P,

JA A RVE RSLAG
r

1990 1gg1

I!

Í

t
I

Á

w

,.-- uz-z-.-

-1HISTORISCH VEREN]GING
2636 ER SCHIPLUlDEN

OUD-SCH ] PLU

]DEN,

MEERKOETLÀAN 23,

SECR

VFRSLAG 1990-1991

INLEID]NC

De

Historische Vereniging oud-Schipluiden is een bekend begrip in

de gemeenschap van Schjpluiden geworden. Wanneer men een Jaargang
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opgenomen van leden van de Historische vereniging. zonder deze
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17. De 1990 k roniek van Schipluiden

Keenenburg
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BESTUUR, LEDEN EN VRIENDEN

De samenstellíng van
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is een coordinator

benoemd:

O. SPinnewiln

Bibliotheek:
Genealogie:
Museumgebouw:
Restauratie:
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Voorzitter:
Vice-voorzitter:
Secretaris:
Penníngmeester:
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L. M. Varekamp
D. Jonk e r

J.W.

:

A.

Moerman

A. Olsthoorn

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 Keenenburg 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 Streekhistorie worden onderhouden door L. M. van Velzen en o. SpinDe vereniging

newijn.
De vereniging telt momentee-I tweeëntwintig Ieden en vijfenzeventíg 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
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maandagmiddag meestal in het gemeentehuis. De bibliotheekcommissie heeft op woensdagavond haar vaste werkavond'

logie werkt op
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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-

Uitgangspunt hÍerbij waren de aquarellen
landse boerderijen".
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 Pijpekoppen. Na de pauze vertelden de leden A. v.d. Engel en H. v.d.
Kuijl het een en ander over munten en muntvondsten. Beide onderwerpen !íerden geillustreerd met dia's. De avond werd door circa
vijfendertig

mensen bezocht '

J.ví. Moerman verzórgde ook in dit seizoen weer een aantal lezingen 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 1eÁo hnordo

r i irr.

- Chr. Jongelings Ver' Delft' 21 maart I991, onderwerp: "Archeologisch onderzoek rond Delft";
- Prot, chr. ouderenbond Delft, IB april 1991, onderwerp: "Historie en Landschap van i d d e n - D e 1 f 1 a n d " ;
M
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op 2I juni 1991 bezochten twintig leden en vrienden het "Reghthuis 't Schou ". Het weer was erg slecht (storm en regen ) . Mevrouw
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ventiende eeuw was overal herkenbaar.
Diverse malen hebben leden van de Hístorische Vereniging groepen
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Tramstation.

In de "Midden-Delfkrant" verschenen van zijn hand: "Het leven op
de Keenenburg" (nr. 68, sept. 1990, blzI9-20 ) ; Musea i n onze
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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 artikel "Recent archeologisch onderzoek van de Keenenburg" (nr . 70,
juni 1991 blz I6-18). Ook schreef J.W. Moerman de bekst voor een
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dersteunt de tekst zeventien afbeeidingen die op de poster voorkomen.

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
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Verder heeft de vereniging haar medewerking verleend aan een
fwêêF^l evoosifiês íloor het beschikbaar stellen van Lentoonstelrqar.
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Westlandse cultureIe verenigingen voor 1950 . Een expositie
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dê rrTriann-1rr r'i irlen een feestweek 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 bijzàr,à.5r
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het kaartboek van het baljuwschap van Naaldwijk naar de oorspronkeLijke uitgave van 1623. Een fraai overzicht van het gebied waar
de heren van Naaldwijk hun scepLer zwaaiden. Het kaartboek is
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Het

een overeenkomstige uitgave. Het betreft híer het
kaartboek van de cartograaf Jan Potter uit 1570' waaroP de bezittingen 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 Maasland verwierf. Onze coórdinator J.w. Moerman heeft voor de uitgave van deze at ias eveneens een bj jdrage verzotgd. De feesteli jke
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orde, die U uiberaard in ons archief kunt terugvinden. De Commandeur van de Orde vestigde zich nameli jk rond 1500 op het slot
rrnldncndo feden om al.ie infofmatie
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rond dit onderwerp te verzamelen.
Naast deze beide atlassen kunt U nu in het archief ook de reproKêênênbrtro
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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
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\,:n het Westland

(ca. 1930)
het "Tramsta-

waarop het net van de WSM st.aat aangegeven. Voor
tion" uiteraard ook een nog tastbare herinnering aan haar verleden.

