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INLEIDING

Irêf \zÊrêni.ri nosiêêr 1991-1992 stond in het teken van de heropbouw van

een deel van het kasteel Keenenburg. Vanuit het Museum Het Tramstatlon
is heL opgeLrokken muurwerk, waaronder het zuidwesttorentje ' goed waar

te nemen. rn één Iijn zijn nu drie historische monumenten zichtbaar,
te weten het tramstation, de Keenenburg en de hervormde kerk. De rela-
tie tussen deze drie elementen kan dus ook visueel beleefd worden.

Om ons heen zlen we de bebouwing die we tot ons cultuurhistorische
erfgoed mogen rekenen steeds meer aangetast worden. Er ís sprake van

een erosie van het landschap met zijn elementen uit het verleden. Te-

midden van deze ontwikkeling is heL bijzonder preLt-tg te ontdekken'
dat velen zich plolseling willen inzetren voor een acLíe die juisr de

t- ,-r'-nk-^- \7Ê. êê. historische element beoogt. De Keenenburg is voor

een deel herrezen. Misschien blijft het niet bij het rhans zichtbare
muurwerk. Uir:breidi ng is altijd nogelijk. De HisLorische Vereniging
,'\1rd-qr-.i nirri.icn wir n-:=n móê hli:\/ê. á,-nken Over de nadere jnVuIlingI vrurusL'

van het kastee I terrein .

Hor :Fcelonpn iaa. "^^ ' - ^ - - - I c i n rr c i a : r Hêf F.'r.tl-a1 actiV-i-L.cL oLyurvl, wc1- ssrr YUcu vs!srrrY!rrYrJqq!.

l- ó;j- ê-r ór.rêi.lê On oan Èrroorl l-prrain zi i 1-1 de Ieden werkzaam geweest om

de lokale historie vast te leggen en uit te dragen. De behoefte aan

een stuk automatisering nam ook in onze kring toe. De reg-Lstratie van

-an nrnai on,.l :>nl-rl z.al l-ri nnên nrr.r-q^h i nl rri.lo.YcYcverro \Juu Jrr,ryru-ucr.

met behulp van een computer moeten plaatsvinden. We denken aan genea-
'I ^-: -^È het s traa tnamenonder z oek , bibl iotheek- en archie.f--L\J9tóerle 9sYsvsrl-'

r^ -^^'r -r-atie van vondstmateriaal en de leden- en vrienden-9svcver!r ' 
ue !sYfJLr

adminsLraLie. Sinds korL beschikt de vereniging over eigen apparatuur.

Vanwege de acties voor de herbouw van de Keenenburg heeft Oud-Schip-
I rri rlen rle a Fopl nnan i:rer rraar hi izr',nàar- nnrri nrr^n nndornÓmen Om haAIuE qlYsrvys YLLrr vrJav''

f inanciê']e middelen wat te verruimen. Door de donaties van de 1eden,

de vrienden en de bezoekers van het museumr en een subsidie van

f lOOO - rran dp .Íêrnêêr'l- ó cnhinlridan is hor mooel i-ik ílê ro-maIe acti-vv Y vrrrvvrr ee

viteiLen te bekoscigen. HeL tramstation vraagt echter om een aantal
extra voorzieningen, die meL name het beheer en de expositie van mate-

rialen moeten verbereren. Hiervoor zijn in de komende jaren extra fi-
nanciële acties nodi-q.
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onze hoofdtaak blijft echter de actieve beoefening van de lokale ge-
schiedenis en het uitdraqen van de resultaten in woord en beeld en met
l-.-h'r] n rr:n ta<l-hrr n H.\ê r^ri -i de:r i n haJ- \'êrêr_ . -- --rlgtngslaar
1991-1992 - dat liep van 1 sepcember 1991 tot 31 augustus 1992 - mee

bezig zi jn geweesL, is te lezen in dit jaarverslag. Verder zíyn er en-
kele artikelen opgenomen, waarin aandacht wordt besteed aan "onderdui-
lu arcÍ i n Áa n><l-nri oÀn rrar cnhi nl rriden

Het bestuur dankc een ieder voor de steun en medewerking in het afge-
l..nên 1/êrên ioi nrrqia,er ên hóónf dat de hêr ---^+^r L-t werk vanruPcI vsr Lr.!Yf rrYJ_uu! LL, -rvvrr- !grorry-Lqr I rriY vvvL rrq

^ 
, . 2r _ c ^ L i ^ 1 , . .; á ^ - ^^L in het komende sei zoen weer zal toenemer-.

I NHOUD

I aóêrri.1y I ó.rê. ón Vrienden

) \/arnaÀar innon an urarkhi iacnknmqten

? T.a-i hrrêr êT Anílare aCtiVireiren
4. Publ icalies
5. HeL archieí en de bibljotheek van de Hjstorische Vereniging
6. Museum Her Tramstation Schipl uiden
7 . Het Tramstation Schi pl uj den

9. Restauratie archeologische voor\^/erpen
'l 0. Fietstocht
'l 1. De herbot-lw van het :uidwesttorentje van kasteel Kêenenburg

12. D(. J. de Koning, gereformeerd predikanc le Schipluiden, 1928-1944
1? r^ló^ ên nial- aazian in Ilnáanni il

14. De 1991 Kronjek van Schipluidem
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LEDEN EN VRIENDEN

Het bestuur van de vereniging is a1s volgt samengesteld:

- J. W. Moerman, voorzitter
- O. Spinnewi jn, vice-voorzitter
- H. A. Geerars, secretaris
- W. OI s thoorn, penningmeester

De verschillende acLíviteiten worden door de volgende leden gecoórdi-
neerd:

- Bibl iotheek, O. Spinnewijn
- Genealogie, L. M. Varekamp

- M.i cê.i-dêh^r,,^, D . Jonker

- Restauratie, J.W. Moerman

- Tentoonstel l ingen, A.A. Olsthoorn

De vereniging is verregenwoordi gd in het bestuur van de Scichcing
Tramstation door A. van de Engel ' M.L. ten Horn-van Nispen en A.A.
Ol sthoorn; in de Stichting Herbouw Toren Keenenburg R. Visser-Rotgans;
in het AnjercomiLé door M.L. ten Horn-van Nispen en Ín de lvlonumenten-

commissie door J.W. Moerman. De contacten met de Stichting Westlands

Centrum voor Streekhistorie worden onderhouden door L.M. van Velzen en

O. Spínnewi jn.
--ra '-arani-ihd fêlf m^m^nL^^l a) l azi-n ?3 vrienden en 3 ereVríenden.rrY er 

'

Het aantal leden is met 1 gestegen en het aantal vrienden met 2 ver-
rninderd.

VERGADERINGEN EN WERKB I JEENKOMS TEN

llêf \ ' ê r ê n i n i n rr q i a : r I ipn rzan 1 qenj- pmher 1qq 1 ióF ?l A rrrlref rrS 1992.

De leden hebben zes keer in het Tramstation vergaderd. Een vast punt
bij deze vergaderingen is de behandeling van de b-innengekomen en uit-
gaande post. Hierbij worden de kontak''jen met zusterverenigingen, mu-

sea, de Stichting Streek- en Tu i nbouwhi stor ie westland, heL Anjerco-
mitó, de Federatiemusea etc. besproken. verder worden de door de com-
mi cciêc ]-rah=nÁalÀa nnÁarwarnar l-,aenrakon an nannÁrái hêêrÁ n- 1^h^F^ólttL55Ie=5 rJCirctrlLtel(rE vrrus!ws!pcrr !erl/!vr\urr srr yLvvvLv .uÈ r!ryErrug

f ê.f .r.\ncf êl I i nrr i n hêj- mncêrn worrif ocárialueerd en er wordê. nl annen

.Íê'naàl.f rznnr niar'r.r- f ênl-rróncj- êl l iroc- Hierhi i wordf i rTormatie ver-

kregen over de beschikbaarheid van te exposeren voorwerpen. De biblio-
theekcommissie doet voorslellen betreffende aan te schaffen boeken.
Dit jaar is veel aandacht besreed aan dê akties van de StichLing Her-
opbouw Toren Keenenburg. Om het belang hiervan te kunnen ondersrrepen,
j- 

^^ -j F-+ió rii^an< Taarinni nnod:c ar-hl-arwrarreIs cre e-L9e1l p!e5grlLctL-u u!Ju!rrJ r\v'-r Iy r-r--cuqy qur.Le-wLYL YsLJ-Lcvsrr. tJc

aandacht voor werving van leden en vrienden is in het afgemeen wat op
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áê à.h-êr.'Í-í1nd .ÍarÀakt. Een ander belanori ik ondorwern rran de verqade-v v_YuuL

ringen is de besprekj ng van de monumenten in Schipluiden en eventuele
nn.rr:rzi noorr Têdêrê nl Á^j- q I^rAAr .Íê.Írà\ran r^rnr..l1- á i onr- 1. o urnrÁon

De commissie restauratie komt in principe iedere vrijdagavond bij eI-
kaar. De vri jdagavond wordc ook gebruikt om even bij te pïaten. Dit
i::r iq dnnr zlc rznnr2iller een infOrmele k^qtê1e-lpzjnn .'ohOUden VOOrYL'

nieuwe leden. De commj ssie genealogie werkr meesral op rraandagmiddag.
De bibliotheekcornmissie heefr !.7oen sdagmi dda g haar werkbijeenkomst.

3. LEZINGEN EN ANDERE ACTIVITEITEN

nn q conf ^ml-'or '1 991 is een nieuwsbrief aan de leden en y;i oldon oa-vÈa -

s ruuro .

On 14 qênf êml-rêr I gg 1 waq hej- rnrqênrrr oennond l- or rral orrenhei á rrrn nnan

M.inrlmêniên^^.Í nê da.Í wrarÁ haanrn rlo nrzarh: nÀ i ni nauL uqY uu vvL-.rurtu_\Jrrr\j vdrr eÈvÈrr Ic,-

vensboom voor het bovenlrcht van de deur in de kostersv/oning in 't
woudt. De boom werd overhandigd aan de pre s i den L.-ke rkvoogd van de her-
vormde gemeente door ons lid J. Ham. In het museum werd informatie ge-
geven over type en jaarLal van pijpekoppen, oude munLen en andere bo-
demvondscen. Hiervoor was veel belangstelling.
^^ ?q ^L+^h^r 1oo' iS Samen met de StiCl- j-i no Herhorrw -oren Kccna^hrrr.'
êên lê7in.r \tê"r2.\r.1à nrrar rla hoharru,i hd ón l-\óL'^hi na rr:n haí- lz:^-^^r ----vcrzurvu rLrvJwrrrlJ .r9 !o" _re- ^c15Lss I r\cE-

n^hr-.r*- ^^^- c.-^- D.,t| ên rAí-.rr.êq M^órm,tn. Er WaI.en ZO'n ne.Íên+-io ho_vquYusr zv rr lreYLr-LrY rL
'I rna<l- ol I anÁar

ón aÁ rêh- r^ri 1qo? hield de heer K. Bos.-hma \zoírr ónoê\/ê-r vi -i Ferder-vvvL vrrYr

I in l-.al 5h--!1r 'r ^FÁ-Ê óêr 1ê-i 
^^ "DUitSe orde in Maasland".

\/^^r q irrni lqOt anl-rri nnan áo rrri óhÁón óóh enani:la rrifnnÁi^ihd rr^^rsqrr rlJsutqrs uf urruuf vf 1ly vuu!

het bezoeken van de rentoonsrelling "Schepen en Schippers in Midden-
DelÍland". Deze bijeenkomst \.rerd niet druk bezocht, maar was we1 erg
geze1lig.

.\-?ó Í,^^-?; r- Ló, r r^1 M^^-f :- ,?^-,^r^de ook in dÍt seizoen weer een
aantal lezingen, te weten:

- p K \/r^rrs'êndi l Áa MrreÁ i iL 1? narraml-rar 1aa 1 nnÁarurarn.

"Historie en Landschap van Midden-De1fland".
- I{nni nkl i-iko Máà+c-h--^j; .,^^- mrrinr-,a,,,., on Dt:nt-1zrrnÁa rFÁot.jnaJ vuv! us, q-uerrrr9

WestIand, 14 november 1991, onderwerp: "KIooster, buitenplaacs en
tuinbouwgebied Sion ".

- Prot. Chr. Ouderenbond Maassluis, 14 januari 1992, onderwerp:
"Het vervoer over vaarten en vlieten".

- Sch i pper svrouwen RotLerdam, 17 maarc 1992, onderwerp: "Historíe en

Landschap van Midden-De 1f 1and "

- Hi storische Vereniging Maassluis, 9 april 1992, onderwerp: "Het
adel l i.-ike h ri q Kêê-ê.hrr i in \ov'nnqr5 ".



-HistorischeVerenigingMaassluis,9aprill992,onderwerp:"Het
adellijke huis Keenenburg en zijn bewoners" '

L.M. Van Velzen werkte mee aan een expositie over de R.K. Parochie te

Den Hoorn in de Hoornbloem, mei- 1992, bii gelegenheid van het 75-jarig
bestaan van deze Parochie -

J.W. Moerman werd door de westlandse omroep stichting voor de camera

geïnterviewd over de betekenis van de scheepvaart voor Schipluiden.

PUBLICATIES

M.Í,. ten Horn van Nispen schïeef de tekst voor de syllabus "schepen en

schippers. Vervoer te water in Delfland", die mei 1992 uitkwam' Zil
verzorgde ook de lay-ouc voor d.ic boekwerkje, dat de gelijknamige ex-

positie over de regionale binnenvaart in het Museum Het Tramstation

begeleidde.
Dêzelfde auteur schreef ook het artikel "De Westlandsche Stoomtramweg

Maatschappij". In: Erfgoed van Industrie en Techniek, jS. 1 (1992) ,

nr.2 (juni)' blz. 42-53.

A.A. Olsthoorn verzorgl een "Museumrubriek" in de Mi dden-De l fkrant .

waarin hij ook regelmatig aandacht besteedt aan de exposities in het

Museum Het Tramstation. In de Midden-De l fkrant , nr. -7 1 (oktober 1991),

blz 19 en 20, staat van hem een artikel over "Grenspalen in Midden-

oelfland".
In "De Schip-Hoorn" verschenen bijdragen van A.A. Olsthoorn, O. Spin-

newijn en R. Visser-Rotgans over gebeurtenissen op streekhistorísch
gebied.

