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INLEI D ING

De Historj-sche vereniginq oud-schipluiden is het verenigings-
jaar 1-9e2-1993 begonnán íet een heior iënterin.s: -N". .h:t -i: s"-
Éruik nernen van het l,luseum Het Tramstation Schipluiden- zIJn er
al heel vJat tentoonstel J- ingen gehouden' Een groeiend.. aantal
leden is nauw betrokken bij -de voorbereidende activiteiten van
de exposities. EnkeIe 1edèn zorqen voor het beheer van de

bibl,iothêek en het archief. VerJchillende leden houden zich
bezig met het verzarnelLn van genealogische en andere archiefge-
g.t"í=. Een klein groepje rástaureért vondstrnateriaa I ' Daar-
íaast is het onderhoud van het gebouv't een onderwerp van perma-
rrErrue avr Y.
í" n".otitntering van de vereniging betreft vooral de groep
'trii""a"n. oud-scËipluiden is alttjd druk bezig geweest met de

actieve geschiedbeàefening. Hoewel de waardering voor ons e'êrk
in brede kring wordt gehóord, uitte zich dat niet in een con-
siante groei ían vrienden. Een voornatne reden hiervan is' dat
de vereíiging nooit echt actief aan vriendenwerving heeft ge-
daan. steàds warên er andere prioriteiten' De komst van een
nieuwefolderinaprillgg2bo.odonsvoorheteerstdernoge-
lijkheid om een groot publiek op een .beknopte "1 .":t-'-:ï?3"
wijze kennis te laten rnaken met ons werk' Een groerend vrlen-
aeÉtat is een voorwaarde on als vereniging, net de zorg .voor
een eigen museum, te kunnen blijven overleven' Daarnaast vlnden
we heC ook bj-jzonder prettig on een grotere groep personen
deelgenoot te naken van onzê actj-viteiten'
oit -gebeurt onder neer door het jaarverslag, dat de- laatste
jareí steeds meer de status heeft gekregen van een 

- 
echt boek-

íerkje. Naast veren i9 ingsnieuws wordt hierin ook aandacht
bestáed aan één of rneár íistorische onderwerpen. In het _jaar-
versl,ag ] gg2-L993 staan de bruggen centraal' Verschillende
leden Éebben een bijdrage geleverd over de geschieden is 

- 
van één

of neer bruggen in- schlpluiden en Den Hoorn' ook worden weer
een aantal áótivit"iten van oud-Schipluiden apart belicht' De

xi""i"x van Schipluiden is een vast onderdeel van het jaarver-
slag geworden' Hopelj.jk geeft.de. bundeling artikelen' .gebonden
in óeí nieuw en prores'sioíreel jasje, de lezer veel plezier.'
Het bestuur dankt een ieder vóor- de steun en de rnedewerking en

ii""p[ ""x in het nieuwe jaar weer velen bij het v'erk van oud-
Schiplui.den te betrekken.

H. A. Geerars, secretaris,
J. w. I"Ioerman, voorz itter '

Historische Vereniging oud-SchipIuiden'
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VERSLÀG VÀN DE SECRETART S

H.A. Geerars

Bestuur, ledên en vrienden

Het bestuur van de vereniging is afs volgt sanengesteld:
- J. W. Moernan, voorzitter'
- o. spinnewijn, vice-voorz itter 

'- H. A. ceerars, secretaris,
- w. olsthoorn, penninqnèester.

De coórdinatoren van verschillende activiteiten zijn:
- Bibliotheek, o. Sp innewi j n,
- Genêa]ogie, L. !1. varekanP,
- I'luseumgebou\,J , D. Jonker,
- Restauratie, J. w. I'Íoernan,
- Têntoonstel l ingen, À.4. ofsthoorn.

De vereniging is vertegenwoordigd in het bestuur van de Stich-
ting Transtation door À. van de Engel, M.L. ten Horn-van Nlspen
en À.À. Olsthoorn; in het Ànjercomité door l'1.L. ten Horn-van
Nj-spen en in de Monumentencornmi ss ie door J.w. Moerman' De
contacten met het centrum voor streekhistorie in Honselersdj-jk
werden verzorgd door L.M. van Vel-zen en o. spinnewijn.

De verenigj-ng telde op 31 augustus 1,993 25 leden, 85 vrienden
en 3 erevrienden. Het aantaL leden is met 2 gestegen en het
aantal vrienden net 12 ' Door de folderacties vanaf 1 septenber
1993 hoopt de vereniging op een snel]e toenane van hêt aantal
vr i enden .

verqaderinqen en werkbi'ieenkonsten

Het verenigingsjaar liep van 1 septernber 1992 tot 31 augustus
1993. De ]àden zi, jn zes keer op vrj.jdagavond voor een vergade-
ring bljeenger{eest. Naast de vaste agendapunten over de expo-
sities ên ae dj-verse comrnissies werd er uitvoerig nagêdacht
over dê nogelijkheden on de financiëIe niddelen van de vereni-
ging uit tá brèiden. ook de samenstelling van de nieuwe .folder
én áe inrichting van het nuseun vroegen de nodige aandacht' De

andere vrijdagavonden waren veelal werkavonden, waarin werd
gerestaureerd, gedocumenteerd en bijgepraat. De uitwisseling
ían g"ge.r"rrs vornt nog steeds een belangrijk onderdeel van deze
avonden.

op 23 oktober 7992 hietd de heer s.H. Hoogstraate in de Hoorn-
bloem een Iezinq over de westlandsche stoontramweg. Zo'n 65
personen kwarnen luisteren naar deze goede verteller. Hij oogst-
te veel- b j- jva1.
op 7 aprif 1993 hield de heer E.J' Bult' stadsarcheoloog van
DàIft, in de Hoornbloern een lezinq over recente opgravingen in
Delft. De avond werd biigewoond door zo'n 50, zeer geÏnterseer-
de, personen.
Op 3 oktober 1993 bêzochten 22 leden en vrienden van oud-schip-
ti:i-oen in Detft het museum Tetar van Efven en de oud-Katholieke
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Kerk in Delft. Tussen deze twee bezoekies dronken de deelnêners
à"" xáp;" ioffie of thee in de Nonnerie' Het hras leuk bij het
;;;"ilËÉ;p'eán vriena uit Deventer aan te treffen' namelijk de

heer van GenË, zoon 
'aru., 

""t vroegere burgemeest€r van schiplui-
den. zowel- in het museun ats in de keik werden we bijzonder
gastvrij ontvangen.
óp rs íei 1993 brachten zo'n 20 deelnemers een bezoek aan het
nieuwe streeknuseuln van het westland in Honselersdijk en hêt
nuseun 'De Korenschuur' in Loosduinen' conservator T' Immerzeel
vertelde ons in Honselersdijk het een en ander over de invul-
ii;;-;;" fr"t ni"uwá str"eki en tu inbouwrnuseun. In Loosduinen
werd onder meer de vaste collectie van het nuseurn bekeken' Dit
nuseunbezoek werd afgesloten net een drankje, dat ons door de
gastheren werd aangeboden.

onze voorzitter verzorgde het afgelopen jaar wee-r diverse le-
,i"ó"" voá. ver".tiginge-n in de regio' Een nieuwe lezing van hêm

betíeft hêt werk vàn 3an Jansz. Potter, een landmeter en kaart-
maker die in de l-6de eeuw veel in Midden-Delfland heeft genêtèn
en getekend.

op 3 septenber, 8 januari en 1. rnei werden Nieuwsbrieven ver-
stuurd. 'Door niddel' van deze brieven v'orden de l-eden en vrien-
den op de hoogte gehouden van de belangrijkste activiteiten'

Dit verenigingsjaar startte de verenj'gj-ng .Te! .de . invoering van
acceptg j,rokaartên ten behoeve van de con{ributie-inning ' Uit dê

uitqàvón van oud-schipluiden blijkt, dat de computer een onmrs-
baar middel is geworden.

op 12 september 1992 nas de Nationale open Monunentendaq' op

aàze dag werd door de Stichtj-ng Heropbouw Toren Xeenenburg het
zu idwesÈtorentj e aan de gemeente overgedragen'-.
op 30 april 19-93 vonden op het plein achter ALbert Heln drverse
fèstiviteiten plaats i.v.ï. Korilnqinnedaq. oud-schiplu ide-n had

een stand op dà 'Verenigingsnarkt'' Een rode draad verbond onze
stand Ínet het museun, wa.i o.a. oranjebitter werd geschonken'
zo'n 262 personen bezochten op deze dag het nuseun'
óoX ter gelegenheid van het Nationaal MusêVmiteekend was het
*r="rm ae 

-gehóIe dag open. ÀIs extra activiteit kon nen op deze

áàq i" het nuseum téreênt voor de determinatie van nunten' aar-
dewerk en PijPekoPPen.

Contacten bestaan er met zustervêrenigingen in De]ft, .Vlaardin-
genlM-aasland, Maasslu j-s en Ri j swi jk ' Er vinden uitwisselingen
ftaats tussen ons Inuseun en de musea in Maasland' overschj'e'
iliaaraingen (Jan Anderson) , Loosduine-n en Honselersdijk'
ouà_scr, ii ruiden heeft daarnaast banden net de Midden-DeLfland
v"i""igi;tg, de Federatie voor Musea, de Historische VerenÍging
H"irà"á, Éet Nederlands centrum voor volkscultuur en de Archeo-
logische werkgeneenschap Nederland'

onze activj-teiten zouden niet mogeli-jk zí)n zonder de extra
;ïJá..g"; van de leden, vrienden en begunstigers' rn.het afge-
loien jaar ontvingen wij subsidie van de gemeente Schipluiden'
de Rabóbank en de Stichting Gemeenschapshuis te Den Hoorn'
De leden van de vereniging spreken zich .jaarlijks uit over de

Lesteding van de rinanáj-gn en de begroting' De gemeente ont-
vangt e1É jaar een financië1e verantwoording'
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In het afgelopen jaar verschenen er twee pgbljgeËcg van oud-
Schipluide-n, narneÉiX: 'Door de wind gedreven. !'!ol-ens in en on
schipluiden', decernber Lgg2 en '!993' Jaar van de verzame-
laars' , rnei 1993 .
Beide uj-tgaven begel-eidden gelijknamige exPos j'ties in -MuseurrHet Tranrstition, rnáar kunnen ook los hiervan gelezen worden' De

teksten werden verzorgd door een aantal leden van Oud-Schiplui-
den. Sinds kort lterkt de tentoonstefl ingscorunissie nêt een
vaste lay-out voor de titelPagina van de syllabi bij de ten-
toonstelÍingen. De verkoop va; deze publicaties is- ongeveer
kostendekkend. De aanvraag naar oude syllabi neent de laatste
tijd toe. De teksten zijn prettig leesbaar en vaak voorzlen van
Dassênde illustraties.

Den Hoorn, de vreg naar Schipluiden r 1833 (G.A. Den Haag).
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MUSEUM HET TRÀMSTATTON

À.À. olsthoorn
Í*r^i,.riF^
_r_!]_fE_+..9-l-Ll5
r"r., ./a"- ae activiteiten van de Historische Vereniging rroud-

Schiplui-den" is het beheren en Iaten funct j.oneren van het nu-
seurn-. Hiervoor j.s een werkgroep gevorrnd, die zich als. doê1 hêeft
óà=l"ra orn p". jaar twee ór arie tentoonstel t ingen in te rich-
Í.en. À1 het-werli dat hiervoor nodig is, wordt gedaan door vrij-
willigers. op deze wijze kan het musêum zícn., ondanks êen
uiterét uepeixt budget, toch waarnaken. Tweenaal per wêek,
woensdag ei zaterdagl van r4.oo tot 16.00 uur, is het museun
voor beàoek"r= g"op"íd. Bovendien is het mogeli jk .om voor andere
tijden een afsfraák te maken - Deze voorziening is er speciaal
voór scholen, werenigingen en andere groeperingen' Het adres van
het museum is otto - va-n zevenderstraat 2. Telefonisch is het
berei-kbaar v.ia nunmer 01738-8630.

.i ^,,^-- i -^\-() J- -!E\- L-r e v vr rrrf I rq
w""""er w" btj de vraag rrwat is een museurn?rr enkele punten uit
een officiëfe definitj.é t-i"ht".,, dan valt daarblj de volgende
ornschrijving op, die gel-dt voor elk nuseun, groot of kfeln'
"Een mu-seurí iè een i-nsteIIing, die de materië1ê getuigenissen
.r"., de mens en zijn ongeving verwerft, behoudt, onderzoekt'
presenteert en hieróver informeert voor doeleinden van studie'
àducatie of genoeqen. '' Bij deze defj.nitie leggen we de nadruk op

twee basisbegrippen, nanêtiix col lect ievorrning ên presentatie
van de col- lectie.
Coll-ectievorming is voor ons nuseuln' dat nog maar enkele. laren
als zodanig fuíctioneert' een onderwerp waar veel aandacht aan

besteed moét worden. Dank zij enkele opgravingscanpagnes op het
terrein van het voormalige slot de Keenenburg kan het musêum

beschikken over de Keenenburg-co I Iect ie . Deze bestaat uit bodem-
vondsten in de vorm van bouwfragmenten, gebruiksaardewerk, glas'
s.ieraden, nunten en nog veef neer. In conbinatie rnet oude pren-
i"", foto,s en arch iefíater iaa I is van de Keenenburg-co I lect ie
enige malen een tentoonstelling ingericht, waarvoor veel belang-
stel l j-ng bleek te bestaan.
er is oóx een collectie in aanleg die gericht is op de geschie-
denj-s van de Westl-andse Stoontramweg Maatschappj-j ' Deze bestaat
r'.,ii toto'", archiefstukken en voorwerpen, die rnet de w's'M' te
maken hebben. Deze laatste zijn over hèt algemeen door schenking
verworven. voor deze schenkingen is het museum uiteraard zeer
erkentelijk. Ideaal zou z)-in, wanneer rnet behulp van dergelijke
schenkingán op den duur een represèntatieve coll-ectie tot stand
zou komen.
Een fokaaf museun behoort zeker ook te streven naar hêt vornen
van een historische collectie, die verband houdt net de eigen
geneente. ook op dit gebi-ed zijn enkele schenki-ngen verworven'
Ér rnoet echter veel maleriaal bij elkaar gebracht zijn, voordat
een dergelijke collectj-e voldoende volume heeft om voor een
expositiL in aanmerking te komen.. Hoe woonde en Ieefde men in
Sc'hipluiden? Wat voor soort kleding droeg rnen? Wat werd er
q"q"t"t, en welke hulpmiddelen gebruikte men in de huj-shouding en

ín-het bedrijf? uopefiix zullen vele gemeentenaren in de nabije
toekomst, bij heC opiuimen van kasten, zolders of schuren'
gefnspiráerd worden óm overbodig rnateriaal aan het museum te
écheni<en of in bruikleen te geven' Hierbij plaatsen we de



aantêkening dat, in verband nêt de beperkte ruimte, heel grote
voorhrerpen zoals wagens en vaartuigen niet in het tnuseum onder-
gebracht kunnen worden .