\/àn .Íêhêê l án,,1ê.ê Fard is de f raaie ín twee k-Loeke de-Ien uitgegeven 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

-o-

eveneens centraal in de twee delen "Van 't H o o g h e e 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.
m
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beheer mooi gerestaureerde oorspronkelijke uitgave met de gedichten van onze dichter Poot. Eveneens is opgenomen het levensverhaal 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' glaswerk, enzovoort tot het levensverhaal van vroedvrouwen in Schipluiden 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 toegankelijk geworden' waardoor gericht zoêken de opsporing ten
zeerste v e r g e a k k e 1 i j k t . Het raadplegen , he: zo goed mogelijk benutten van een dergelijke investering, moet natuurlijk het streven zijn van íedere bibliothekaris met hart voor de zaak. Daarom,
hebt U vragen, moet U een werkstuk verzorgen over een streekhistorisch onderwerp, schroom niet en kom ermee naar "Het Tramstati-on" en leg Uw probleem voor. Wij van onze kant zu1len ons best
doen U wegwijs te maken in de betreffende materie. Voor verschillende gebieden beschikken we bovendien over een keur van spêcaalisten bereid om U te helPen.
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Het beheer en de bemanning

tijd,
die de leden van de Historische Vereniging
"oud-Schipluiden" aan hun actjviteiten besteden, wordt geinvesteerd in het museum. Er is een werkgroep gevormd, die zjch vooral
bezighoudt met het voorbereiden en inrichten van de dl-verse exposities. Daarnaast hebben de meeste leden zich beschikbaar gesteld
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De bezoekers

Aan het einde van het eerste jaar dat het Tramstation a1s museum
funtioneerde, schreven we vrij enthousiast over het aantal personen, 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
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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.

Schipluiden

A-A. Olstveen

van Museum

Het Tramstation Schipluiden
weet óók niet wat er de reden
voor is geweest, maar feit is
dat roomskatholieke kinde-

houten hanebalken, is een uitstekende entourage voor deze
kleinschalige, bijna intieme ten-

ren hetabc vroeaer door middel van een andel leesplankje

leerden dan protestànte kirlderen. Menigeen groeide op
met aap, noot, mies. Rooms-

toonstelling. Een paar lessenaarqes

uit de vorige eeuw,
mêt ln een noeKle een aulhenlleke schoolkachel, platen aan de

muur, de blinde kaart, een tel-

zeeÍ-...

raaln.

'

in de tentoonstelling 'Van telraam tot computer', die vanaÍ
morgen in museum Het Tram-

machine.
Het sfeervolle museum met z'!r

veranderen het gebouw in

een schoolqe

katholieken' daarentegen
gingen uit van aap, roos,

státión is te zien. De leesplankjes
ziin erwel te bewonderen, evenali letterkaarten, leesboekjes en
schriÍten, ouderwetse leiqes met
griÍfel en een heuse g fÍelslijp-

1

T""og in de schoolbanken
in museum Het Tramstation

Coórdinator

Het raadsel blijft onopgelost, ook

199

:

Bijzonder zijn de schooltassen,
hoLrtan bah'es waarin de scholieren hun boeken opborgen. Ze
lieten de tassen, soms fraai versierd, 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
niet altijd tot de stan-

lessenaar

daard-uitrusting Van een klaslo_
kaal behoorde.
In de vitrines de geschiedkundi-W.G. van der
ee werkies van
Éulst
tÍekt over de
Rie Cramer: A is een
Alpen-rHannibal
-eneet uit z'n poot; b is de
aaóie. dat
bai<Ïer, die bakt vooi ons brood,
enzovoorts. Bij het.zien van deze
voorwerpen zal b! menlgeen

mel herinneringen
een laatie
-

worden opengetrokken. Borduurwerk,' me1 engelengeduld
vervaardigd tiidens de handwerklessen, bi-kkelen, een tol....

ne expositie gaal ver terug..Er

zijn prenten bij van de school ln
't Woudt, daterend van rond
is daar ook
1850. En natuurlljk
-Poot,

dichter Cornelis

kendste Schipluidenaar

de

uit

bede

.