HET ARCHIEF EN DE BIBLIOTHEEK VAN DE HISTORISCHE VERENIGING

vanaf de oprichting in 1970, nu dus ruim cwintig jaar Lerug, heeft men

ê- n^Ar o^streerd een .Í/-\êd .rê.i^.-'rmênf êerd archief op te bouwen meL rn-
L Y "! ! I

formacie over aLfe aspeccen betrefíende onze woonomgeving en haar be-

woners vanaf het grijs verleden tot het heden. ondanks het feit dat

die informatie slechts betrekking heeft op een naar verhouding klein
*^r ^^---.i -^r-^ -^1' ]- ^,^r^n^óh hl i iL+ hêf f .r.h i êdêr aa:r rtêórgeDleo IIIeL d9!d-L-Lse Íle d('rrLeL9r\Jrr!rsrr r urrJI\L

mogelijk het archief met talloze stukken uit te breiden, waarvan dan

mededelinq wordt gedaan in de jaarverslagen. Alvorens hier toe over te
gaan, eerst nog wat informatie omtrent de opbouw van het archief ' In
hêf iêar\/êrsl aq 1989/90 is a1 eens ingegaan op de indeling en de num-

mering van de rubríeken. Daaruit blijkt dat de afdeling met zuiver

streekgebonden materiaal wordt voorafgegaan door een meer algemeen

gerichte rubriek, waarvan de nummering op de stukken sceeds voorafge-
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.Íran \ró-ílf door e.-n hoof dletter A. Deze col 1êí-1-ie- rii,- nA^r 1'art.\,'ír in.tvLrrLvuvrrrY

tot het ve1 d víah ze zou kunnen bestrijken toch bescheiden is gehouden,
js meer in her brjzonder toegespi rsL op de ondersreuning van het werk
van onze actieve leden. Ze omvat, behalve handleidÍngen bij allerlei
acriviteiten, ook meer algemene overzichten van de geschiedenis van
h^- h,-:^id^ r.ró---\1-.1erl and voor zover djo oeschi a,.l-nr c F^ In^^ ..^h .i-u _ r lwIJ varr Lte

gebeurLeni ssen in onze omgeving beïnvloed hebben.
-\ê -ênnómdê he-Álajdinoen zi in h i ir.'oorl,rpal ri crpri.-hl- ^n :rnhantnaio onu YsL rr|L e-v

archeologisch opgravi ngswerk, maar daarLoe behoort ook het dateren van
vondsten. Voor dit laatste omvat de collectie beschrijvingen van aar-
dewerk donr do Ii idan haan n:r<l- rzorh:rÁêl ihftêh arzar niinar.-..a-.- ,-À._-t en plJpe-
koppen / glas, bouwmerhoden, erc. I wanL mec deze specialismen kan men

vaak redelj jk nauwkeurig de darum ,.,an herkomst inscharLen.
Andere handel ingen richten zich op restauratieLechniek, op monumenLen-
zargt maar ook op expositietechnieken, wanL mer onze museale act'i vi-
teiten w11len we naar buiten uiteraard ook ons beste beentie voor-

nê n-êê- A .rêrnênó n ^ s c h i e d k 1] n d i cr e ondorwe ir-hFar zich Áa rrnr-q-P!r, !r uy

ming van onze gewesten, politiek, sociologisch en kerkelijk. Tevens
vindt U hier een informatie over streekhistorisch werk in gebieden
vr'elke net buiten onze regio vallen, maar waarvan de kennis voor ons
zeker interessant is. .. ... , . ,',

' ""g)@ ;à, ' ;:: 
":';.':'iii:il':

aiaoo.tz.7a,.,*7u.".-i-W:1,,)u;;'|oy'.-

-- ,elrff)ào'':"'"1ig'1i
. ./,ra ÍZ-n" áhtwrcz+'za.r-'-/1atà ':; "'' i]''':l

/^-"*,',/"laZ',L*-z àz*Jtá' :'',:'.... .' f-i, l'

'-*,ii;íffif?*rtr ' 'ii

U/t7er'z,ire ???d42/?42//yrt :
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Tenslotte vindt u in de rubriek onder A een varia aan interessante on-

derwerpen, zoaLs verhandelingen oveÏ uithangborden en uithangtekens''

merktekens,molenbouw,etc.OfschoononzeA-afdelingdusvooralge-
richt is op informatie ten behoeve van de activiteiten die de vereni-

ging bezig houden, kunnen natuurlijk ook vrienden' op zoek naar ach-

tergrondinformatie, hier terecht - Onze enige restrictie is dat we in

deze rubriek geen volledigheid nastreven'
Tot zover deze sleutel naar gebruik van het archief. Bij een volgende

gelegenheid za1 het streekgebonden materiaal aan de beurt komen' waar-

voor U overlgens roch wel de weg naar "Het Tramstation" gaat weten te

vinden I

Ter afsluiting nu de greep uit de níeuwe aanwinsten voor ons archief

verkregen tijdens hêt afgelopen verenigings jaar, kortom de oorspron-

kelijke opzet van deze Paragraaf.
Een bloemlezing, want aIles is te veel. Toegevoegd werden vijfendertig
gerubriceerde aanwinsten- A1 Iereerst dan "Dat is goud" t een dun maar

wel opvallende boekje met "Gouden" omslag' Het is geschreven door Ma-

nita Koop en betreft feitelijk een woordenboek voor de typisch West-

landse tuinbouwtaaf naar A.B.N. In ieder min of meer gesloten gemeen-

schapgroeiteeneigenkarakteristiektaaLgebruik.In''Schiplap''(=
Schipluiden) weet iedereen wat "een bakkie doen" (= koffiedrinken op

min of meer vaste tijden) betekent en dat dat heel wat anders is dan

een "bakkie op hebben', (= is wat te diep in het glaasje gekeken heb-

ben). Als de tuinder ',weegt,' dan is hj- j vermoedelijk niet bezig met

het gewicht van z.i jn tomaten te bepalen, maar ' 't is alweer een ver-

leden tijd, dan duwde hij, lopend langs de kade, met een vaarboom zaJn

schuit vooruit. De vaarboom stak in 't "weeggat" op de achterplecht

van de boot. Een "veegvarken"en "vuilblik" is synoniem voor een stof-

ferenblik;alsjongelui'.schinke]en''bijdeValbrug,danhangenze
daar \dat rond, etc.
Iets heel anders is het huishoudboekje van Cornelis de Jonge van Elle-

meet. Ooit schreef Jan Romein, de veel gelezen historicus, dat het

huishoudboekje van een spinster in de 16e eeuw, nu z'n ge\dj-cht in goud

waard zou zLln voor de historicus ' \dant de spinsters in die tijd

schreven niet. De zeer vermogend.e jonkheer beschreef zijn goud' rond

het jaar 1700. Hij was afkomstig uit Zierikzee en erfde van ziin vader

de titel ',soon van Hodenpij1" en ook de rechten van de ambachtsheer-

lijkheid schipLuiden. Hij bracht 't tot ontvanger -Generaa 1 der ver-

enigde Nederlanden. Meer bijzonderheden over zijn regentenhu i shoudi ng ,

waarin beslist niet op een dubbeltje werd gekeken, vrndt U onder D 8 in

het archief.
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Als voorbeelden voor het "A" archief de drie volgende aanwinsten:

"Holland in de l3e eeuw", de tijd van Floris V' Het boek gaat in op

een historisch-geografische terugblik, maar probeert ook het dagelijks
I erren in r!ie ti id re hcqr-hri irrpn - nêt alê h,'h dêl ^Í7Àn 

Fl^r1S V/ Euro-

^^^- nazi on l- nnh :l êên l-rpl:nori ik man - '--: :-' -i^ -^Ài-at'Y!f Jrr JY L svclrccrrr \rs rrvuf YL qulr

rtrnhf zi in nnlir-iek- ziin reizen en de ',i;?ê rrràAr/-\n do-c nenSen ZiChrL )1. Evr -rJr! !s!-urr

van het zegelrecht bedienen. De tweede uitgave is welhaast een ver-
lengstuk van genoemd boek. Het is een verslag van een symposium "HoI-
land in wording", Holland tussen 1100 en 1300 gaat nog wat dieper in
op de materie, maar kende ook een voordracht welke zich bezig hield
met de vraag naar de waarheid van het verhaal als zouden de Hollandse

rri r rta nri nc --- '^!'r-nr.êl i noen zi ir van de heersers
9rdvE.r y!!r-r vclrl ,fl(:lu-LLalLre I'LYvrr -!J-r vqrr !

van Troje.
Van qeheeL andere aard is de doctoraal scriprie van mevr- E-L- van

Olst. In een tweedelig werk van meer dan 1500 bladzijden, de omvang-

ri itz<ro cr-rjnrio nÓiI ih \rê.têr't^,.4 6^cnhrê\iê. - is her I cvenSwerk vanI rJ.!J-- Jv!rI-!re

de Friese onderwijzer KIaas Uilkema, persklaar gemaakL. Uilkema heeft
tussen l9l4 en 1939 honderden boerderijen uit het hele land uitvoerig
heqchrerren - comol ee- -^'-'.'1.^ 'r'i ^^ l'\^ ,r.'+^LóÉi F^ê- Di CnieÏ. SWef k,

---..---JL lllcL llcluw^cu!tYs YgLr' !r\

want dergel ijke scudies moesten in 1914 nog van de grond komen en dus

is het boek "Uílkema, een Historische Boerderij Onderzoek tussen 1914-

1q?A,' rr_en hi iznn;er hp'1 .=no Een zestal qnhi nl.ri donca l.rne-deri 'icn k''nf!qL!Y . lurt uurrrY! ururr'

U er ook in beschreven vinden.

^-- 
I i,-i -^r?v rF^n Ê^Éh ttarzara{a l. s?êê nrrhl i r-:f ies- die lriuns I Lo, me\, .L . -Lell r.---.r l,LlrJl--LLo

n1--F- i - rr^- --at-.i -f kreoen - Tn hêr ti id.r-l^r'i Ff ÍFrco'oêíl Van fndus-|,-LaaLr ^!sYs'r

trie en Techniek" qaaL ze uitvoeríg in op de geschiedenis van de

I^1.S.M. en slaat daarbij Schipluiden niet over. Verder schreef ze een

nal laaaÁi-+^át- ."Íêl-irald. "4OO nnO iààï M^ej- q.hanni i er Techniakrr mê1-uvr ruYsu-v L rlqq Lrurruyy!

als ondertitel "Van vuur steencuf tuur naar inf ormat iemaalschappi j " , een

beknopt overzicht van de ontwikkê1ing gedurende een we1 zeer lange pe-

r iode .

Echt Schjpluidense weLenswaardigheden vindt U in het boekje "Honderd
i:rr careFcrrmccrde kerk in Schinlrririen"' maar dat vindt U ook in de

genealogische aanwinslen betreffende de families a1s Arkesteyn, Van

der Drift en Van Marrewijk. Verder twee handleidÍlqen ' de een leert hoe

romeins aarde\derk te determineren, de ander iroe \^/e resuftaten van

drukprocedé's kunnen herkennen, bi jvoorbeeld of we te maken hebben met

echte houtsneden, litho' s , enz .

DeIft als grote buur en oude scad is uíteraard ook geregeld goed voor
aanvullingen op informarie uit het verleden. "De Delftse rederijkers -
Idi i ranen oenerrr:ht-" is ook verweven met onze Hubert Kornelisz. Poot.
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fn de serie "De Stad Delft" is' gekoppeld aan een tentoonstelling over
hetzelfde onderwerp, een volgend deel verschenen, getiteld: "cultuur
en maatschappijvan I813 tot 1914" ' honderd jaar betrekkelíjk recente
Delftse geschiedenis.
Tenslotte bieden vele jaarboeken van historische verenigingen in onze
n.nrrarziro rraek i nteressanle infOrmatie. Tk r.^êm êr êên náar: Delfiavr"Y ! v a LrY

Batavorum. Vlaardingen, Rijswijk, Maassluis, Genootschap Oud-Westland,
ól-^ ,-li a iaÀar i::r'-^- -^-' "-"zaraà oon <rrrkiê nl:al- ê.-Ía-.rn-Jqu! ,\arrr zrerr' 9\Js\] vs! avl Yu !u^JL yraqLJYL!Jrr

den historie te beschri iven.

Tot zover het overzicht van nieuwe aanwinsten. Heeft U vragen of wilt
ti intórmêtie werkri i.'ên ^\'êr nn'-ia-warnan r!ia nr do t.r^a 1i rrrr6n Van de-JYrrr vvur

--r^^ r7^e^hi-inn nrrd-cnhinl,.iÁênÍ haj- :rr-h jar iq pr ook Voor Uflr 5(-lr.L !YtrrY vuu r!rt!-uLvrusrt

en de medewerkers zijn bereid U daarbij te assisteren. Ten overvfoede
misschien nog de volgende opmerking: mocht U over stukken beschikken,
waarvan U denkt, dat zou wef wat voor dat archief kunnen zijn, dan

komr heL beter tot zijn rechc en gaat niec verloren, wij zullen die in
dank aanvaarden of in bruikleen opnemen. Waar denken we dan aan? Om

maar wat te noemen, oude stukken, akten, aankondigen, foco's, kaarten,
-r --s hi i êó' hê?óêk aa' het archief in het "Tramsta-uLaoY LUL zfs,rJ ptJ

tion".

n cni nnovli in

MUSEUM HET TRAMSTATION SCHIPLUIDEN

I'an I a rrrah l i 1:

Ruim drie jaar functioneert het voormalig Tramstation van de W.S.M. nu

a1s museum. In deze periode is het duídelijk geworden dat er van de

kant rran het nubl iek ^-- -"r*^ L^1^---+-1I inn haqfa:f 17óór de aCtivi-rrve vJ!rruJ! rJsrqrrYrLcrrf i-Y !uJLu*L vvv!

teiten, die in het rnuseum worden ontvííkke1d en voor de tentoonstellin-
Àia ar uraráan nohnrrdan n::rhi i ie nok rrafrlekon daf -^-- *^^"

9 Err I Yevlu.\Lrr I

bezoekers uit de regio de drempel passeren dan inwoners van de eigen
gemeente. Dit is een veel voorkomend verschijnsel. Men gaat wel naar
êên \/êrrê hêstêmÍrino nm hi i-nndera dinoen fa ziar m^^r êên tentoon-errrqL,+rrY

^!^11: À^ ^i.Íên do'rr wnrdf dikwiils vêroêtên - Toch is het zosLcr r-Lrrlj etYqrl usur wuluL ar wur YlLLlr

dat bij bepaalde bijzondere activiteiten in het museum de eigen 9e-
meentenaren in een behoorlijk aantal komen opdagen. Wij denken bij
rrnnv\aal rl aar Rnni nrri nn^d:n F.an ornof "- ^ het mUSeUmo4-r -\vrrt YfrrrrEuqY YrvvL uEsr

rrnnr oel'nterecseerdcn fnorrankal i-ik r.êden Van de HiscoriSche Vereni-v vv! Yrrrrrr