Presentatie
Btj h"t bepal_en van een therna voor een expositie wordt uiteraard
geáocht naar een onderwerp, dat voor de inwoners van de eigen
{erneente interessant kan zijn. Wanneer er in het verfêdên of
Éeden relaties te leggen zijn tussen het onderr'terp en de be-
votking, zal dit een Éézoek aan het nuseun zeker stirnul-eren' Àan
het kiezen van een thema wordt dan ook veel aandacht ên zorg
besteed. Àctuele gebeurtenissen, historische feiten of belang-
ri-jke herdenkingen kunnen de basis zijn, r'taar ornheen een ten-
toónstelling wofat uitgewerkt. Daarbij noêt de vraag bêantwoord
worden of ei voldoende voorwerpen zijn, die in de vitrine kunnen
dienen als j,]lustratie bij hét onderwerp of als sfeerbepalend
el,enent. Vervolgens b'ordt getest of het rnogelijk is over derge-
lijke voorw"rpe-n te beschikken voor de geplande duur van de
expos it ie
In de praktijk brijken vele particulieren en ook andere nusea In
de reg^io beieid tê zijn bêdoeld materiaal in bruj'kleen af te
staan. Een andere bron waaruit geput wordt bij het samenstellen
van een tentoonstelling is arch iefmater iaal- en foto's' Behalve
officiëIe instellingen zijn het ook op dit gebied vaak partrcu-
]ieren die materj_aáI beschikbaar stellen. Een gevo19 van deze
werkwijze is rnede, dat dê betrokkenheid van buitenstaanders bij
het nuseumwerk gunstig wordt beinvloed.
De onderwerpen áie tijdens dit verslagjaar in het museurn belicht
werden, tai"n de volgende: rrschepên en Schipperst', handelend
over het vervoer te water in Delfl-and. Hierbij werd êxtra
aandacht besteêd aan het scheepstype, dat 'westfander' gènoemd
wordt. rrDoor de wind gedrevenrr was een tentoonstelling waar
foto's en historische gegevèns getoond werden van de 21 rnolens,
die in het verl-eden op -fr"t grondgebied van het tegenwoordige
Schipluiden te vinden waren. Tenslotte r'1993 - Jaar van de
verzàmel-aars". Bij deze expositie werd aan inwoners van de eigen
gemeente die verzárnelen als hobby hebben, 9e1'egenheid gegeven orn

éen gedeelte van hun collectie in de vitrines van het rnuseurn uit
te stal-Ien.

Bezoekers
H"t lr,,,,""urn bestond eind ,93 vier jaar. Na de 2000 bezoekers van
het eerste iaar was er de verwachting dat dit aantaL elk jaar
iou toenen"í. Dit is niet gebeurd. Er v/as slechts een gerinqe
toenamè. In het afgelopen jaar brachten ruin 2200 geinteresseer-
den een bezoek aan het nuseun. Bij een klein lokaal museurn is
het de bedoelj,ng dat elke nieuwe tentoonstelling een aantal per-
sonen opvrekt tot een hernieuwd bezoek. uit het gastenboek blijkt
dat dit voor een bepaalde categorie inderdaad het geval geweest
is. sonTnige inwoners van de gemeente slaan geen tentoonstelling
over. Deze groep zou echter belangrijk uitgebreid kunnen worden'
Het streven om het bezoekersaantal te doen toenenen, kan op
verschilfende wijzen ondersteund worden. De praktijk heeft ge-
l-eerd dat van speciale activiteiten in het rnuseurn steeds een
wervende werking uitgaat, AIs voorbeeld noemen we Koninginnedag,
Museundag, Landêlijke Fietsdag en open Monumentendag. op zulke
dagen is'er veel bélangstetling, zowel- uit de eigen gemeente als
uiÉ ae regio. Het aantal bezoekers is dan een veelvoud vergele-
ken nret de normale dagen.
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Het museum biedt ook de mogelijkheid om rneÈ verenigingen of
andere groeperlngen een bezóek -te brengen 9p . ttd:t: dan de

;;;"i" -"p"i i"q"ii I a"n . H j-ervoor kan telef oniscfr of 
-o-1-andêre

"iirà ""n' af sp-raaX genaakt worden' van deze extra voorzrenlng
wordt steecls neer q.Ét"iX gemaakt' Bij een jubileurn'. "t"-f:i"]:
áf ""tr verjaardag wordt vaak voor de gasten een uurtle museum rn
het prograrnma ingelast.
il;a -i= - duidelij-k á.t museum-bêzoek bewust gestimuleerd moet

worden. Het komt niet vanzelf' Thêna's die aanspreken .ên ten-
i"à"=l"rl-i"gen die "p-""n 

suggestieve wijze die thema's in beeld
brengen, zi- jn niet vbtdoende] De onderviíding heett gel-eerd' dat
;;;;i;ïá -aéiviieiten steeds ars resurtaat hebben' dat nieuwe
bàzoekers de weg naar het nuseum vinden'

Mê.1êLrêrL êrq
Doordat een aantal' vrijwilligers zich,beschikbaar heeft gesteld
on het museun te helpen runnen' is het rnogelijk om net zeer
;;p;;É" iinanciële .idd"l".t rond te kornen ' Behalve het aanv'ê-

.íit-;;t" tijdens ae àpeni-nqsuren, het rondreiden van bezoekers

"n' 
q""ít"xxÉ. "n disclussies net rneer-geinteresseerden,' i s het

scrrotnËouoen van het gebouw eveneens een taak van de groep'
llaást Aeze werkzaarnhed.í i=.t periodiek het inrichten en afbre-
ken van een tenEoonstetling met alLes wat daarbij hoort'
ondat de wêr]<groêp v"tig iá"r is uitgebreid' kan er aan bepaalde
details meer zorg wordeí Éesteed. De "specialistenrr- van de groep

zijn in staat om zekere onderdelen rnet professionele deskundig-
heid te verzorgen. Dit kont het totaalbeeld van een expositie
zeer ten goede. oox de aáministratieve werkzaarnheden' die nodig
;ij; "; á" in bruikleen verworven voorwerPen te beqeleiden'
komen steeds bêter tot hun recht' Tenslotte worden kleine
werkzaarnheden, die eigenlijk bij het onderhoud van het gebouw

horen, dikwi;ls door dá doe--het- áe lvers van de groep .uitgevoerd'
;;l- ít begrijpelijx a.t voor aI dit werk veel tijd vereist
wordt. Door alLe leden van de r^terkgroep, j-.n 

-bepaalde 
gevallen

gàá.=i=t""rd door andere ]eden van 'toud schipluiden" ' wordt dan

óok een groot aantal- uren aan deze werkzaanheden besteed'
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GENEÀLOG I E

L. M. Varekanp

De werkgroep geneaLogie is al enkel'e jaren bezig de Burgerlijke
stand vàn dè gerneentl schipluiden te bewerkên' Bij het noteren
van de g"g".r"ris komt nen éorns bijzondere dingen tegen'. In het
jàar ler: zijn in de gerneente schipluiden neqen huwelijken ge-
sl.oten.
Het zijn de volgende huwelijken:

acte 1-, 24 januari 1813
Jan Barend Stilnan, 45 jaar, Iandbouwer, geboren Funen, canton
Freren, departement oppereernst, s/onende te Schipluiden, wêduw-
naar van Mària Stokeri -zoon van Jan Berend Stilrnan en Margareta
Lubbers, beiden overl-eden te Funen en
Gesj-na Maria Schnieders, 2a )aar, dienstbaar, geboren te Funen'
canton Freren, dep. oppereeíst, dochter van Lucas Schnieder'
overleden te Funen en Teela Spekker.

acLe 2, 2 nei 181-3
VJilhelmus Àmmerlaan, 2a jaar, bou\^man, geboren en wonende te
Schipluiden I zoon van Klaas Ànmerlaan, bouwman en PLeuntle van
der Àrch en
MariavanderKruk,22)aaÊtboerendochter,geborentewaterin-
g;; ;" wonende onder 't woudt, dochter van Leendert van der Kruk
ón rlizabeth van der Poe1, bei-den te schiptuiden overl-eden'

acte 3, 9 mei 181-3
Petrus Vonk, 2a jaar, landbouwer, geboren en wonende te zeg-
waard, zoon van Jan Vonk, bouwman en Àdriaantje van de Sloot'
overl-êden en
Theodora van Koppen, 2a )aar, geboren en wonende te Schipluiden'
dochter van Jan Jansz van Koppen en Jannetje van Zijl'

acte 4, 13 nê1 l-813
;;;i='í<.;p"it, ro jaar, bouwman, geboren en wonende te schiptui-
den, zoon van cornelj's Koppert- en Maria van Schie, beiden
overLeden en
Bêatrix z j-ch noemende Àdriana van Leeuwen, 2L )aar, boerendoch-
t"i, -g;f"i"n eoeldiik (Maire Loosduinen) wonende te Schipluiden'
oocrrtér van pietêr óornelisse van Leeu!,/en, overleden te Loosduj--
nen en Cornelia van Bellecorn, wonende te Delft'

acte 5 , l-4 mei 1813
Jan Kleyne, 31 jaar, bouwknecht, gebo-ren te Lengerik en wonende
te scrr j-ituiaen t- zoon van Jan Hendrik KIeine en Maria KIeine,
bouwlied-en te Lengerik, canton Lingen, departernent oppereenst en

ielena Maria Hollèn, 35 jaar, boerendochter, wonende te De Ll"er
dochter van Gêrrit Hollen en Engel Konings, wonênde te Frerenf
canton Freren, dep. opper Eemst'

acte 6, 21, mei l-813
Frank van den Bosch, 39 jaar' bouvfinan, geboren en v"onende Schip-
frria"n, zoon van Jan Jansz van den Bosch, bouwman en Geertle
wil }ênsd. Bredero overl"eden en
è.it url"" Maria van Poneren, 32 jaar, geboren te Voorburg'

"on.na"teSchip}uiden,dochlervanJanvanPonerenenMarytjevan Pomeren, beide overl-eden te Voorburg'



acte 7, 20 juni 1813
Pieter van ToI, 26 jaar, boomkweker, geborên êr wonende te
Boskoop, zoon van uenárik van ToI, boomkwêker en Maria van der
Wolff, wonende te Boskoop en
Maria Droppert, 30 jaari naaister, geboren en wonende te schip-
luiden, aóónter van Bernardus Droppert, verver en gfazenlnaker en

Neelt j e Du Pon, \.tonende te Schipluiden '

acte 8, 29 oktober 1813
Jaques' Weissier, 27 )aar, koperslaqer' wonende te Kethel-' zoon
.rài ,f"q,.r" Weissier eí Cornettà Charlanne, w-onende d'À11y,--canton
Pleauxj Àrrond' de Moriac, canton du cantal en Jannetje van Es'
rá.t"naá te schipluiden, dochter van Antonie van Es en susanne
Groenewegen, wonende te v,iateringen.

acte 9, 29 december 1813
Johan Jacob KuyI<, 14 jaar, boerenknecht, wonende te Schipluiden
zoon van Johan Kuyk ei catharina ViIlens, bouwlieden wonende te
Funen, canton Freren Arrond. Oppereemst en
Maria catharlna Gosse' 2e 1aa|-, dienstbaar, vJonende schipfuiden
o"É"i"n in de Maire tingeiich, canton Lingen, dep. oppereemst,
á;;;t;; van cerrit Gosse en Ànna Engel Grunering, bouwrieden te
Lingerich.

van deze negen huwelijken zijn er drie waarvan zowel de bruid
al-s de bruiáegom in óuitstaíd zijn geboren' Van één huwelijk
Xárt a" bruide-gorn uit Frankrijk. vàn áe vijf overige huwelijken
;ii; ;"";i ae Éruid als de bri:idegom Horl-ander' Bij geen van de

r."í"rijx." zijn reiaen in schiplui-den geboren en getogen' vàn de

áchttión p"r=ón"n dj-e in dat jàar getrouwd zi1n, zi)n er sfechts
,rijr q"uor"n in de gerneente sórtipluicen' zelfs zeven nênsèn zijn
uiÉ nét buitenl-and afkornstig. Dit is neer dan eenderde van de

trouwlustlgen. van de overigá zes konen er vier uit het westland

""-và"in"ió, 
terwijl de laatste tv,ree uit zegwaard resp' Boskoop

afkomstig zi jn.
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HET ÀRCHIEF EN DE BIBLTOTHEEK VÀN DE VERENIGTNG

^ 
chi nnorri inv.v}r'rr||lvrr+JrI

In voorgaande iaarverslagen is een begin gemaakt met de u.itleg,
hoe heC archiéf van de vereniging is opgebouwd. DoeI j-s het
archief genakkelijkêr toegankelijk te maken voor ieder r^tiê

informatie over onze streekhistorie zoekt.
van de tien hoofdrubrieken, elk aangeduid net een hoofdletter,
is a1 ingegaan op de inhoud van rubriek À, te weten de algernene
infornatíei niei betrekking hebbend oP onze streekhistorie,
naar wel van belang voor de activiteiten van de vereniging als
zodanig.
Itu duJ rubriek B, waarmee vre I4'e1 infornatie ontrent achter-
gronden van onze direkte orngeving kunnen gaan navorsen' Rubriek
É richt zich op de geográfische factoren, factoren d.t" het
natuurlijk aanzièn van de streek bepal'en. Dit ondervrerp is weer
zo uitgeLreid, dat rubri-ek B moest worden onderverdeetd in vijf
subrubrieken, 81, 82, enz.
81 gaat in op bodemonderzoek. Hiermee wordt niet het archeo-
logilch aspecl bedoeld, rnaar hier kunt U inforrnatÍe verwachten
ovér de ontstaansgeschiedenis en de opbouw van onze natuurlijke
omgeving. Dat betreft dan wel hetgeen rnillennia geleden gebeur-
oe] oe invl-oed van de rnens op de landschapsvorming in een rneer
recent verleden, komt in volgende subrubrieken aan bod.
82 Laat in het platte v1ak, de kaart, de ontwikkeling van het
oppervlak en heC landschap zien. De geografie van de kaart dus
in- al haar boej,ende verscÉe idenhe id, vier eeuwen kartografie in
onze omgeving vindt hier haar weerslag: domeinbezit, - 

polder-
kaarten, topografj.sche kaarten, enz. ook de noderne luchtfoto's
behoren toL deze categorie. Ze hebben alle dit gelnêen, dat ze
in een enkele oogopslag meer vertellen dan een heel- verhaal
vaak kan doen. Men ziet waar men woont en dat alleen al is vaak
de grote aantrekk j-ngskracht van de kaart'
83 onvat al v/at wetenswaardig is over het ons zo vertrou\dde
polder Iand landschap, het beheer' de flora en de fauna' De

veiligheid van de bewoners in deze niet natuurliike orngeving
heeft steeds een waakzaaln oog nodig gehad en rnaatreqefen waar-
aan men zich diende te houden. Zo vindt U hier a1 een keuren-
boekje uit 1440, een eigen wetboek van strafrecht van het
hoogÉeenraadschap van DelfIand, waar de polderbewoners in
konden zien wat van hen verlangd werd.
84 houdt zich bezig net de recente ontwikkelingen van Delfland'
dat in de nabije toekonst uit rnoet groeien tot een re- creatre-
gebied voor de verstedelijkte gebieden rondom. Het oorspronke-
ÍijX agrarisch karakter zal voor een groot deel plaats. mÓeten
maken voor een neer natuurlijke begroeiing, waar nen z:-ch zal-
kunnen verpozen. Die ontwikketing gaat intussen gepaard met
talrijke tégenstrijdige wensen, welke de oorspronkelijke doel-
stellingen bedreigen. Derhalve, lektuur te over, zodat hêt
onderbrángen j-n éen afzonderlijke subrubriek gerechtvaardj-gd
.i-

B5, dê laatste subrubriek, verzanelt informatie over de ge-
schiedenis van het Hoogheenraadschap DelfIand, één van die
rnachtige bestuurs 1i chanen waarnee een ieder in het vtesten van
ons land rekening te houden had en nog heeft.