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
'poesje-aibums

in e;kele

vallen

de handtekeningen van meester

Klarentsbelg en meester Lafe-

ber te ontcijleren,

begïippen
voor wie in Den Hoom en Schipluiden 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 l4l6 uur. Groepên kunnen op andere tijden terecht, na het maken van een afspraak met coórdinator Olsthoni, tel. 0l?33-8630
of mevrouw M.L ter Horn, tel.
01?38-8424.

_ 10 _
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 verenigingen z i nvol is om in groepsverband naar het museum te komen oP
hestaat
cJa.o mooeliithêid
eveneens een toenemende belangsteIIing. Ook komL het voor dat bij
de viering van een ver jaa rdag of een jubileum een bezoek aan Museum het Tramstation wordt inge-last. Dergelijke bezoeken kunnen
op aanvraag worden geregeld.
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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
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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
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In voorbereiding ís een tentoonstelling van histor i sche materi-
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vooral in de wachtkamer, dient te worden verbeverlichting'
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 aangeschaft. ook werd een oplossing gevonden voor de financier ing van
de deur van de Keenenburg. De stichting Tramstation en de Historische Vereniging namen ieder de helft van de kosten voor hun rekening. De deur vond een plaats in de vergaderruimte van het muDe

Een betangrijke positíeve ontwikkeling is het feit dat er de
laatste tijd regelnratig schenkingen in natura bij het museum binnenkomen. Dit duidt er op, dat ook bij de inwoners van schiPluiden de gedachte begint te leven dat bi i zondere zaken uit het verleden 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 gemakkelíjk opgeborgen kunnen worden. we noemen persoonliSke bezittingen, die in het verleden onmisbaar waren zoals een beugeltas, een
knip (oude portemonnee), lodereindoosjes, reukflesjes, handwerksetjes, 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 dergelijke voorwerpen ter plaatse te verzamelen.
A.

A. Olsbhoorn

"12DEHERBoUWVANHETzUIDwESTTORENTJEVANKASTEELKEENENBURG

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 zuidwesttorentje 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 toegedekt. In het bewuste artikel wordt door de heer J'ví' Moerman aangegeven dat het opmetselen van het zuidwesttorentje met en19 aansi.uitend muurwerk tot de reéle mogel i l kheden behoort '
Ter gelegenheid van de opening begin mei l99f van het nieuwê kantoorgebouw "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 bovengenoemde suggestie te komen.
De initiatiefnemers, te weten tandarts A'B'M' Vroom-WinkeLman'
verschoor Bouwadviseurs BV en woningbouw vereniging st. wi1lebrordusstellenhiertoeeenStartkapitaalbeschikbaarVantien_
duizend gulden.

Onder auspición van de Historische Vereniglng Oud-Schipluiden
wordt eên werKgroep voor de technische uitwerking gevormd ' In
De archeoloog E' Bult ' de heer P'
deze werkgroep hebben zitting:
Kroon namens openbare Werken Schipluiden, de heer J'W' Moerman en
mevrouw R. visser-Rotgans, namens de Historische vereniging oudSchipluiden, 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' Verschoor (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' Verschoor, voorzitter/ R. Visser-Rotgans' secretaris en G' de Snoo'
pennlngneescer.

Het streven is de gedeeltelijke herbouw van de toren met aansluitend muurwerk in een periode van circa éên jaar te realiseren
waarna het officieel aan de gemeente zal worden overgedragen.
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- Op heb hoogste plateau, dat c:rca 1,25 meter boven het Lerrern
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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
naam naar keuze kan laL.ên

gesteund.
De Rabobank verleent hieraan haar medewerking door het plaatsen
van een bus waarin de bestelbonnen gedeponeerd kunnen r^rorden.
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Een tweede aktie betreft de Keenenburgposter, Deze poster verme 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 vijfentwjnt-g gu.lden verkocht,
De voorbereidende werkzaamheden vorderen voorspoedig zodat op 3
augustus, Lijdens de opening van de ZomerfeesLen, met de herbouw
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Haring van de A-Lberr Hei jn-zaak neemt het inj tiatief om op de
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- 15 Ook bedrijven en insteJ.lingen zeggen bedragen toe zodat eind augustus 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
(

10

secretaris Stichting

HeroPbouw

Toren Keenenburg

)

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-, overlijdens- en het b e v o 1 k i n g s r e g i s t e r . Deze registers zijn voor familieonderzoek belangri jk. Men kan deze pas na een aantal jaren
raadpl.egen, hetgeen voor elk register verschillend is' Het overlildensregister is openbaar tot en met 1932 terwijl men het geboorteregister 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 aantal gemeenten in die jaren was veel groter. zo bestond de tegenwoordige gemeente Schipluiden ui.t Schipluiden, Hodenpijl, zouteveen, 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 190319L2, het g e b o o r t e r e g i s t e r van 189 3-190 2 en het bevolkingsregister 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
Hieruit blijkt dat veel personeel inwonend
di enst bodenregi st er .