.ri ncr r^raran met d rlrhcl ê hêzêl-f i.o aanwezjo \/clclr ronrileiílinoen. BoVen-
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dien was er gelegenheid om in de gezeIlige keuken van het museum een
av=riahil--êr J-ê drinken. Dit laatste om de sfeer van Koninginnedag
qunstig te beïnvloeden. Voor vele Schipluidenaren was deze dag aanlei-
árnn o* - mogelijk voor de eersLe keer - het museum te bezoeken, de

Lentoonstel ling te gaan zien en eventueel ook de rest van het gebouw

te bezichtigen. Van een aantal bezoekers konden we de uitspraak nore-
rcn riaf men bi j ppn rrnl nanda j-onfnore-c] 1 i.d ?^kêY j-êr".Í ZOU kOmen.l Lrrr vvrYrrru!

ook bij de verschillende fasen in de realisering van de "de herbouw

toren Keenenburg" werd het museum enkele malen ingeschakeld. In de to-
taliteit kunnen we constateren dat het museum voor steeds meer gemeen-

tenaren een funccie gaat vervulfen.

u^! r-^1,-^^* ^- l^ ].^*ncL Ucllec! cL. uc Uc-,,ann1ng

r .-^-r_ L^L^^_-r d^^r á- ql- i r_hi-i n.Í Museum hetl-(Jdl5 Ue^cllc.l wrJll]L uL rvrrlrrrY

Tramstation en de HístorÍsche Vereninging Oud-Schipl uiden. De stich-
ring stelde zich aanvankelijk tot taak het museum van de grond te
krijgen. Hiertoe \derden acties ondernomen om de binnen-restauratie en

-la inri^ht- ind rrrn hoJ- rrahr'rrr^r mnoel iik l- É *-'--- : "^-rên herl-i i-LL"rLrr:y YcpvJw r"uYU-rJr\ LÉ I'rd^crr. DaoL'L.) 
'!u-r J

\/ên ên narricul ieren in Áa arm u^l- ^'1^a ^^L^r"' '^-ak ZO COtcu r e LU

de verbeelding van vooral de Schipluidenaren, dat van alle kanten en-
rhnnqiàqf $rard -:'erê^^t êr.à n:-k -i i àazc. r"adawarki no kon het VOOfma-YU uqYev!v

l;dê -ràmc1-:- jnn r^rnrrian nmrrarrnrmÁ f n- nl -ren de feS-rr9c -ra1ll5 vrttYsvv!rL'u Lv- yrocrL5srr J^ r"ursulrt. rg

taurarie voltooid was, werd het praktische beheer overgedragen aan de

uicl_^ricnha \/oraninina no Cl- ir-hf inrr j-r:d onirrzinq naer de :r-hrerorn_drYr,'Y. rrrrY4rrrr

r-__.,.i r_ !r^f ^-L an hi i r.rcl.nn-i ikê acties of(Jrrr vctrr c,tctcl I t.rlL 1lËr- gelrEYi- Ls usgererusrr !srqrrYrf Jr\s

evenementên init iatieven te ontplooien.
De ieden van de Historische Vereniging zorgen voor de plannen, het sa-
mensLellen en organi seren van wi sselende tentoonstellingen. Ook het
bemannen van het museum t.i jdens de uren van openstelling wordt door
rrri iwi I I i oers van rje rrercn i oi -o rrcrri r:ht. Wanneer ik in dit verbandvrrJwr

het goed Nederlandse woord "bemannen" gebrujk. dan bedoel ik daarbi j
uiteraard zowef vrouwen a1s mannen. De tegenwooïdig wel aan bod komen-

de term "bemensing" kan ik niet uit m'n balpen krijgen.
Êan crnnl. áánl-^l rrren wordt door de leden van de Historische Vereni-
ni-.r:an hêf mr.eê'rÍ oewi id- Klein onderhoud wordt door enkele doe-het-
zr,1 F-l arta'. rrar*i r-rr- ^,,^-- r - r^^^-- t a^ ,,aa-.zi ani nrron di a h-o1 f UnCriO-lsPaaruË v vv! ztslrtrtYE

neren van het museum ten goede komen. Het schoonhouden van het gebouw

wordt eveneens door de leden verzorgd. Verder js men aanwezig om het
mt,qo.rm j- ê rtnênên Áa rze-w:rmi níï f ê r.p6o'an 17rá.Íê_ rr,rn heZOekef S te!v rv:e!!r'r

beantwoorden en uitleg te geven. Ook blijkt sreeds meer dat het vaak

gewenst is om als klankbord te dienen voor bezoekers. die aIlerlei we-

tenqwaarrii oheden aandraoen over het onclerwe-: Van dê exoositie. H]-ef-Ls"-wuqrvrYlrLvurr qqlu I qYgrr



hi i knmon de qómq nakkende verhêlen of historische feiten aan hetp! J

licht, die de moeite waard zijn om genoteerd en later uitgewerkt te
\,vorden. Door dit vrijwilligerswerk is het mogelijk om met geringe fi-
nanciële middelen, waarover beschikt kan worden, de opzet van het mu-

seum toch grotendeels \daar te maken. Het feit dat het aantal actieve

leden van d.e Historische Vereniging de laatste tijd i-s toegenomen'

vormt hierbij een belangrijk geg'even-

De exposities

In de loop van het verslagjaar 1991-', 92 werden er drie exposities ver-
zorgd. De eerste was ,'Met karn en pers". Hier werd een inzicht gegeven

in de manrer \daarop in vroeger tijden op de boerderi;en de melk werd

verwerKt fot oorer en kaas. Diverse gereedschappen en installaties die

hlerbij a1s hulpmiddel dienden, waren aanwezig om het proces te ver-
duidelijken. om de sfeer van het platteland te accentueren \^/aren te-
vens verschillende schildersrukjes van oude boerderijen ten toon ge-

steld, waaronder vooral werk van de Delftse schilder Jan Heestêrman'

Het tweede onderwerp r,ías "Nostalgi-e in energie". Het materiaaf van de-

ze expositie gaf een beeld van de ontwikkeling van hel gebruik van gas

en elektriciteit. Het Nutsbedrijf westland stelde de eigen museumcol-

lectre ter beschikking. Bovendien was de conservator bereid om een

keuze uit de voorwerpen te maken en de tentoonstelling op eên verant-
\^7ór\rÁÉ: r^ri -i ze i n te ri chten. Een groot aanta l ge ínt ere s seerden in d i t

^nÁêrwê-n ha - nr.h l- het museum.



Het vol gende thema was "schepen en schíppers"- Allerlei zaken. die met

de kleine binnenvaart te maken hadden in de periode 1880-1940 werden

bij elkaar gebracht. Daar Schipluiden vroeger een echt schippersdorp
was, werden ujt de eigen omgeving vele interessante voorwerpen aange-

dragen en jn b-ruikleen gegeven. Daardoor kon een tentoonstelling onL-

^r---..,--ri ^ -r--r^,..-- i-^^F,. jmri rrnor de eioen lOkale SitU-Sfaan Waar.}li eell 9I(.)Lc PrcrdL5 war rrrYc!

arje, verschj llende modellen van schepen, dje in onze gemeente hun ba-

sis hadden. konden in de vitrines worden opgesteld. Maar ook buiten
schipluiden bleek rnen bereld om aan deze expositie mee te werken door

het beschikbaar stellen van originele historische gegevens, afbeeldin-
gen, mode11en, enzovoort.
Het eerste onderwerp voor het seizoen 1992-'93 is "Molens in en om

schipluiden". Hieraan wordt gewerkt door de tentoonstellings-commis-
sie. In Schi-pluiden was niet a11een een korenmolen; er waren ook in-
dustrie-molens. Bovendien een flink aantal poldermolens, die het land

en de bewoners voor té hoog water moesten behoeden. Naar onze mening

is het opnieuw een thema dat relaties heeft met vele .inwoners van onze

gemeente.
De openingstijden van het museum zrln nog steeds elke woensdag en za-

cerdag van 14.00 tot 16.00 uur. Voor groepen zoals schol en, verenigin-

9en, families. enzovoorts zi jn voor ande-re tj jden afspraken te reqe-
1 ^-

Dive r s en

In het vorig jaarverslag werd gesproken over de verlichting in het mu-

seum, die in verschillende ruimten te wensen overli,et. Daardoor was

het moeilijk om in de avonduren voldoende zicht te hebben op de uitge-
stalde voorwerpen. we kunnen nu zeggen dat er op korte termijn voor-

zienjngen worden getroffen om verbetering te brengen in deze situatje.
Voor ande-re wensen die vorig jaar werden genoteerd, is nog geen posr-
r.r ^,.^ r^^-r i^^ ^-i?^hden. Het aanschaffen van panelen bli jft dus op deLrevs as9srrrrY Ysvvrr

verlanglijst staan. De financien zj jn het grootste probleem'

In het streven van de museum-commissie om een collectie bij elkaar te
brengen van kleine persoonli jke voorwerpen die door de bevolking van

Sr-hi nl ririan ir het verl eden werden gebruikt of bij zjch werden gedra-

9en, is nog niet veel voortgang gekomen- Deze collectie zou gevormd

moeten worden door schenkingen van particulieren en eventuele aanko-

pen.Het is zeker zinvol a1s dergelijke voorwerpen bij elkaar worden

gebracht en vervolgens toegankeli jk worden gemaakt voor iedere belang-

stellende. Het is tenslotte de taak van een plaatselijk museum om

zulke zaken voor de toekomst te bewaren. In andere lokale musea tn
onze omgevi ng ziln schenkingen, die met de historie van de eigen woon-
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plaats te maken hebben, een regelmatig terugkerend verschijnsel. Daar

kan een speciale vitrine worden ingericht, die inzicht geeft in dè

levensgewoonten van hen die vóór ons leefden- Voor een dergelijke ver-
zarneling bestaat overal, veel belangstelling. Hopelijk zaI het mogelijk

zijn om ook in ons museum zo,n vitrine in te richten. De medewerking

van de inwoners van de gemeente is daarbij noodzakelijk'
voor het andere verzamefthema dat vorig jaar werd genoemd, namelijk

voorv/erpen die in het verleden op de boerderi; gebruikt werden om vee

te behandelen, dat ziek of gebrekkig was, zijn enkele schenkingen bin-
nengekomen, waaronder een laatmes - Zo'n faatmes werd in combinatie net

een laathout, gebruikt om dieren die iets mankeerden ader te laten'
Een bescheiden begrn, dat roept om aanvullingen. Op diverse boerderij-
en zulfen op zolders of in kasten nog vele niet meer gebruikte voor-

werpen zijn, die daar niet gemlst zouden \dorden. In het musêum zouden

ze een waardevolle uitbreiding betekenen voor deze verzameling'

A. A. oI sthoorn

7. HET TRA,N4STATION SCHIPLUIDEN

onder de bezielende leiding vam L.M. van Velzen werden verhogingen op

de zolder aangebracht ten behoeve van het fotoarchief. De foto's zijn
beter bereikbaar geworden en bovendien is er ruimte gecreëerd voor

kleine .[oco's. Hopel i jk zijn komend jaar de bi jbehorende gordi jnen

gereed.
Door het Nutsbedrijf Westland werden t\dee isolatoren op de buitenmuur

boven de wachtkamer aangebracht, op de plaats waar deze i solatoren

oorspronkeli jk zaten. Dit in verband met de tenLoonstelling "Nostalgie
en Energie "
samen met A.A. olsthoorn werd er 28 novemeber 1991 een bezoek gebracht

aan studio Henk de Bruijn Display systems te Leiden. Hier hebben we

onze wensen ten aanzien van tentoonstellingspanelen kenbaar gemaakt.

De toegezegde offerte is, ook na diverse telefoontjes, nog steeds niet
]rinnen. De conclusie dat we niet interessant genoeg zijn, lijkt ge-

rechtvaardigd.
Moei lijkheden met de grondwaterpomp in de kelder werden definjtief op-

gelost door het plaatsen van een nleuwe pomp door medewerkers van de

heer Kroon van OPenbare Werken.

rijdens de zomermaanden zijn in opdracht van openbare werken de onder-
Ánrnat < rr:n 6o r:man i n ha- mrrqor-rr oesch j 1derd.u(J![Jer.

Bij een hevige zomerse regenbui raakte de dakgoot bij de wachtkamer

\/êrq-.\-l- on liên .\\/eï. Een opLettende buurman waarschuwde de voorzjt-



ter, die een balletie
alleen d.e voorzitter oP

Lekkagebijdekilgootbovendevergaderzaa]werdafdoendeverholpen
door de heer Schenkevefd van openbare werken'

Boven bij de trap en in de keuken werden brandb l usapparaten geplaatst '

Bovendien werd .in verband. met brandpreventie, een brievenkast achter

de brievenbus aangebracht.
Helaaswerdoverdeslechteverlichtingindeverschillendevertrekken
alleen nog maar gepraat met de betrokkenen.
Voor het komende jaar hopen we de prettige samenwerkinq met de heer

Kroon en zijn medewerkers weer voort te kunnen zetten'

D. R. Jonker

GENEALOG I E

ookditjaarisdecommissiebezíggeweestmethetbevolkingsregaster
en burgerlijke stand van de gemeente Schipluiden' Helaas kan de heer

J, Bestman om ge z ondhe ids redenen niet meer meewerken' De gegevens urt

de bevolkingsregister van Schipluiden zijn grotendeels genoteerd' Van-

aflS52zijndegemeentenHodenpijlensíntMaartensrechtbijdege-
meente Schipluiden gekomen. De registers moeten nog worden bewerkt'

zod,aL ze grenakkelijk toegankelijk worden en men ze in "Het Tramsta-

tion" kan inzien.
Uit deze gegevens kunnen we de migratie van de bevolking vaststellen'
we ontdekken wie de stamvaders van "schipluidense familienamen" zijn
en wanneer zij in de gemeente Schipluiden zijn komen wonen' ook kan

men nagaan welke families er op de boerderijen wonen' Hieruit blijkt
dat sommige boerderijen al meer dan honderd jaar door een zelfde fami-

1ie beheerd worden. Door het bevo 1kj-ngsregi ster weten we ook dat de

bebouwing aan het dorp Schipluiden in de vorige eeuw vrii stabiel is
gebleven. De kom van het dorp was toen de Dorpsstraat en de Vlaarding-

sekade. De bebouwrng van de Dorpsstraat was van de pastorie van de

hervormde kerk tot ongeveer de Paardebrug; de Vlaardingsekade \das tot

ongeveer honderd meter voorbij deze brug bebouwd' Aan de Singel vond

*ur] an het begin van de vorige eeuw een enkele boerderii en een bos-

wachterswoníng. De Keenenburgweg was een landweggetje'