U z j-et, rubriek B is al direct een topper voor streekh i stor i sch
werk en omvat welhaast onrnisbaar voor I icht ingsrnateriaa 1 voor
het beschrijven van de plaatselijke historie.
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Zoalsj,ederjaartotnutoe,heefthetarchiefooknutafrijke
aanwinsten tá rnelden. Niet nj-nder dan 42 nieuwe stukkên zijn
di-t sej,zoen toegevoegd over uiteenlopende onderwerpen' Natuur-
lijk is niet alies elven belangrijx óf onvangrijk,. naar iedere
Àaáwinst draagt toch wêer een steentje bij als het er- om gaat
streekhi- stor ische vragen te kunnen beantwoorden' Enke]e voor-
beelden? Hier volgen e-r ti"n, rnin of rneer wilfekeurj-9 gekozen:
* Een catalogus van de Jonqkind-tentoonstel l ing in- L982 te

Dordrecht. Deze schilder wárkte veel in onze omgeving en in
àeze catalogus vindt U derhalve reproducties van dat !'rerk '

* Een boekje -waarin de geschiedeniè en de verklaring van de

Delftse straatnanen uii ae doeken wordt gedaan' wij ' als
Vereniging "oud Schipluiden'! hebben een dergelijke uitgave
voor onze gerneente àp stapel staan' ook Schipluiden telt
vele straatl en buurtrianen' welke teruggrijpen naar het ver-
1eden. U kunt dat dus tegenoet z1en.

* [Door de maalstroo]n van de tijd", geeft de geschiedenis van
de westl-andse Dr inkwaterrnaatsihappiJ ' ueer dan honderd iaar
heeft de w.D.l'1. borg gestaan voor de kwafiteit van dat
kostbaar vocht in het-we;tl-and. Een afgesloten periode nu de
tí.D.M.haar taak dit jaar beëindigde'

* rrwas rret water te brÉed". Een ti-tel die slaat op een typisch
Schipluidense situati-e, het j's dan ook een boekje. van e19en
bodem, geschrevên door de heer S. v.d' Berg' Hij heeft de
ontwi-kkeling van het hervormd-gereforneerd onderwijs in de
xern schiplíiden uitgepLozen en beschreven' Dat onderwijs i's
zoln nonaàrd jaar or-,á,- dus alfe nu levende generatj.es kunnen
er hun schooltijd in herkennen.

* Een boekje dat het resultaat beschrijft van een. onderzoek'
áat pateí D. v.d. Akkèr uit Delft ui-tvoerde naar het voorko-
nen en de herkonst van de IHS emblernenop boerderijen in
Dêlfland. Een typisch gebruik, juist Ín onze omgevÍng'

* rrzeven lokale baljuwschappen in Hollandrr, een recent- proef-
schrj-ft, geschreván aooi- o.v.d. Àrend' Die zevên baljuw-
schappenbeiref fen onze directe orngeving en behandelen een
stuk- historie van 12oo tot 1600 in een nogal lijvig boek-

""iX. 
De baliuw was een welgeborene en wêrd oorspronkelijk

door de gr".í "".,g"steld in áijn functie, waarin hij,-buiten
de steden onder ándere de rechtspraak beoefende' onder die
zeven baljuwschappen vindt U die- van l'laasland, waar a1 in
:_3L7 een -baljuw - bekend is, verder De Lier-souteveen' Hon-
derdfand en Naaldwiik.

* rronzerr di,chter PooC heeft, behalve de zijne' af vele pennen
in beweging gezet. Hier gaat het orn een boekwerk uit 1968'
dat nog in onze collectie ontbrak en geschreven werd door
Dr. Maíia schenkeveld van der Dussen. Het kreeg aIs titel
rnee: "Het dichterschap van Hubert Korn' Pootrr' Het gaat orn

een vergeli jking in dè ontwikkeling van het r'iterk van Poot 
'

net name een vergelijking tussen zijn eerste bundel en de

laatste. Dat draágt weer bij tot onze inforrnatie over de
dichter en hoort derhalve thuis in ons archief'

* Het Historisch Jaarboek 1992 van onze grotere broer Vlaar-
ái.,g".,. Het is l-20 bladzi jden dik en prachtig 

- -S.ed 
r u-I.t ' De

inhóud ornvat tien verhalen ovêr de oude stad VIaardlngen,
diedikwij]stochookraakv]akkenhebbenrnetdeorngevingen
bij ons d-u s ook een plaats krijgen op de boekenplank onder
áá-runriex H, uitgaven van aanverwante verenigingen'

* rrRotterdam Papers-rr. U zou dat misschien van een stad als
Rotterdan nlet verwachten, naar daar verschijnt . regelmatig
een zeer goed verzorgd boekwerk over de vroeg-midde leeuwse
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geschiedenis, gèl4toonli jk naar aanLeiding van _een synposiurn.
óe voordrachten zijn dan gebundeld. Dit jaar verscheên
nunmer zeven in de serie, die ingaat oP het handeldrijven in
onze contreien in die vroege periode. Iíaasland, witla en
Vlaardingen maken dat boek voor ons zonder meer al interès-
sant.

* Àls laatste aanwinst dan nog een bijdrage uit eigen kring.
Hèt jaarboek voor Geschiedenis van Bedrijf en Techniek gaat
in op het Rijkswegenpfan van 1927, een bijdrage eelke is
geschreven door mevr. Ití'L. ten Horn van Nispen. Het heêft
Éil ons plaats gevonden onder algemène inforrnatie, dus
rubriek À.

Tien boeken, een wi)-lekeurige keuze, oude nunten catalogi,
spokerijen in het tíestland, het werk van de Delftse stadsar-
cheoloog, handschriften, enz., 't blijft hier onbesproken, naar
U kunt êr we1 kennis van nenen. Het vergt een bezoekje aan het
archief in Museurn trHet Transtationrr, lraar U voor inforrnatÍe
hrelkom bent, dat is bekend!

Wee rspÍege lingen in Schipluiden.
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Rina Visser-Rotgans,
secretaris sticÀting Heropbouw Toren Keenenburg'

In mei 1991 $rerd de stichtj-ng Herbouw toren Keenenburg in het
Iêven geroepen. Vanaf dat mónent is door enkele werkgroepen
hard gelwerk€ om een en ander zo snel rnoqelijk van de grond te
krijgen.
Er íln akties gestart en vele sponsors gezocht en gevonden,'
zoals reeds veríeId in het jaarvLrslag 1g9L/L992 is de herbouw
eind augustus 1991 gestart.
In de zomer van Lg92 konden de herbouwwerkzaanheden worden
afgerond.
iija."= de zomêrfeesten werd opnieuw een wijnaktie gestart'
velen rnaakten van deze nj-euwe gelegenheid gebruik on Keenen-
burgwijn te bestell,en zodat ook deze aktie een groot succes
kan worden genoernd.
óp opËtt Moíurnentendag, zaterdag. 12 s-ePtelobet L992, - v/erd het
tàrentle onder grote belangsteJ-ling officieel overgedragen aan

de Gemeente.
De voorz j,tter van de Stichting, dhr' P' verschoor' deed dit
door de wethouder van cultuur' nevr' van Paassên-Dêssens een
tekening te overhandigen waarop de herinrichting van o'a' de

kasteelÉuin j-s aangegelren. Dit -ontwerp volgt de oorspr-onkê1ij-
ke indeling van de ffattegrond van het kasteel maar laat een
zeer funktionele opàet ziàn rnet o'a' een i eu-de-boules-baan '
Mevr. van paassen toonde zich verheugd over het ontwerp en

,"gá. t". zich er sterk voor te naken dat een en ander daad-
werkelijk uitgevoerd zou worden.
'op aeáe wíize kan êen fraaie verbinding ontstaan tussen
verleden en heden' , aldus de !'rethouder '
llu- Jf ""p van dit offj-ciële gebeuren werd in de Dorpshoevê
koffie rnàt K"".,"r,burger geservLerd' Tevens r'/erd de prijswin-

""ái "." 
de bouwplatËtt""íd"ttil d bekend genaakt-'. Notari-s mr'

Th.J.M. Dróge naakte bekend dat de jury unaniem Lrzanne v]sser
Àfs winnar"-= h.d aangewezen. Zij kreeq een kadobon overhan-
diqd.
iiË""""f de stichting hiermede haar hoofddoel had bereikt' n1'
dè herbouw van het zuidwesttorentj e, heeft zij toch genreend

niet tot opheffing te noeten overgaan'
Tiidens de herbouwwerkzaamheden is vtel gebleken. dat. er veel
náí""I"t"lfi"g is ontstaan voor dit stukje rijk historisch
verleden van Schiptuiden.
oe- sticirting bekijkt mornenteel dan ook of er rnogelijkheden
,il" "r eveitueel nog een gedeelte van het kasteel verder op

te bou\,"en.
w.aa""a de plannen daartoe nader uitgewerkt zijn, zulLen deze
aan de geneente gepresenteerd worden'
óok de -reconstruc€ie van het tuingedeelte net de jeu-de-bou-
Ies-baan heeft de aandacht van de Stichting'
wij hopen u in een volgend jaarverslag hierover verder te
kunnen inforneren.



DE 1992 KRONIEK VÀN SCHTPLUIDEN

O. Spinneltij n

Deze kronj-ek neernt in ons jaarverslaq langzamerhand een vaste
pJ-aats in. Een jaar j's om, voordat rnen het weet, maar toch, of
irisschien wet juist daardoor, er spelen zich ook in een dorp
als het onze vele dingen af, ltaarvan men zich fater af noet
vracÍen: trcebeurde dat toen allemaal'?"- zoal-s de titel weer-
geeit, het gaat hier niet orn de wereldpolitiek of andere ralnpen
én zelfs niet speciaal- on wat Nederland bezig hield' Het
gaat om ons eigen wereldje, dat rnisschien ook wel eens aandacht
Ér""g ,r.., de Éuitenstaand"rs , dan tinmerde Schi'pluiden aan de
weg! Vo)-Iedigheid is niet de opzet, 't is een keuze uit dat wat
even opviel,
* De geneente Schi-ptuiden start het jaar net 8461 .-geregrs-

tree-rde inwoners,- lraarvan de mannen een opmerkelijke rneer-
derhej-d vormen ? 437a mannen tegen 4o83 vrouwen'

* De eerste konínklijke onderscheiding in schipl-uiden gaat
dit jaar op 15 januari naar de hêer S.F.T' Zimmerrnan ' De

burgárneester reist daarvoor naar schiphof: Ridder .in de
ordè van oranje Nassau. De heer Z irnmerrnan was ooit noq
gemeenteraads l id voor de KVP, hj-j heeft nu /t voornenen het
wat rustiger aan te gaan doen.

* Reikhalzend zagen de schaats I iefhebbers weer ult naar rret
echte natuuriji. op l-5 januari \^/as er zonder ijs al een
zeer geslaagde schaatsenbeurs in de ttDorpshoeve'r ' Nagenoeg
alle aangeboden schaatsen verwisselden van eigenaar en
alsof ze't voorzien hadden' op 23 januari is't zovêr' De

splinternieuwe i-jsbaan aan de Zouteveense weg \''ordt inqe-
rild aoot de burgemeester nêt z'n wethouder' Na twee rond-
jeé verzorgt tine-ke Dijkshoorn de prijsuireiking' Het begin
i"n 4 dagen spectaculair ijsplezier, met een topdag van
5ooo mensen op de baan' oe aloude vernieuwde IJsclub Vliet-
l-anden ziet haar ledental' verdriêdubbeld'

* De politiek ziet de verhuizing van de Hoornse sportveldên
naai Kerkpolder nog wel 10 jaar duren. De eigenaren van de
beoogde grond zien di-e sport kennelijk niet zo zitten' Uit
aiezárraé raadsvergader ing bliikt dat de raadsleden het de-
rnocratisch principe bij het beslissen over verkeersmaat-
regelen wel graag gehandhaafd zien, je kunt al les we1 aan
B & w overlaten. Tenslotte verslikt de wD zich nog in een
opmerking van de PvdA-fractie uit de Delftse raad, die aan
wi1 sturèn op annexatj-e van schipluidens grondgebied'

* 18 februari:- gejuich bij het westlands bedrijfsleven en een
zwarte dag voor H. Tetteroo. De Raad van state verwerpt de
protesten teqen de aanleg van Ri jkshreg 19. Niettegenstaande
àie tegenslag voor de werkgroep ttstop Rijksweg L9tt, ze zul-
1en zi;h blijven verzetten' Misschien gloeit er weer een
sprankje hoop als rninister May, op grond van. Europese
rïcntlijnen, besluit on voor de zekerheid de nilieu-effec-
ten nog eens te l-aten onderzoeken.

*op20lnaartgaatdeeerstepaaldegrondi.nvooreen||zoTg-
càntrurn" in ben Hoorn. Een project dat een dienstencentrum
oD qaat l-everen net totaal 54 sen iorenr'íonf ngen.

* càlóven of niet, op 1 april viert nevr. J.M. Haring-Dobbe
haar honderdste verjaardag, een unieke gebeurteni-s' De bur-
gemeester vertolkt net een aangeboden grote fruitmand de
iens dat 't nèt de gezondheid voorlopig goed mag gaan'
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Wat rninder oud, maar toch gedenkwaardig is het feit dat op

t aprit de kerk van st. aítonius en St' cornêIius 75 jaar
bestaat. De Pastoor relativeert zijn aandeel rond die kerk

^"i 
a" woordón: rrlk ben lnaar een bégetei'dend verschijnselrr'

i"i ierxxo"r, rLaude sion salvatorunÍ, luistert even lang
dê erediensten op' De parochianen vieren samen hun feest
met een plechtige eucharistieviering op 24 me1'
wef honàerd jaár ook kent schipluiden een Gereformeerde
kerkgemeenscháp. De wederwaardigheden heeft de heer P' Ver-

^."fé" 
vastgeligd in een gedenkboek j e-, dat daarnee een tn-

i"."==""t Jt"xj" dorpsgeáchiedenis bevat en dat op 12

aprí1, na een féesteliiké dienst, aang-eboden wordt'
Intussên heeft een Hóornse autornobiliste geprobeerd haar
wàg"n in de huiskamer te Darkeren' De buitennuur was daar
niót op berekend, evennin -cle auto, naar zelf kon ze zonder
beschadiging thuis u itstaPpen.
De 24-ja;iqó Hootttuut sen ï.a. Burg, in 1990 tweêde bij het
w.x. =án"uÉsen in rnnsbruck, meenC dat de heuPblessure die
hii opqelopen heeft, het eind van zijn carrj-ëre noet bete-
;i;;";:'iii^ n."gt zijn schaatsen aan de wilgen en gaat urt-
zien naar-een beurs van Ritzen nu het nog kan'
Inrniddel-s krijgen de langere zonerse avÓnden ons Lteer ln oe

l."l-óp- rr .íÁr aI het eerste van de serie zoneravondcon-
áerten' in 'i woudt. Deze avond biedt liturgische Paasmu-

ziek, passende muziek in een verrukkelijke sfeer'
oe scoïti-ng Den Hoorn neent op 25 april bezit van een ge-
heel gerenoveerd onderkornen.
ià- 

"p't 
i 1-, afscheid van dornj-nee van 't Maalpad' die naar

Heifoo vertrêkt, na zes jaar Schlpluiden' A1s belangrijke
;;;;;j,= iá"i nii in schj-p'luiden he. oecumenisch initiatier
ri samen op lvêgrr achter.
op á" .rotr.vánd van Koninginne-da-g bieden otto van Egrnond en

zijn gernalin de gemeenteráadsleden na de ""ISil::t^n?^:"1?-teáu {eenenburg' aan. De start van een nÍeuwe accLe Eer rl--
nanciering van de wederopbouw. van hun. kasteel-'
jó 

"prif, Koninginnedag, opnieuw koninklijke onderscheidÍn-
gen. onze burgeneester 

'tno"iit er twee opspelden: één- voor.de
oud-wethouder en sportvoorzitter J' Knijnenburg' de -ander
voor nevr. l.l.M. AI semgeest-Har ing, die er gedurencle derË19
iaar voor zorgde dat de Schipluidense sporters steeds 1n

3"ná"nq""u=sen kleding aantraden' De schipluidenaren veror-
berden die dag niet rnj-nder dan 75oo noorkoppen!
ó"- p"iitl" .ótat a.t ze in de voorbije- neril{e "-1".,IÏ:í'van de behandelde nisdrijven opl-oste' Een noor resurtaaf,'
maar normaal gesproken zoit dat toch een onvoldoende beteke-
;;;. overigenS, een Inodeverschij nsel bij de zaken die.het
licht niet- rnogen zien, lijkt eàn groeiende belangstelling
;;;; de .s.im-itatiàverricfting vtn- d" tuinders' Gelukkig
xà"- a. 

