankelijk geworden' waardoor gericht zoêken de opsporing ten

zeerste v e r g e m a k k e 1 i j k t . Het raadplegen , he: zo goed mogelijk be-

nutten van een dergelijke investering, moet natuurlijk het stre-
ven zijn van íedere bibliothekaris met hart voor de zaak. Daarom,

hebt U vragen, moet U een werkstuk verzorgen over een streekhis-
torisch onderwerp, schroom niet en kom ermee naar "Het Tramsta-

ti-on" en leg Uw probleem voor. Wij van onze kant zu1len ons best

doen U wegwijs te maken in de betreffende materie. Voor verschil-
lende gebieden beschikken we bovendien over een keur van spêcaa-

listen bereid om U te helPen.

a\ cni ^-^uri invi vrrrrrrerrrJrr
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MUSEUM HET TRAMSTAT ION

Het beheer en de bemanning

Een deeL van de tijd, die de leden van de Historische Vereniging
"oud-Schipluiden" aan hun actjviteiten besteden, wordt geinves-
teerd in het museum. Er is een werkgroep gevormd, die zjch vooral
bezighoudt met het voorbereiden en inrichten van de dl-verse expo-
sities. Daarnaast hebben de meeste leden zich beschikbaar gesteld
am hi-i fnarhorrrf Áionc1- i-ê á.\ên l-i i.lênc .la rrrên tran ^nêncf ê11in.Í

,t:- -::- n-^ ---r.,^-i.í /rn hêf f ê .inênên dê r,,êr1i.h1-in.Í fêLL) .t lrr uarr aarrwsár:J Lv \rysrrsrrr uc vcr- !ru'rufrry LL

,1ir-1^- r-ó -^r'óh ts- beantwoorden en eventueelq19f,9:

arnanan rnnÁ f ê 1ai,-tan n^v ,: in ar o- .^1 ^ r^^ r^! F^1c 1ê/]ênY!ucyErr !urre .rJtt sr cllr\c-!E uLJtj-llcL-ZeI

^ió h^^^-5L^t i ir,a ,.'êrkzaamhêden hi i hêt inrichten Van tentOOn-
ste-Il ingen en eventueel klein onderhoud voor hun rekening nemen .

Ook het schoonhouden van het gebouw wordt door de eigen Ieden
verzorgo.
Door deze zelfwerkzaamheid is het mogelijk het museuÍn met een be-
frêkkê1 iik klFin hrtd11êf fe heheren rrOuri-c^hih1',i^ó-rr 'i- óó.1 Ver-r:J,\ ,r

enj ging met s-Iechts een klein aantal act i eve I eden. Hieruit vol gt
dat er per persoon vele uren aan het museum besteed moeten wor-
Áê^ nA rrêrêhi daàd z^^Vï 

^rn 
nnlz nacnhilz]-a narcnnon dio d.i-L^uL vLLL.rr:Jrrry avLNL yL,ur,rNLc ys!.vrrsrrr urs Yc.LllLc-

resseerd zijn in het museumwerk en die bereid zijn om zich als
rrr', rwillirrar hii de .Ír.\ên àán t-ê qlrlit-ên uÀr li.rm:5F.^h5^ '/an der rrY!r

Hi cl-^r'i e.hê \/êrêni ni na i < d:,errrnnr n i of ^-LrL!Lr,aY L ttY rr

De bezoekers

Aan het einde van het eerste jaar dat het Tramstation a1s museum

funtioneerde, schreven we vrij enthousiast over het aantal per-
sonen, dat in dat jaar het museum bezocht. Het waren er ongeveer
tweeduizend. we verwachtten dat er in het tweede jaar een toenaÍne

te constateren zou zijn. Dit is niet het geval. Ook in het tweede
i:ar hohhan f Í^róêdrri zanà aai nfêr^^^^^r.r^n r.^! -,,^^'.- L^
Jqq! rrLvuLrr v:ryrvLL! lieL lLlu:J!::ulll IJY-

2^^r1l nn hêf êêrcl-ê dèzi cul mi ecr-h i ên LeIeUfSteIlend. Wanneef We

echter bedenken dat de attractie van het nieuwe en onbekende dit
r^^- *.: ^--^rrto ic o. l.\ i i narror inzien toch aLle redenJqqr rrreL rlssr -yssruc r J rrqvqr

tot tevredenheid.
À I c êêh nnci t- i êr7ê 

^hl.r.?.i 
rzr.^1 .i h^ 

^--Fr-..i 
: Lan aannamd wnrdcn ri^F|/vJrLruvr v , r L w -L |\ rr s r r r r Y uc{clLUrJ ^qrr Ysirvc'rru

steeds meer scho.ien het museum bij hun lesrooster betrekken. Niet
alleen de scholen uit Schipluiden zelf maar ook die uit de



Uit: Delftsche Courant,
donderdag 17 jan. 199 1

T""og in de schoolbanken
in museum Het Tramstation

Schipluiden - Coórdinator
A-A. Olstveen van Museum
Het Tramstation Schipluiden
weet óók niet wat er de reden
voor is geweest, maar feit is
dat roomskatholieke kinde-
ren hetabc vroeaer door mid-
del van een andel leesplankje
leerden dan protestànte kirl-
deren. Menigeen groeide op
met aap, noot, mies. Rooms-
katholieken' daarentegen
gingen uit van aap, roos,
zeeÍ-...

Het raadsel blijft onopgelost, ook '

in de tentoonstelling 'Van tel-
raam tot computer', die vanaÍ
morgen in museum Het Tram-
státión is te zien. De leesplankjes :

ziin erwel te bewonderen, even-
ali letterkaarten, leesboekjes en
schriÍten, ouderwetse leiqes met
griÍfel en een heuse g fÍelslijp-
machine.
Het sfeervolle museum met z'!r

houten hanebalken, is een uit-
stekende entourage voor deze
kleinschalige, bijna intieme ten-
toonstelling. Een paar lessenaar-
qes veranderen het gebouw in
een schoolqe uit de vorige eeuw,
mêt ln een noeKle een aulhenlle-
ke schoolkachel, platen aan de
muur, de blinde kaart, een tel-
raaln.
Bijzonder zijn de schooltassen,
hoLrtan bah'es waarin de scholie-
ren hun boeken opborgen. Ze
lieten de tassen, soms fraai ver-
sierd, over het algemeen achte!
op school. Ze gebruikten ze niet
alleen om hun spullen in op te
bergen, maar soms ook om op te
zitten en op te schrijven. Zeker
in voorgaande eeuwen, toen een
lessenaar niet altijd tot de stan-

daard-uitrusting Van een klaslo_
kaal behoorde.
In de vitrines de geschiedkundi-
ee werkies van -W.G. van der
Éulst 

-rHannibal 
tÍekt over de

Alpen -en Rie Cramer: A is een
aaóie. dat eet uit z'n poot; b is de
bai<Ïer, die bakt vooi ons brood,
enzovoorts. Bij het.zien van deze
voorwerpen zal b! menlgeen
een laatie mel herinneringen
worden - opengetrokken. Bor-
duurwerk,' me1 engelengeduld
vervaardigd tiidens de handwer-
klessen, bi-kkelen, een tol....
ne expositie gaal ver terug..Er
zijn prenten bij van de school ln
't Woudt, daterend van rond
1850. En natuurlljk is daar ook
dichter Cornelis 

-Poot, de be-
kendste Schipluidenaar uit de

. Tal van ieugdheíinneringen ziJn

teÍuq te vinden in de vitÍines In

muséum Het Tramstation.

geschiedenis. In de vitrines treft
men wat pennevruchten van
hem aan.
Klassefoto's van jaren her
men een uitdaging om vroegcre
klasgenooties te herkennen, en
in e;kele 'poesje-aibums vallen
de handtekeningen van meester
Klarentsbelg en meester Lafe-
ber te ontcijleren, begïippen
voor wie in Den Hoom en Schip-
luiden in de schoolbanken heeÍt
gezeten,
De tentoonstelling 'Van teiraam
tot comDute!'is tot iuni te zien in
museum Het Tra;lstation. Het
museum is op woensdag- en za-
terdagmiddag geopend van l4-
l6 uur. Groepên kunnen op an-
dere tijden terecht, na het ma-
ken van een afspraak met coór-
dinator Olsthoni, tel. 0l?33-8630
of mevrouw M.L ter Horn, tel.
01?38-8424.
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regio.
lÍanneer we het gastenboek enigzins analyserend bekijken, dan valt
het op daL steeds meer personen van builen de geÍneence de weg

naar het museum weten te vinden. ook blijkt daL heb voor vereni-
gingen z i nvol is om in groepsverband naar het museum te komen oP

^^^^.:--r ^^-^^^-,'^^'dê fiiden_ Voor cJa.o mooeliithêid hestaatsPvuLaar 9cLs-sl urJusrr

eveneens een toenemende belangsteIIing. Ook komL het voor dat bij
de viering van een ver jaa rdag of een jubileum een bezoek aan Mu-

seum het Tramstation wordt inge-last. Dergelijke bezoeken kunnen

op aanvraag worden geregeld.

De exposities

-: j L^! ..'-^--^ ,,-h Èêf f wêêíJê iaar van het Tf amstatiOn a1S mUSeUmI'tJ llcL rtlYaqlt Jqq! vqrr I

irr'iqf êên l_ ê n | .\.\ n q l- ê 1 1 i no i.flêr'i.-Ëf nrre- l'ron:: l do detaifsf i 'rY rrrYr! rvrru

van de Keenenburg onder de títe1 : "Wonen op een kasteel". Als
fhêma L'.c dêv.\7.r- l-iêf .lá.rêliikq lcrzcn nn êên dcrool i ik à.rór'i ii.