Voor de tentoons te I I ingf "Schepen en schippers" is er een lijst samen-

gesteld van schíppers en scheepmakers die van 1812 tot 1920 in Schip-

luiden woonden. Bij de schippers stond er ook vaak bij wat zij ver-
voerden. zo waren er onder andere zand.- | melk- en spoelingschippers '

- 14 -
uit de dakgoot viste. Het lukte de buurman niet
de ladder te krijgen' maar achteraf ook nog op
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TotnadeT\deedeWereldoorloghebbenerschippersinSchip]uidenge-
woond, maar omdat de vrachtauto's dit werk hebben overgenomen' is de

kleine binnenvaart grotendeei-s veÏdwenen en wonen er in Schipluiden

geen mensen meer die schipper van beroep ziin'
ookiserinSchlpLuideneeuwenlangeenscheepmakerijge\deest.Deze
was gevestigd op de plaats waar nu het garagebedrijf Langstraat aan de

Gaagweg is. Toen de scheepmaker A'Blesgraaf in 1884 stierf werd de

scheepmakerij opgeheven en vertrokken de scheepmakers uit Schipluiden'

De meesten gingen naar Vlaardingen, waar zij hun vak weer konden uit-

oefenen.
De commíssie heeft dit jaar ook genealoqtische vragen beantwoord' onder

andere een vraag van iemand, die op zoek was naar de natuurlijke vader

van een van zlln voorouders' Bij zíjn geboorte werd alleen de ongehuw-

demoedervermeld.Doordegegevensvanburgerlijkestandenbevo]-
kingsregrster te combineren en analyseren kon men achter de vermoede-

lijke vader komen. Da.- zij niet trouwden toen zijn moeder in verwach-

ting was, komt waarschijnlijk omdat zij protestant en hij rooms-ka-

tholiek was. A1s de vrouw later weer in verwachting is' is zij rooms-

katholiek geworden en zijn ze we1 getrouwd'

L. M. Varekamp
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RESTAURATIE ARCHEOLOGISCHE VOORWERPEN

De vele opgravingen waarbil de vereniging actief is geweest ' leverde

aan nrnl.e hoeveelheid. vondsten op. Na reiniging en nunmering is het

meeste hlervan opgeslagen in kelder en berging van het museum' Aan een

klein gedeelte wordt gewerkt' Zo worden de scherven aardewerk' een

aanzienlijk deel van het vondstmateriaal, gesorteerd' gelijmd en \daar

nodig bijgegipst. Hierdoor wordt het mogelijk dat' na eeuwen in scher-

ven te hebben gelegen' ineens die kookpot of kruik weer op tafel

staat. Geschiedkundig lijken deze werkzaamheden misschien niet zo van

belang; de deskundige ziet aan de scherven toch wel wat het geweest

is. Echter, door zo'n kookpot te restaureren/ is het beter mogeli;k

die voorvader voor de geest te halen, die hem uit zijn handen liet

vallen.
Restauratie helPt
tijden. Dat bee ld
archeologie.
Uit de werkzaamheden van het afgelopen jaar wordt hieronder een drie-

talvoorbeeldenbeschreven,methetdoeleenideetegevenwatenhoe
er zoal- gerestaureerd ldordt '

Fruittest je (afb- 1 )

Soort : rood aardewerk, geheel geglazuurd (loodglazuur )

Datering : z event i ende/achttiende eeuw

Herkomst : onbekend

Vindplaats : Keenenburg (vondstnr' : KE-82-15-58)

Diameter : ongeveer 15 cm (bovenste rand)

Hoogte:ongeveerScm

een beter beeld te geven van het leven rn vroeger

zo duidelijk mogelijk te maken, is het doel van de
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Afbeelding 1



- 17 -

In de bodem ontbraken nogal wat
'1 a arrf ioc àia in hêl- l-óëiiê nn!e Yqasjsr rrle leveJ! vr

geprobeerd de gaatjes te vormen'

ken. Dit bleek niet te werken.
--n ti in hnnrf io on ani o oeriul rJ

stukken. Excra handi cap vormden de ve-
aan rrarni at- Ánan I i ilzan Fêrct \^Iêr.l

Ánnr crnLioc in do n^l-+ê .Íi nq tê stê-

nó ^^l acci na r,:c ,r il- oi nrlal i ik hei- mcj-u! vv LvJr

L.^-^- ,,-- ^h1,^l^ +i^hff,l l^n daariê<Isrr Yuq ! JrJ '

Kruik ( afb
Soort

Herkoms t
rr.. -r^1 ^ ^r^v!rruPac1ar-

D r amet er
Hoogt e

Kl eur

2)
qfaenoocd ocheel ocr-1>zrrlzl lzr't'-a1'- t"r )- LsE'lYusu Y srrg L r
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De krujk met zÍjn sterke rondjng js moejlijk te restaureren. Bij deze

kruik ontbrak een groot stuk dat bijna over de hele lengte 1iep. Een

lFnowê-nioe hal lon brachr uitkomst: deze weÍd in de kruik geplaatst'

opleblazen en met giPs overdekt.

Siervaas (afb.3)

S oort

He r koms t
r7.. ^,l^I --+-v rrruy ! oq L-

Di ame te r
Hoogt e

Kl eur

. c l- êó n d^ê.1

eind zevenriende, begin achtLiende eeuw

We sterwa 1d
(êêr'\ênhrr..Í í\/rtrílsj-'rr. : KE-BZ-15-l 14)

ongeveer 22 cm

ongeveer 30 cm

grijs I blauwe versiering

De schade aan deze mooje vaas bestonC. Ljt een gloot gat ujr de zí jkarrt

en een bijna geheel ontbrekende bodem. Het bijgipsen hj e-rvan gebeurde

weer met behulp van een ballon, all:3n het gat aan de zijkant kon

hierrnere n_Let i n een keu.r worden a-[gesf orer). Ëet gev31g was dat er maal

een klein stukje per keer kon worden bj- j,Tegipst, waarna de baflon wei:r

verder g()s;Choven kon worclen, enz. De bodem waS Simpel€:ï te restaure-

^ê 
t/à.c vrerd rr,.,^r.rnn rê.hl- .rn npr\roê7êr .'\n êêr nl;rsj- i c Z-'-uP cu'r YrqJLru

een hndam rzan oi1lq ari n .'êaíT-ri- ên knn worden.Hiefna kon d(l '/ef Slef Lngvq Yr!vJ

ingekrast worden,
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Afbeelding 2" Krui k ^ 
al^^^l 'li -^ ? qi êrr/à^-l-\IUqeIULl19 J. r.r E! vqds r vsrrre!r1rY

Deze drie voorbeelden geven een aardig beeld van wat het restauratie-
vrerk .inhoudt. Duidelijk is, dat het behoorlijk wat tijd kost' Er zijn
echter nog ki sten vof aardewerk dj e wachten op res Laurat i e. vri jwi 1 1 i -

gers die ons bij dit boeiende werk willen steunen, zijn daarom van

harte welkom. De re staura t i ewerkz aamheden vinden iedere vrijdagavond

vanaf een uur of acht plaats in het Tramstation. De bovengenoemde

voorbeelden zijn daar ook te bewonderen.

Pierïe van Giesen

^o (-1 oo
o lo l

{o..l/ )l*o \ \//'/'-\ o

€3\ll0*
' \\'i2 0

c3\ )\2 e3
" U_t2 o

10 F f ETSTOCHT

De ondernemers, verenigd in de afdeling Schipluiden-Den Hoorn van het

K.N.O.V., hebben de qoede ge\^Toonte om ieder jaar een fietstocht te ma-

ken in de omgeving van schipluiden. De tocht van 1992 ging door zes

gemeenten en werd, zoals altijd, voorbereid door L'M' van Velzen' Hier

volgt zijn (aangepaste ) routebes chrí jving '

F I ET STOCHT 1992 K. N. O.V.

Ook dit jaar gaat onze ondernemersverenagl ng

weer fietsen en we1 op DINSDAG 2 JUNI

Zoals gewoonlijk vertrekken we

onze collega's uit SchiPluiden
We fietsen de Di jkshoornseweg

om 'l 9.00 uur vanaf de Hoornsekade. Ook

verwachten we daar omstreeks die tijd.
in en komen dan langs het zorgcentrum
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dat in aanbouw is en al flink boven de grond is gekomen. Vervolgens

zien we rechts van ons het gebied waar in de komende jaren circa vier-.
honderd woningen gebouwd gaan worden. Tegenover garage Preun-rnger gaan

-.a raahfq hal- fiofcn>Á nn Ierclc da rronrr-

Delfr. Ook deze kwekerij wo-rdt vol gebouwd en vormt dan de (voorlopi-
na I ranrÁar da Hzrnrnqp hclrorrwino

f,.r iret OurO rS de Sil- r^l- ió nrê.io. àr'dêrSom. Hjer wordt het gedeelceyur rl r

-^-1- I r -1'^ r'-Ê ^-- ïê- 
^ê 

ÁA^raáh arc.ni,anÀc' l- rri nhnrrurlroári irzcr 1/.r l.Íê-pclr N -L -1, Y! urrálrruL

bouwd toh ongeveer de Laan van croenewegen. Dit gebied zaI door de ge-

meente DelfL worden geannexeerd.

Aan het eind van het park qaan we linksaf en dan via een stukje fiets-
---wcj- ori r-rr LIi êr oaên we Iechrsaf en daarna vla eenpcru rrddr (rË r\arLaLtJEwcLc' rr-Y. .rru' YJur

nogal onduideli jke verkeerssituatie de brug over en dan weer rechtu.it
'l:nnc hal- r,:rar IaIo zi in nrr rzi: dê .rêmêê_f ê . /ró -êmêênf ê Ri lS-

wi ik aanqekomen .

Ri i do K ê r q r 
^ 

n -i e h r r r o h I irrkc.f p- 17p-1rr11oens r-ia de Ockenbuf-ur J us

^ór'|- iêhFL7ê_ ón hêi- .T>n p^áênLrrr.Ínad neer hp_ id i .l 
h e I _ i n . n a - k Hiêr rrÊên

Yc_ L-c,-LwLY !" vYqu rruu

we rechtsaF en maken we vja de Omloop en het Hazenpad een rondje door
,li+ Tr-.i r:nnalanÁa n:rtz Í^1ê k.\mên d:n rri f' hi i har- dircr-f ierrerhl i iIqor qarrYs 

'EYUL !,u! r\.

van de R.l^7.S. aan de Beatrixweg. We kunnen hier zelI het stoplichr
bed-ienen en aldus tameli jk veilig deze drukke weg oversteker'.
Aan de overkant aangekomen gaan even links en daarna weer rechtsaf
rir-hl- i n.r I^7Af êrin.rên qi i ,,1ê \í.'rên\rêfaïi -r kOmen dan. .or J lrE I Ii9 9ddrl

langs de Schaapwei-molen uit 1826. De.ze van efders naar hier verplaat-
ste molen is weer vollediq in bedrijf.
\/anrhi.i ,,ia mnlêi .Í:àn wê rechf saf Ianqs de ei -rc-waf oriro- Dit WatervvvrutJ

is rond 1200 gegraven voor de aíwatering van djt gebied. Aan hec eind
rr:n Áa rzo I i rLc: F do hrrrcr .'\\/êr ên knnpr dan nn de V j dFanr.rc^wuY Yuurr us !' uY

I n de gemeenre warer'r ngen.
We fietsen nu door de Wateringerveldpolder. De Middenweg is een fate

---4êl aná ri rar l90O nê I^7:1-êri noorrrol dnnldeonrglnnr ngsweg, aang --. ,r,:Je- "'.*È,---.jr ls onge-
ruraahnndcrd i:>r nal cdon rr:f .Íê\,rêê-d - rranrja,ar cle I aoo 1 i.Í.Íi -.ÍLwLLr-vrruer u Jqor Ys Lsusrr ' 1)'JJ "-3 ,

drieeneenhalve meter min N.A.P. Deze omgeving is een onderdeel van het
oehied rjal- de oemêerj-ê nên H^^.Í wiI anrexeren.
Aan het eind van de Middenweg kruisen we de Dorpskade. Langs deze
narncL:Áa hahhon n^d |. /i i- i n do rr1-rr irra cr'-"-" '-J -J- -r'uw
nm zli | \.,,= l-êr- i ik^ .Íêhi êíj ílrooo te horrrie"].

Aan de overzijde van de Dorpskade gaan we rechtsaf en volgen het
€iarcnrÁ l-^r /iê p.arranÁi ik Hiêr .íAán Iinkqaf cn rrol oen de wê.Í j.of .lor rqurr/eu !vvLlurJ^. 

"rsr Yqqtr

voormalige groentenvei ling van Kwintsheul. Vandaar gaan we vra een
,r^-!!-r1r- 1i-i/^-€ rr--- r- ï---- 1r-!--i-- ,- circa 1200V(.)eLt)t Uq I llljÍ,sjciI j-clll9:' ue !drrVe vvd Lcr rrr9

rrnnr rrc À cr^,=ra-r -i j - -êhi ed. Ook waS het eeuwenlang een
YLYa u v rar

bel anqri ike s cheepva artroute .
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Bij de Hooghe Beer gaan we rechtsaf en komen dan door een nieuw tuin-
bouwgebred met riante tuinder:swoningen. Aan hec eind van de weg gaan

we linksaf de Harteveldlaan in. Aan het êind van deze weg komen we op

een nieuw fietspad langs de Zweth. We gaan hier rechtsaf en volgen heL

pad tot de nieuwe fietsbrug over de Zwebh" We zijn nu in de gemeente
aÍ--r!.,: lr- .\6 

^^ 
Èytr^ t^ro hohho. 

^::r 
aan nrá-hri.Ít\dd Lcrw-LJÁ. vP Lr.e* rJL u9 5LUPPsrr

u* orrer de zweth en de Groeneveldsepolder. Aan de andere kant
zien we wat verderweg het complex van de Bloemenvei ling
Aan de afrÍc van de brug komen we langs het fraaie natuurgebied "De

Zeven Gaten". Links van de weg stond in de zeventiende en achttiende
eeuw de buj tenplaats Hofzicht. Het slotenpatroon met de kleine kavels
-- áa l- ,,ccan Áa haarnoi i'nrr rzarhor66n 1766rm:1 i rra +r'i rmAne\r.\.'l ino heri n-.- uL veY!vsr tlrY vsLvvrYqrr vvvrLrrsrrYr

rrn Áia l. i idrlsrs,r rrvY uurr urr L4Js.