- poil-ti" in oktober rnelden dat bet korps westl-and-
Oost met 65 man oP sterkte is'
Ëii"aË-Ë.ná"àáii"i van de voorjaarsnota op 26.rnei, stapt-de
wó-rractie eensgèzind op. Reàen: 't rs mooi \^teer spel-en
net onze voorstel-1en.
l{a twee maanden intensief voorbereiden is de schipluidense
Liuriotrr""x op l juni opgenomen in het net van geautonati-
s""ra" binliótheken. uèvr. van Paassen leent zêIf het
eerste boek via de geautonatiseerde balie'
Uit de krant van s luni vernenen we dat het wethouder Leer-
áu^ ^""."= 

is iets te doen aan de Hoornse verkeersprobre-
men; j-n 't J.o jaar bestaande Zuydmade 't speeltuintje
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r,t zuydmaetje'r in bedrijf te stellen. Hij doet dat -sarnen
net ziln zooin Jonathan óp de glijbaan, maar de zesjarige
bedenker van de naaln nag de openingshandel inq verrj-chten'
Dat andere, van die verkeersprobl-emen rteet U 9/eI, zull-en
tenslotte weer l-oze bêIoften blijken.
Deze naand blikt de sportvereniging Den Hoorn ook alweer
terug op 40 jaar activiteiten en de Schipluidense handbal-
afdeting beoefent die sport 25 jaar.
regen hÉt bouwplan vooiaijxshoorn kwamen 3oo bezr^/aren bin-
nen. Je zou zo zeggen I ergens moet er toch s/e1 iets schor-
ten aan de procedure van het plannen rnaken.
op 25 juni- -heerst er grote vèrontwaardiging on-der de. schip-
tuiaenée tuinders vanwege de jacht op illegale werkneners
en de werkwijze die de politie daarbij hanteert' De kloof
tussen de burgerij en haar beste vriend zal er ook niet
srnaller door worden aIs vanaf 1 juli die burgerij in Den
Hoorn geen burêau rneer vindt on aan te kloppen bij Hernan-
dad .
Pêr I juli heeft de gemeente ook haar medezeqgenschap in
het zweíbad "Kerkpoldei" afqekocht. Een teken des tijds.
Een beter berichL voor de recreanten is dat de Midden-Delf-
land pont vJeer in de vaart is genornen. Dit dankzij een
Ar j.etit vrijwilligers, die de vaste pontbaas wi1len vervan-
gen zolang hij herstellende is van een operatie.
Í.t aug,l"Cus wordt de woonboerderii op de resten van het
voorn"lig Huis te Dorpe' voor f 846.ooo.te koop aangeboden'
Het gaat om een hoekje Schipluiden net een zeer oude bewo-
ningsgeschiedenj-s .

op Á jufi is Schipluiden in de ban van de 14e kadeloop' Met
p-racntig weer starten 924 deelnemers vóor een vLekkeloze
prestatie. Peter van Marrewijk schrijft hem bij de heren
voor de tweede rnaal op zijn naam; bij de dames r^rint zeer
overtuigend Joke Kl-e j-weg.
oe altiJd weer spectaculaire Schipluidense zonerfeesten be-
Ieefden vre van 1 tot 10 augustus'
IJsbrand chardon presteerdê het on voor de tweede naal we-
reldkanpioen vierspanrijden te worden. Een rïooi cadeautie
voor zijn ook op 24 augustus jarige burgemeester.
Na 1600 km wanáelen naar 't verre Santiago de conpostêIla
wordt rnevr. Noort feestelijk inqehaald. Eigenlijk was ze
hel,emaaf niet van plan orn zo ver te gaan, maar eenrnaal
ondervteg heeft ze er Inaar een stuk aangeplakt.
Monunentendag 12 septernber. Vandaag is er weer een sEuKJe
Keenenburg zichtbaar in Schipluiden, maar elders kunt U

lezen hoe !
op de iaarvergadering van de RÀBo bank ttschipluidenrr toont
d; bur-gerneestèr zich optirnistisch over de toekonst van
schip)-uiden, hij heeft daarover geen zorgen. Nj'et iedereen
deelt die rnening. À1s teken aan de wand rnoet helaas de
krant van I september aI nelden, dat de slechte orderporte-
feuifle Dalsern kassenbouw dwingt 19 r'/erknemers te ontslaan
en er nog 47 werknemers de wacht is aangezegd. De ontwikke-
lingen in de tuinbouw zijn bepaald niet geruststellend.
In september, na 55 jaar rnissionaris te zijn geweest, neemt
pater Tom Tetteroo afscheid van zijn volkje aldaar. z!)n
i-reef heeft ter pl-aatse een uiterst interessant filmverslag
van dat afscheid genaakt, dat heel Nederland op TV heeft
kunnen zien. De inmiddels tachtigjarige Franciscaan werkt
nu zijn levensverhaal uit, maar heeft tussendoor nu natuur-
tijk règelnatig gelegenheid voor farni I iebez oekj es in onze gemeente '



opl6oktoberis,tenbehoevevandêrecreatiernogelijkhe-
aàn, gestart net hêt onder water zetten van de Foppenpol-
Oer. í,Jatersporters krijgen daarrnee de^ beschikking over 3O

hectare wateroppervlaklé. De ornwenteling van het denken
doet zich in ailerlei aarden voelen' Zo zí)n e5 o9k p-ess-i-
rnistischenotentenaanzienvanhetrecreatj-egebied.De
tóen"n"nd" neiging uitsluitend oln economische rnotieven te
hande]-enente-denkendoetdedrukvanbouwplanne-n'die.het
t;;;"; hart van deze oase in het verstedelijkt gebied
bedreigen, toenemen, terwijl op de budgetten voor het
uitvoeien van de plannen beknibbeld wordt'
Ei-nd oktober zal- schiPluiden door een langdurige en her-
haalde stroomstoring uren in het duister'
op 9 novenber vond de derby Schipluiden-Den Hoorn plaats'
uitstag o - 1 en als gewoonlijk veel - sPektakel, rnaar geen
wedstríjd om in de annaLen bij te schrijven'
7 november neldt nog een spectaculaire autodj'ef stal ult een

showroon aan de Dijkshoornseweg ' De onverl'aten ramden net
een wagen de showro-onr en verdwenen net twee nieuwe wagens'
Ze zí)n l-ater hrel gevat.
Iniethouder van Leerdam slaat oP 6 novenber de eerste paal
,rooi r"=" 1 in het plan vooràijkshoorn' Het is voorlopig
zíjn ]aatste eerste -paal', p9f 1 decembêr trekt hij zich
tuásentijds terug uit het cótlege en de Raad' U kunt zich
á"-.p"""1"ties o-ver zijn opvotging voorstellen! Dat weten

2 dàcernber. De PAK-nan Kei j zer zal z!)n plaats in l't"t
ó"fl"g" 9à.. innernen. Een werkelijke doorbraak in hêt
poJ- itiek denken te Schi-pIuiden.
i.roq i-n december gaat dê raad accoord rnet ffats van 7 ver-
ài;pi"q"" in voórdijkshoorn' Een minder pos j-tieve door-
braak.
ó"- g"n""nte schipluiden sluit het jaar op 31 decenber. af
met 8504 lnltonersf precies honderd meêr dan waarmee men het
jaar begon' De getállen zijn nu -verdêeld over 44L2 mannen

en 4ci92 vrouwen, die daa-rmee iets van hun achterstand
hebben ingelopen. Gedurende dit jaar zijn -39. lu":ll?I:"
gesloten án 7- echtscheidingen uitgesproken' Met het el-noe

íÀ" ft.t jaar wordt ook een grenswijziging met Delft' in het
Hof van Delft Park effectief.
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BRUGGEN ÏN EN O},T SCHIPLUIDEN

Marie-Louise ten Horn-van NrsPen

'Denkend aan Holland, zIe ík brede rivieren
traag door oneindig laagland gaan...'

Dat schreef de dichter Marsman, kort voor de Tr{têede Wereldoor-
1og. Holland is een gebied, Itaar water -kanalen, plassen,
riíieren, vaarten en éloten- een dominante plaats j'nneernt '
nàuwenl-ang werd hiervan voor het vervoeren van mensen en goêdê-
ren dankuáar gebruik genaakt. Per boot kon men vrijwel ovêral
kornen en bijná alles vervoeren. voor zover er a1 van landwegen
sprake was, \taren ze' :-o|L aan de Tweede wereldoorlog, doorgaans
sLecht en del-en van het jaar onbegaanbaar.
vormden de waterwegen -voor heL transport een bijna ideale
situatie, voor de vdetgangers en het fandverkeer lag er htèf een
Drobleen: hoe kom ik áan- de overkant? van de breedte van het
ilater hangt af, Itat de verschillende nogelijkheden- zi.)n' 

.

zo kan ."-.r op zoek gaan naar een doorwaadbare plaats (voorde)
en daar even€ueel- wat stenen leggen. In dit dêel van het land
lukt dat echter niet, vanwege dé zachte, rnodderige ondergrond'
Is een sloot niet te breed, dan kan er gesprongen worden' Maar
wie is er nÍet eens Ín, in plaats van óver de sloot terecht
gekomen? Een plank kan uitkornst bieden; de voeten blijven droog
én daar gaat het inmers om. l'taar een plank bui-gt- d-oor a1s de
afstand tL groot is of het gewicht te hoog'.En behalve nensen,
kippen, katten en honden kan het vee er niet over' Een paar
otànken naast elkaar net een steuntie eronder leveren een
sirnpele oplossing.
AIs er gàen boten door een sloot hoeven, naar die alleen voor
de afvoer van water is, kan een aarden dam worden gelegd, rnet
een duj_ker of buis voor de doorstrorning. zorn darn kan net hout
of stenen afgewerkt v/orden. Moet èr wel gevaren kunnen worden,
dan is een brug nodig.
Bij het brederL boeáenwater is er geen sPrake van springen of
eeÁ pIank. ook een darn is hier onrnogeliik. In zo'n geval noest
men net veerboten rivieren of vaarten oversteken' Koeien,
schapen, karren, koetsen en Inensen werden overgezet' Dat het
niet' aitijd goed ging, bewijst het trieste einde van Johan
WiIIern frilo óp het Hollands Diep. Op erg drukke pLaatsen ên Ln

steden en dorpèn werd naar het al-ternatief gegrepen: een brug'
Dat kon dan een vaste of een ber'veegbare brug zijn'

Eeur,renlang vJerden bruggen van hout of steen gemaakt' De vorn
veranaeraá niet zoveel, die hing nauw samen met de eigenschap-
p"" "à" het nateriaal. Hout was overal makkef ijk te krijgen,
iÀóa .r"r""rkbaar en niet duur. Een paar boomstannen die aan één
iant vtak gemaakt htaren, vol'deden vaak. AI van voor de jaartel-
Iing daterên de veenbruggên in de moerassige streken' (Deze
qinlen niet over h'ater, naar door het veen' ) Een wat .beter
áfgówerkt exernplaar over een sloot, eventueel rnet leuningen,
w.á het werk van de plaatselijke timnerrnan' In tijden van
onraad kon zo'n brug gemakkelijk onklaar worden gernaakt, of,
zoals bij een kasteel, worden opgehaald waardoor het water weer
een natuírfijke barrière vorrndá. Herstellen vJas ook weer vrij
snel gebeurd. van caesar is bekend dat hij houten bruggen,
onder andere over de Rijn legde. Hout heeft echter nadelen: het
is nogal verganketijk (behalve het -omstreden- hardhout) en het
buigt genakkelijk door. Bij grotere overspanningen moeten er
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dan ook pijlers onder, of rnen verkleint de afstand door de

iànanoofaèn verder het \ rater in te leggen' Kr{akeIs' ophaalbrug-
gà.t "" 

polderbruggetj es werden van hout gemaakt'
Éi-en ll"rcsteen b-f riatuursteen) r,as eeÍf duurder bouwmateriaal'
Het vtas niet overai genakkelijk te krijqèn en- rnoeilijker te
verwêrken. Een scenen- brug noet een booqvorm hebben om all-e
krachten oP te "u"gà". 

ltáar steen- is duurzarner' heeft veel
minder ondérhoud nodig en kan zwaarder belast worden' voor een

druk bereden weg lag áen stenen brug neer voor de hand'
pá. i" de vorigá eeíw werd in Nedeil-and gietijze- gebruikt voor
de bruggenbouw, o.tá"t andere als pijfárs en leuningen' ook

gi"til ,áí was vrij ánn. "n de eigenÀchappen zijn vergeliikbaar
met cli-e van sÈeen. Pas in deze eeirw kwamá rnaterialen als staal
Ë., qár.p".ta reton in qebruik voor b-ruggen' 1: k:"I"-i-:en. vêel
groiere ' f"rast ing hebbán dan hout of steen' staal wordt ook op

die eigenscbappen ontwikkel-d. IJzer en staal zijn echter- duur-
der dan hout, steen of gewapend beton' Daarom komen aI deze
rnaterialen nog steeds in á:-tellei cornbinaties voor bj-i bruggen'

Het materiaal bepaalde eeuwenfang de vorn van een brug' Eên

houten brug had èen rechte onderkant, een stenen brug had een

boogvorm nod1g. orn die te kunnen bouwen moest een houten rnal

;;;;"ika wordán, als basis voor het rnetselwerk' staren bruggen
konden weer een rechte onderkant en een rechte of booqvorrnige
bovenbouw hebben. De vakwerkrnethode was de neest gebrulkte
(Moerdijk spoororugf. Met de intrede.van het gewapend beton in
veLe soórten en aJ cornbinatie van rnaterialen, kon van de- klas-
sieke brugvornen worden afgeweken' Bruggen konden..ofwel /on-
zi"ntU"..'- in het landschap worden, zoals dê Moerdijk verkeers-
brug, ofwel zeer opvalleid ont$'orpen z:-)n, zoafs de nieuwe
Erasrnusbrug in Rotterdan moet worden'