Yu^v-L,- ,,eL uuY!f rJr.J fLvutr vY u!!Yvr

huis, zowe.l van de kasLeelbewoners zeff aIs van het personeel .

nê?ê êvn^e i f i ê f r.rk êên .'rnnt êanfa I he1:nncIp1 1anrip_JLAL s^|/v! uLtt YlvvL

Ilêl- \/ó1.jên.lê ón.lêrwêrD vlas: "Verzamele. oen lzrrncl_ :n.rf " RUim! I e.-u! vrrue L wuLt/

twee maanden lang tvas het museum beschikbaar voor de verzamelaars
van Schipluiden. De scholen werden hierbij ingeschakeld en zowel
jeugdigen als volwassenen meldden zich aan om anderen te l-aten
rrpeco-\i êiên va- l^rrn verzamolLohhv- Er waS tussen de deelnemers,,Ls ! YLrrrv er r,

een qroot verschi-L in ni veau en in de benadering van het onder-
werp, maar iedereen was uiterst. enthousiast om mee te doen. Daar-
/l^^y trór/.t hêt- êên dê^ 1 ^ -án^ hr^r^hl-.1-ió

Y usIdcl9 ui:j P!eDc:llLaL-Le.

Hef onderwi is in rie .rêmêênLê schiollri.den kwam hierna aan deYvr lr rrl

beurL. De tenLoonsteliÍng "Van telraam tot comPuter" werd oP l8
-i--,,:rj I aol Á^^r LÍethOUder MeVroU!í tr^/. Van PaaSSen-DesSenS ge-
Jqrruq!

opend. Met behulp van oud lesmateriaal, schoolbenodigdheden van

vroeger en nll , een aantal archiefstukken en oude fotors werd de

nec.hiorronic \/^n hêf ^á^^rr'?i ia j^ an-a lemeente beliCht.Ys-errrevulrr

Tot aan het ejnde van dit jaar is er een tentoonstelling te zien'
die de bereiding van boter en kaas op de boerderij tot onderwerp

heeft. Via schema's, afbeeldingen en een grooL aantaL voorwerpen

wordt het b e r e i d i n g s p r o c e s op de voet gevolgd. Ook zi jn in deze

cynaqi f i ê vêrs.hi I len.Jo c.hi 1dêrqf llk iêê vên ot-de hoe-ria'i iê1 Vef-

werkt, meer speciaal schilderstukjes van Jan Heesterman. zIj veL-
h^dêh ;ê à.rr^ri c.hê ^.^^r r,-h !-^L nrL,anlrruys-r uc u:J!q!rrsrre 5r E:E:L vclll llt:L Yf--llssf, '

In voorbereiding ís een tentoonstelling van histor i sche materi-



zoals dit door
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l\1,,f ëLê^ri ittên i n hêf \'ê-1adê- .jêh-rri ktde

werd.

De verlichting' vooral in de wachtkamer, dient te worden verbe-

berd en het aanschaffen van panelen voor de t e n t o o n s t e I I i n g e n is
een absolute noodzaak. Door de Historische vereniging werd enig

hulpmateriaal voor het inrichten van t e n t o o n s t e 1 1 i n g e n aange-

schaft. ook werd een oplossing gevonden voor de financier ing van

de deur van de Keenenburg. De stichting Tramstation en de Histo-
rische Vereniging namen ieder de helft van de kosten voor hun re-
kening. De deur vond een plaats in de vergaderruimte van het mu-

Een betangrijke positíeve ontwikkeling is het feit dat er de

laatste tijd regelnratig schenkingen in natura bij het museum bin-
nenkomen. Dit duidt er op, dat ook bij de inwoners van schiPlui-
den de gedachte begint te leven dat bi i zondere zaken uit het ver-

leden in het museum het best op hun plaats ziln'
Hierbijqeldtwelenj.gebePerking.InhetTramstationisniet
voldoende ruimte om grote voorwerpen in depot te hebben' Daarom

gaat de belangstelling speciaal uit naar kleine zaken die gemak-

kelíjk opgeborgen kunnen worden. we noemen persoonliSke bezittin-
gen, die in het verleden onmisbaar waren zoals een beugeltas, een

knip (oude portemonnee), lodereindoosjes, reukflesjes, handwerk-

setjes, vingerhoeden, horloges, sieraden enzovoort' ook alles wat

met roken te maken had en eventueel ook snuifdozen'
ook heeft het museum interesse voor voorwerpen waarmee in het

verleden de dieren op de boerder i j, die ziek of gebrekkig waren '
door de boeren zelf werden behandeld. ttet ligt in de bedoeling om

van deze dingen een collectie bij elkaar te brengen waaraan te

zijner tijd een tentoonstelling gewijd zal worden. schipluiden
was altijd een agrarische gemeente. Daarom is het zinvol derge-

lijke voorwerpen ter plaatse te verzamelen.

A. A. Olsbhoorn
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DEHERBoUWVANHETzUIDwESTTORENTJEVANKASTEELKEENENBURG

In het in 1988 verschenen boekje van de Historische vereniging

oud-schipluiden "Monumenten en Historische Merkwaardigheden" is
één van de besproken monumenten de fundering van het zuidwest-

torentje van kasteel Keenenburg.

Het muurwerk van het kasteel en het torentje is in de jaren 1966

- 1978 grotendeels oPgegraven en daarna weer zorgvu-1 dig toege-

dekt. In het bewuste artikel wordt door de heer J'ví' Moerman aan-

gegeven dat het opmetselen van het zuidwesttorentje met en19 aan-

si.uitend muurwerk tot de reéle mogel i l kheden behoort '
Ter gelegenheid van de opening begin mei l99f van het nieuwê kan-

toorgebouw "Keenenburg", dat direct ten zuiden van de hoofdburcht

van het kasteel is gebouwd ' nemen de gebruikers van dit pand het

initiatief tot een actie om tot het realiseren van de bovenge-

noemde suggestie te komen.

De initiatiefnemers, te weten tandarts A'B'M' Vroom-WinkeLman'

verschoor Bouwadviseurs BV en woningbouw vereniging st. wi1le-

brordusstellenhiertoeeenStartkapitaalbeschikbaarVantien_
duizend gulden.
Onder auspición van de Historische Vereniglng Oud-Schipluiden

wordt eên werKgroep voor de technische uitwerking gevormd ' In

deze werkgroep hebben zitting: De archeoloog E' Bult ' de heer P'

Kroon namens openbare Werken Schipluiden, de heer J'W' Moerman en

mevrouw R. visser-Rotgans, namens de Historische vereniging oud-

Schipluiden, de r e s t a u r a L i e - a r c h j t e c t e n de heren P' van Vel zen en

M. van Velzen en de bouwkundige en initiabief *. nemer P' Verschoor

die ats voor z itter oPtreedt.
voorts wordt er een commissie van Aanbeveling gevormd die uit de

volgende inwoners van Schipluiden bestaat:
DeherenH.VandenBurgh'Mr.Th.J.H.Dróge,M.Groot'P.G'M.
van Mil, M. van Santen' H.w. Snijder, Th' van Winden' P' Ver-

schoor (voorzitter) en mevrouw R' Visser-Rotgans' Deze commissie

gaat voor de begeleiding van de financiêle acties zorgen'

Als overkoepelend rechtsorgaan wordt de Stichting Herbouw Toren

Keenenburg in het leven geroepen. Het bestuur bestaat uit P' Ver-

schoor, voorzitter/ R. Visser-Rotgans' secretaris en G' de Snoo'

pennlngneescer.
Het streven is de gedeeltelijke herbouw van de toren met aanslui-

tend muurwerk in een periode van circa éên jaar te realiseren

waarna het officieel aan de gemeente zal worden overgedragen.
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Li i dê Fê.ónsf rlt.i-iê zu-lIenue ur u94rr9syurrLcrt !tJ us

- h ê l- .Í ê r ê .- .) 1 q L r I I ê ê r I ^^'l felatrrcL Yu! 9eussr
h',i,-lidê ^m^ór'i ndr:urvrYe

- he t moet repre-sentatief zijn voor hetgeen er oorspronkelijk
dêcf^Àn hêêFl-

- het moet zonder veel uiLIeg hec verhaal van de bouwgeschiede-
nis vertellen.

ilm

De werkgroep houdl zich de eerste maanden intensief bezig met de

technische uitwerkinq van het plan en formuleert daartoe de vol-
^^^,.]^ a,.t^^x- I.i ^ È^!?11L,,uL ruuLL ,ens op Lekening worden gezet.

- Het torenEje za) op de oorspronkelijke fundering worden opge-
metseld tot aan de schietgathoogte.

- nê in.lê ora..hi- hii rio .rnn.aVi-nên oêVonden authentieke Schiet-
dir ên zr1 1on urnráon i naamal-ca1ÁYuuurr -qr

- !.rêf i.h^anËia mrrrrrr^rorV .za1 1-r:ncnêÍ^ti i7ê \têrl^nênrrsL qqrryqrrurY 
"'uu!

- Als aanvulling za1 de bestrating achLer deze gevel ongeveer op

het vroegere vloerniveau komen te liggen.
- Het torentje zal a-Is visueLe trekker het hoogst opgemetseld

ziin da ::nqlrrif ênílê rrorrel q 7rr11ên f r:n.rrowi iza aF1^nên Lot4lJrrr us Lutruu YL

ongeveer een halve meter boven het aansluitende terrein.
- Tevens is heE de bedoe-ling het ter rei n ter plaatse van de vroe-

gere gracht circa een halve meter uit te graven en met basa-It-
keien te bestraten om het effect van water weer te geven.