Eti i 
^ê 

r{^^r^.1 i orurarr í._íêmêênf nê T,i êr ) __ _ rrnl rran dc\YLrtuerrL

r.ran f nr riê DAcf r]..)- \/or\r.-r-hl a:r Hi ê- oaan we weer links en maken via
woudzicht een rondje door dit moderne tuinbouwgebied. Dit is weer de

gemeente Schipluiden. Í.'íe hebben hier een fraai uitzicht over de polder
met de stoere Groeneveldse mol,en.

Aan hec eind van van de weg komen \de uit aan de Lierhand. We gaan hier
'I i nlzc: f Áa n,rÀa I^1^rrd<ês?êrl an cn d:n rrí a do f i of <lrrr.o ar hct tttnnel tieYvvuuJL YvsY vy urr uqrr

r::r hat- Fiêf<na.l I ancre Áa 7i idc Hier oern we rir-ht jro Scl^inrri4an
' , r L Èr/qu !u'.Yo uL d- JvL. r.!!r Yeurr

Aan het einde van het fietspad zien we rechts de fraaie boerderi j Kor-
pershoek. Daar gaan we linksaf door het dorp en dan over de Valbrug
á..r l-\êf rrnnrm: l iaa comoanFahrri cvvv|,,q4rYe

Hier is het eind van onze fietstocht die ons

de.

L. M. van Velzen

11. DE HERBOUI^? VAN HET ZUTDWESTTORENTJE VAN KASTEEL KEENENBURq

na i n moi l qq 1 ^- z'tt Ár,ro<l- l- nrcnf ia
-rf e5Ldl Le dl!Lre ulLl lreL

Keenenburg weer op te bouwen, zoals gemeld in het jaarslag van l99lf
haa l-t- aan vanr<naod i c rrorrrnl rr rrekracrpnv vv! Jt,vrqr Y

Nadat bii de start van de zomerfeesten het benodigde heiwerk is ver-
yi.hi- - io.ri.,t her :annerra-chaÁri ia c HàrincT oinri A,rcr,rqf ,1q 1991 met devsYlrtL

herbouwwerk zaamheden .

a\^ tq alrl- nhor urarÀl- zlan- a1ïl- ^ \.àn I'í-m.\r I \'-^-Ían ) onder,.-- -- uLrlr! !9rtLvrlLr \d.r.ld>

grote belangsLel ling de eerste naansteen ingemetseld. Na deze officj-
ê'ê 61êLê1-fani q worri- in har .rê,idrlh',i e een druk bezOchte dialezing ge-LrL YLVLU' vevyvrrq4e e

geven over het kasteel. De heer i\4oerman houdt aIs eerste spreker een

boeiend verhaal over de verschillende bewoners van het kasteel waaron-

der ui ceraard ook Orto van Egmond.

dnnr 7êq.Íê-nêónfên VOef -



Kasteelheer
op bezoek
Schipluiden kreeg dezeweek
bezoekvan kasteelheerOtto
van Egrnond met 'zijne
gemalin' Agnes Croesink. Het
in historische klederdracht
gestoken echtpaarwerd
ontvangen door burgemeester
J.B. Waaijer. De burgervader
vond het knap dat zij vier
eeuwen na hun dood weer
present waren. ,,Maar dat
kan", sprakWaaijer. ,,Dat weet
ik sinds ik kindersprookjes
voorlees".
Normaal gesproken kijken'de
vroede vaderen van
Schipluiden' vooruit. Maar
voor deze ene keergingmen

De kasteelheerwas gekomen
om nieuwe zaken aan te vatten,
zodat hij de schulden van de
opbouwvan het kasteel kan
aflossen. Tolheffingop de
bruggen en accijns op her bier is
niet mogeiijk, dus vroeghij de
vroede vaderen en zusteren van
die dorpen aan de Gaegh en
hare vrome bevolkingom wijn
en bouwplaten van het kasteel
te kopen. Op dewijnfles zit een
zilveren etiket met zwarte
opdruk. Het betreft een
afbeelding gemaakt van een
reproduktie die Roghman in
1646 van het kasteel
Keenenburg vervaardigde.
Er waren drie afbeeldingen van
,- h,,..].r nê'a ?iin ror
verduidelijking ook afgedrukt
in de handleidingvan het
bouwmodei.
Knutselaars kunnen voor vijf
gulden in het bezit komen van
een dergelijke bouwplaat.
Daarnaast kan voor 12,50
gulden een fles wijn (Cote du
Rhóne uit 1989) worden
gekocht. De opbrengst komt
ten goede aan de Stichting
Wederopbouw Torentje
Keenenburg.
Deraadvan Schipluiden kon de
portemonnee dinsdagin de zak
houden. Burgemeester Waaijer
ontvinguii handen van
ontwer?er Petervan Velzen
een kant en klare bouwplaat.
De overige twaalf raadsleden
kregen een fles wijn en een
bouwplaat mee naar huis.
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FOTO BEXÉ VERIEG

KasteelheeÍ Otto uan Egmond (Jacques Moerman) en zijne gemalin Agnes
Croesink (Rina Visser) overhandigen de burgenader van Schipluiden een
bouwmodel van kasteel Keenenburg.

DELFTSCHE COURd\T
ZATERDAG 2 MEI 1992
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Het tweede Eedeelte van de avond wordt gevuld door de heer E. Bult,
:rnhanlnna rlia r>n 

^ê 
háná rr:n l-akani .\n.Ír:lf i n.'<rêcrr'lren en Opgravl ngSreSU ! -cr Ls eeu

heldere en inberessante uiteenzettjng geeft over de djverse bouwaspec-
ten van het kasteel.
Alhoewel er reeds een behoorlijk bedrag aan baten te noteren valt,
wordt door de SLichting toch besloten de gemeente re vragen gàrant te
staan voor een bedraqr van f. 30.000,-. Dit om de voortgang van de her-
hnrrt niat- in narr::z t-a 1-'rannan

Na veel \dikken en wegen wordt door de gemeenteraad besloten een rente-
'lnza lanina rr:n f 1q ónn - fê \/êrl ênên rlic in l-vroa -ie.er l- êrr1.rhê1-ààl.l

mnaf r.,nrÁan ^aranti-e subs idie van eveneens f. 15.000. De stlch-
Ling dient zich ervoor jn te zetten ook dit bedrag volledig terug te
beta 1en .
nnlz l.ral- rri nn c 1 even j n

hart toe.
On ,? ên ?4 nnrramhcr ---^^1F Á- nl rr+cal:.ike +nn^^l rraran i rri ro Dc f).rrnq-vp êJ Lr- -r"!-- -ysslL us ProdL-srrJ^c u' JeLÈJ

kluchr "AIs een klok waarschuwtr', een spookverhaal dat zich afspeeLt
nn Lr<1-pa l Kêênêr1hrlr-----.-*-s
De neLto-opbrengst van deze avonden is bestemd voor de Stichcing.
Tweeenrwi ntig naamstenen kunnen ujt de opbrengst van de entreegelden
worden verloot. Dir levert een cheque op van t. 2.200,-.
De naamstênenaktie wordt eind december afgesloten. Er zí jn ruim hon-
ÁazÁanáarl- i n narmcl-o-^- r.^-!^1n h^t--^^hr u rrc uyuLrr ongeveer -t . 'l 3. 000, - opOrengt .

'I n januari 1992 kan inclusief donaties van bedrijven, een totaalbedrag
aan baten, jnclusief toezeggingen van .[. 52.000,- worden genoteerd.
Mêr- 

^ê 
lonina an Áa d 

^ 
r 

^ 
h I i o c I r l-' < i Á i a rr-- á- ramaanf n hiórhi-i r-Íêf ê'l,,1-Lrrrr-Y Lrr uL Yerd-r-asru! us YsIL'ecrrLs

zi in Áo harhnrrvrLncl-êh J-^l-.á l aoÀalr+

In februar-i wordt de tweede fase van de herbouw ingezer. De westelijke
muur wordt dan verder opgemetseld.
De Stichcing neemt het initiatief tot twee nj euwe akties, nameli jk een

ho rwnlál-ênáktic ar een wjinaktie- Ilarkzi i de medewe-ki ro rran Van San-
Fêh qi ón nn,Ldr^ên M^^<làh^ i< hal- mncal i ik am áa nrnFac-L! rr ef LTYLYv

sioneel door ir. P. van Vê1zen ont\../orpen bouwplaat van het kasteel
rrnnr rri i t crr'l Áon à^n 1-a hi aÁan nê ^nl-\rêrr.'Íel- k/-\ml- aahoel Í-ên -^! r J! 9rrucrr . uL vyvLe-.YrL ^ur"L YL-ILL- LL-- 9\Jsus dolr

/ró q-ichf i nrr mê\/ên^ ,.^-rr ^-- À^ r^^.,.,n] á.Í. êên rvo.l.-ri ..1 VefbOnden:errL ' "Y ue u(JuwPruo L LLr,

"Wie maakt het mooist'e kasteel?"
De akties oaan on Ko- - ..^- ^+--t nn dc rrnnr.frraAnde raads-:Juurr vy r\vlrrrrYrrrrrsuoY vorr vP us vvv' o LYqq

rrorcr:dori na rzrn ?A rnri l wnrÁan Áa oarcl-o avamnl dê I-^ ,,.'^r ^- FoIJr r ! wur ur luuwyraa L

uitgeïeikt aan B en w en de raadsleden, door de in historische kledij
rrocl-nka- nii^ \zán trnennÁ í,-]ê hê^- .Í Ín7 Móê-màr ) ar Aones CroeSink (me-

Í/r^rrs' Í? \/i ê<ór l

ql-hinlrrizlcn dra:n- Fê Sl- jr-h.'-o êên \ràrm
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Tevens kan de raad de Keenenburgwijn keuren, die eveneens op Konangrn-

nedag aan de man/vrouw wordt gebracht.
De flessen cóte du Rhone (1989) zijn voorzien van een fraaie (niet af-
weekbare ) afbeelding van het kasteel en de lekst "Chateau Keenen-

burg " .
De flessen worden verkocht voor f. 12,50. Voor f- 2,5A exlra kan men

er nog een ge s chenkverpakking bij aanschaffen waarop een têkst staat

met enkele weten swaard.i gheden ovêr het kasteel. De verkoop op Koning-

innedag van be.ide produkten verloopt zeer succesvol ' Er gaan een klei-
ne vierhonderd. flessen over de toonbank en ruim honderdentien bouwpla-

ten. De netto opbrengst bedraagt dan ook f- 2.000,-'
Er is nadien nog veel vraag naar de Keenenburgwijn, zodat spoedig de

gehelevoorraadisuitverkocht.Beslotenwordtominhetnajaareen
nieuwe aktie op te starten met het oog op relatiegeschenken '

Aangezien de bouwwerk z aamhed en voorspoedig verlopen, wordt besloten'

als datum voor de overdracht van het bouwvr'erk aan de gemeentê open Mo-

numentendag (12 september 1992) aan te houden. De Stichting za1 trach-

ten om ook van deze gebeurtenis weer íets bijzonders te maken ' Tevens

zal bekeken worden welke mogelijkheden er zíjn ten aanzien van de in-
richting van de aangrenzende stukken grond om hier ook iets van de

vroegere historische bestemming aan te kunnen geven '
Schipluiden kan er trots op zijn dat het een uniek historisch monument

ri jker is !

Rina Visser-Rotgans
(secretaris SLichting Her -
opbouw Toren Keenenburg )

DR. J. DE KONING GEREFORMEERD PREDIKANT TE SCHIPLUIDEN 1928-19 4 4

Jacobus de Koning werd op 6 mei 1896 te Mijdrecht geboren al.s zoon van

een onderwijzer. Later verhuisde het geztn naar Krabbendijke' waar

zijn vader benoemd v/erd a1s onderwijzer. Na de lagere school aldaar

ging hij naar het gymnasium te Middelburg. Daarna volgde hij de Theo-

logi sche Hogeschool re Kampen, waar hij als gereformeerd predikant af-
studeerde. In 1920 werd hij beroepen te Vries in Drente, waar hij acht

jaar als predikant werkzaam was, t.ot hij i-n 1928 naar Schipluiden be-

roepen werd .

ondanks de drukke werkzaamhed.en die dit arnbt met zich meebracht, wíst
hij daarna ook nog de tijd te vind.en vóor een doctoraal studie- In

1g40 promoveerde hij "cum laude', op zijn proefschri ft "Studie over de

El -Amarnabr i even en het oude Testament, inzonderheid uil historisch
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Dr. JACOBUS DE KONING

oogpunt". uit de keuze van dit onder\derp blijkt zijn belangstelling
voor de tgypcische cu ltuurgeschiedeni s. KorL na zijn promocie liet hij
zich aan de universiteit te Leiden inschrijven voor een verdere studie
Egyptologie.A]SgevolgVandeDuitseinvalinmeil940konhijdit
plan niet real iseren.

op 13 mei 1940 (Tweede Pinksterdag) wilde dr. De Koning per fiets en-

kele gemeenteleden bezoeken' toen hij op de Ri jksstraarweg (ter hoogte

van de voormalige R.K. kerk) werd aangehouden door enkele Duitse para-

chulisten. Samen met enkele andere voorbijgangers werd hii gevangen

genomen en gegijzeld in een naast gelegen boerenschuur. zij vr'erden als
gijzelaars gebruikt tegen de Nêderlandse militairen, die vanuit Delft
oprukten. Tot een treffen is het gelukkig niet gekomen; 's avonds 1ie-
ten de Duitsers hun gijzelaars weer vrij en keerden zij huiswaarts.