Er werden in de loop van de tijil bruggen gebouwd om nensen'
wagens en vee .ru.. áe overkant te helpen' Maar de afvoer van

water èn het transport daarover nochten er geen fast van heb-
ben. De binnenscheèpvaart speelde in West-Nederland een grote
ro1. De boten werdËn gero"id, gezeild, geboomd oJ q-ejaagd en

voor die beide laatste categorieën waren ook aan land voorz:-e-
ningen nodrg: """ 

páà, aat áicht langs het water l-oopt' Vanuit
Delit vertrókk".t ,r.n"i ca. 1650 tot in het begin van deze. eeuw

trekschuiten naar onder andere Vlaardingen en Maassl-uis' Het
iiexpaa moest taI van sloten en waterwegen oveÏsteken' -waarvoor
speciale bruggetjes waren ontstaan: nêt één hoge ên één lage
Iàuning. Heláás z)-)n er daar naa.r enkele van overgebleven'
á"à"i á"a"te bij dÉ Vraardingse schouw' De route van de trek-
r"n"it naar Maaésluis ging dus niet l-angs de oostgaag' .vanwege
áá ".r" 

bruggen die á. iug"n' Hoe die er uitzagen is niet
duidelÍjk, maar ze vorrnden eên belernrnering voor de scheepvaart.
No., .t"óas is het geen echte vaarroute. Een viertal ophaalbrug-
;;; ;t 

-J.nipr,-ria"n-s grondgebied houden een druk verkêer over
water tegen, naar ze 

-leveíen een fraai beeld op in het land-
schap.
Hoe groot het
blijken uit het
moest per boot
dat jaar Í 30o'
passeerdenl Het
met rnotor bleef

economisch belang was van de scheepvaart kan
bruggeld van de Valbrug in Schipluiden' In 1905

5 ;;;É per keer worden Èetaald. De gêÍneênte inde
-, wat ietekent dat er zo'n 6000 schepen de brug
vervoer over waEer gejaagd, geboond, zeilend of
tot de Thteede Wereldoorlog belangrijk.
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Eên nieultkomer voor het vervoer in het begin van deze eeuw, was
de stoomtram, die Delft net het westland verbond' Hj'ervoor
r^raren weer andere voorzieningen vereist: een stevige dijk en
dito bruggen, r.rant het ging on zwaar vervoer' Er kwamen grotere
en kleinál meestaL g"rnef""Íde brugqen in en langs de spoorlijn'
De grotere hadden áen betonnen rijvtoer, al dan -niet gesteund
dooi staLen balken. Dê rodê bakstenen bruggen en 'duikers' zí)n
langs de hete route te vj-nden. Toen de trarn in de jaren zestÍg
.r".ár"".r, bteven dijk en bruggen een tijd werkeloo-s. liggen'
vanaf het midden van de jaren zeventig doet het weer dienst als
fietspad.
Scheelvaart en railvervoer in het Westland liepen terug, auto
en vfachtwagen werden belangrijker. opnieuw noesten etegen en
bruggen aang;past worden aan de nieuwe eisen. Het toenenende en
steóás zwaaidèr wordende verkeer belastte de bestaande bruggen
zozeet dat ze vervangen moesten worden. veel smalle stenen
heultjes naar boerderijen en tuindersbedrijven werden .vervangen
door moderne betonnen opritten. De tuinbouw die zich sterk
uitbreÍdde en het veilingrwezen in het westland brachten zoveel
drukte op de Woudseweg met zich nee' dat dezè in de jaren
dertig gêreconstrueerd noest worden. De weg was inni-ddels op
tret pioriinciale wegenPl'an opgenonen. In 1932 kwamen de nÍeuwe
lrugjen over de zijae- ên de Monsterwatering tot .stand' (Bij de
HogáÉeu1 lijkt hef erop of een verdere verbreding van de weg
moóefijX isí1 OoX de aidere doorgaande wegen kwamen successie-
,r"Íi1k- uu.t de beurt, inclusief de. bruggÍen. Behalve baksteen
werdón beton en stalen balken gebruikt. Van de oorspronkelijke
bruggen bl-eef niets dan de naarn over: suikerheul, Rijstuinheul ,

XnuiÈsbrug enzovoort. À1Ieen de bruggen die uitsl-uitend voor
voetgangers r./aren bedoeld, zoals die bij Hodenpijl, en wat
kl-einere bruggen en heultjes overleefden.

Bruggen zijn uit econornj.sch oogpunt noodzakelijk'. .Het vervoer
van'í"ns".t- en goederen noet inmers zo snel rnogelijk gebeuren:
tijd is geld! Maar bruggen vervullen vaak ook een social'e
ruíctie. Éejaarden, jongeren en nensen in leeftijden ertussen
in, staan, Zitten of hangen er wat rond, praten net elkaar of
x:. jx." naar wie er langs komt en w j'sselen er nieur^tt jes uit ' Het
is een pl-aats w"ar ro"nÁ"n net elkaar afsPreken, waar: scholieren
op el,kiar wachten. ÀI eeulten lang is dat zo, tekeningen en
stnitaerijen l-aten dat zien. vroeger vond men op bruggen dan
ook vaak Éooplieden, die a1lerlei vraren te koop aanboden'
schipluiden èn omgeving zijn rijk aan bruggên, groot -en klein,
in ielerlei vorrn, gemaakt van verschillende rnaterialen' voor
voetgangers en fietsers, koeien en auto's. Àls toegang naar het
fana, nuis of boerderij, of als onderdeel van een verkeersv/eg'
EIke brug heeft een verhaal' een historie die langer of korter
,i^

Bruggen zijn niet weg te denken uit, het landschap. Ze bepalen'
nauáÉ kerken en huizen mede het beeld van een plaats' wat
zouden Parijs of Delft zíin zonder bruqgen? Datzelfde geldt
zeker ook voor Schipluiden.
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BRUGGEN EN HEULEN IN ZOUTEVEEN

A.A. Olsthoorn

In een nog niet zo ver verleden bevonden de wegen en Paden op

hËt pi"ttéfand z j-ch j.n een zeer prirnitieve staat' In per'ioden
nret veel regen waren ze gewoonlijk onbegaanbaar' wat een weg

lenoernd t.tá, vras niet rnleer dan- een rnêt klei en veengrond
É"iótri"= verhoogde baan tussen de veilanden, die aan-. beide

"llá"" 
door een é1oot werd begrensd. Langzanerhand. was dÍe weg

óei weini-q verhard door enig zand of puin, -dat h.t:ï. :1. d"ut
werd uitgestrooid. van 

-áez" wlgen w.erd in de droge tijd gebruik
;;;;"ka áoor rijtuigen van alÉrlei soort, ruiters te paard en

verschillende boereíwagens, zoals nestkarren en hooiwaqens' De

pááà., ".t"., 
vaak loutei grondpaden,- die zich door de weilanden

'slingerden. In de zorner 
-werdèn ook de koeien van de diverse

Éááiá"ri-j"" langs deze paden voortgedreven' om raarzen' schoe-
.,"., of ÍIornpen- nj-et tá zeer te besneuren kon dê voetganger
beter door het gras lopen dan op het pad ze1f, waar koeien het
resultaat van hun spijàvertering- overvloedig hadden achtergela-
ten. In het "r,.t"."'"iá 

oen veran-derden zowef wegen als 
. 
paden in

nodderbanen, die voor hun oorspronkelijke doel nauwelijks neer
te gebruiken waren.

Behalve door een net van zogenaamde wegen en paden werd het
pÀfà"rf""a ook doorsneden door een aantal kleine en grote sJ-o-

t"r,. Deze sloten boden de nogelijkheid on zich op een andere
rnanier te verplaatsen, narneli j* net een bootje over ,hêt -water'
Hj-ervan werd heel veel gebruik genaakt' Soms net behulp van
roeispanen, maar gewoonl-ijx net éen vaarboom werd zo'n bootie

"à.i-'r'" 
besternmiíg ge.ro"rd. oP deze wijze ging men- naar het

'RechthuÍs' om een 
-g"Éoo.t", een huwelijk of een sterfgeval aan

te geven, naar een íergadering, -boelhuis of verkoping' op fani-
]iebezoek of naar de kerk. bok voor de bedrijvên \"taren die
voersloten heel bel-angrijk. ze r^terden door de boeren gebruikt
om veevoer, nest en s-onJ oox het vee zel-f naar de plaats van
bestenrning te brengen. Dit vervoer te water maakte het noodza-
kelijk, dát er veló kleine bruggen warên oln van dè enê sloot in
de andere te kunnen varen.

In een archiefstuk van 1843 zien we dat er in de zouteveense
pola.t tien bruggen of heulen waren' Een brug kennen vJe alle-
iraat; een heuf vrà = e"n speciaal soort brug dj-e. van steen was

àpg.i""ta net een boog ovàr het $t1ter ' In de tijd dat Kruikius
,ïj., x"utt van oelffaíd tekende (1711) geeft hij bijna. uitslui-
teíd "heufenrr aan. Later werd de stenen heul gewoonlijk-vervan-
oen door een ander soort brug. fn 1843 r^terden er voor de oost-
í;;";;;;s-"i"i Itugsen genoámd, onderscheiden in: Polderheul'
r,".ri or=-trtoo..t, fteíí piáter van VIiet en brug bij de. weduwê

ïo"""""la. De 'Polderheul en de heul- Pieter van vliet bestaan

"i"l 
n""., Ínaar de hêuI olsthoorn i-s nog steeds al-s stenen

boogbruggetje te z ren.

Bij de sloten was er onderscheid tussen sloten die bii een

LoÉrennedrij t hoorden en zogenaarnde "polderslotenr ' . Van de

laatste was het onderhoud voor rekening van hêt polderbestuur;
á" "er=t" kwarnen ten faste van het boerenbedrijf. Met de brug-
gen was het evenzo. De bruggen die -speclaal waren gemaakt om de

áoó.q.ng in de voerstoot rián een boerderij nogelijk- te naken'
noesten eveneens door dat bedrijf onderhouden worden' Tn de
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ti'id van het 18de en 19de eeuwse vervoer leverde dat geen pro-
;iil";-;o:- De rijtuigen waren smar en }icht en de snelheid was

;;;;;;. -in on"" iija i. het wagenpark van dien aard' dat het
;;;;"ï;";--eá"Énirt-is orn van aá Ëreine bruqgetjes -sebruik te
rnaken. Steáds neer rrheulentt zijn vervangen door -andersoortrge
Ui"gq.". voor het verkeer is aat gunstig, -naar het vegvall'en
.rur,--a" schilderachtige boogbruggetj es betekent een verarnÍng
van het landschap.

Cemetselde heulen kornen niet veel meer voor'



DE TRÀMBRUG

Marie-Louise ten Horn-van NisPen

Een van de opvalJ,endste bruggên binnen de geneente s-chipl-uiden
is zonder twii f ef de rrarnbrug. vri jltet op dezelf de plaats -!'rat
meer naar de rnol-en toe- lag in de zeventiende en een groot dêêl
van de achttiende eeuw ook een brug. oP de kaart van cruqulus
uit 171-2 staat die verneld als 'Lange Brugge'; op de kadaster-
kaart uj.t het rnidden van de negentiende eeuw is ze lteer verdwe-

Het archief van het Hoogheernraadschap van Delfland heeft naar
een paar gegevens over dé Lange Brugge. In oktober 1618 gaf het
Hoogireenráadschap toestemliing voor het maken van een khrakelbrug
otr"í d" vaart b-ij de schiptuidense korenmolen' (Een kltakel is
een hoge srnalle vóetbrug, die met trapPen of schuine planken aan
w""rszíide onhoog gaat én in het rnidden votledig vlak is') Een
naar maánden eeráei was al ,consent, verleend on 'op 't buj-ten-
iand op de vtaardingervaart tot gerief van de nieuwe kwakelbrug-
ge aldàar een caetgen te 1e99en'. Een pad over een kade .dus om

naar de brug toe te kunnen. De volgende gegevêns -$/aarln de naan
Lange Brug ioorkornt dateren uit 1742 en 1754. Beide keren mÓêten

". á"t páar palen onder de brug worden vernieuwd' wanneer de
brug verdween is (nog) niet bekend.
De -Trarnbrug kvJan ten opz ichte van de verdl^Ienen Lange Brug r./at
meer naar áe VlaardinqJe kant. Ze werd gebouwd in opdracht van
de wsM, in de lijn DeIft - Schipluiden - Maaslandse Dam en
verder. Het v/as net haar zestig neter overspanning de grootste
brug die de wsM noest bour^/en in haar hele net. Het ontr"terp en de
berókeningen voor de brug werden gemaakt door Dirk P' van
Ameyden van DuyÍn, die aan de Polytechnische school in Delft

"oràl 
het diplàma voor c iviel - ingènieur a1s voor bouwkundig

ingenieur haaide. In 19OO werd hij door de I,1SM aangetrokken om

orrÉ"".p".r, bestekken en begrotingen te maken en toezicht te
;;;à";'of' ae uitvoering van de uitbouw van het trarnwegennet in
het Westland. Toen hij in 1907 overleed, was een deel van de
plannen verwezenlijkt en lagen de ontwerpen en berekeningen voor
àndere onderdelen ÉIaar. Dê tranbrug lJas een van die projecten'
óp + jufi 1910 werd de brug aanbesteed' De bovenbouv' werd gegund
aàn aá Nederlandsche fabriÀk van Werktuigen en Spoorwegmaterieel
te Ansterdam (het latere Werkspoor) voor t 35'800,-' De- onder-
bouw ging naar de Hollandsche ltíaatschappij voor hêt maken van
werkeí i; gewapend beton voor f l-6.855,-. Voor men nêt de
onderbouw bègon werd een aantal grondboringen gedaan' Daarna
heeft men het beton gestort, laten aanzakken, opnieuw gestort
enzovoort, tot de ger./enste diepte en hoogte bereikt was'
De bovenbouw, een stalen vakwérk boogligger, werd gernaakt in de
fabriek en daar voltedig in elkaar gezet om goedgekeurd te
worden door de directie van de WSll. Daarna v'êrd alles naar
i"fripfnia"tt verscheept ên opnieuw gemonteerd' Nu s'êrdên de

""a"ia"]"" 
geklonken. voor de bouw van de brug vterd het nodige

steiger:werk geze|L, waarbij voor de scheepvaart een openÍng noest
blijven bestaan.
tn óktofer 1912 kon de brug in gebruik worden genonên' Het was

een bj-jzondere brug geworden: 60 meter lang, ca' 5 rneter breed,
in het rnidden bijná l-O rneter hoog, ruirn 2 neter boven Delflands
Peil en zo'n L78 ton zlraar. Er r'rerden ruim 173 ton ger'ta1st en
qeklonken i-izer en ruirn 4,5 ton staal- voor gebruikt' De brug had
éa., =ooor ií net midden en aan beide zijden een voetpad' Aan de
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westeli jke kant (Duifpolder) is de brug vast. oP-gele.,9d ' ..,1"t u"
andere kant op grotá rollen van gesrnêed gietstaal'---oP dêzê

;;;i;; i= rr"t it"gárijx dat de brug nerkt, tengevolge van Eempe-

ratuur of belasting.
lr"-"."*"iiiks vier-jaar in gebruik te- zijn geweest bleek de brug
wat verzakt te zijá en ver-schoven ' De Íu'w' aijx"r in Utrecht
xiÀ.q i" rnaart 1gíz de oPdracht de brug 25 cn onhoog en lL cn

oostr,Jaarts te leggen.
óí- 

-zs oktober isr: hield de directeur van de wslil ' Jhr' ir'
vàr"plj"x een voordraànt .root de afdeling spoor!'egbou*-:l-:?::::
reÉeipí"itatie van het Koninklijk Instituut van Ingenleurs
iii;i] . oaaruij gat nïj-een óverzióttt van de historie en ontltik-
i;;i;á;"-;;;áií Èaíijr. Het stuk over de constructie van de

;;;;il; riËt tríl ";;-i;-. 
e. loostine over, die deskundiee was

"p--á"Ëí"a 
van Ét"àï"nl"tt. xi.j -notíd" de brug 'een waardig

gedenkteeken voor oËí 
-o"tt"tper'-' Na de voordrachten vertrok het

hele gezèlscnap vanuit Detft, Per '€xt-ra-tran naar t{aassluis en

van daar naar 's-erJJÀn"g;' 
'oti ae 'onderscheidene werken aan de

lijn in oogenschouw' te nenen.
Hà' vefe járen dienst a1s trarnbruq kwam daaraan in 1968 een

einde. Enkele iaren-Éa áe brug gee-n functie, naar in- 1974 r'erd
ze opnieuw opgenonen in een neiwérk, nu als deel van het fiets-
Ë.a. 