- In het ach terl iggende terrein zu l Ien terrasvormige plateaus op

rrarcnhi I 1 en.lp hór..'l-êc r^rnrdan Aà_.Íêhrê.hi- nó h^.\rrLê\/ê.c-Li-IIenrrvvY uLr qqrrYlv! r,vv! vv

markeren de diverse bouwblokken, fasen, vloerniveaus en bouw-

noogtes.

ziln I

ia hêl1hên maf ziin



- Op heb hoogste plateau, dat c:rca 1,25 meter boven het Lerrern
komt zal een bord met een verklarende tekst en een tekeninq
van het kasteel worden geplaatst.

n^^- .ró 1.1^.t rr^^^ ^n COmmiSSie Van aanbê\/ê1.j n.r w^r,,lon \rêr vnt r.rênsvcr _ v v_9L1rJ

n-l annon 
^nl-\,ri 

kkêld óm A^n ílê hanndinda naldêh 1-ê lz^mêh ry!u,,rru,, ,n Junl
l99I gaat een naamstenenaktie van start. De "Schíp-Hoorn" I ichc
hiertoe in een artikel met bestelbon de actie toe, Voor honderd
d,r-l .lóh lzê- êêF n::rcl-êê- r.'^r,nóh 55h^^lz^-hi- $rÀ^'in Áê l,nng1 ggn

^vt'
naam naar keuze kan laL.ên graveren. De naamsceen zal vervolgens
in het muurwerk worden ingemetseld. Deze namen blijven zo vooL
generat j es vastgel egd en er wordt op deze wj jze een unieke act.le
gesteund.
De Rabobank verleent hieraan haar medewerking door het plaatsen
van een bus waarin de bestelbonnen gedeponeerd kunnen r^rorden.
Door de Hi storísche Vereniging wordt ter onder steuning en visua-
lise.ino vÀn dê aêfie een kleine tenrOOno'oll ino in 

^ê 
!-:-1, inoê-rrr vs uqrr\ rrrYu

richt met onder andêre bouwmateriaal van de Keenenburg.
Een tweede aktie betreft de Keenenburgposter, Deze poster ver-
me 1dc fe i ten en w e L e n s w a a r d Í g h e d e n over het kasteel Keenenburg
gei Il usr ree r d meL af bee-ld j ngen van onder andere het kasteel en

van v o n d s t m a t e r i a a 1 , (tekst: de heer J.Vi, Moerman, grafische
vormgeving: F. van Ooststroom). De poster wordt voor vijfentwjn-
t-g gu.lden verkocht,
De voorbereidende werkzaamheden vorderen voorspoedig zodat op 3

augustus, Lijdens de opening van de ZomerfeesLen, met de herbouw
op feeste-ii jke wijze een aanvang gemaakt kan worden. Met een
hóní:êríl\/i if I-io ia,er 

^ndê 
hoiclcllina wnrdan .,n ^rrf hêhr-iaLa rvfJ-Lry Jqc- vguu -,sf ousrrf rry -,._ ,ír)zel

nof handlzr:r-l.f \r'iêr hírnl-on n:lon r!e rrrnn/l inao<1>nanYr vrru rlrYr- I qYsrr.

Op het ritme van eveneens authentieke hei I i ederen strijden vi er
ploegen om de eer wie heL snelste de paal de grond in kri jgt. Het
'i q epn hi iznndara .rCbeUfteniS die bOVend i cn de acf i ê i. o'^!^-^Y_vLeLc

kring bekendheid geeft.
Op de Braderie van de Zomerfeesten wordt door de Stichting een
stand bemand om de aandacht te vragen voor de actie en om door de
1/êrkn nn \/An naámel-ê.ên ên nóeFêrc .Íal ri hi hnan l-ê lzr i jaan nó h^^'rvrgrlJ Yrfu JYslt. !c tjsE!

Haring van de A-Lberr Hei jn-zaak neemt het inj tiatief om op de
Braderie door Otto van Egmond, óén van de meest markante vroegere
bewoners van het kasteel, stroopwafels te .laten verkopen; het o-
\/êr..1-.]l-ê rrêêl \/an do nohrcnoqf kí.)mi- fên .1.\êdê :rn Áa harhnr_-____JW Van

het torent je.
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Ook bedrijven en insteJ.lingen zeggen bedragen toe zodat eind au-

gustus kan worden gemeld dat van de benodigde 79.000 gulden,

34.000 gu l den binnen is.
De Stichting werkt er hard aan on ook het resterende bedrag zo

snel mogej-i jk binnen te krijgen zodat het projekb daadwerkelijk
in óén jaar tijd voltooid kan worden.

Rina Visser-Rotgans

( secretaris Stichting HeroPbouw Toren Keenenburg )

10 GENEALOGTE

In november f990 heeft de commissie genealogie, bestaande uit J'
Bestman, A, de Bruijn en ondergetekendê een begin gemaakL met

het inventariseren van de burgerli jke stand van de gemeente

Schipluiden. Dit bevat het geboorte-, het huwelijks-, overlij-
dens- en het b e v o 1 k i n g s r e g i s t e r . Deze registers zijn voor fami-
lieonderzoek belangri jk. Men kan deze pas na een aantal jaren

raadpl.egen, hetgeen voor elk register verschillend is' Het over-
lildensregister is openbaar tot en met 1932 terwijl men het ge-

boorteregister vanaf 1903 niet mag inzien. l'íanneer men gegêvens

rri f dêzê rêai sl-ers nodig heeft r kan men dit off i cieel aanvragen.

De burgeáilke stand is ingeyoerd Lijdens de tijd van Napoleon- In
de meeste gemeenten begint ze in 1812, in sommige a1 in 1811- De

eerste jaren zijn de akten in de'franse taal geschreven. Het aan-

tal gemeenten in die jaren was veel groter. zo bestond de tegen-
woordige gemeente Schipluiden ui.t Schipluiden, Hodenpijl, zoute-
veen, Sint-Maartensrecht, Hof van Delft en Groeneveld. De laatste
gemeente bestond maar uit een paar huizen. Ook Schipluiden was in
die jaren maar klein.
We zijn begonnen met de trouw- en o v e r 1 i j d e n s r e g i s t e r s van 1903-

19L2, het g e b o o r t e r e g i s t e r van 189 3-190 2 en het bevolkingsregis-
ter van 1890-1920. Van de akten worden de belangriike gegevens

genoteerd, Uit het b e v o 1 k i n g s r e g i s t e r kunnen we nagaan, hoe een

qezín is samengesteld; ook staat hierin vermeld het beroep, de

godsdienst, het huisnummer en wanneer men in de gemeente is komen

wonen of wanneer men haar verlaten heeft.
Bil het b e v o 1 k i n g s r e g i s t e r is ook een speciaal knechten" en

d i e n s t b o d e n r e g i s t e r . Hieruit blijkt dat veel personeel inwonend
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was. Daar in dit register ook staat bij wie men werkte, kan worden

nagegaan of iemand lang bij dezelfde werkgever werkte. In 1890

stond in dit register bij iedereen a1s beroep "dienstbaar". Pas

in het begin van deze eeuw bêgint men het af en toe te specifi-
ceren met bakkersknecht of dienstbode.
Men is niet altijd consequent geweest in het registreren van de

gegevens in het b e v o I k i n g s r e g i s t e r . Het register van 1890-I920 is
alfabetisch op de achternaam van het gezinshoofd samengesteld,

terwill het register van lBB0-1889 op volgorde van de huisnummers

is opgescbreven. E1k pand had een nummer, de nummering begon bij
de hervormde kerk en ging via het Hofje, Dorpsstraat' Gaagweg

richting Vlaardingsekade. In 1890 werden de panden opnleuw genum-

merd en men kreeg nu een letter voor het nummer. De gebruikte
letters waren K en B wat betekent kern en buitengebied.
Ult de gegevens van de b e v o 1 k i n g s r e g i s t e r s kunnen we nagaan of er

veel migratie in de gemeente is geweest. Doordat he t register
van 1880-1889 op volgorde van de huizen is gedaan, weten we in
welk pand de gezinnen woonden, welke huizen in deze periode gê-

bouwd wêrden, welke families op de boerderijen woonden.

We ontdekken ook dat er bePaalde familienamen veel voorkomen en

bij verder onderzoek kan blijken, wanneer de eerste personên met

die naam in de gemeente zijn komen wonen. Ook weten we uit pu-

blicatíes van de achternaam Arkesteijn en Van der Drift dat deze

namen al vroeg in Schipluiden voorkomen.

Het doel is alle gegevens te gaan verwerken, zodat wordt vastge-
legd welke families in de loop der eeuwen in de gemeente hebben

gewoond en wat ze hebben gedaan.

L. M. Varekamp

II. STRAATNAMEN GEMEENTE SCHTPLUIDEN

Nog niet zo bekend bij de meeste mensenr maar toch a1 een jaar
actíef, is het onderzoek naar de betekenis en geschiedenis van

straatnamen in de gemeente Schipluiden.
Onderzoekf met de bedoeling er nog eens een boekwerkje van te ma-

ken. Met onder meer de voorbeelden van de gemeenten Naaldwijk en

Delft in ons hoofd is er al door verschillende v e r e n i g i n g s 1 e d e n

gezocht naar en geschreven over diverse straatnamen.
zelf ben ik een jaar geleden begonnen met het maken van een lilst



- Lt -

van alle straatnamen binnen onze gemeente. Met oude raadstukken

kon a1 een groot deel van de straten van na 1945 beschreven wor-

den. Het is heel leuk om hiervoor niet alleen ín het verLeden te

zoeken, maar ook om boeken na te slaan over bijvoorbeeld Neder-

landse b i n n e n v a a r t s c h e P e n ' bomen, vogel's en de leden van ons ko-

ninkl i jk huis.
Wist U bi jvoorbeeld dat het Lati jn voor lijsterbes sorbus aucu-

paria is of dat de bark pas aan heE eind van de vorige eeuw in
I\'ê,,1êr1:nd ic .,àá. Vaf en?