Na deze persoonlijke ervaring keerde dr" De Koning zich in woord en

daad tegen de Duitse bezetlers. zo stelde hij zijn huis open voor on-

derduikers. die op de vlucht waren voor de Duitsers: Joden, mannen die
gêzocht \derden voor de Arbeitsdienst en geallieerde piloten die boven

lrazcf oelriecl neeroekomen waren. Zij werden in eerste instantie ondel-
gebracht in de gereformeerde pastorie aan de Rijksstraatweg, van waar-

uít later een definitief onderduikadres gezocht werd'

De hulp aan onderd.uikers werd aanvankelijk door par!iculieren geboden,

Iater werd dit georganiseerd door de Landel i jke organisatie voor hulp

aan onderduikers , de L.o. Deze organisatie was onderveldeel d in regi-
onale af dellnqen; voor Schipluiden zaten daar.in drie vertegenwoordi-
gers'waaronderdeheerA.Kalkman,dielaterVoorzitterwerd.Enke]e
andere vertegenwoordigers die onderduikers hielpen, \^/aren de heer J.P"
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Langeslag en pastoor H.J.A. Theissen. Zi j werden in 1943 gearresteerd

door de Dui tsers
nê ara:nic:tio die oealIiecrde nitoten h:a'n orl-s.lFnnên ' i' Pól-i^

Yqo r tfsgru!

naar Frankrijk werd tn 1944 door de Duitse SD (Sicherheitsdienst ) op-

gerold. Het spoor leidde ook naar Schipluiden: op 14 april 1944 deed

de SD een inval in de pastorie van dr De Koning en wef op een zeer on-
nat rrt<Li d m.-1mênt- . cr wer; irri sr een anti n 'i 1-< namrl er ocrr. rkt IgcrJ^^rv u JurJ
Hoewef de heren, d-Le gebeld hadden, zich uirgaven voor C.C'D'-ambtena-

ren, bleek a1 direct, toen dr. De Koning van zijn studeerkamer naar

beneden gekomen was' dat de zaak verloren was. Een revofver werd 9e-
trokken en enkele seconden fater waren vader en zoon aan elkaar ge-
lzl nnlzon or nofnrli I leard Rêhál \/ê zii berr-- '^-r--

-.j.1 LrcIL rruY Lwcqq JvrrYLrtJ

maieia O o -^'r':11i'-r in hriq wa--* à-^È-rêÈ--r.r -ar"ri I -no
' 9cor

een L.O.-er, die het ongeluk had aan te bellen' mede werd ingerekend-

Zo rêden ze \neg I terwijl vriênden en bekenden machteloos moesten toe-

zien.
Bil de srrafgevangenis te Scheveningen, het "Oran 1ehote1", werden ze

uitgelaten en toen de grote deuren in de djkke muren z.ich openden en

de gevangênen ru\^/ naar binnen werden geduwd, sprak de vader tot de

zoon: "Dit kon wel eens het eÍnde zijn, maar als ik je nieL meer zle'
Boven zien we elkaar terug, denk daar maar aanl"
De cel waarin dr. De Koning de volgende dag werd bjnnengebracht, bleek

reeds bewoond te zijn door een pastoor en een communist. Beiden hebben

t^r,n na1.Íê.nóF ?àèv (1..\\tA^T.lêêr.l ê. o'rclanks de verschil lende opvat r i n-lYs vvt

.Íên - wàs hi-i zi in celmakkers zeer toL steun.

.rr^ón ón Á irrl i 191 1 L^r -^r-^1^ ".\---iêl^ótcl " nvcroah-achc werd naar
- - l+ rLsL 9crrE'rs vrotrJsrluLsI

Vuqht, kwam dr. De Koning in de gelegenheld heel even zijn zoon te
spreken, die. anders dan -in zj jn eigen geval, al vj jf maa- wês ver-
hoord. Hij sprak hem moed in en vertelde, dat hij tot nu loe weinrg

moeilijkheden had ondervondên en nog nooit verhoord \^/as.

Enkeie weken later gingen vader en zoon echter voo-r goed uit elkaar,
roen de zoon overgebracht werd naar de strafgevangenis in Utrecht,
ura:r h i i hct ó].ócês ,.\,, m^êrên nndcroaan.woor 1rt J

Dr. De Koning werd in de barak een van de leidende Íiguren. Hij zorgde
zlrnnrr aen nn ear'1 i ikhei| 1-arrannrrar elkr-dor Hi r qnrêk
-- ---r 

qo'. vy uL- rf J 'rr!rv rcYsrrvwLr

troostvolle woorden en wees op de Enige Toevlucht; hij organiseerde
:1Iar'lai 

^innon 
nm do Ianoe d,eoen te beknria^ l-.\f d,e* hii in êê-urrrYL-r vr" ue !urrY! suY!rr !e

l- rrhan^rt urará nrrarr-^^l --f - É-rF 
^m^r- 

r.\.\rf r^,AAy hi i onni êtlW VOOr Ve-- __ JcP-Ldd
'I an l-nl- aan ri iko ironcj- ên zêoên heef t krrnnon zi ir - F.íthtêr tOen f eedSj.te e-vvrL ELt -rYuLr

deden zich tekenen voor van ondervoedi ng, bovendi en schi jnen een reeks

verhoren zijn krachren, maar vooraf zijn optimi sme geknakr Le hebben -
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Het grote transport naar Neuengamme in oktober 1944 zal ook wef veel

van zijn laatste krachten gevergd hebben. van zijn verblijf in dit

kamp zijn maar weinig gegevens bekend; enkelen hebben hem nog gekend

tot ongêveer een maand voor zí1n overlijden. Dr. De Koning schijnt

toen al zwaar ondervoed te ztjn geweest, waarbij nog kwam, dat hij
veel van zijn eigen voedsel weggaf aan iongeren. Het zwale werk, dat

de gevangenen verplicht warên te verrichten, verhaastte nog het pro-
ces. Zo schijnL dr. De Koning aan uitputting en verder vretende open

wonden te zijn bezweken. Hij is de laatste dagen verpleegd in een zie-
kenhuis te Hamburg. De doodsoorzaak was enterokolitis -

20 augustus 1945 kreeg de familie, na nog ruim vier maanden van span-

ning, via het Rode Kruis berichr van het vermoedeli jke overli jden op

14 december 1944 le Neuengamme.

Hiermede was een leven geëindigd, niet alleen van opofferende glezind-

heid tegenover de naaste, maar ook een feven, dat voor de wetenschap

nog veel had kunnen betekenen.
De gemeente schipluiden eert de nagedachtenís aan deze moedige man

door in de zestiger jaren een straat in de wilk Bijsterveld naar hem

le vernoemen. Zijn naam Staat ook vermeld op het oorlogsmonument Voor

de gevallenen tijdens de Tweede Wereldoorlog, 1940-1945'

H. van der Kui j1

N.B. De gegevens voor dit artikel zijn ontleend aan het gedenkboek der

Gereformeerde Kerken ,,opdat wij niet vergeten" (1946\ en de bijlage
van de schiphoorn, rnei 1985 "Herinneringen aan de oorlogsjaren 1940-

1945".

13. WEG EN NIET GEZIEN IN HODENPIJL

April 1943, een grijsgrauwe lente in de harten van de meeste Nederlan-

ders. we1 hebben ze een gloeiend sprankje hoop op een snelle vêrnieti-
ging van de Duitse agressor, want de oorlog is onmiskenbaar op een

keerpunt gekomen/ maar helaas, daarmee toont de gehate bezetter nu ook

meer en meer z'n ware monsterlijke aard. Het Nedellandse leger moet

weer in kri j gsgevangens chap , verzet en sabotage leiden zonder pardon

tot massaexecuties, a1le mannen moeten huis en haard verlaten om de

opengevallen plaatsen in Duitsland op te vullenr en ga zo maar door'

Tot de zwaarst getroffen landgenoten behoren evenwel zi), die van

^É-,^*-+ ?i +É. hr.n a i.Íandomrnen zi in verl'rettrd rtarklaafd, ze kun-LJOOqSe iiIÁUlll5L zJ )tL; rrurr cr Yur-uvlu'.err

nen zich niet vril over straat be\degen, want aI deze mannen I vrouwen

en k.i nderen zi in in -[e j te ter doOd veroordeeld en maar weinigen zulIen
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aan een beest.achcige deporta t.ie en een zekere dood onrsnappen. Hulp is

moeilijk, qecompliceerd en gevaarlijk' want hefaas, ook verraad loerl
voortdurend en overal.
ondanks dat. alles zjet de grote pastorie in hec schipluidense Hoden-

pijl, midden in de polder, halverwege de vaart tussen Den Hoorn en

schipluiden in die apri ldagen Joodse gasLen arriveren. Twee kleine
meisjes en hun ouders. vader en moeder waren hel eerst aangekomen

vanuir een ander onderdujkadres en nu verwelkomt pastoor Theissen de

kinderen. Bedeesd begroeten ze de pastoor, een vreemde mar ret een

lange zwarte jurk en een heleboel knoopjes. Diê dag hebben de huis-
houdster Dora en het dienstmeisje Neeltie een vrije dag, maar de vol-
gende ochtend zullen ze het ontbijt voor de nieuwe gasten op de kamer

brengen. Giechelend komen ze daarbil tot de conclussie dat ook Joden

gewone mensen ziln.
Het gespannen leven van een onderduiker sge z 1n , a1 is dat op een lande-

lijk gelegen grote pastorie, valt niet mee. Nlet meer te bezitten dan

een koffer met wat spulletjes van jezelf, dag in dag uit lezen en

spelletjes doen en weer lezen, a1s naal bulten gaan taboe is en zelfs
naar beneden gaan rn huis aIs gevaarliik wordt aangemerkt, dan ligt

a1s vanzeff een opstandige verlammende verveling op de loer, zeker

voor fevenslustige kinderen.
contact met de buitenweretd kan niet anders dan heel eenzijdig en

schaars zijn. a1s op zekere morgen de pastoor dan ook binnenkomt, ter-

wijl ze aan de ontbijttafel zitten, ên een kaart voor hen heeft met

een Duirs postsLempel, is dac een bi jzondere gebeurtenis. De kaart is

via de ondegrondse bezorgd en brengt onheilspellend familienieuws. Een

oom, tanre en nun zoon schrijven, dat ze het Nederlandse kamp in wes-

terbork hebben moetên verlaten en nu op weg zijn naar Polen; het bete-

kent zo goed aIs zeker een definitieve afscheidsgroet.'s Avonds, voor

heL slapen gaan. wordt het gebed ie van de kjnderen uitgebreid met een

"Alstublieft God, spaar tante MaIli en oom Maurits en Johnnie".
Wannêer er zo drie maanden verstreken zijn bestuit men een draaiboek

uit t.e werken voor het niet denkbeeldige geval er onraad zou zj'jn' Dat

wordr gedaan op aanraden van Hans' een ondergrondse verzetsman, die

hen steeds heefc geholpen en voorLdurend begeleidt. Zelf moeL hij ook

wel eens gebruik rnaken van de pastorie als onderduikadres, a1s de

grond hem lê heet onder de voelen wordt.
Het plan dat ze uitwerken begint met wachrfopen/ waarvoor ze een roos-
f ^É ^ncf ê I I êh . i orlaraan l<ri iof cen lreirrl- ^nk do kr rílêrê- Wanneer deLc! uPo IJYL sLrl

wachrpost iets verdachts meent te bespeuren, moet d-ie direct op een

fluit blazen om de anderen te waarschuwen. zo snel mogelijk moeten a1-

1e sporen van leven in de kamer worden urtgewist ' geen boek of kopje
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+^^r ên f).rrA rrn .la nasro-i e . lvÍe t deze- Ede snelheid moet iedereen dan

naar de zolder gaan, via een losse ladder uit het dakraam klimmen en
r-.,ri ran hê! r-'- ,---- rten .t cràar z i in nt>:r^i- L.r-€!

--\J!-r 'rcL 
Lld r\, h.Ll à- 

-Lt È/.ao-5_le

De wachtloper zaI steeds als faaLsre de ladder naar het zolde-rvenster
wegtrappen.
Het draaiboek wordt dikwijls geoefend en Ida, de oudste dochter' ver-
tefr daarover in haar lacere boek mer herinneringen aan deze rijd, dar
-ê hi : i odcr- 6c'epi .ro rrreqel ' ike hrri kni in h:d a.'\ .1r(1 ,^Fl- ze er mjS-.e v' )

--^r ze cn-ak er nnoi- ^Í-êr ur:-. r:cmenj (9n [36;scrrj\ -L Jrl-u.! ur

hclnpr i o'la-cen hed h-t ta 4-rrk.n !ra.Í te komen.

Op zekere dag staat Ida voor het raam om uit te kijken. Ze staat in de

"Mariakamer", de kamer op de eersre verdieping, die ze zo noemt omdat

er een Mariabeeld sLaat. "Heilige Maria" zegt meneer pasLoor, maar
.,^^- h-r- -.tc T^^^ó tzih/l rrinÁ1- ia Mrri^ - 

j -_ r^^t t.i _V(.)(JI IIdclI r d L5 JUUUS 4.'uL Jc LiErrl9.

Ze is alleen en allerlei gedachten spoken door haar hoofd: )) Als de

moffen komen moet ze hard gaan fluiten. Heel har:dl Maar als ik ze nu

eens nier op tijd zjet: AIs ze eens njêt op tijd kan waarschuwen? Dan

z:t oan mnt h>rr nri lnan . rHA hia- hal-. ik 4ê óêrsiê ió.lin
rr -i:r l- nr\ó rrêêr r'r I'Trê jl:.-ê M---r- lieft nietL r-vY r'.<c! . L -YL - rd! 1o 

'

komen". Ze kijkt nog eens naar het beeld, maar het zegt niets, her
nl iml rr-hr Miccr-hi ên f êrrên l:,ÀAr) <<Yrrr"'uvrrv

>. ze schrjkt als de deur open gaat
lzamr l-'ranaan ttTn 

^r^i-ê 
mêiÁ ar:1-,rulr ! v!!r,YL,,.

ven?" "Hoeft niet. Ik verveel me

mai c io rlan noam i k ic

;.^^ r l- hr.r \7^êicl_i^nón L'êdctêr\tên

-ê ki ikt ale- rlo r.:,+rl- d jo l:nrrc do nasf nrió clonr - Aar de OVefkanL,r \r JJI!

.,rh rr \F r.,-+ ^r i - ^óh hnorÁor i i!ve!uL.rJ, (De boerderii van de familie A:nrrrer-

1aan.) ze drinken er ook thee, de hele familie zit om de grote tafel.
\/àn dA 'ra:rr ki -kl 'z^ nààr rtó r^/ó.r ên \/An do vre.r nrer de '-aaI. t. Daal.