-i"t i= iróq ste"as een opvallend en beeldbepalend elenent in
het landschap.- voor veeL fietsers en itandelaars is het een

iustpunt, aa€ ae rnogelijkheid biedt de hefe orngeving te over-
z l-en .

TtcÍ;!,rt2.n 
^oÍ.nmotcn
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Uit: Beschri-jving van de Gêneente Schipluiden (daaronder begre-
pen de íoorrnalige dorpen of anbachten Hodenpijl, St' Maar-
tensregt en het anbacht van DorP).
opgestá1d in den jare 1879 en voorzien van eenige Iatere
uijvoegingen door P.M. Beelaerts, oud Rijks ontvanger van
uaástaía, Schipluiden en de Lier, tevens oud Gemeente ont-
vanger van schiPluiden.

BeêIaerts schrijft over DE BRUGGEN VAN SCHTPLUIDEN het volgen-

trover de vaarten, di-e de rigting de Groote Rijksweg te.schip-
luiden doorsnijden, heeft nei bruggen en heulen tot verbinding'
Deze worden evén al,s de vaarten, door het Hoogheemraadschap van
Delfland onderhouden en zi jn3

1. de Bruq aan den Hoorn, oP de Grensscheiding van Schipluiden'
waar de Gaagvaart begint;
2. de KnuitÁbruq of Èleveheul' over het vtater de Look;
f . ae ,

over het Harnaswater;
4. de Karper- of Korperhoeksche bruq over de Zijde (vroeger de
Groote en Kleine zijde) .

over de Gaag heeft nen de verbinding van de Riiksgrindweg met
de voetpadeí of wegen aan de overzijde van dat water de nage-
noende bruggen in de Gerneente, als:

1. de lanqe IJzere bruq, welke bijna regt over. de Roomsch
i.tnofyx.-ÏEix-figt "n op kosten dier kerk in den iare 185e is
gemaakt, zoomede word ondêrhouden;
á. de schout- Jansheul of bruq, di'e reeds bestond in het jaar
rsoz, U:-ijXens én nog voorhanden kaartje van dien tijd, -opge-
rnaakt aooi Jacob Koenà}. I gezworen landmeter van De]fland' Men

heeft haar aan de Rj-jksweg, tegenovêr een perceel \"teiLand en

regte rigting loopende na de diep tandinwaarts staande bouw-
rnaíswoning, van ouds genaarnd de Huize Hodenpijl'
Àan de kade of overz j-lde heeft de brug zijn op- en afrij tegen-
over de gronden, waaf achterwaarts de Hofstede Abbestee staat'
nerst schijnt die brug alleen door zekere grondeigenarên onder-
fro,ra".t te zí)n, tot Later ook de stad Defft daarin aandeel
genonen heeft.
á. d" Hofb.uo, tegenover Keenenburg aan de êene en de Hervormde
Xerk aan de andeie zijde, kan alleen door Voetgangers vJorden
qebruikt. zí) ligt tegenwoordig ten laste van de GeTneente

é"rtipruio"n en zíj is door haar in het jaar 1865 bijna geheel
vernieuwd, waarvan de Kosten hebben beloopen f' 1093'-, terwijl
daarvanf.6oo.-doorhetHoogheemraadschapvanDelflandis
Èiiqedraqen, om de waterloop onder dezelve te verbreeden en
neéíaanaá hindernissen deswege op die vJijze op te ruimen'
4. de Zouteveensche brus in de kom van Schipluiden, welke
onderhorFwordt door het Hoogheenraadschap van Deffland'
5, een brug (de Paardenbruo), geheel aan het Westeinde van de
korn der cenrleente i= in 1g7O door Schipluiden daargesteld, nadat
de stad Del,ft daarin voor f 430,- en de schippers van de vaste
veerschuiten te zanen voor f 2!5, - hadden bijgedragen' De

bouwing dier brug heeft gekost f 850,-' De brug is gehee1 van
hout, Élechts gangbaar voór rnenschên en paarden en alIe binnen-
Iandsche vaartuigen kunnen er onder door' rl
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DE KORPERSHOEKSE BRUG EN DE SCHOUT JÀNSHEUL

ï M \t à rêL.à YnYl

De Korpershoekse bruq
i@ rigt zoars de naam ar zegt in- de. buurt-
schap iorpershoek, een xlèine \'toongeneenschap ten zuidwesten van
het àorp 'schiptuiden. De brug IigL over het begin van de Zijde'
een vrater dat zich van de Gaag afsplitst.
Hoe lang daar a1 een brug liqÉ, iJ niet bekend' I{e l- r"eten wê dat
er vóór 1611 aI een brug is geweest. In het archief van het
Hoogheenraadschap van Delfland bevindt zich een bestek van êên
urui aie naart 1611 klaar moest zijn. onder dit bestek staat:
ttBeáteck ende opnerning van de brugge over de Brêdevaerte in
cerpershoeck, XIX rnart-y anno 1611rr. De naam van de brug wordt
niei genoernd, maar we weten dat het over de Korperhoekse brug
gaat.
iierin staan de voorwaarden genoernd, waaraan de nieuwe brug moet
voldoen. Letterlijk staat er3 ÍBesteck en de voirwaerden waerna
dat d' arnbochtsbewaerders van de Li-jer ende Naeltwijck ende 's
Gravenzandt met advijs van de gelnene buyren ende ingelanden van
dezelffden anbochte wilten besteden te naecken ende te leveren
het houwerck tot een ni.euwe heuI, op zulcke rnanieren hÍernaer
vof cht: rl

In dj.t bestek worden 21 punten genoernd. Uit punt één blijkt dat
het over de KorpershoekJe brug gaat, hoewel' de brug toen die
.ru"* ,,og niet haà' Er staat n.l-. Èen eerste dat deze brug gelegd
àa] woráen oP de plaats waar nu de oude brug ligt bij de Schip-
luidense korènrnolen. ook wordt beschreven dat de wanden htaarop
de brug zaI kornen te Iiggen tien voet (clit is ongeveer drie
neter) uit el-kaar noeten liggen. De breedte van de brug moet
twaali voet worden. De constructie van de wanden wordt duidelijk
omschreven. Het hout dat gebruikt moet worden, moet ".goet Wêsels
ofte Deventer houdt, zonder spindt, rooden ende witten ollem
ofte reetschal-ich ofte onredelijke wancanttt zi)n' De aannener
zal, geen hout mogen verwerken dat niet door de ambachtbewaarders
g""oítrofe"rd isl De naten die gebruikt worden zijn Delflandse
íaten, d.vJ.z. twaalf duin voor één voet, uitgezonderd qe. plan-
ken, die r./orden gerneten rnet de Dordtse maat, waar elf duirn één
voet zi jn.
De wandán v'/erden aan de landzijde aangevuld net grond, die door
kloeke mannen aangestampt moest r'rorden.
wanneer het bestek preCi-es is opgesteld l^'eten we niet' naar êèn
van de voorwaarden ias dat de biug half naart daarna klaar rnoest
zijn. zi) was op tijd k1aar, r'tant op 19 naart 1611 gaat de Groot
iàánr.uua- met zijn áecretaris net een schuit op verzoek van de

arnbachtsbewaarder van De Lier naar de brug orn te controleren of
het bestek goed is uitgevoerd. Bij .d.e brug staan de aanneÍners en
ook de ambaêhtbewaardel van Naaldwijk. De laatste verklaart dat
a1 het hout door de ambachtsbewaarders is gecontrofgqt9'
óà É."q is sindsdien nog diverse rnal-en vernieuwd. zij is eèuwen-
i".,f "íg".raom 

van het Hóoqheemraadschap van Delfland geweest' rn
áià-p".1"a" was de brug in de kleuren van het Hoogheenraadschap
cÍeverfd n. l-. blauw-vJit '
óe hoogte van deze brug is ook belangrijk, vooral .toen er nog
veel sóheepvaart was' w-anneer schepen die op weg zijn naar het
westland o-nder deze brug door kunnen varen, kunnen ze alle
bruggen in het Westland f.=seren, orndat deze hoger rnoeten zijn
dan de KorPershoekse brug.
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DIIKGRAAF en H00GHEEMBADEN van DELFLAND

maken bekend:

dat het ríenkeer ouer" de
Zouteveensche bnug onder de
Gegrreente SchiPluidenr ten 9-G'
volge uan herételling aan die
bnugn van den

30 J uli tot Bn met den 4 Augustus a.s.

zal ziin AFGESL0TEI.|,

dat in het venkeeF uoor uoet.
gangeFsr losse PSarderr; .lt€G
ém ongeladen Yoertuigenr doon
rnEddel uan een pontr kosteloos
zal wonden rÍool"zien'

D E L F T. den 30 luli 1906.

bij J. WÀITMÀN JB., to DolJ!.

0e Dijkgraaf,
/r7/à'*-"'-4
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ook heeft de brug een beschermende functie, want bij eventuele
dijkdoorbraak kan de brug zodanig afgesl'oten worden dat er geen
waÉer onderdoor kan stronen. De brug wordt nu door het rijk
onderhouden .

De schout Janshêu1
als rnen Ët dorp Schipluiden verlaat en richting Delft rijdt,
passeert men na -circa 2OO m een brug. Volgens een kaartje van
fSez tag er op deze plaats toen aL een brug. op de kaart van
xruikiuJ staa€ de naárn van de brug trschout Jans Brugger'. Uit
stukken van het Del-ftse gèmeente-archief blijkt dat deze -brug is
genoemd naar schout Jan van IJssel (of v?n IseI). Wie deze
Àchout was of van nelk ambacht hij schout is geweest, is niet
bekend.
De brug was het eigendorn van de gebruikers en eigenaars van de
Kerkpolder. In de veertiger jaren van de zeventiènde eèuw is er
een trekpad tussen Delft en Maasssluis aangelegd. Dit trekpad
liep van Den Hoorn naar schipluiden langs de Kerkpolder, maar al
gauw bleek dat het trekpad langs de KerkPoLder van de 'Schouwse-
Áeul', zoals de brug in de volksrnond ltordt genoend' tot aan dê
zouteveense brug (de Valbrug) veel overlast bezorgde. Er werd
een afspraak genaakt dat de trekpaarden over de Schout Jansbrug
naar dJ anderè zijde van de Gaag zouden gaan. Uit een nenorie
van 1646 kornt de aantekening voor: rrDe voorsz. heul (van schout
Jan v.d. Isel-) wordt de stadt voor d'een helft ende eenj'ge
gebuyren ende ingelanders voor de andere helft jaerlijks onder-
Áoudàn". Uit een stuk van 3 decenber 1648 blijkt, dat er een
accoord .is gesloten tussen de burgerneester van Delft en ver-
schiltende ingelanden: "Delft zaI repareren en ten eeur'tige dagen
onderhouden de schoutjansheul aan deze zijde schipluiden, voor
de helft en die aangelanden voor de wederhelftrt.
Dj.e eeuwige dagen duren niet lang, \'íant op 1 januari 1666 v'ordt
tussen Delft èn de ingelanden van de Kerkpotder een nieuw
contract gesloten voor twaalf jaar. !,íe lezen in dat contract:
trDat de ingelanden over Schoutjansheul zullen hebbên en behouden
een vrije óvergang 't zí) net \./agens, karren, paarden of ander-
z).ns, nlst zij nagedane kavelingen, de voorsz. heul aan de wz
voor de eene hel,ft zullen moeten houden in goede behoorlÍjke
reparatie en de andere helft aan de oz door Delft, gedurende 12
jaár ingaande 1 januarí 1666, hetgeen door het passeren van dê
lchuitpáarden of anderzins aan die heul ontranponeerd zoude
rnogen worden, zouden onderhouden. rl

De brug is vroeger veel kleiner geÍJeest. Àan beide zijden r^/a s
een darn genaakt waarop de brug s/as gêbouwd. Dê afstand van de
dam was U1i- jXUaar zo sma1, dat het water niet voldoende onder de
brug door kon stronen. In opdr:acht van het Hoogheernraadschap van
oeliland moest deze afstand in de zeventiende eeu\'t groter ge-
naakt worden. De brug is oorspronkelijk een heul ger'teêst. Eên
heul is een houten of stenen boogbrug. Í'raarschi j n Ii jk zal het
oorspronkelijk een houten brug zijn geweest. Nu is het een
betonnen brug net ijzeren leuningen.
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DE KERKBRUG
Een brug zonder eigenaar?

o. Spinneltij n

Halfweg Schipluiden - Den Hoorn wordt het uitzicht over het
water bnderbroken door een rustieke brug, die als een aange-
kleed cirkelsegï0ent bej-de oevers van de vaart met el'kaar ver-
bindt. Behalve dat hij zich rnet een zekere elegantie als een
Narcissus in het watàr spiegelt, fijkt schijnbaar de enige
opdracht nog eên schakel te zíin voor de bewoners van het
bi:urtschap Hoalenpijl, die zich ter weerszijden van het water
nestelden-, Gerekènd naar het aantal woningen die de gemeenschap
daar telt dus een bescheiden taak, naar in alte bescheidenheid
is 't toch een oeververbinding die binnenkort terug kan blikken
op tweehonderd jaar eigen weáerwaardigheden. Natuurlijk Schj'p-
tuiaen bezit oudere oi prestigieuzer bruggèn, maar .ook dezê
trKerkbrugrr heeft z'n verhaal. Dat verhaal start overigens met
een duik in een nog $rat verdêr verleden: Kerstnacht 1722 ' o':Lder
Hodenpijl- teistert een uitslaande brand hêt onoPvallendê Roomse
scnuiikárXje, dat tevens onderdak biedt aan de pastoor van deze
nissiestatl". Het gaat on een hrat achteraf liggende schuur mêt
rieten dak op de oóstelijke oever van de Gaa', waar katholieken
uit weide oirgeving oogluikend rnogen kerken. Voor die knipoog
noeten ae keiXgangers -overigens we1 steeds diep in de buidel-
tasten. De kerk wordt herbour^/d, naar voor de pastoor kopen de
parochianen nu een bescheiden optrekje rnet tuin aan de westkant
izan de Gaag, tegenover de heropgebouwde kerk' on bij zijn kerk
te konen féscfriXt de pastoor over een bootje, waarvan hij uit-
eindelljk afleen op zon- en feestdagen gebru.ik naakt-' .Voor de
overige-dagen richt hij in z'n ni-euvre pastorie een kleine dag-
kapel in, íaar hj,j, zj.j het zeer beperkt, ook een aantal paro-
chianen kan ontvangen. Het water tussen de kerk en de pastorle
ffiirt lange tijd êen groot ongênak. Pas als aan het eind van
ae áchttiende eèuw de ideeën van de rrFranse Revol-utie'r ook in
de Nederlanden resoneren en de toepassing van de plakkaten ver-
soepêIt, krijgt het rrPaapse" volksdeel wat rneer arnslag' Àl-s
het' keribestriur in l-796 eèn verzoek richt aan het Hooqheernraad-
schap van Def f l-and voor de bou\^/ van een brug, krijgen ze oP 2

juni van dat jaar nog toesteinming on tot de aanleg over te
!..n. Voor iets meer dan tweedui-zend gulden wordt de brug rn
ízez gebouwd, waarbij Delfland a1s enige voor$taarde stelt dat
het oíderhoud van de brug geheel ten laste komt van de kerk'
De brug dient intussen niet alleen het genak van de pa-stoor,
...r oók voor de parochianen betekent de brug een uitkonst,
orndat de tarnelijk goed onderhouden rijksstraatweg aan de west-
kant van de Gaag de gang naar de kerk een stuk eenvoudiger
rnaakt. In Ia22 wordt bij de inrniddels verfraaidê en van eên
toren voorziene kerk een eigen kerkhof aangelegd, v/aarnee het
belang van de brug verder toeneêmt. Daar komt evenwel verande-
ring in, wanneer in 1839 de oude schuilkerk wordt ingewisseld
,rooí "".,, 

pal naast de pastorie gel-egên, nieuwe kerk, dus ook
aan de wesizijde van de vaart. Hoer'teL als zodanig nu niet meer
in qebruik. is haar voorgevel in de stijl van een Griekse
tempát, nog altijd een direct opvallend gebouw in het polder-
1anàscnap. ondat deze kerk, vergeleken net de oudè, iets rneer
naar fre€ zuiden 1i9t en wat rninder logisch t.o.v. de brug'
verzoekt de toennalige wêthouder Dirk Jacobszn Àmmerlaan in
1859 het Hoogheenraadschap deze brug een eindje te mogen ver-
plaatsen tot tegenover de ingang van de nieuwe kerk' Dat ver-
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zoek ltordt i-ngewilligd, naar de betekenis van de brug voor de
kerkgangers i; inmiádeIs natuurlijk sterk afgenomen' Burge-
meesÉerfwethouder Annerlaan daarentegen, die 1an weerszijden
van ae vaart uitgestrekte landerijen bezit en iuist- t-egenover
de kerk in Huize Hodenpijl woonti heeft toenemend belang bij
het bestaan van de brug. verder is hij sinds vele iaren een
zeer ge!/aardeerd en toegewijd L j-d van het kerkbestuur' zodat
vele f inanciël-e zaken oriderliands in der rninne geregeld zullen
zijn, zoals bijvoorbeeld het beschikbaar stellen van grond voor
de-nieuwe kerk. als die welstand door foutief. sPeculeren hen op

de rand van een failtissernent brengt en hij op 1mei. 1880
plotseling overlijdt ontstaan de vraagtêkens' want op paPler 1s