Veel van deze nieuwere namen zijn ook ontleend aan het verleden

van Schipluiden. Zo ligt de Kapellaan oP een plaats waar al in de

late Middeleeuwen een kapel stond en was Àgnes croesink verwant

met hoge Hollandse adel toen ze omstreeks 1542 met otto van Eg-

mond trouwde.
Dit zijn rnaar wat kleine puntjes' maar bij het oPzoeken van al
deze dingen wi1 je meer weten.

Kaarten zífn er bijgehaald om te kilken wanneer straten a.I voor-
kwamen of hoe ze vroeger genoemd rderden'

zo zoIL U bijvoorbeeld de Willemoordseweg op oude kaarten nlet
tegenkomen. Zoals veel echte Schipluidenaren weten was de gebrul-
kelilke naam altijd "Gatwech".
Dit alies maakt een mens ook nieuwsgierig naar de geschiedenis en

betekenis van de namen van polders en vaarwegen.

U merkt het al, een heleboel dingen over Schipluidense straatna-
men weet ik al, maar veel ook nog niet"
Het zal dus ook nog wel even duren voor het boek er is. Gegevens

over namen zijn welkom.

a:ri nê cni -iÍlêr

L2 F IETSTOCHT

op 6 juni 1991 organiseerde ons tid de heer L.M. van Velzen voor
rra rri rFfiondc kêer een fietscocht met historische toelichting
voor de ondernemersvereniging K . N . O . V . - S c h i p I u i d e n - D e n Hoorn '

Voor g e ïn t e r e s s e e r d e n volgt hierbij een kor Ee beschr i jv ing van de

gevolgde route.
De tocht begint in Den Hoorn op het fieLspad naar Schipluiden' we

zien eerst de aanleg van Rijksweg 19, een aanwijzing voor de ko-

mende veranderingen in de Kerkpolder en aan de overkant in de
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K.laas Engelbrechtspo)der. fn Hodenpi jI passeren we een woning die
oorspronkelilk fungeerde a1s Boerenleenbank. In l93I heeft hier
een heuse bankoverval plaatsgevonden.
ni-ê.F /i:árna nFqqêren we dan "De PlaatSrr- het huis van de familie
Ammerlaan. In de vorige eeuw woonde hier boterhandelaar Ammerlaan

een middenstander dus, maar hij was ook burgemeester. De statige
opkamer, die LoE IBSI diensL deed a1s raadszaal, verkeert nog

hi in-e aohael i n dc 
^.ranr..lnkêl 

i ikê sl-^^i-vr Jrrq Yv,rvr

Bij de fraaie boerder i j Abbestee houden we rechts aan, dan voor
de Koo-Iekit de brug over en I inksaf de DorpsstraaL in, We komen

nu langs het tweede raadhuis van deze tocht. Het deed a1s zodanig
dienst van l8 81 tot 1928.

r\ 1 - L'^ i h h^F Ánrn Àa \/à l l-,rrrd L._\mên \^?ê l an.tq hêf Fó'lióA-LS we III net uU!P Oq vq!p!uY uvu!YqqI rqrryJ ruL ucr uc

raadhuis en weer wat verder komen we bij het nieuwe, dus het
vierde raadhuis van onze gemeente.

We fietsen over de zouteveenseweg en de Breeweg en passeren daar-
bij dan de Sl inksloot en de zweth' twee veenkreken die al bijna
rlrri zcnd iaar van he1:na zi in vóór ílê nnÈw^fêri n.' \/ên di I mooieJuq! v -L)L'

poldergebied.
r^7 i i hêhhên i hí-rrccên 

^ê 
.rêmêênf ê ac.hinlrridan rrarl af on É,n oaan bi tvrf J rts!!cu v! Yr"'uLrrLs v!rrrt,f,

.lê .11-lzrrri ci hd rêr'hFc: f dc llnl \/u7êo 
^n 

ni t ' 1 _- "^êrl- i ^. '-LL Á!r,r-L-PUrlL -!ay vscr LfY

irrr naIê/lêh h^d mi^,l^h i- ^^- ,.t^i^- n ^ 1 d o r 1 a n ri q r- h a oJoq! Ycrcucrr rrvY 
'r'!uuË 

wsfu- Yvavc

Via de Ho-Lyweg fietsen we naar de V I a a r d i n g e r v a a r t . Hiermee zÍjn
wc i n dc oêmêênfê Vl áàr^i n.Íên Li'1kq 7j -- ^n OOkrqq!uf rrYctt a-YIr ws us rJsrrwuw-LtrY s

een woonwagenkamp, rechts het (nog) mooie weidegebied van Midden-

De 1f 1and.
Aangekomen bi j de VIaa rd i ngervaar t gaat hec .l inksaf , hec f iecspad
órl ên dan hi i de fiêfsh-no r^r-hf saf riê hrno rlt/ê- r.chi-ttit devt- vurr vrJ uu qY !!!r,eJq! ve v!q: vw!r
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nêzê n^1dor ie in do rri ifriaor i.arên nn.íach.rFên

met havenslib. Het gebied is deeis weer in cultuur gebracht/ maar
dr^^f dê^êêl l-ê !róóFl- -^^--àl-i êrtê hêcl- êmmiYLUUL YsuscrLc 'LJLq'.'l'rrrr

fraaie fiets- en voetpaden zí jn aangelegd. Er komen ve.ier.lei
c.nrfên rrnrralq \/^^ r - fêrwi i I er nnlr 1/^qsen 

"n 
to"êt zi in qezlen.

Ê.i i rla êêre1- ê lzrricinn linlzc:F Lrrhên t.,ê 1àhde hê]- Forroi n tr an een
m^dêlr'1iêdl-,1ianlrh I^7 ê r'ólnon áiJ- mnnia Êiol-cn:á in rlo riahrinn

van het nieuwe viaduct over Rijksweq 20.
NadaL we dit viaduct zijn gepasseerd zien we rechts een uitge-
strekt watergebied, dat deels is ingericht a1s surfplas, Door dic
rlêhi êr1 i < een nrenhf i o 'i -i-en:d á^noê1êo.l ên vanêf de in dit
f iei-cnart .Íêm^^Lf ê hr'-d^ên r^ó\r-.^n r.,ó ^en mooi uitzicht over het
trnl lznmon n i orrtra n1>ccannah iorl

Ê]êF f i êr-erl:.1 \r.\êrF r rà .irrdê varhi nrli n.rcr^7ê.í l- rlc-rrgu lrsLvFq Lt uL vuus vLHrrrvlr.:JJwLY ruo

sen Maas I and en Vlaardi ngen. Hier gaan we rechtsaf richting Maas-

land en komen dan over de Boonervliet, het in de veertlende eeuw
aÍêrtrà\/ên F f w 

^ 
i- ê r i n í_J c r- - _ - - I 1 -^rr:rro- nêl- cl-h.'^ ên kfUi-:Juy!qv rr-yJ^arraa-l wE-r Ys9!qvs--, r.rcL oeiruc stl

drn lzi I 
^mêJ- 

êrc 1^h. I t t

Nu fietsen we in de gemeente Maassluis.
Àan het einde van de weg nemen we rechts de onderdoorgang van
Pi ilu cr,roa )at Ri i 

^ê 
r;nnrm:1 i ao rroi 1 i nn h^rdên r^ro rochl..rr^èwcY vuu!r'rqrf Yq vclrf r,Y

l^..Íc ,.iê zni íl.r:à.Í n^=r hêl- 
^t,dê.enLfUmyaorr v ^ws! crr f q-rYo uc auauYquY

van de gemeente Maasland. In café "De Pynas" kunnen we koffie
gaan drinken. Daarna fietsen we verder door het oude dorp. De

vi jftiende eeuwse kerk staat in een bocht van de Zuidgaag. Aan

het eind van de bebouwing gaan we linksaf de Prinses Beatrixlaan
in en bi j de Mol-enweíde rechtsaf richting Maaslandse Dam. Het

- ' '.t tracé van de voormalige spoorbaan. Rechts! reLÈl.,ou v\rrYL rru

zien we de twee bekende Maaslandse molens. Aangekomen bij de

Maasl andse Dam gaan we l inks het fietspad op richting De Lier.
We komen dan over de Schee, ook al een oude vloedkreek. Dit na-
irrrrrl i-iLê r"r:f êr \7.\rmF dê LrrhefmAl-ina rrra-- F,,^-^h l-'óF L'ói 

^^rrahi 
aáJ^r wqusr ^urrJu,"qLf yL \Jlcrr- Lu--g Yrvruu

en een enorm kassengebied in ontwikkeling. Aan het eind van het
fietspad gaan we rechtsaf door "Perdik". Deze weg is een onder-
deel van een zeer oude bedijking. Rechts kijkend krijgen we een

indruk van de oppervlakte van het nieuwe kassengebied.
Aan het eind van Perdik verlaten we de gemeente Maasland en rij-

^-L^ nó r i ar i F ÍÀrê ^"an hier linksaf en vía deu s 9 E"rsErr LË !e . yvs ! q<

rr^ ) i h.êrlrê Áó I^7^', /lcêL'êd

Ri i hêi- krrr i enrrn1- .Íaan we rechtsaf de Oostbuurt in. Dat f ietst
preLriger dan langs de drukke trdoudseweg. ook deze OosEbuurtseweg
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is een onderdeel van een oude bedijking. Tot de aanleg van de

Woudseweg omstreeks 1931 was deze weg nog een onderdeel van de

verbinding Delft-Westland. ook de bus moest dus over de mooie

maar wel smalle brug van de Zilde bij zytwende.