I rrrrnr aon ne"-d -nel- óêr. n/á.Íên anhrer 7,ch aan. Ze hoort het klikke-
klak van de hoeven en het piepen van de wielen. Als paard en wagen

l?^^rhi i u j in ie zla waa Iaan T èàd) Alc zó hool nnad ki iki ziaf zcr) L t )LL wsY rssY

weI iers. Droomt ze? Her is niec waarl! Die groene wagen daar' volge-
laden met helmen. is dat geen moEfenwagen I "Heilige Maria, het is niet
waar hê?" Maar 't is we1 waar! De auto komt dichterbij en de mannen

ái ^ ri i- dc raamn icq n lr'- cn wi izcn n:ar haar.
7.a 'nnr':rr' êên qnêri)ênde f luit en voelt hoe haar benen haar naar de zol -
der brengen. fedêreen is al door hec dakraam opgeslokt, nu zij noq. Ze

klimt op de ladder en als ze met haar bovenlijf in de raamopening

Har ic m^ó.lêr Áio aan l<nnio fhoo

hê'r2 7^l ik oon nnnqio hil io hl ii-

ni ar t' rnl-u,nnrrlr- f Á> I'trtna aan h:l f

wacht over". Moeder verdwi jnt en ze
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- .r- - :^^ó- (.,ê^ -ó c l,-i t her raam en bu_Lten adem gaarlrdr19Lr LrovL ac

ze tegen het schuine dak zitten.
Te IaaLl Ze heefr te Iaar gewaarschuwd. Ze wjl roepen: "Pak ons maar.

Hier zi jn we allemaal", maar er komt geen geluid uit haar keel - Straks
-.t har qïrek< zal e.r êên hê'n_ 'ro-qr-h::_on. Zr,.1 áat ,,sL

eerst gepakr worden, want de wachrl opers zirren onderaan. Daar gebeurt

het al. Heel langzaam beweegt het raam en een blond hoofd komt te
rrnnrcr-hi in "Kom maar" -êr:- hêi- hooFcl "' Hec is del-rr-L!*5 r> vc-L-L-LY

pastoor, die ze komt halen en niet één ,tan de moffen die ze heeft ge-

zien toen ze op \dacht stond.
"Knap gedaan hoor. Je hebt keurig op tjjd gefloren" zegL de pastoor.

"Ze kwamen niet voor jul1iel". "Maar ze wezen allemaal naar mij".
"Nee, weet je waar ze naar wezen?'r "Naar de oranje bloemen in de tuin.
Je weet toch dat onze koningin, dje nu in Engeland is, "Oranje" heer

van haar achternaam? Daarom mogen Nederlanders geen oranje bloemen in
hun tuin hebben".
Als Hans laLer dje dag ook tegen haar zegt., dat hi i trors op haar is,
begint ze te huilen. "Je hoeft niet meer" troost Hans, "Misschien ben

io j-or-h nóo tê k lei n ^- zr- r.r:nhf t-a ctean" ((
Jc LvLr- vY tqvrre

u -+ .i - r'r *^!?^Élaór ^ r - r^ ^- -êkêrê rlao hi r.rerkomt . "Mensen "IleL l5 d I ll(JveÍtLJJeL us |Jo-LUvr vl/ zsr\srs vqY !l

-^^- Èi i "rtz r^êr irr't t ja l^ràr- \'F--êl lê. Jullie moeLen hier weg". "NeezcY L ,L' Jf

toch?" vraagt moeder. "Helaas we1," antwoordt de pastoor. "Wat in der-
r-i^ iààr nia.r ie .-Íêhê,'-,.1 .Í2:i- nr .rêhêl]-ên - FLi s eon kaoolaan benoemdLrY Joq!

er rii o 'roet i n 'irrl I i e kamer wonen. Over tien dagen komt hij ". "Wèar

moeten we naar toeti, zucht de vader. "Geloven ;ul1ie me" zegt de pas-
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+^^y ',Tn mi -in hel e I êtzê. hcl-r i k qezi en . dal- -c do di nool soms nierLUU! , !r- rttr Jr'

r-,-a-i inl- -r,^7r 7à oi in ,:l i-i id erocns ooed Voor. God heeft een bedoe-l.,q9! L JIlL

'I i-d mêl- ^'l1êq \^./ê j- Hi i rlnai-" 'rïk .Í^ mê e^ní-Íêrzan L|i i rie DrriISef S" ant-t rr-9 rrrE L rr\ Yu lre

woordt de vertwijfelde vader. "Tk heb er genoeg van. Steeds weer moe-

-êF r,rê .rnq \/êrsi-ónnen. Ik kan het niet meer " . Maar moeder zegt vasr
\ó-1.1ên - rrl^7ê óêr/ê. ^-- ^i r^* kunnen we niet doen" - " Moroen. rvu YL v!-r

lznml- aon nnlaqqi nrrrr ?êc,r fà^ rs hcd- -- Jeg5Lle 5LCLlUlLgLJv=

waarom, maar moesL het er ineens uitflappen. En die uitspraak blijkr
nog waar ook, want de volgende dag komt Hans vertellen, dat hij een

niorrtr aároe hooft crarznnílên - waer de hele €ami lie de rrol oende week naarrrrr ! I Yuvvr'

rn.o kan En zo lonen ze na zeven maanden huisarrest in Schipluiden,
voor de eerste keer weer in het avondlilke duister door de Luin van de

naqfóór naar eên k l aarstaande auto van Hans. Ze nemen af sche.id en als
de auto in beweging komt, zwaait de pastoor met beide handen en roepc

hen toe: "God zegene ju}lie". De auto verdwijnt in het duisterf op weg

nrar har t\1.\.\r.lên - nrêr l-t.\.\rn r.r-:r hei- hclc .r^zin l-ênqló--e het einde

,,:n Áa : f <chrrural i ika nar^himcrr i e mrcr lrel c'r-n _\ê n:qr.\^r {-ÍaF+ nêi n7êidrrj'lr LIoLrrL u! È/ellvvr

naar binnên en sluit de deur. Voor hem en Dora lijkt het huis weer

veilig, de nieuwe kapelaan kan komen. Je weet nooit wat voor vlees je
in Áa krin hehi- .-êf nieulvkomerS.
.nnnh hl i ikr hat mrri c ic n.).-Í êên qtaart ie to kri i.Íor -wêê maanden la-r J^- .L-L r"urJJs |vY !err

ter, op 24 januari 1944, als de pastoor Lerugkeert van een weekeinde
È.i i rrrionÁan in Rrrer.àlên ci-à.i- dê Sinho-heil-enol izei hem crn fê wach-

Len" ze arresteren hem en brengen hem over naar de gevangenis van
q-h,5!/êni n.Íên 6rn;or rrp'rdenki no rran hêt \zê-hêrí-rêr 1zên onderduikef S.Je -,c r -rrrr-Ye vsLeElrr\rrrY

F.en hrriqzoakino I ewerl- ric+q mac- .rn dan het Verboden bezit van een

daoqic zilrreroeld- Êrí-Íór waq- dar ir|i st voor het vertrek van de Duit-uvv- Jr af ! v!! Y!rs.

ser en twee Nederlanders, die de huiszoeking ui Lvoerden, de directeur
van het distributie kantoor aan belde voor het afleveren van een bun-
del bonkaarten, bestemd voor onderduikers elders en die de pastooï ge-

woonlijk ter bestemde plaatse bracht. Uiteraard werd de man gelijk 9e-
arresLeerd, maar dje kwam na vijf dagen, als TBC patjent' toch weer op

vrije voeten .

PasLoor Theissen wordt cot acht maanden gevangenisstraf veroordeel d 
'

rr=l- i n 
^i 

o Árnan l- ri qi í-.r rroar ác ei oen wei lirh-i rr hêtó-ur c uuYur' Lvrr !cr Y!uvr vvvr us srYsrr vur r4Yrr!Lq veee

'r.^-^^ ,.,--t- in zla ,1p172n6eni q waq ie ze]f.o- niêf \/êilio- De taak Van deue 9svorrYsrr rrru! v!rr+:. s!

pascoor wordt incussen waargenomen door de nieuwe kapelaan. Gelukkig
'hl i ifl- rla dê\/àn.Íêni e<iraF rr.:n da naql-cror I'ranorki- f ni- drie ----"-----! vuI.e! !! !v! -' -- ntoarrLrsrr' vv

20 april, de verjaardag van de Fiihrer, vrordt de past.oor, a1s zoon van

^^- h,, i +-^ ,,-.1^- àmh^ê+ i ^ \'^r'l ^^n^ Í^7.áhêóy hi i l-arrrnkoarl- i n zi _in
eelt L/u-LL5g vor-1c! t

inmiddal q .1.'\.\r ocïnrrnriacráa nnldarq órroê\rê. narnr-hia- sieakt de bevol-qvv! Ysa:tutt r vrrrYg vvrr ysÀverr4g



- Jt -

r-.r -^ r-,--, ^nt,i^h+i -Í en dankbaarheid niet onder stoelen of banken. Z'n
^t 

r19 Iro o.! ulJruurlLrrrY

vriend Dr. Rei jnders componeert voor de gelegenheid een magniFicat,

dac op Jacobusdag, 25 juli' een eerste uitvoerjng krijgt'
In de paslorie herinnert een zwart geblakerd stuk muur a1s enig souve-

n.i r aan het verblijf van het Joodse gezin. Dat is in de kamer vtaar ze

verbleven. de kinderen hebben er a1s tijdverdrijf met een breinaald
gaten ingeprikt. De tegen\doordige eigenaar van de pastorie, die geen

pastorie meer is, heeft die bewuste kamer steeds onveranderd gelaten.
ontroerende momenten kon Nederland via de teLevisie meeleven, toen

Ida, na bilna vijftig jaar voor het eerst weer in schipluiden kwam en

een bezoek bracht aan haar onderd.uikadres, waar ze a1s kind teveel

spanning had te verwerken, maar waar nog altijd oranje bfoemen dê tuin
sieren en de boerderij Ammerlaan aan de overzijde, niet veranderd

lijkc. Alleen de kerkklok, die het eind van haar wachtri jd aangaf, is
veïdwenen en de weg, d-ie voor langs loopt, kenL nauweli jks nog stiile
momenten.

Spinnewi jn

De persoonlijke herinneringen aan de

onderduiktijd in Hodenpijl zijn ontleend
aan het boek: "Wie niet weg is, wordt

14. DE 1991 KRONTEK VAN SCHIPLUIDEN

cat-,arrrroni nalrerrrf en j sies in OnZe ^ómêêFiê dê,i,r-ênd^ hê- ià5r
LLrrr J JLJ YsrrLscLLue t Yrvsr

1gg1. ze vormd.en stof voor gesprek in onze gemeenschapr maar hun be-

lang overschreed zelden of nauwelijks de gemeentegren z en . De rubriek

zaf zeker niet compleet gevonden worden. Dat was ook niet de bedoe-

1ing, voor wal niet werd opgenomen - helaas ! !

Noem het een bloemlezlng, daar staat eveneens van alles ln'
^^-cannl i il<a r;r'rnrkcrrr qnpcll- daa-i n haar ro1.[/er rvvtt r I

- op de drempel naar 1991 heefr het bevolkingsregister 8282 Schiplui-
denaren geteld, 4322 van het maanneli jk geslacht tegen 3960 van het
.,/^,rr.,êt i it MarLura: rzli a iq dal- we hêf r?^r'i n iaar in nrq rrcrslao af-J^. r'rsrrltvuorurY I )Y )as

sloten met 8258 inwoners I ? De overschreiding van de drempel wordt

gekenmerkt a1s: geanimeerd maar rustrg.
- Na de njeuwjaarsreceptie laat men van bevoegde zijde weten, dat het

werk aan Ri;ksweg 19 gewoon doorgaat, hoewel de uitspraak van de

Raad. van Staten over de protesten op de aanleg dit jaar niet meer

verwacht mag worden.
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op 18 januari opent de wethouderf mêvrouw van Paassen' als oud-leer-

1inge, de Schipluidense onderwijstentoonstelling "Van t-elraam tot
computer" in het museum "Het Tramstation". ooit leerde toch ook Hu-

bert Kornelisz. Poot in Schipluiden het ABC '
. De koe Kramer 42 v ar, J.B. van den Berg produceerde op 25 januari

haar honderdui z endste kg. melk. Aanzienlilk meer dan wij, bij gezond

melk drinken, in een paar mensenlevens ooit op kunnen maken ' Een

goed melkkoetje dus en ze is niet eens de eersle, Kramer 40 deerl het

a1 net zo goed -

-Op 2 februari keek de afdeling gymnastiek van de S'V' Schipluiden

terugopVeertigjaargelegenheidbiedentotgezondelichamsbeweging
in onze gemeente. zeker zo opmerkelijk is dat, vanaf de oprichting'
de heer van Heusden a1s onbezoldigd gymleraar zijn steentje daartoe

heeft bijgedragen. Hij krijgt de eremedaille in de Orde van oranje

Nassau in zi lver oPgesPeld -

- Het convenanl russen Del-ft' en Schipluiden krijgt 5 februari haar be-

slag. Het maakt een einde aan de jarenlange onzekerheid omtrent' wo-

ningbouw in het Hoorns kwadrant. Schipluiden kan nu zelfstandig ver-

d.er " De burgemeesler noemt het een hj-storrsch moment'

-Eeninternationaalbelangrijkbericht!opSfebruariwordentweeka-
naries van onze dorpsgenoot Jaap de B1ij, bekroond met' resp' goud en

-zilver. Were I dkampioenen, want het gebeurt op een internationafe we-

reldvogel-tentoonstelling in Bern, waar nret minder dan twaalfdui-

zend concurrenten aanwezlg waren. Dan te weten, dat volgens zeggen

van Jaap de Blij zelf, de mooiste kanarie urt zijn collectie de reas

niet meemaakt e !