à. ot". d-e lrug iiets geregeld' Alvorens de goederen nu voor
de erven in ope-nbare veiXoop kunnen worden aangeboden, I^rordt in
een op zeer korte terrnijn opgesteldê onderhandse akte ten
aanzie-n van de brug bepaaÍd dat vanaf dan het kerkbestuur met
het beheer belast Éf i.jft en voor een vierde deef zal bijdragen
in de kosten van het benodigd onderhoud' De resterende drie-
kwart wordt bundersgewj-js ongeslagen over de toekomstlge'
tijdelijke eigenaren van het onroerend goed aan -de oostzijde
v"í d" -vaart. Het gaat on 52 ha. Iand, toebehorend hebbend aan
wijlen burgemêestêí Arnmerlaan. Die eigenaren trebben. dan het
reáht gebrulk te maken van de brug net hun paarden ."1 -l?9:""t"'Mocht er in de toêkonst door stichting of exploitatre van
bijvoorbeeld een fabriek bijzonder veê1 gebruik worden genaakt
.ruí d" b.,rg, dan heeft het kerkbestuur het recht het gebruik
van de bru{ voor deze doeleinden op te zeggen (naar niet voor
de anderenj . voetgangers behouden te aIlen tiide recht van
passa9e.
i"i áig""a"m van de brug is daarrnee niet geregeld. en blijft de

;;iq;;á" honderd jaar Jteeds inzet voor een juridisch steek-

=p"í, ook aI ondai de brug op de kadasterkaart van 1880 zelfs
niet voorkomt en eigenlijk dus niet bestaat'
ïn de zomer van 188i t""ít d" Provinciale waterstaat voor zuid-
n"fi""á het besluit de vaart tussen Delft en Vlaardingen rneer
g"-"niXt te nakên voor de scheepvaart' voor de t'Kêrkbrug" houdt
áat in dat de doorvaarthooqte Lot 2,05 Ín boven Delflands peil
noet worden verhoogd, wat wil zeggen dat het brugdek 40 cm

ornhoog rnoet, rnet bêhoud van de middenbreedte van 3,1o m' De

werkzáanheden daarvoor worden in 1886 uitgevoerd, v/aarbij het
uiterlijk van de brug onveranderd blijft' volgens bestek bedra-
qen de kosten zevendíizend gul-den, net de bepaling dat het dek
i;; J; biug dient te zijn opgebouwd uit een laag van 5 crn- dikke
eit"nnouteí planken, waarop weer een 4 cn' dik grenenhouten
riidek. Het loon van de váklieden staat vastgesteld op 25 ct
;;-;;r, voor de sjouwerlieden 17 ct per uur' Pas in 1910 wordt
ïáár a"' eerste rn"ai, en zonder Problemên, een beroep gedaan op

de onderhoudsc lausule van 1880, wat aantoont dat het werk
á"rtijà. áeqeliik is uitgevoerd. Een groot deel van het land is
;;-;;'t-"g;írrif itt handán van de Radboud-stichtinq, opgericht
i-'n fsos íet tot doel het verzanel-en van fondsen voor hèt op-
ii"tt".r van een kathol j.eke universiteit in Nijnegen, Íi/aarvoor
men overal in het land beleggingen neemt' In 19oB zijn de

ianderijen onder Hodenpijl daarvoor overgenonen van de N'v'
Vigilantia te Dên Haag.
De betekenis van de brug voor dê kerk is inrnj'ddeIs overrgens

"iijr"f 
nihil, orndat ook het oude kerkhof aan de oostzijde van

dê vaart sÍnds 1883 een nieuwe pendant heeft, direct achter dê
niêuwe kerk. Men speelt alleen nog net de gedachte om op de

oostoever van Hodènpijl een parochieêe1 scholencentrurn te
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verwezenlijken, conpleet net klooster voor de nonnen die daar
bij horen. Daar is 't nooit van gekonen.
neÁ bron van veel getwist ontstàat er rond de brug als die in
1,930 wordt aangevaren en een pijler is ontzet. Een hêrstel-Iing
wordt uitgevoeid, uj-teraard niet voor rekening van de beheer-
der. ÀI ná enkele jaren, in 1932, blijkt groot onderhoud nood-
zakelijk. Door een scheefgezakte steunpilaar is ook het \{egdek
nee gáan zakken, wat ernstige gevolgen zal- kunnen- hebben'
Merkwáardig is dat, noch de toènna1ige pastoor, noch de andere
belanghebbánde, de Radboud-stichting, bekend vras met de conse-
quentíes van á" akte uit 1880. Àanvankelijk ging het -geschil,iog o.r"t de vraag of de kerk ofwel een kwart dan l^re1 de helft
vaÀ de kosten rnoest bijdragen, maar begin L934 schr-ijft de
pastoor de stichting te tetwijfelen of er $rel een verplichtÍng
testaat en dat hij -ook niet -bereid is dat te erkennen zolang
een wetteLijX bewíjs niet is geleverd. overigens vindt hij de
omstandigheden volkomen gewijzigd sinds zv,are vrachtwagens
regelrnatíg gebruik rnaken van de brug, vrachtwagens dj-e niets
vai do"n -hetben net het bedrijf van de heer Àmmerlaan aan de
overzijde, naar van de brug gebruik naken ondat de schoutlans-
heulbrig enkele honderden neters verderop in zo deplorabele
toestanà vêrkeert dat hij voor dat verkeer is afgesloten'
Bovendien heeft de kerk hoegenaarnd geen belang rneer bii de
Kerkbrug. zo er aI een contiact bestaat, zou rnen dat liever
grondig herzien. Wellicht valt tè overlregen dat de Radboud-
éti"htÍ.tg de brug zal- overnenen! Uitèraard kont de aktê te
voorschijn, maar intussen verkfaart een gêneenterapport van
december 1934, dat de brug gevaarlijk is voor heÈ verkêer en
verzoekt daarop Gedeputeerde staten toestemrning de brug voor
verkeer te Ínogen afsluiten.
De Radboud-st i cht ing j-ntussen kan men zich de argumenten van de
pastoor wêI voorstell-en en wil men nadenken over een aangepast
èontract. Het voorkornt niet dat de brug oP 12 februari 1935
wordt afgesl-oten voor verkeer, tot ongerief van de huurders van
de Radbóud-St i cht ing ' on uit de irnpasse te raken stelt de
stichting het kerkbestuur voor de brug te herste]Ien conforn de
akte van 1880. wanneer dat naar genoegen zal zijn geregel-d, is
de Stichting bereid de L/4 verplichting af te kopen voor een
bedrag van f 4oo,- door het kerkbestuur te betalen. De reactie
van A" pastoor is positief, hij zal de herstellingen laten
uitvoeren, wat op 5oo tot 600 gu]dên neerkomt, waarvan L/4 1i-en

laste van de kerk, naar de f 400'- a1s afkoopsorn kornen hem als
zeer onbillijk over. In juli is het karwei gleklaard. voor f
442,- \taarvaÁ l/a dus voor rekening van de Radboud-sticht ing '
Deze erkent dat de reparatie naar behoren is uitgevoerd' naar
neent dat ook het plaalsen van vier stootpalen in de vaart, die
aanvaring moeten voorkornen tot de herstelwerkz aanheden behoren,
ook het kerkbestuur ziet de wenselijkheid van de stootpalen in,
rnaar is ni-et bereid hiervoor kosten te betalen. Een zeer sle-
pend, jarenlang durend geharrer"rar vo19t.
intussén nêemt het oneigenlijk gebruik van de kerkbrug door
niet gerechtigden toe, ofschoon de boeren die door de slechte
staat van de Schoutj ansheuL sebrug gedupeerd s/orden, zi-ch wel
bereid tonen bij te dragen in het onderhoud van de Kerkbrug'
Eind 1937 geeft het gemeentebestuur te kennen de schoutlans-
heulsebrug áan het openbaar verkeer te vrillen onttrekken en af
te breken, onidat de eigenaar, DeIft, niet bereid blijkt het
benodigde onderhoud uit te voeren. Volgens de nieuwe legger van
Schipluiden za1 de kerkbrug dan de brugfunctie overnemen'
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Kerkbestuur en Radboud-Stichting komen dan gezanenliik in het
f"""". en stellen in een bezwaaischrift, dat zij gebruik van dê

É.ug roor opênbaar verkeer niet zulLen gedo.gel.'..?e, yi?-1:: :t"p'
dat de brugi als oPenbare weg alIeen toegankelijk is voor voet-
f.trg"t= en 

-de nieriwe wegenlegger !i91! conforn te worden aange-

i""€. zí) nenen bove"ai"", -áat DeIft aIs onderhoudspl ichtige
iehouden íoet worden aan herstel van de schoutj ansheulsebrug '
áe1fs tijilens de oorlogsjaren blijft het gekizzebi-z over het
Iot van -de Kerkbrug op- een zacht pitje aan de orde' naar na

afLoop, in !g47, íif 'a. Radboud-slicnting toch spijkers mêt

koppe-n gaan s1aan, ze wil van de rnoeilijkheden met het-kerkbe-
stu"r ai. In opdracht van de Stichting wordt de brug ln novem-
ber !g4a van een nieuw wegdek voorzlen en komen er de vier
áanvaarpaten' Dat kost inrni-ddels f 3'40o,-! De Radboud-stich-
ii.rg tif nu de onderhandel ingen starten en een eerstê ontnoê-
tin! net pastoor Àndreoli wórdt vastgesteld voor 10 februarÍ
Ig49. Het j-s een vergadering, die voor dê stichting wat te-
Ieurstellend verloopti aooraat de eigen deelnem-er:s. niet op

áÀà"ffA" Iijn zitten. Niettemin laten áe onderhande L ingen toch
ii.nip""ti"J zien voor een overnane. Een bekend, rnaar bijkomend
piolfèen' ffiift steeds, dat ook de gerneentelijke legger geen
iritstuitsel {eeft orntrent eigendorn vatt d" brug, naar de- Stich-
ting fornuleêrt toch een nieuw voorstê1' Dit voorstel vindt
g".,ád. in de ogen van het kêrkbestuur en heeft ook de instern-
;i;;-;.; de biáschop, zodat na 20 jaar tour^/trekken in 1950 de

iiàáÉoua_st ichting -ii" rechten van beheer op de ,,Kerkbrug'l

verwerft en daarnêe ook het kerkelijk deel van de onderhouds-
plicht op zich neemt.
is ae Raàfoud-St i chting nu gelukkig? Verrnoedelijk niet' want de

;;.d;.; -;"=chiedenis táat zien dat de brug voor hen een voort-
durend blok aan het been vornt.
Al-s de kerk aan Hodenpijl in 1964 als zodanig niet meer 1n

qàbruiX is, \,,rordt het gálrouw verkocht aan de f irna rrvucÀrrNv'

áen pap i ergroothande I , áj-" n"t kerkgebour^t op haar beurt' in
r96s, àveráraagt aan de f irrna D' Prins B'v', groothandel in
apotheek- en 1aborator iunbenod igdheden '
oL aaauoud-St icht ing op haar bàurt ziet haar taak in 1974 al-s
afqesloten en brengÉ '€ verrnogen onder in een nieuwe stichting:
;;';ll;;li"q n"ittiá. Post, waárin ook de brug en de landerijen
in scnipruiáen weer zijn opgenomen' wanneer de brug in 1977

"í"i""" 
'"." een dringená onáárhoud. toe is, spreekt de gerneente

dà stichting daar a1é onderhoudspl icht ige op aan' D.e .stichting
somneert aan de fa. Prins B.V' tot uitvoering van het werk en

betalen van de kosten. Deze brengt de zaak voor de rechter' die
áÀ-sliói,ti"g in het ongelijk steit. ook in hoger beroep krj.igen
,á "i"t hef qelijk en Inoeten binnen drie rnaanden overgaan tot
herstel van dê biug op straffe van een dwangson van.f 50'000'-
óe fa. Prins wordi têgelijkertijd gemachtigd, zonodig d-e brug
ór: xosten van de stichling te l-aten herstellen en te onderhou-
à;".--;;a is weer het eigêndomsrecht waarop men zich verkeken
heeft.
ó"--sïi-"nti.tg Reinier Post heeft er evenweL nog altiid geen

vrede nee. fn 1987 start ze een nieuw onderzoek, wie nu fêite-
iijx-4" brug toebehoort' r^tie is -de eigenaar? Het Hoogheenraad-

=ÉÉ"o ,.. DeIfland kan niet anders dan a1 bekende feiten op

;;ï;ï i;;q";-"i nát moet zijn, d.at D-erffand geen eisenaar is
van het t^rater vJaarover de brug gebouwd is (dat behoort toe aan

een zekere heer Il- Borst) . We1 is Delfland eigenaar. van de

oostelijke oever, terwj-j1 de westelijke oever provinciaal ei-
qendom rs.
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Een onderzoek naar de jurisprudentie ontrent e j'gendornsrechten
over bruggen kornt tot rn-erkwaàrdige conclusies' Àfhankelijk van
de constirfctie kan een brug eigendorn zijn van de eigènaar van
het rrater lrat er onder li.gt of van de eigenaar van oe oevers
die de brug verbindt. De kerk ltas destijds. noch elgenlar van
het water, noch van de oevers en kon op juridische. gronden ook
nooit eigenaar van de brug zijn. ze hád wel het beheer en dê
onderhoudtplicht. De Radboíd-sÉicnting en de Stichting Reinier
Post zijn trn dezelfde redenen ook nooit eigenaar geweest, naar
hebben van de kerk we1 de verplichtingen overgenonen
ook voor de Stichting Reinier Post is de onderhouclspr lcnE voor
de Kerkbrug een nieÉ logische last geworden' Sinds de jaren
zeventig ii praktisch he€ hele grondbêzit in dit gebied afge-
stoten. Daarnee ontvalt ook vobr haar het belang . voor hêt
bezitten van de Kerkbrug. Diverse balen heeft de Stichting de
brug aan de gemeente áangeboden of- verzocht deze aan zíjn
óp.íUut" lesteírning te ontt-rekken orn daarrnee de mogeliJkheid te
Xiiigen de brug af te breken' naar de stichting heeft daarbij
steeds nul" op rekr.rest gekregen.
Tot op de dàg van vaídaag worstelt de stichting. Reinier Post
net nèt problêen van een brug zonder eigenaar, - die niet voor-
kont op de kadasterkaart noch op de provinciale legger'
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HOORNSE BRUGGEN

L. M. van vêl-zen

In een door vaarten en sloten doorsneden gebied als Den Hoorn
en orngeving was het landschap rijkelijk gestoffeerd- net brug-
9en, -heulen en andere wateroveigangen: van de belangrijke
Éoo..=" brug tot een sirnpel-e kwakel aan het eind van de woudse
Iaan.
BrugÍgen, hêuLen, v]onders en kr{takels hraren voor onze voorouders
z""i-b"i.ttgrijk in het leven van alle dag. On deze reden hebbên
we geprobeerd iets meer te weten te konen over cle hrsEorre van
enXáfè Hoornse bruggen. Hiervoor bezochten Lre het archief van
het Hoogheernraadschá-p van Delfland. vooral over de Hoornse brug
kr,ranen intèressante gegevens voor de dag'. Het is dan ook in
hoofdzaak de geschiedlnls van deze brug, waarop in dit artikel
nader zaI worden ingegaan.