De weg vo)gend komt die vanze.l f weer uÍt op heL fietsPad langs de

Woudseweg. We gaan dan richting Den Hoorn en zien even voorbil 't
Woudt aan de rechterkant nog de Voddijk' een oud kerkepad naar

Schipluiden. Waarschijnlijk za1 dit pad bÍnnen enkele Saren weer

als voehpad worden opengesteld. Het zal dan mogelijk zijn hier
langs weer een echte polderwandeling tê makên.

Intussen komt Den Hoorn in zicht en daarmee zijn we

het eind van onze fietstocht.

L. M. van Velzen

I3. KLEIPIJPEN EN HET KEENENBURGTERRE I N

Het meest interêssante gebied in Schipl uiden voor pi jpenverza-

melaars is ongetwijfeLd het terrein van de vroegere Keenenburg.

Dit kasteel stond er al ruim voor de eerste pijp in West-Europa
gerookt zou worden en werd pas afgebroken toen de hoogtijdagen
van de Goudse pijpenhandel al weer voorbíj waren. In de tussen-
tijd werd door de bewoners en omwonenden gelukkig flink gerookt.
om een beeld te krijgen van het rookgedrag oP de Keenenburg, wer-
den ruim 1600 pijpekoppen, afkomstig van de opgravingen in 1978

on I QRa ^n,.1êrzó.hf ni r m^cr .Íêrlql- êên hêh^rrr'1 i ik aa'f a I oenoemdsr L trrq Y

worden. Uit een naslagwerk over het Huys Dever, een kasteel onge-

veer vergel i jkbaar met de Keenenburg ' bleek dat bij oPgravingen

gekomen aan
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slechts 586 pijpjes . uit de grond kwamen. Een aanzienlijk ver-
schi1, te meer omdat slechts een kiein gedeelte van de pijpen ge-

vonden in 1989 ce Schipl uiden, besch i kbaar was . In de opgravings-
.,amDact^ê var- I978 wêrd hêf .n.krre.ci i n con ornol- áÀ--a1 oUttenuq,"i,uYrrr

êànoêf roFf .on - TWee rr:n doza n,1"ón qn'^n.íên êF \.,.1- í-r:F heCf ef tqqrrYsL!uL!Lrr.

nnn.1 hnrro-'ii-. nrf lq ên n|.r'lÁ diê narci- allr:ar 1F.'ên, HiefrrvYqr !v r rse 4r

kwamen 353 pijpekoppen uíb. De verhouding grove kwaliteit ,/ fijne
It'"r>r i l-oif hêílrnêa hi - v.i'we1 a1lê D|]ifên hccl :arrrio 509 / 50e..

Behalve bij put 15 en bij puE .16, daar maakte het percentage koP-
nên \/F'1 f i ir-p kw: r i f êi l- cer onc.le 65? van heE tOtaal Uit. Wat kan

hiervan de reden zijn? De -iigging van de Putten I5 en l6 geeft
het antwoord: in de slotgracht onder de ramen van de keuken en de

eetzaal. Het is niec moeilijk zich de dure gasten voor te ste]-
Ien, die na het diner zitten te genieEen van een goedgestopt
ni -ni^ ,.iaf n^ ncLrriV ziin \^tê.J viá hêt faam naaf beneden VOnd.t,r]yJg, ueu r'Á 'ieJ

-^^ À^,À^ ,t^- rtaza ?5? ni inon beStond Slechrs uit drÍeYr Jt/srr

merken:
- gekroonde fAN, 33 stuks, a1len van omstreeks 1720

- Barent van Bêrke1, een beroemd merk, 44 stuks'
--,.-^^-r- rr -!,-n:1c 1..êr- \zóri.Ío rnêrl, allemaal Van OmStreekS- gcrrlu(,lluc JJ rY- i"sr.t

17 60 , 44 stuks.
nê ni inên \z'n hêl- eerste merk zouden dus bijvoorbeeld gerookt
lzrrnnan zi-in ^rr hêl- "^- r^^ve! JddfQd9!'!ee5L vctil \Juu!jwl"Jll uclrr vdll l\clss-

ÍeIt, heer van Keenenburg tot 1749.

Het 1i;kt erop dat de bewoners van het kasteel een flinke hoe-
veelhe i d van een bepaald merk inkochEen en voor ' hi jdens I of na

Áa mrr'l Fi i^ r^^lzf ên trên .ír.a.hr nndar hol- r:em iq ocmakkcl i iL riouc .,'qq- Lr Jv :Lqer,- Y s "' u r\ r\ I r I J ,\ , v v

ni in i c ,.li rêl-F r1i l- ên êr hê<iêáf aJêên hr^nd.Íêi/FArHrJF !-

Op het. K e e n e n b u r g t e r r e i n zi jn ongevee:- 235 verschillende merken
rrarrnndan om êên i rlêê f ê dê\tên vàn hct aandee.l Van Gouda Ín deYL v vrru!;r

pijpenbranche: iets meer dan 70? van de gevonden merken komt uit
deze stad. Van de fÍjne pijpen bedraagt het percentage merken uit
Gouda zelfs meer dan 90?. Dit klopt uitstekend met het feit dat
Gouda zich vooral ging toeleggen op de betere kwaliteit pijPen.

55 gekroond
1685- 1910

BVB
Brrrent van Bcrkel
1730- lu53/ I ti54

IAN gckroond
Jan Vcrbanck
1699-lll4(yllr4.t
vacitnt l7-52- lTliii.
vroL'qc vcrsic
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nif L'^rdf ^nÁêrcf rêê^r a1e \^rê do /rovnndan-,.--.. g rove
Di iDên ki iken- Van ^ó'ó 

hj ina- r,aman ar 105 Uit SChOOnhOVen ent'f Jilvrr

Gorichem en slechts 5B uit Gouda, een relatief kle in percentage.
n^: r kónl- nón êêns hi i ,.ràF Áo Ênr'dce nrntrc ewpmnl a.on vónraI derrvY eLrru

wat oudere zijn, zo van rond I720, de tijd \,vaarin Gouda zich nog
ni êf oi no soeci a1 i seren in de betere kwaliteit.
AI mec al er werd flink gerookt op en rond het K e e n e n b u r g t e r r e í n ,

vnnr rie oezondhci d ,ni -^^hi ó- hi ^L l-'ó-F maar VnOr de Di iOenVer'_

zamelaar wel .

Pierre van Giesen

1À EEN BIJZONDERE VERKOP]NG

fn een tweetal
,,if l qnT zi in Áo

juli zien we:

àf 1êrrêr'i n.Íên UAn .:ê

r'^1.Jênáê hêri /-hf ên

Nieuwe Vlaardingsche cou rant
te lezen. In de courant van 3

De courant van l2 iuli qeeft het volqende bericht:

o en w@FkGchËe Goedeneel,
op.Woensdeg 12 Juui lg0?. '

Notsris A; IiN0TTENBEIT.
4. Eon Huig met tuin, buomgaard en erl ce

oa&md rDo Zoutoveenschs Kápelr, aau den
Verouesohen of Breoweg op den boek vat del
Gatweg, Wijk A no. ?Sfto iluardiuger-Ámbschl

Govèikl voor f 450.-. Afgemijnd-op f B?5.-.

De b o e r d e r i j - h e r b e r g aan de kapei, in het hart van de vroegere
hecrl iikhe jcj Toltf êvê-^ r.ó^F! :1r-.:;^ f ^L do rrorhaelíliní1 .ÍêqDrokenr rrY YrJI

van de omwonenden. Door de vriendelíjke bemiddeling van een ken-
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nis werden we opmerkzaam gemaakt op deze berichten uit het jaar
I907, die op de openbare verkoop van deze herberg beLrekkÍng h eb-

ben. Deze berichten bevestigen de verhalen, die ons via monde-
'I i nna arrar I arrar i nn zi tn ,-l^^r1,êrtê I d

Die verha.len spreken van een zeer oude herberg, die a1 vana.[ de

zest iende eeuw aan het kruispunt "De KapeI " was gelegen. De man-

nen uit de omgeving dronken hier hun bier, er werden vergaderin-
gen gehouden en de vermoeide wandelaar of ruiter kon even op

verhaal komen. Er was ook een periode dat de vrouw van de herber-
aiar -inh valnane Á^ r-"',,rFLá,'^-^r- ^^hie1d met zwarte kunSt. De:JrL! -f urr

omgeving beschuldigde haar van tovenarij. Vooral vrouwen en kin-
daron r^rarer h:nír \/^r l^--r ^h -^^ ,?^'-^^.1 nêrcóÍ1al i il, í-O-f ê(]l-. A]Suqr-9 ! }Jsr-vvrrrrJ^ vv'rsuuL

er ergens tegenspoed was of ziekte, dan werd de schuld daarvan
.rê!^,.,.\n1i il, .rê-^.1^f l'\ i _ ílê-ê \/rnrrw À1s hêF f n,'f oi no lri - Lê: kaf -YswvvrrrrJ^ Ys-vu,'L !rJ vrar

nen of als de paarden in de stal onrustig waren, mompelde men

dat zij er wel achter zou zitten.