- .Lo -

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 specificeren 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 genummerd 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 gêbouwd 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 publicatíes 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 vastgelegd welke families in de loop der eeuwen in de gemeente hebben
gewoond en wat ze hebben gedaan.
L.

II.

M.

Varekamp

STRAATNAMEN GEMEENTE SCHTPLUIDEN

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 maken. 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
Nog

-

Lt

-

van alle straatnamen binnen onze gemeente. Met oude raadstukken
kon a1 een groot deel van de straten van na 1945 beschreven worden. Het is heel leuk om hiervoor niet alleen ín het verLeden te
zoeken, maar ook om boeken na te slaan over bijvoorbeeld Nederlandse 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 koninkl i jk huis.
Wist U bi jvoorbeeld dat het Lati jn voor lijsterbes sorbus aucuparia 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 Egmond 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 voorkwamen of hoe ze vroeger genoemd rderden'
zo zoIL U bijvoorbeeld de Willemoordseweg op oude kaarten nlet
tegenkomen. Zoals veel echte Schipluidenaren weten was de gebrulkelilke 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 straatnamen 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
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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 komende 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
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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.
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raadhuis en weer wat verder komen we bij het nieuwe, dus het
vierde raadhuis van onze gemeente.
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van het nieuwe viaduct over Rijksweq 20.
NadaL we dit viaduct zijn gepasseerd zien we rechts een uitgestrekt watergebied, dat deels is ingericht a1s surfplas, Door dic
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and en Vlaardi ngen. Hier gaan we rechtsaf richting Maasland en komen dan over de Boonervliet, het in de veertlende eeuw
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Nu fietsen we in de gemeente Maassluis.
Àan het einde van de weg nemen we rechts de onderdoorgang van
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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
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rechtsaf richting Maaslandse Dam. Het
- ' '.t tracé van de voormalige spoorbaan. Rechts
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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 nai-iLê
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ontwikkeling. Aan het eind van het
fietspad gaan we rechtsaf door "Perdik". Deze weg is een onderdeel 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 rijen een enorm kassengebied in
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i hêi- krrr i enrrn1- .Íaan we rechtsaf de Oostbuurt in. Dat f ietst
preLriger dan langs de drukke trdoudseweg. ook deze OosEbuurtseweg
Ri

-20is 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 gekomen aan
het eind van onze fietstocht.
L.

I3. KLEIPIJPEN EN

HET KEENENBURGTERRE I

M. van Velzen
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Het meest interêssante gebied in Schipl uiden voor pi jpenverzamelaars 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 tussentijd werd door de bewoners en omwonenden gelukkig flink gerookt.
om een beeld te krijgen van het rookgedrag oP de Keenenburg, werden ruim 1600 pijpekoppen, afkomstig van de opgravingen in 1978
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worden. Uit een naslagwerk over het Huys Dever, een kasteel ongeveer vergel i jkbaar met de Keenenburg ' bleek dat bij oPgravingen
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kwamen 353 pijpekoppen uíb. De verhouding grove kwaliteit
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Behalve bij put 15 en bij puE .16, daar maakte het percentage koPnên \/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
viá hêt faam naaf beneden VOnd.
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- gekroonde fAN, 33 stuks, a1len van omstreeks 1720
- Barent van Bêrke1, een beroemd merk, 44 stuks'
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heer van Keenenburg tot 1749.
Het 1i;kt erop dat de bewoners van het kasteel een flinke hoehi jdens I of na
veelhe i d van een bepaald merk inkochEen en voor
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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 de
YL 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.
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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.
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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 ebben. Deze berichten bevestigen de verhalen, die ons via monde'I i nna
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Die verha.len spreken van een zeer oude herberg, die a1 vana.[ de
zest iende eeuw aan het kruispunt "De KapeI " was gelegen. De mannen uit de omgeving dronken hier hun bier, er werden vergaderingen gehouden en de vermoeide wandelaar of ruiter kon even op
verhaal komen. Er was ook een periode dat de vrouw van de herberaiar
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In 1907 was de herberg bouwvallig tengevo.lge van ouderdom en verwaarlozing. Het gebouw moest worden gestut en enkele ramen waren
mec planken dichtgemaakt. Voordat de boerderi j-herberg werd afgebroken, werd het perceel ter verkoop aangeboden. Voor deze openha rê
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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,