De Hoornse brug is ongetwijfeld altijd de belangrijkste brug
van Den Hoorn geweest. Niet alleen lag deze brug over een
belangrijke schà-epvaartroute, naar was zi) ook een onderdeel
van dÉ Éefanqrijxè wegverbinding Delft - Maassluis en de tot
ca. 19oO vrat rninder belangrijke verbinding net het Westland'
De geschiedenis van de Ho-ornèe brug begint in 1602, toen de dam

die gelegen was tussen de Di j kshoornsev,reg en de Tanthofkade
wera -weggegraven. Tot dan toe rnàakte het r"egverkeer gebruik van
de dam 

- àm het ldater over te steken' schepen en vaartul'gen
werden d.m.v. een windas over de dan getrokken' Hoern'el deze
windas tarnelijk groot vtas, kondên toch naar schepen van betrêk-
kelijk kleinJ aflnetingen over de dan worden getrokken. Vooral-
de háogte was beperkt, orndat de schepen onder de wíndas doorge-
haald rnoesten worden.
Het is aan te nemen dat de eerste brug nin of meer vtas aange-
last aan de afrneti-ngen van deze s,chepen en vaartuigen' Toch
ïilxt rr"t aLsof de íieuwe brug, althans voor die tijd' vrij
hoóg was genaakt. In L625 bepalen de hoogheenraden van Dêlf-
laná, dat -d,e doorvaarthoogte van enkele heulen in de vaarroute
van Del-ft op Maassluis té laag is. De heulên vol'doen dan ook
niet aan de daarvoor vastgestelde keur. Het betreft o'a' de
heul van zoutevêen. De hoogheenraden bevelen vervolgens aan,
dat deze heulen verhoogd moàten worden tot tenminste dezelfde
hoogte als de stenen heul "opte Hoorenrr.

Zoals hierboven reeds het vermeld is, waren het slechts betrek-
Xelijk kleine schuiten die de Hoornse brug passeerden' Hêt

".."í 
o.r".wegend zeilschepen die, als ze niet konden zeilen,

soms ook met handkracht werden voortgetrokken. Dit werd anders
toen de stad Delft na jaren van onderhandelen in 1654 toestem-
rning kreeg voor de aanleg van een trekpad langs de vaarroute
.,."i M..=èluis en naar VÍaardingen. Hierdoor verscheen ook dê
trekschuit voor de Hoornse brug. omdat deze schuiten door een
pá"ia vrerden voortgetrokken, was h"! rnogelijk om net veel
'qi"i"t" schuiten te gaan varen.. Daar kwan nog bij dat door de
Éoenernende handel e'' welvaart het personenvervoer steeds be-
iá"qii:k.t werd. Dit had weer tot gevolg, dat nen de trekschuit
Sinó ioorzien van een opbouht, zodat de passagiers ook bij
íiná.r goed weer nog enig confort genoten' Dit alles had ook
tot g"v-o1g, dat een andere categorie schippers de bruggen
passeárde. waren het voorheen in hoofdzaak schippers ult de
àig"r, o.g",ting, nu verschenen er ook schippers ult Vlaardingen
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en Maassluis. zí) hadden belang bii -brede, rnaar vooral. -hoge
ui,rgg"n. Door conitante druk kwaíen áíi zovet ' dat verschillen-
ae Éiuggen verbreed en verhooqd werden'

voor een goêd begr j.p is het nodig, dat wi j 
. 9.tt=t *ul -1i1"-: 

i"-
gaan op de t.a"g fetË 

- ittti"ttiíá= eigen-lijk verantw-oordel i j k
\^/aren voor de bouw en het onderhoud van de bruggen en heulen'
we komen dan terecht bij de ambachten. De meeste bruggen in de

orngev.ing van Den Hoorn waren z'g' ambachtsbruggen ' zoals de

Hoornse brug. of """ 
-"^f"ànt a1 dán niet rnoest bijdragen in de

kosten van een anbachtswerk hing af van het belang, dat-een an-
bacht had bij het Uáiràttenae wérk. Dit prin-cipe wèrd aI gehan-
teerd, toen -rond 1450 de Hoornse vaart Yterd gegraven' De maËe

waarin moest worden 
-Uijq"aragen in de kosten werd bePaald door

de oppervtakte van á" -áuu.fti"n, uitgedrukt in rnorgen ' In het
!"t.i'.r". de Hoornse brug g-ing àet ov;i de hoofdanbachten Èíaas-

land, vlaardingen e"- scfrlpf"iden, . die respectiev-eI i j k. voor
isoo, 25oo en áooo *ótg.tttaien rnoesten bijdragen' -voor 9: "*-
bachten De L]-er en Hond-erdland ltas dit achtereenvolgens 7oo ên

ióo morgentalen. rn totaal ging het dus om 88oo morgentalen'

Duidel,ijk is dat de ambachten zich opgezadeld voelden met dêze

"""""""ía" 
verpt- icntinlen. zij probeàiden er dan ook zo goed-

koop nogel.ijk vanaf iá xotn.n' Iiierdoor kwamen ze uiteraard in
aanvaring rnet de ".nipp"i" 

die, zoals we reeds zagen ' alterlei
.ráorri""í"gen r,rilden àie ae arnbachten veel- 9e1d gingen kosten '
oà-="fripp"ís hadden in deze strijd evenwel een rnachtj'ge bondge-
noot en r^Ie l- het Hoogheenraadschap van Delfland' dat als boezem-

beheerder Inoest .oïg"n voor dè afvoer van het overtollige
áppÀiti"xt"watêr. peí snel-le doorstrominq vta: h^ierbij ênorm

É'éianqrijx en de hoàgheemraden keken dan ook met afgrijzen naar
de insnoerrngen ter plaatse van bruggen en heul.en' -tot soms

*i.ra.. dan dé helft van de oorspronkelijke $/aterbreedte', Daar

i:;;; nog bij dat het hoogheeniaaqs-chap de keur vaststel-de'
ruut.ar, áe anibachtswerken noesten voldoen'

Reeds eerder zagen we dat door actie van de schippers van ver-
schillende bruggen de doorvaart verbeterd was' In L739 !'tas ken-
nel,iik de Hoornse bttg u"tt de beurt' In dat jaar stuurden de

;;;iÉ;";= "à"ïti"r 
I'oi poten"-13" 'lP: weledere Heeren Dvcksra-

ven en Hoogheenraeden^ ian Delflandttt, waarin zí) hun bekLag

deden over "de brugge of heuL' gelegen op Dijckshoorn over het
water genaarnd de Kikkert of Hoornsevaartrr '
ËÏj-i.ráágá;;- over rrÉt feit dat deze bruq te l-aag was' hraardoor

hun vaartulgen vaak vast ki^tanen te zitten' Hierdoor had het
rnelsefw"rX rieel te lijden, $taardoor.er zeffs stenen in de boog

"..á., 
:-o=g"raakt en uitgevallen, hetgeen gevaar. opleverde voor

riituiqen en mensen. Di€ leidde tot een gevaarlijke -en. onhoud-
;:1;-.1ï;.1ï"1- z1l verzochten dan ook ,,seer ootmoedelijck't de

;;;; ;i;t .if".., Íe hersterrên, naar ook de doorvaart mj'nstens
ZZ í""q te maken als 'rde stenen heul over het sel-ve water voor
de KruytÍno1en leggenderr '
Deze brief werd ondertekend door zeventien veer- en marktschip-
Ders, waarvan "t 

.riit niet konden schrijven' Ze tekenden net
àen iruisje (zie hierna) '

Begin september 1r739 stuurde het hoogheemraadschap een af-

=áÉiirt ian de brief aan de ambachtsbewaarders van Maasland'
Vlaardingen en schipl"uiden' Deze gingen onmiddellijk tot actie
;;;;-;; !.r.., oparacht aan drie plaatselijke meesternetse laars
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on rapport uit te brengen over de staat van de Hoornse brug'
voor Máasland vras dit Huibregt van Duyn, voor Vlaardingen Àrend
van Duyn en voor Schipluiden de ook a1s nolenbou$ter bekend
staandJ Leendert van den Bos. Deze drie deskundigen toogden
gezarnenlijk naar de Hoornse brug en reeds eind september r^tas

É,rn ."ppoit gereed. Zii verklaarden daarin dat zi'j de brug:
"Nauwkèirrig irebben gevisiteerd en nagezien, zoo van onderen als
van boven, of er in aen boog van derzelver bru99ê enig manque-
nent ltas door losse of uitgevallen steenen, $taardoor de brugge
in de tijd zoudè kunnen instorten.rl
zij kwarnên eenparig tot de conclusie, dat het enige wat er aan
de brug rnankeeide, waren enkele door schippershake-n en kloeten
veroorjaakte losse voegên en naden. Maar dat l-everde geen enkel
gevaar op en de brug zóu nog jaren dienst kunnen doen' Tenslot-
ie verklàarden ze, dat zij:- nBereyd sijn aI)- het gernelde des-
noods met goede reedenen te defendeeren.rl

ook vroegen de anbachtsber'taarders de mening van êen aantal
veer- ên rnarktschippers uit hun omgêving- Deze nannen voeren
kennelijk met wat iieinere schuiten, want zij verklaarden rrdat
zi) dik-vtils net zeer hoog hraater door de voorsz ' brugge wêI
heÉben gevaaren' rnaar nooj,t bevonden dat dezel-ve te laag was en
altoos gernaakeliik en onbefernrnerd wegens de hoogte daardoor
konden vaaren".
voorts verklaarden zij dat de brug in goede staat etas en het
helernaal niet nodig wás om de brug te verhogen, terwille van aI
die vreemde schippers die net hun I'schuiten' hoog van tent en
dakrr de brug wilden Passeren.
Met hun brièf sloegen deze schippers duideliik tr'íee vlÍegen in
één klap. Zij ileden de rnachtige ambachtsbewaarders een plezier
en haafàen tágelijkertijd uit- naar hun concurrenten' De brief
is gedateerd l- oktober f739 (zíe het fragnent).
Het verweer van de ambachten had kennelijk nogal wat indruk
gemaakt op het hoogheemraadschap, lvant het wordt even stil rond
áe HoornsL brug. Hierbij kwam nog dat het hoogheernraadschap in
L731 d,e souteveense brugrr voor eigen rekening had vernieurtd'
ook dit was een ambachtsbrug' in onderhoud en beheer bij de
anbachten schipluiden en Dorp. Het is heel goed rnogelijk dat de
arnbachten hierln aanlei-ding zagèn om net nieuwe noed trachten
af te konen van hun eeuwenoude verplichtingen ten aanzÍen van
de anbachtswerken. Zij kwarnen nog l^rat sterker te staan, toen
het hoogheernraadschap in 1750 ook het vernieuwen van de schout-
jansheuÍ geheel voor eigen rekening nan. Dit htas.geen ambachts-
Éruq. Ats- onderdeef van het trekpaà naar !íaassluis en Vlaardin-
gen $/as dêze brug in beheer en in onderhoud bij de stad Delft'

De aanleiding voor het hoogheernraadschap ol .he! . 
ver.nierlwen van

deze bruggen zelf te betalen, lag waarschijnlijk - in het feit
dat zi-j Éierdoor eindelijk de kans kregen orn de doorvaart van
deze biuggen een flink stuk breder te naken. Men deed dit niet
om de scÉíppers te gerieven, naar om de doorstrorning ten behoe-
ve van een goede waterafvoer te verbeteren.
Wat de Hoornse bruq betreft slaagden de anbachten erin on tot
1751 de boot af te houden, maar in dat jaar noest er toch v'at
qebeuren.opl]'augustus]-T5Lschrevendeanbachtsbewaarders
í..r Vlaardingen, Maasfand, schipluiden en De Lier aan het
hoogheemraaasóhap, dat de brug voor schippers uit hun eigen
ambáchten nog steeds goed genoeg r'tas. Het waren vooral schip-
pers uit andáre plaatsen die een hogere brug wilden' Zij stel-
àen dat het verhogen van de brug ook een algemeen belang was en



verklaarden voorts bereid te zijn orn de brug te veràoge_n, mits
trái i,ààqh"emraadschap de helft van -de kosten zou betalen' Na

ánig toíwtrekken w"fd d" brug tenslotte verhoogd en de door-

""áit tija"r gemaakt. Het is vrijwel zeker dat deze brug voor-
komt op onderstaande tekening uit 1833'
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De Hoon'rse brug in 1833 (G'A' Den Haag)'

Hierna kwarn Cle Hoornse brug in wat rustiger vaarwater' Nadat in
het rnidden van de vorige eeuw de anbachten $taren opgeheven'
i"urn.r, in 1857 de meeste anbachtsverken in beheer bij .het Hoog-
hàernraadschap van Delfland. Ook de Hoornse brug viel h-ieronder'
In de vorlge eeuhr is de brug nog één- keer vernieuwd' In 1928

icnreet nijkswatersliat, aat- rref rijk de Hoornse brug wilde
;;;;;;";;-'iáneinae: "deze brug, die onseschikt is.voor het
noderne verkeer en zeer ongunstlg is gelegen in het tracé van

;;-;;;-, in tret beJ'ang van- het verkeer te vervangen door een

nieuwe brug van grooÉ"r sterkte en rneerdere breedtetr' Enkelè
ïÀ."" t".d- d" uiug inderdaad aan het rijk overgedragen en

í.trung".t door de huidige brug'
v;;r-áá schippers is dá brug- nu geen probleern meer' Maar door
áË- rrij""r áàielijxse files -is de Hoornse brug nog- s-teêcls wat
,. "i Z""t"n i1 ge-weest, êen zeer bekende brug in Delfland'
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