In 1907 was de herberg bouwvallig tengevo.lge van ouderdom en ver-
waarlozing. Het gebouw moest worden gestut en enkele ramen waren

mec planken dichtgemaakt. Voordat de boerderi j-herberg werd afge-
broken, werd het perceel ter verkoop aangeboden. Voor deze open-
ha rê riêrL^/_\n hêcJ-/rn.1 l-r i iznndor rrocl hcl anoqí-el1i no nê \/êrL_'^_

spreken bj jvoorbeeld van een heer uit Wassenaar, die een stroman
naar de verkoping stuurde en zel f met zi jn rijtuig met koetsier
in rlo nnnarr:r r- rnn.lracd om da n:f s1ao van het loven en bieden af
te wach cen. fn de herberg bevond zich namelijk een zeer anL i eke,

': *-
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uiterst fraaie betimmering. Deze betinmering had de interesse van

vele liefhebbers gewekt. Dit was de oorzaak dat een groot aanta.l

particulieren en antiquairs van heinde en ver naar Schipluiden
kwam om te bieden op de te slopen herberg. Volgens de overleve-
ring was het een zeer geanimeerde verkoping, waar nog laren over
gesproken werd.
Wanneer we de twee hierbij afgedrukte berichten uit de Nieuwe

Vlaardingsche courant bekiiken, bfijkt daar inderdaad uit dat er

iets bijzonders aan de hand was. De heer Knottenbelt, die a1s

notaris deze veiling leidde, zal het zelden hebben meegemaakt dat

bij het afmijnen een object moest worden toege\oezen voor een be-

drag dat ruim twee maal zo hoog was als het hoogste bod Iijdens
de veiling, Dat gebeurde hier. Er werd, figuurlijk gesproken, om

de herberg gevochten. De emoties zullen hoog opgelopen zijn en de

aanwezigen, die alleen kwamen om te kijken, zullen zeker een amu-

sante ochtend hebben gehad.

De overlevering vermeldt dan weer dat de heer uit Wassenaar na

afloop meegedee,ld kon worden, dat zijn stroman er in geslaagd was

de begeerde bet immering voor hem te verwerven. Tevreden kon hij
met zijn koetsier aan de terugreis naar huis beginnen. Het ligt
voor de hand dat de eiken betimmering in zijn woning een goede

n1^:l-e hêêff r'rêkrêoen. Waar die woning precies 1ag, dat vermelden

de berichten in de Nieuwe Viaardingsche Courant jammer genoeg

niet. Het vr'as in ieder geval in biassenaar. Misschien we1 in de

omgeving van het fraaie hek van de Keenenburg, dat daarna, na een

grondige restauratie, opnieuw te bewonderen is.

A, A. Olsthoorn

15. VETTE KOEIEN VOOR HET LAND VAN BELOFTEN

ue!r!rrqrvvrr +J/J

Rovend en plunderend waren de Spaanse soldaten in het jaar 1574

uit Den Hoorn en Schípluiden weggetrokken in de richting van

Maassluis. Door de vernieling van de watermolens in die oorlogs-
jaren was de wateroverlast nog jaren lang zeer aanzÍenlijk. Het

heeft lang geduurd, voordat die molens weer waren oPgebouwd ' ook

het kasteel de "Keenenburg" en de gebrandschatte woningen hadden

zwaar geleden in die beginiaren van de Tachtiglarige Oorlog.
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Twintig jaar daarna, in heL jaal 1595, was de toestand oP het

platteland en het leven in schipluiden weer wat normaler gewor-

den. Er voeren víeer schePen door de Gaag en er was wederom een

kasteelheer oP de" Keenenburg".

Jan Rochuszoon echtera had grote zotgen. zijn herberg met het ge-

schilderde uithangbord "In 't lant van beloften" lag op korte af-

stand van het oude riorpskerk je. Aan de lange eikehouten tafel
kwamen weer schippers en reizende kooplieden aanzitten, die voor-

al in deze gure winter een stevig maal verlangden' omdat de aard-

appelen in die tj-jd onbekend víaren en de groenten schaars' vormde

een flink stuk vlees bij de bonen- of erwtenmaaltijd een heel be-

langrijk onderdeel van de maaltijd'

cr0Dz *eeh-a.t,n-è'c-L .

Hoewel hij zijn vleeskuipen in de slachtmaand november goed had

laten vullen, had hij nu toch gebrek aan vlees' Daarom had onze

herbergieronlangsbijeenboeruitdeVoordijkshoornsepolder
twee vetweiders gekochl . Toen ze het samen eens waren gevíorden'

gingen ze, zoals de traCitie dat vereiste ' naar de Hoornse her-

berg bij de dam in de Hoornse Vaart, die de Dijkhoornseweg met de

Tandhofkade verbond om het gekochte slachtvee te "bewijnkopen"
zoals dat toen heette, De koper Jan Rochuszoon uit schipluiden

bêstelde en betaalde de wijn en dronk deze samen met de verkoper

boer Willem en een paar getuigen heel genoeglijk op'

Dit gold in die tijden als een bekrachtiging en a1s een bewijs

van de gesloten koop. De aanwezigheid van êen paar getuigen was

daarbi j wel nodig.

In de Hoornse herberg

Er werd ín deze herberg "Den Hoorn" genaamd ook nog afgesproken'

dat de twee vette koeien gewogen moesten worden in de Dêlftse
Waag achter het stadhuis en we1 "l'evenslijf"' Jan Rochuszoon zou

dan a1s koopprijs moeten betalen een blanck per pond gewicht voor
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de ene koe en voor de andere elf penningen Per pond. Een zilveren
blanck was een geldstuk, dat van de 14e eeuw tot in de l7e eeuw

in omloop is geweest. Deze nunt was verdeeld in twaalf penningen

en had een vr'aarde van driekwart zilveren stulver.
Zo'n vette koe van driehonderd kilogram kostte dus vierhonderd
i:.ar óê1ê.1ên ón.Íêveer tweeent\^/lntig gulden. (nu ongeveer 2200

gu 1d en ) .
nê .Írrrê w-'rferti id verst.reek en het werd aI februari, maar de

koeien werden niet afgeteverd. De herbergier uit Schipluiden werd

ongeduldig en stuurde boer Wi1lem, die eertijds nog op de woning

Altena bij Delft gewoond had, een boze brief, waarin hij de leve-
ring eiste van zijn gekochte koe.

Toen er daarna nog geen vette koeien in "Het land van beloften"
te Schiptuiden verschenen, diende Jan Rochuszoon een officíële
aanklacht in bij de Heren van het Gerecht van Hof van De1ft, waar

ook het Hoornse gebied onder viel.
Deze aanklacht' het getuigenverhoor, het vonnis enzovoort werden

in het typische handschrift net de ganzeveer opgetekend in een

der rechtboeken van "'t Hoff van Delff" en wel onder het oP-

schrift "Regtdach 5 maart 1595", enzovoort. Deze oude rechtboeken

zijn aanwezig in het Gemeente Archief van Delft'

Êhc-B"sr
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i{i11em Corneliszoon, de beklaagde in deze rechtzaak werd ter ver-
antwoording opgeroepen. Op zíln veLzoek werden er nog twee getuÍ-
.rên óDr:êrclêoên- Als ee rs te Jacob Janszoon, de waard uit de her-
berg "Den Hoorn" op Den Hoorn, Hij was ongeveer zesender t ig jaar
oud maar wist niet wanneer hij precies was geboren. De tweede ge-

tuige was een zekere Thonis Dirkszoon van Diick vijfendertig jaar

oud.
Nadat de aanklacht was voorgelezen, betoogde en probeerde boer

Wi1lem duidelijk te maken, dat hij nooit van plan was gewêest

zich aan zijn leveringsplicht te ontrekken, maar ... " enzovoort.
Daarna verk-Iaarde de Hoornse herbergier, nadat hij de eed had af -
gelegd, dat de beklaagde WiIlem cornel iszoon onJ angs bij hem rn
zijn herberg op Den Hoorn was gekomen en hem heel duidelijk had

gezegd, daL hij die koeien zou gaan afleveren.
De tweede getuige verklaarde, eveneens onder ede, dat ook hij had

horen zeggen, dat Willem zou gaan afleveren. De Hoornse herber-
gj er Jacob had dat aan zí}n Schj Pluidense coJ lega gemeld ' die

daarop geantwoord had : "Het is goed. Ik za1 hem nog wel vinden".
Beide verkl aringen werden op de tweede zittj ngsdag van 9 maart

1595 in een akLe vastgel egd en opgetekend i n t e g e nwo o r d i g h e i d van

de schout van Hof van Delft. De beide rechlsprekende gez\{orenen

( schepenen ) moesten nu dit stuk ondertekenen. De lioornse bleker
claes Maertenszoon kon echter niet schrijven en plaatste daarom

bi j de door de kl erk geschreven naam zi jn handmerk ' een eenvoud i g

tekeningetje. De bweede rechter Dirk Dirkszoon ondertekende na

hem de akte.

Êêf !'^hhi c nn áo hrr-. -- --Jg

Ruim drie weken later treffen we op zondagmi ddag 2 apri1, in de

vroege lente van het jaar 1595, de hoofdpersonen uit dit verhaal
samen aan op de brug achter de Oude Kerk in Delft. Om de veertien
.i:nan r^ror,,i ,,1à^r naAr nrrd f radi'ie no znnd:orni dd:o dê VierSchaafuq9crr ws! uru vr avrrvuy,,Irvvs

gespannen. op deze onlangs geheel vernieuwde Hof van Delftbrug
(vroeger de Choorbrug geheten) werd dan in het openbaar recht
gesproken en vonnissen geveld. Dit a1les tot lering, maar ook víe1

eens tot vermaak van de talrijke omstanders.
Toen de zaak Jan Rochuszoon contra Willem Corneliszoon aan de

beurt kwam, \derd de aanklacht van de Schipluidense herbergier
luid bekend gemaakt , Het vonnis luidde aldus : "Gezien de getul-
genverklaringen en het feit, dat beklaagde Víi11em Corneliszoon
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onder ede had verklaard, dat hij Jacob Janszoon uit de herberg in
Den Hoorn inmiddels met de koeíen naar SchiPluiden had gezonden,

werd de beklaagCê vri jgesproken.
De eiser Jan Rochuszoon echter werd veroordeeld tot betaling van

de kosten van het proces.