-24uiterst 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 overlevering was het een zeer geanimeerde verkoping, waar nog laren over
gesproken werd.

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 bedrag 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 amuWanneer

sante ochtend hebben gehad.

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.
De
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15. VETTE KOEIEN VOOR HET LAND
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VAN BELOFTEN
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in het jaar 1574
de richting van
Maassluis. Door de vernieling van de watermolens in die oorlogsjaren 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.

Rovend en plunderend waren de Spaanse soldaten
uit Den Hoorn en Schípluiden weggetrokken in

- z) Twintig jaar daarna, in heL jaal 1595, was de toestand oP het
platteland en het leven in schipluiden weer wat normaler geworden. 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 geschilderde uithangbord "In 't lant van beloften" lag op korte afstand van het oude riorpskerk je. Aan de lange eikehouten tafel
kwamen weer schippers en reizende kooplieden aanzitten, die vooral in deze gure winter een stevig maal verlangden' omdat de aardappelen in die tj-jd onbekend víaren en de groenten schaars' vormde
een flink stuk vlees bij de bonen- of erwtenmaaltijd een heel belangrijk onderdeel van de maaltijd'
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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 herberg 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
Jan Rochuszoon zou
Waag achter het stadhuis en we1 "l'evenslijf"'
dan a1s koopprijs moeten betalen een blanck per pond gewicht voor

' ao -

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 levering 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 oPschrift "Regtdach 5 maart 1595", enzovoort. Deze oude rechtboeken
zijn aanwezig in het Gemeente Archief van Delft'
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i{i11em Corneliszoon, de beklaagde in deze rechtzaak werd ter verantwoording opgeroepen. Op zíln veLzoek werden er nog twee getuÍ.rên óDr:êrclêoên- Als ee rs te Jacob Janszoon, de waard uit de herberg "Den Hoorn" op Den Hoorn, Hij was ongeveer zesender t ig jaar
oud maar wist niet wanneer hij precies was geboren. De tweede getuige 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 herbergj 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.
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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
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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

-28onder 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.
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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
hi i da nrcrii kanl-an Van de Oude Kefk. Toch
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heeft deze vorm van openbare rechtspraak tot in de L7e eeuw zo
plaats gevonden.
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bij het Stadsiaar Lv-162?. rrvY
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bestuur een ernstig bezwaarschrift ín tegen deze ontheiliging van
de zondag. zil schreef toen sterk gekant te zijn tegen: "Het
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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
van direkt praktisch nut blijken. Verbazingwekkend is dikrijk,
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 opgeborgen in de Linnenkast en ging dan over van kast oP kast, van moeder op dochter, gedurende generaties. Vee1al ontbrak elke piezelfs voor het zeLfgemaakte stuk, immers iedereen had ze
teit,
gemaakt en ze werden nog steeds gemaakt.
Betrekkelijk weinig lappen hadden dan ook overlevingskansen, ze
wêrden niet als een bijzonder kleinood gewaardeerd. De oudste bekende merklap in Nederland dateert van l-620, maar hun geschiedenis is veel ouder. Op dit ogenblik is de merklap in z'n oorsPronkelijke vorm in feíte geheel verleden tijd geworden. Sedert de
vijftiger jaren is het nuttige handwerken van het lesrooster geschrapt, de moderne tijd heeí[ andere behoeften. Tegelijkertijd
is daarentegen de belangstelling voor hetgeen oP die gebied geproduceerd 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-