De- l{"['vo.-. Do-fFt b'r3
Na zo'n rechtzitting op deze Delftse brug kwam het meestal tor
opgewonden gesprekken over de gevelde vonnissen en gejoel als de

gescraften werden weggeleid, Die herrie op zondagmiddag en de

lu id ruch Li ge bezoeken aan de nabu rige herbergen wekte altijd
dr.\.,i- .\n.Íên.\êrrên rrn hi i da nrcrii kanl-an Van de Oude Kefk. TochY!vvu vrrYLrrvsYurr vÀ-

heeft deze vorm van openbare rechtspraak tot in de L7e eeuw zo

plaats gevonden.
rn hêf iaar 162?. n6n .rianÁa ro í-l acci c Van Delft bij het Stads-)qeL Lv-- rrvY vrerrvv

bestuur een ernstig bezwaarschrift ín tegen deze ontheiliging van

de zondag. zil schreef toen sterk gekant te zijn tegen: "Het
ronrhnrr^an êêne fê \rêêrl-iên d,r.íên dcs zonnodaê.'l-q ^n 

dp nne*L--^c!r'o vv uu vLJL'ruo!c

strate onder den b-Iauwen hemel agter de Oude Kercke op de Choor-

J. Ham
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I6 DOOR EEN MERKLAP OP HET FAMILIESPOOR

Gedurende eeuwen gotd de merklap voor jonge meisjes als de Proeve

van bekwaamheid in nuttige handwerken. Merklappen' letterlappen,
stoplappen, etc., vormden voor de twaalfjarige meisjes die de

school gingen verlaten, het getuigschr ift van hun kunnen op dat
gebied. De verworven vaardigheid zou in hun later leven, arm of
rijk, van direkt praktisch nut blijken. Verbazingwekkend is dik-
wijls de kwaliteit van heL afgeleverde handwêrk, zeker wanneer

men de leeftijd van de maaksters in aanmerking neemt.

Wat \^ras het lot van die vele h o n d e r d d u i z ê n d e n ' zeg mi'l joenen

merklappen? In het beste geval werd het werkstuk veilig opgebor-
gen in de Linnenkast en ging dan over van kast oP kast, van moe-

der op dochter, gedurende generaties. Vee1al ontbrak elke pie-
teit, zelfs voor het zeLfgemaakte stuk,
gemaakt en ze werden nog steeds gemaakt.

Betrekkelijk weinig lappen hadden dan ook overlevingskansen, ze

wêrden niet als een bijzonder kleinood gewaardeerd. De oudste be-

kende merklap in Nederland dateert van l-620, maar hun geschiede-

nis is veel ouder. Op dit ogenblik is de merklap in z'n oorsPron-

kelijke vorm in feíte geheel verleden tijd geworden. Sedert de

vijftiger jaren is het nuttige handwerken van het lesrooster ge-

schrapt, de moderne tijd heeí[ andere behoeften. Tegelijkertijd
is daarentegen de belangstelling voor hetgeen oP die gebied ge-

produceerd werd sprongsgewijze toegenomen, zodat' voor wat men

wel noêmt "Het enige antiek dat ooít door kinderen vervaardigd

werd", een echte verzamelwoede ís ontstaan. zo borduurt men nu

moderne merklappen, maar steeds gebaseerd oP de we1 bekende oude

patronen.
Voor de Schipluidende merklappen verloopt de geschiedenís, net

als overal elders, volgens het boven geschetste patroon. ook hier
volgden de meisjes op school, na schooltijd' handwerklessen' zo

herinnert mevrouw c. Bentvelsen-Bergenhenegouwen zich nog goed

hoe zij op de openbare School van meester J' ter Beek, aan de

BoomgaardsJ-aan in Schipluiden, eenmaal per \'íeek na schooltijd 1es

kreeg van juffrouw Kesselaar, die daarvoor uit Delft moest kÓmên

(1914). Aan de school gaven toen ook les meester J. de Jong en

niet te vergeten meester van Mierlo. De dochters van de laatste
hebben de handwerk-traditíe later nog lang hoog gehouden"

Directe aanleiding tot dit verhaal is een meer dan twee eeuwen

oude Schipluidense merklap, een merklap gemaakt ín L776. Van lin-

immers iedereen had ze
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nenkast tot linnenkart k,{am deze lap via vrouvíelijke lijn in het
bezít van mevrouw E. van den Berg-van den Berg, die op de boerde-
rij "Mariestein" aan de Riiksstraatweg woonde. Toen mevrouw van
,.1ên Êêr(l-\/án rien Ber.r .'. 2.'Vt - mnÍnên' hesloo- kleine- f ê o.aan wo-uLrr JulY vs-Y vr

nen in "Korpershoek" was selectie van spulletjes noodzakelijk en

zo gleed de genoemde merklap door haar vingers. Wel een leuk idee

zo'n oude familiedoek, maar wat doe je er mee? Gelukkig heeft ze,
alvorens te beslissen' eerst anderen oPmerkzaam gemaakt ' Voor

meer achtergrondinformatie kwam ze tenslotte terecht bij een spe-
cialiste op dit gebied, mevrouw J. Visser uit Breda. Staple voor
cfrnio nrnoidc dc 1:n nrt in hefekenis en fênc1óffê l,riiof ílc dOekoLqt/-u Y!vLruu ve / qt/

zelfs een mooie lilst en als familiestuk een ereplaats aan de

wand, De merklap was de direkte aanleiding de ingewíkkelde fani-
lieverhoudingen van het voorgeslacht uiteen te rafelen. De ver-
strengeling van steeds dezelfde familienamen, huwelijken met ver-
wanten, maakten de stamboom nogal ondootzíchLíg ' te meer omdat

ook in andere takken dezelfde namen terugkeren.
Terug dus naar de jaren 1700. Op 31 maart 1753 trouwt in Schip-
luiden Phl1ip Ariensz. Qualm met Anna Symonsd. van der Kooij, die
op IB juli L725 op't Woudt werd gedoopt. Philip was bouwman ' dat
wil zeggen boer en wel een boer in goeden doen met veel grond.

Uit dit huwelijk werden zeven kinderen geboren' vier zonen en

drie dochters, die a1len hun doopsel ontv i ngen in Maasland. cor-
nelia PhilipsC Qualm was hun zesde kind. zíj werd gedoopt oP l0
juli 1763 en i,s de maakster van de hier besproken merklap.
nnáêr .\n ,.rê mêrklen zi in do inifielcn van haaf oudefs, broefs envrrus L vt/ ,\rqY a r

zusters geborduurd en het jaartal I776. C.ornelia was toen dertien
jaar oud. Het was zeker niet haar eerste lap, misschien wel haar

derde of vierde, omdat er anders zeker een alfabet en een sier-
rand op geborduurd was geweest. Boven de rand met initialen zÍjn
de symbolen verwerkt' die een merklaP vaak zo interessant maken.

Direkt in het oog valt de huwelijksboot met de vlag in top: Regt

door See, een naam die voor zichzelf spreekt. Het uitqe\'íorpen an-

ker symboliseert de veiligheid van het gezin' Op het dek staan de

ouders met als teken van trouh/ een hond en in het \^7ant tel-t men

acht kinderen in plaats van de eerder genoemde zeven.

Verrnoedelijk heeft één van de kinderen de geboorte níet
overleefd. Naast de boot een levensboom met negen rozen, die
1i efde, schoonheid en vreugde v e r z i n n e b e e I d e n .

De kleinere motieven' zoals op de bovenste rij onder andere het
naaikussen, dat de huisvliit verbeeldt, het gekroonde hart als
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eeuwigheidssymbool en een vogelkooi. Dat' laatste is een attribuut
dat behoort bij jonge meisjes, een lege kooi duidt erop dat ze

verliefd is of getrouwd: "zii is de kooi ontvlucht". De vaas met

Franse lelie is een symbool voor vruchtbaarhei-d en de boerin met

juk en twee emmers verwijzen waarschijnlijk naar het agrarische
beroep. op de volgende ríj is een huis geborduurd met een wÓonka-

mer en een zolder, terwijl men boven de onderdeur een vrouw waar-

neemt. Verder zien we de verspj-eders van Kanaan Jozua en Kaleb,

gekleed als de mannen rond L776. De wandelstok in hun hand symbo-

liseert het Christendom. De duiventil stond mogelilk in de tuin
van de familie. De jongen, geflankeerd door twee meisjes, sPeelt

met een molentje. De uitdrukking "Met molentjes lopen", vindt in
dit spel haar oorsprong. Naast allerlei andere symbolen als le-
vensbomen, duiven, hanen, etc. r staat er ook nog een mannenfiguur

met in de hand een bloem, vermoedeli-jk een tulp De tulp staat
voor volmaakte liefde en hoogstwaarschijnlijk is hier de ge1Íefde

van de maakster ultgebeeld. Cornelia trouwde overigens pas

twaalf iaar laterr oP 6 mei 1787 met Jacob Johannesz' van der

Kooij, ze was toen drieentwintig )aar ' ze zag twaalf kinderen ge-

boren worden en bereikte de leeftild van viifentachtig jaar' Zes

$--8--.'.
:;: .."

:Ê .;r

-ff"i
'+ '{
,$,.L.o '!'ffii
t" f. t77t



' J' -

van haar kleinkinderen trouwden met broers uit het gezin van der

Berg. Twee a c h t e r k 1e i n k i nd e r e n Arend van den Berg, wonend oP Ma-

riestein en Engelien van den Berg huwden elkaar in 1937 als ach-

terneef en nicht. De merklap uit 1776 kwam via vrouwelijke 1i1n

op Mariestein en gaf haar geheimen pri;s toen over al dan niet
terug in de kamferkist een beslissing moest worden genomen. De

toekomst van deze merklap is voorlopig veilig gesteld.

(De gegevens voor dit artikel zijn verzameld door mevrouw J. Vis-
ser, Breda en aanleiding tot dit verhaal is een merklappenten-
h^^nêfêlIina in dê s.hi ol r|i dense bi bl i ofLpck in sêoleÍrhêr. okto-Y rrr u! !wrrrYrufuLtr

ber en november f991).
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I7 DE 1990 KRONÍEK VAN SCHIPLUIDEN

Een t'erugbli k op gebeurtenissen en gebeurtenisjes die Schipluiden
in I990 bezig hielden, niet gedetailleerd, noch compleet. Dit
jaaroverzicht looPt niet parallel met het verslagjaar van de

vereniging, maar sluit voor het gemak aan bij het normale burge-

li jke jaar 
"

- Bij de jaarwissel ing L9B9/L9 90 telt de gemeenIe Schípluiden

8243 inwoners, te weten 4322 mannen en 3921 vrouwen.

- Eind januari behaalt Ben van den Burg' van de Zwetkade in Den

Hoorn, het Nederlands kampioenschap allround schaatsen' Hij gaat

vervolgens welgemoed op stap naar de wereldkampioenschappen ' Hler

wordt Ben op f9 februari "s1echts" a1s tweede gek.lasseerd, niet-
tegenstaande een hinderlijke spierblessure. Die tweede plaats

heeft een wat uitgeseelde huldiging tot gevolg in Plaats van een

toch viel verdiende feesteliike intocht bij terugkeer in onze ge-

meenLe. De huldiging later in "De Hoornbloem", die hij samen met

zijn maatje Koenraad Alleb1as ondergaat is dan echter wel grandi-

oos.
- De Raadsvergadering van januari laat weten dat de meerder:heid

nog altijd nieL "in" is voor een bij de gemeente geschonken kof-
fie ult de Derde Wereld'

- AIs ei nd februarÍ een begin wordt gemaakt met de cweede fase

herinrichting Dorpsstraat is daarmee rond Koninginnedag de ver-

nieuwing voltoold. voor de doorgang van het gemotoriseerd verkeer

is het resultaat wat minder gebrulksvriendelijk, maar dat was ook

een van de doelen van deze operatie. De verkeersdrempel aan het

begin van de Dorpsstraat blijkt zeer effectief, maar wordt door

de West-Nederlandse busonderneming toch niet echt op Prijs ge-

ste1d.
- Met een feestweek eind februari herinnert "De Dorpshoeve" er-
aan, dat ze tlen jaar eerder de deuren opende als multifuncti-
oneel gemeenschapshuis voor de kern SchiPluiden.

- De Historische Vereniging opent oP l-0 maart in haar museum "Het

Tramstation" de tentoonstelling "I\ionen op de Keenenburg" met het

onthullen van een oude, nog juist van de ondergang geredde deu r,
afkomstig van de "Keenenburg".
- De g e m e e n t e r a a d s v e r k iezing van 2l maart 1a at slechts een kleine
verschuivinq zten bij de "oppositiepartijen". De nieuwe raad telt
acht CDA, drie PAK en twee VVD zetels.
- De "Delftsche courant" van 29 maart vermeldt dat een Horenaar,



die zich voor heL Delftse kantongerecht moet verantwoorden wegens

te hard rijden op de Woudseweg, zo over zijn toeren raakte door

een gemeend gevoe i van aangedaan onrecht, dat hij Ler plaatse en-

kele malen flauw viel .

- Op 30 maart verneemt de gemeente het overlijden van haar oud-

wethouder de heer H.D. Rodenrijs.
- De ingebruikname door mevrouw van Paassen-Dessens van het nfeu-
wê pavil joen voor de t e n n i s v e r e n i g i n g "H0DENPIJL" is voor deze

club een bl i jde 6 apri1.
- De 4/5 mei herdenking is een jaarlijks terugkerende gebeurte-

ni s. Dit jaar herdacht men dat vi j ftig jaar eerder Nederland in
de oorlog betrokken werd. Ti jdens de herdenking van de geva 11e nen

werd het monument aan de Burg. Musquetiersingel opnieuw onthuld'
omdat op de steen nu ook drie namen van de in Indonesie gevafle-
nen waren aangeoracnt. Voor de bevrijdingsdag bracht de club "De

Hardloper" het bevrijdingsvuur in estafette van Wageningen naar

Schipluiden.
- De maand mei is overigens alti jd gonzend van activiteiten. Te

noemen valt de in gebruikname van een parkeerterrein voor vracht-
wagens buiten de bebouwde kern van Schipluiden, de opmerkelijke
uitvoering op L2 mei van "Die Jahreszeiten" door de koren St.
Michael en Vivace in de T.U. aula te Delft, de opening van de

sterk vergrootte supermarkt van H.c.M. Haring op 18 mei in SchiP-

luiden en tenslotte de start van het t radit ionele lentefeest van

DïoS in Den Hoorn op 30 mei.

- Op 30 mei werd ook bekend gemaakt

besluit voor de bouw in het Hoornse

uitgesteld. Vri jwel tegeli jkerti jd
Heerema dat het bouwen toch Pas kan

bodemonderzoek.

- Een overeenkomstige slepende zaak is het \.{erk aan Rijksweg 19.

Ondanks een brief d.d.27 februari van minister May-Weggen, waar-

in ze verklaart dat die weg er nu beslist za1 komen, zijn er

blijkbaar voorlopig toch weer voldoende gronden om de verdere

bouw voorlopig weer een tijdje stil te leggen.

- In juni verliest IJsbrand chardon in Aken z'n ereplaats door

een volgens hem ten onrechte aangerekende Íout van zijn bijrij-
der.
- Op 29 juni gaat in Den Hoorn de eerste paal de grond in voor de

bouw van het wijkje "De Look " .

- De alweer twaalfde kadeloop in Schipluiden wordt op 7 iuli ge-

dat het def initieve subsidie-
kwadrant weer een laar was

verklaart s t a a t s s e c r e L a r I s

starten, na een zorgvul.dig
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organiseerd en op 10 juli neemt Ds. R.J. Dekker afscheid van zijn
cereformeerde gemeente.

- Op 14 augustus zendt de NCRV een concert uit waarop het moole

gerestaureerde orgel van de kerk van rt tr{oudt te beluisteren
valt.
- Jongveedag' met veel slecht weer, is op l-B augustus georganr-

seerdaandeTramkade.Eennieuwelementdaarinisdeboeren-
boeldag 's middags' waarvan de opbrengst naar de Stichting Museum

Het Tramstation gaat. Direct hierop aan beginnen de zomerfeesten

in Schipluiden.
_DemaandauguStuSwordtbeslotenmeteentypischtraditioneel
oranjefeest in sion, nog op de geboortedag van koningin wilhel-
mlna.

- op 8 sepbember staat de kerk van't Woudt opnieuw in de belang-

stelling als de bekende clavecinist Gustav Leonhardt het zomera-

vondconcert verzorgL.
- In oktoiler gaat voor de rest van het jaar de tentoonstelling

"Verzamelen een kunst apart" in het "Tramstation" van start'
- op 5 oktober vetzoLgt St. cecilia" een oPtrêden in het Poney-

park "Siagharen".
-opdetiendevandezelfdemaandslaatmevrouwL.F.Stolker-Nan-
ninga de eerste paal voor zevenenveertig woningen in het Keenen-

burg II project en vier dagen later organiseren de majoretten hun

concours voor de Zuid-Hollandse bond in "De Dorpshoeve" '

-op26oktobervindtdeofficieleopeningplaatsVanhêtnieuwe
gemeentehuis door de burgemeester en gemeentesecretaris resp' de

herenJ.B'WaayerenH.W.Snijder.Deraadgeefthaargoedkeuring
aan de verkooP van het oude gebouw' dat overigens voor represen-

tatieve zaken beschikbaar moet blijven. Boulvactiviteiten zijn er

trourvens alom want op 30 oktober opent de burgemeester ook de

eerste winkels en een restaurant in het Hoornse complex "De Leeu-

wenberg".
- De NCRV betrekt op 15 november Schipluiden opnieuw in haar pro-

gramma'.HeerenMeeSter',eenkwisspeltussentweegemeenten'aan_
gevoerd door hun burgemeester. schipl,uiden wint overtuigend van

de gemeente schagen.

- Aanbeland in de laatst maand van het jaar, de feestmaand' ge-

denkt de sectie gymnastiek bij S.V. Schipluiden dat ze op 9 de-

cember, 40 jaar geleden startte met deze nuttige lichaamsont-

spanning.
- Halverwege de maand, I5 december, bezocht de gedeputeerde me-
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vrouw L.E. Stolker-Nanninga opnieuw officieel schipluiden. ze o-
pent dan het complex winkels en woningen "De Leeuwenberg", waar-

mee Den Hoorn na vele jaren weer kan winkelen in het eigen cen-

trum.
-Behalve vuurwerk is de laatste activiteit dit jaar een orgelcon-
cert op 29 december in de loods aan de willemoordseweg in Zoute-

veen.

- De gemeente telt nu 8258 inwoners' een aanwas van 15, verdeelt
over 4317 mannen en 3941 vrouwen.

.r qni --ouri inv! vrrrrrrvn-J!

Groot Boelhuis
Zaterd,ag 18 augustus van
l4.OO tot 17.AO uur op het' terrein Jongveedag aan de
Trarnkade

Ruim l5O kavels zullen bij
opbod worden verkocht

Bezichtiging van de kavels
van l2.OO tot l4.OO uur

Het geheel staat onder toezicht van
Mr. Th. H. Dróge, notaris t€ Delft

Als afslager zal fungeren de h€er
Jan Kroes uit IVlaassluis

Het typewerk en de Lay-out van dit jaarverslag is verzorgd door

mevr. L,M. Varekamp, lid van de Hist. Ver' Oud-Schipluiden ' dec' !91'