- 30 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 boerderij "Mariestein" aan de Riiksstraatweg woonde. Toen mevrouw van
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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,
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zelfs een mooie lilst en als familiestuk een ereplaats aan de
wand, De merklap was de direkte aanleiding de ingewíkkelde fanilieverhoudingen van het voorgeslacht uiteen te rafelen. De verstrengeling van steeds dezelfde familienamen, huwelijken met verwanten, 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 Schipluiden 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. cornelia PhilipsC Qualm was hun zesde kind. zíj werd gedoopt oP l0
juli 1763 en i,s de maakster van de hier besproken merklap.
zi
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van haaf

oudefs, broefs en
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 sierrand 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 anker symboliseert de veiligheid van het gezin' Op het dek staan de
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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 .
onder andere het
De kleinere motieven' zoals op de bovenste rij
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 wÓonkamer en een zolder, terwijl men boven de onderdeur een vrouw waarneemt. 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 levensbomen, duiven, hanen, etc. r staat er ook nog een mannenfiguur
De tulp staat
met in de hand een bloem, vermoedeli-jk een tulp
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 geboren worden en bereikte de leeftild van viifentachtig jaar' Zes

'
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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 Mariestein en Engelien van den Berg huwden elkaar in 1937 als achterneef 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. Visser, Breda en aanleiding tot dit verhaal is een merklappentenh^^nêfêlIina
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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 burgeli 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, niettegenstaande 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 gemeenLe. De huldiging later in "De Hoornbloem", die hij samen met
zijn maatje Koenraad Alleb1as ondergaat is dan echter wel grandioos.
- De Raadsvergadering van

januari laat weten dat de meerder:heid
is voor een bij de gemeente geschonken kof-

nog altijd nieL "in"
fie ult de Derde Wereld'
- AIs ei nd februarÍ een begin wordt gemaakt met de cweede fase
herinrichting Dorpsstraat is daarmee rond Koninginnedag de vernieuwing 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
maar wordt door
begin van de Dorpsstraat blijkt zeer effectief,
de West-Nederlandse busonderneming toch niet echt op Prijs geste1d.
- Met een feestweek eind februari herinnert "De Dorpshoeve" eraan, dat ze tlen jaar eerder de deuren opende als multifunctioneel 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 enkele malen flauw viel .
- Op 30 maart verneemt de gemeente het overlijden van haar oudwethouder de heer H.D. Rodenrijs.
- De ingebruikname door mevrouw van Paassen-Dessens van het nfeuwê 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 gebeurteni 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 gevaflenen 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 vrachtwagens 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 SchiPluiden 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 dat het def initieve subsidiebesluit voor de bouw in het Hoornse kwadrant weer een laar was
uitgesteld. Vri jwel tegeli jkerti jd verklaart s t a a t s s e c r e L a r I s
Heerema dat het bouwen toch Pas kan starten, na een zorgvul.dig
bodemonderzoek.
- Een overeenkomstige slepende zaak is het \.{erk aan Rijksweg 19.
Ondanks een brief d.d.27 februari van minister May-Weggen, waarin 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 bijrijder.

- 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-

_ Jtr -

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 georganrseerdaandeTramkade.Eennieuwelementdaarinisdeboerenboeldag '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 wilhelmlna.

- op 8 sepbember staat de kerk van't Woudt opnieuw in de belangstelling als de bekende clavecinist Gustav Leonhardt het zomeravondconcert 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 Poneypark "Siagharen".
-opdetiendevandezelfdemaandslaatmevrouwL.F.Stolker-Nanninga de eerste paal voor zevenenveertig woningen in het Keenenburg 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 representatieve 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' gedenkt de sectie gymnastiek bij S.V. Schipluiden dat ze op 9 december, 40 jaar geleden startte met deze nuttige lichaamsontspanning.
- Halverwege de maand, I5 december, bezocht de gedeputeerde me-

_36_
vrouw L.E. Stolker-Nanninga opnieuw officieel schipluiden. ze opent dan het complex winkels en woningen "De Leeuwenberg", waarmee Den Hoorn na vele jaren weer kan winkelen in het eigen centrum.
-Behalve vuurwerk is de laatste activiteit dit jaar een orgelconcert op 29 december in de loods aan de willemoordseweg in Zouteveen.
- De gemeente telt nu 8258 inwoners' een aanwas van 15, verdeelt
over 4317 mannen en 3941 vrouwen.
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Groot Boelhuis
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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
!91'
mevr. L,M. Varekamp, lid van de Hist. Ver' Oud-Schipluiden ' dec'