- Intussen winterde het goed in februari ' Bi; mooi weer ziet men er

uitgebreid genieten van de schaatssport op open ijs' Toch heeft men

voor de afstandrijders we1 wat problemen met de kwaliteit van het

ijs"
- op 14 maart is Den Hoorn een opmerkelijk kantoor rijker' Wethouder

Van Leerdam gebruikt er een kraanwagen voor om 't officiëel in ge-

bruik te nemen. Het is de zetel van Paul Friskes Assurantiën'

- De lente brengt nLeuw feven. Met de jaarlijkse boomplantdag helpen

we haar een beetje. Op 20 maart heêft de jeugd van Den Hoorn en

Schipluiden ons groenbezit aangevuld met zesentwint-ig bomen en zo'n

honderd struiken.
- ook elders, maar anders, was het lente met een nieuwe toekomst'

Veertig Hongaarse burgemeesters hebben op 22 maart Schipluiden be-

zocht. Na de eerste vrije gemeenteraadsverki e z ingen sinds lang' zrln

ze nu bij ons een ki-ikie komen nemen hoe hier alles functioneert '

- Door gekeLderde oud-papierpri i z en bevindt de ophaalactie claarvan
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zich in het slóp. Er moet welhaast 9e1d bij' een ongewenste ontwik-
t êt i ní-Í nê .Íêmêênl-êràF.l cl-ó1t on 26 maart een aanvullend crediet
^grrrrY. 

uL YLr"rvar

beschi kbaar van f. 27.600 voor de ophalers- Gewoon per vuilnjsauto
afvoeren kost tenslotte ook geldl
April is een maand van jubilarissen. De heer van Schi;ndel uit Den

Hoorn was gedurende veercig jaar zeer acLjef bij de EHBO. Op de 10e

.-rni-\/i.r.Í hi i daarwool da óran ia \ieeear. -^daj11e in zilver. De gemeng-urrLvrrrY

r- ----r?^vó-iainn c- Mi.h^êl hli ikt on de I6c -e1fq 'rêoer -ir:belaris-
L]s ádlrYvs!s,'rYtrrY !rr J/\e

l-.^-i Fl-^h 
^ió 

-1 ?( -i::r 
^f zal F< ,1 n jr-- .l--- ?i-^óhSen Ie DeZl ttellr (.r-Le a L Lr laa! . J ev -loo .rrrYErr'

t/nnr ?5 :nri I een f onh r.rcl nn-r:l Iand hcricht: IJsclub de Vlietlanden. ) at,J

wordt njeuw leven ingeblazen en js dus voornemens haar tweede jeugd

te starten. De ijspret van februari is niet vreemd aan dit initia-

Een berichL dat op warmer weer is gebaseerd, is dat vooÍ de twintig-

ste keer alweer, de ser.ie zomeïconcerten op 27 apt:-l van start ge-

.ÍA^- 'nêr -,rrcie van OorLmersen en ALbert Moerman. Iets waar Schiplui-
den misschjên te weinig over spreekt.
op 3 mei de aanzet tot een tot dan nog onvervulde wens van Oud-

Schipluiden. Wethouder Van Leerdam opende het nieuwe kantoorpand

"Keenenburg" en naar aanleiding daarvan geven de gelukkige eigenaren

van dit moderne kasteel het startschot voor een initratief dat uit-
ejndeli jk moet Ie-rden tor een gedeeitelijke heropbouw, in rui'nevorm,

van een hoek mer torenLje van de oorspronkeli jke burcht -

on 7 .rei oroani qêêrt nnzê crêmêêntêbode met cachet' M. Agterber'g'vy / rLrs, vr Ysrrr

?i;n tiê-dê ên láFfsLe "Nationale Bodedag". 't IS voor hem een ener-
verende maand, want op de vijfenLwintigsce wordt hij gefêteerd voor

vijfentwintrg jaar overheidsdienst.
Op 20 mei vierL het echtpaar Van Leeuwen van de Kastanjewetering in
nêÍ\ trI.r^rn zaqt i o iaar hrrwel i iks I i ef en leed.
ón 29 mci aFscheid w>n aa. írreel ) oezieno dornqnennrê: Qiêi- Noort,vP -/ ."Lr

eerder a1 eens genoemd de zilveren zuster met het gouden hart- Na

-r-im vi ifenl.wi-rtio iaar kruj swerk jn onze gemeente gaat ze van de

VUT genieten.
var j na:na rr:n 1 irrni lran Ï-^l êr 'tKr\rnêrchnak'r - ná êên orondi.Íê rêq-ner r L'YqrrY vur- ' Ju.r-L r\v!t/tr

+ ilir.l- i at-rorrrl- rraar in hadriit nàf .Íêbêrrrl- mê+ êên nron rlao VOOï! )L. vu

aI le belangstel lenden.
^^ .-^1-^-^^ ^-ê " ir-ri r-er-eemf .iê oêneente Van de GereformeerdelJvu L9errLrc uo9 | 4 -Jurrr í vsr rrL!r"e s! Y!rL

Kêrk van Schipluiden dat drs. K.H. van Klaveren' pas afgestuurd in
Lrmnên hêt Lêr^ên nn hom rri toehracht - 1-- ^'*

--r JP LYs'' qu-r- L oariyErrv'rLqrr '

14 juni. De Srnt Jozefschool in Schlpluiden viert het feit dat ze

rrj irfi a iea- rrêlêílên in een nieuw, sedertdien alsmaar uicdijend'
schoolgebouw trokken. En de groei is er nog niet uaL!
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In Den Hoorn neemt dokter Van der Poel afscheid. zi jn inzet geduren-
rtp rzi a-pnrlert jo-iaar r'^^v ^^ a-maancnh:n aldaar behoerr hier geen be-slus f L !Y Jue r

r-^^^ IJi i Lraaa an 15 irrni "7iin" aFsr-hciê en r.nnri nn Ón aR irni rieLrr(J9 . 11r

versierselen behorend bij een Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

op 28 junÍ start een initjatief van onze biblíotheek, dac Schiplui-
den, de Iiteratuur en de kunstenaar wat dichter bij elkaar wjl bren-
gen. Het eerste van een serie zeefdrukken "Lees de seizoenen van
q-hi nl r|i Áar " k:n Áa ,.,--r^^ -^-- ^i ^-^huulrrrJfutuL,! Yaa rrÈrqrr.

t\T.r.' .t.r 2R irrni .Íàát de rêcons tïuctiecommi s s ie Midden-Delfland ac-
nnnrd moi do a:nlê.Í \zàn ccn ool fhaan in da KorknnlÁar -r'ssen DeIftuq oq,'rqY ' 

rr ve i\v!r!!,

an cch i r'l rr i dan orrpr i oanq hl i -iki dai d^ commi SSi e het ook wat Sober-
der zal moeten doen vanwege de bezuínigingen.
on ? irrli cl- ani- .lê S.hinlnidê^cê 1fêrtêclê-"^ --i i -; *- ^- "i+ {e WeSt-JP L ,u !f J-uyL ue uu.Lf y!u! LLYLrrwvvrurYfrrY vy ur L v

l anrcre:,.1 q/-hi nlr-iriê- ^- h--- l'..'-^^h ziin áán - ne rlc \/ertrOU-vL-rf,r/!ufuerr !u!9srLtssrLEL LTJLL

wensbreuk ontstaan door hel wegstemmen van de "notoire dwarsligger"
F,"rnamaacl-ar I^7^^i iêr >1q nnmmi<qaric hi i da Waci-l:náca Trhri-slredri i-uur Yslttqq- Lsr vYaof Jsr

ven. Het kwam we1 weer goed.
Faf iaar'li iks ferrrokerend evenement de "Kadeloop" volgen we op 6 ju-
li dit jaar. De dertiende uicgave telt 843 lopers, waarvan de snel-
ste de twaal-[ ki lometer in zesendertig minuten en tvíj nLig seconden

achter zich laat.
\/êr\/^t.rênc .Í^:l- i edoraan on rzekenf iê óF hê-ó,d+ do rrCí-hinl.ri.---^

Zomerfeesten" voor. Op 3 augustus is het weer zover en starten de

l-wjrtiC.rste 7orêrsnel on _ aen <nar-l-akê1 waar niemand jn de kern van
YJ vs 4v4'!!

crhinlrriêan nrrh-^r lran- Soêctacltlair ooeni- da l'rlrrra'neoqf ê- met eenJLr:r v I v}/lveuvqlq+

l-ihÁêmêh-^.n rzan,ril- êên r/1io,^rrrrin nn dri .Íêáqql q-Lq,'us.!.ry] url:j vJrruf L sc-, v rreY,-f y uy u! rs raJ.f \JlrLe:Ls-L rruuYLe, YuuJJtJ

teerd door de instructeur van de "Flvinq Dulchman". In hetzelfde ka-
der slaat men de eerste paal voor de herbouw van het Keenenburgto-
rênt iê en wel mef hehrr'l n \/2n êên hnndorrzi iTiio -iêar or:de heistel-

1ingr.
nê F^t-^ 1/àn êêi nn rrrI.+^:-- 1^^^+ ^^^^hoeide exercitie van kinde-v}J ILL-L I I Es5 r. 9g-uri

ran fi irlene aon qlrrzirral -.rêFêni r.Í a^n nnflsrflse1 Van de zomerfees-JvrrrJ urr'

fê. h:.r]t Áa n2f irrn- tt -Smaak.Psr - "'E 
r esrr !f _J

Met een al veel langere hjstorie viert Sion op 15 augustus, geani-
naará r't c r't 1- i iÁ hrr- ^ i ^rn 'rórrn ió Éó^ê! ,l

r ar LlJu r.uqt srY<rr vrorrJcrss-t .

On 19 aryrrrqf .rq n.r.Í êên zê<f ioiario h'rwel i ik in nên Hrr^r',r . hêt echt-rsrr zLJ erY 
-J

paar H. Al semgeest.
Monumentendag | 14 september, wordt in onze gemeente -leesteli jk inge-
zet met het overhandigen van een gietijzeren levensboom voor de kos-
t ar evrnn i nrr j n r f T^l.rndt dOO]. J. Ham.

D\- 1A ê 1^+^51-^r L-- ^n?a 1-rrrraomoactar i ncrerrnl.rê êên RÓninkl i ik Re--sPL slrrJer LLr r rrYsvv

sluit zijn tweede ambtstermi jn van vj jf jaar ingaan.
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De verontrustende aktiviteiten op 28 seplêmber in 't woudt blijken
onschuldig en hebben te maken met de regionale brandweerweds tr i j den ''

waaraan veertien korpsen deefnemen '
- De Federatie van de Katholieke Muziekbond voor Zuid-Holland organl-

seert_ op 13 oktober haar majoretten so I i s tenconcours in "De Dorps-

hoeve " .

-oplToktoberwordenhetrecreatieschap4S4lhandtekeningenaangebo_
den, pleitend voor het handhaven van het pontje over het BomIneer

van Joop de "Ferryman". Hoewel overbodig door de aanleg van bruggen

en fietspaden, benut-ten toch 6000 voetgangers en 21'500 fiêtsers de-

ze oversteek. Even uitblazen en intussen het land onder een andere

hoek beki i ken .

- Een belangrijke schakel in het fietpadenptan, de fietsbrug over de

zweth bij de ',Zeven Gaten" (Noordlierweg ) komt op 23 oktober gereed.

cedeputeerde Jansen' de dilkgraaf van Delfland en de burgemeesters

van Naalwijk, Wateringen en Schipluiden verknippen samen het lint
datdedoorgangnuvrijgeeft.Vijf\dekenlaterb]ijktdezelfdegede_
puteerde overigens zeer teleurgesteld over de negat'ieve houding van

de bewoners van de Vtaardrngsekade ten aanzien van de aanlêg van een

fietspad a l daar
- Ap 25 oktober legt Otto van Egmond de eerste naamsteen voor de her-

bouw van ziin vroegere kasteel.
- Den Hoorn is op 26 oktober een nieuwe ballonhal rijker' bestemd voor

de sportvereniging D.I.o.S-
- De avond van 2 november (Allerzielen) voeren de zangkoren Sint Mi-

chael en Vivace onder leiding van Koos van Beurden en ondersteund

doorsolrstenenorkest''EinDeutschenRequaem..vanBrahmsuitinde
aula van de T.U. Delft. -Een krachttoer díe ze met ere in de annalen

kunnen schri jven.
Iulaar deze dag biedt nog meer muziek. Voor de vijftiende maal vindt

het jaarlijks concert plaats van de stichting Muziek en Kind. De be-

zielende leider van deze groep, Martin Schrijvershof, neemt tevens

afscheid van dit werk. Hij heeft dan inmiddels honderden kinderen

begeleid bij hun eerste muzikale stappen'

- Op 5 november relkt de burgemee smee ster van Wateringen, tevens voorzit
tervandeProjectgroepVerkeersveiligheidwestland,deeersteprijs
uit aan de leerlingen van de Juliana van Slolbergschool in Den

Hoorn. Ze krijgen die voor hun ontwerp voor een spandoek over ver-

keersvei 1ígheid.
- Den Hoorn neemt officiëel haar geheel gerenoveerde Koningin Juliana-

plein weer in bezit op 8 novembêr. De Hoornse senioren vinden de

stoepjes wat te smal, voor het overiqe is men er blij nee'
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- Niet minder dan een cheque à f. 10.000 kan aan de Najar Scíchting
worden overhandigd op 12 november. Dankzij een gesponsorde maralhon-
tan- jr \rê!"' Vr\rk 'ri'.Íêlnnpr door Gerard van der WindC, Aïie Eike-r \J\J |/ r

I enboom en Joop van der Spek, kunnen de veertien Nederl andse patren-
tjes 1Í;dend aan hec Crigler Najar Syndroom' waarvan er twee in
c^t-, i ^1 ,, i Áan rranan aohn l norr vrnr,,ianre rIrI

op 15 november krijgt de Werkgroep ontwikkel j ngssamenwerking Schip-
't,riÁan aindct i ik h-^- L--^ '! ^r^;^^l- waf mêêr ri jenf e cÍêVên. Ze kanL VrvJsLL

c1-àrf ên mcl- rorrplmal-i na \têrk.\^nà\/r'\nder i. rtlo n676q\lorrarr9c veL N(J\,yovvrruc.r f r- vr'rvev

nalr in arhinlrriáên q,ê | \?órààr ki ika-r .1an onze neuS lang is.

- Voor alle kinderen elk jaar weer een belangrj jk gebeuren: de inbocht
van Sinr Nicolaas. Djt jaar op 16 novembe-r.

- Een belangïijk momênt voor de raad is daarentegen iedeï jaar weer

het vasrstel len van de begroLing. Dat is gebeurd op 19 novembe-r en

,l' i Áa l i ik i c d:r da dêmêónÍ-êFàrê'r .Íêên .Fdêà tt -ês nc,êtên verwachten.
Y sLIL L rr I

7.e zt.l lan .rê.on t-ont.eerd worden meL drastische lasrenverzwaringen'
vooraf in de sêktor milieu.

_ (a,n )6 n.rrramhcr kom- .to .Íêmêóni-êrAFd noeizaam Lot een accoord om devP zu rrvvsLl

herbouw van het Keenenbur gt oren t je financiëel een rugqesleun te 9e-
ven en de snelle ïealisering mogelijk te maken.
rr c-hi-lrridan el':-t ón 4 docemhe- do bouw van een nieuw contrngenLrrl JU"r y

van vijfentvtintig woningen in de wijk Keenenburg.

- Er is overeensLelïrming voor de bouw van 469 wonj ngen in de Voordi jk-
hnnrnqa nn'rior P.\r-wêrq zi in rie aarnêmers Wilma en TRS. (Pikken de

Schipluidense aannemers daar ook nog een graantje van mee?) De ge-

denkwaardige datum ís 21 december.

- Oud-Schipluiden sluil 2l december' eveneens haar aktiviteiten voor

dir jaar af met de opening'van een njeuwe tentoonsLelling jn museum

"Het Tramstarjon": "Nostalgíe en Energie" in samenwerking met de

Wesrla'rdse Nutsbedrj jven, die eerdere probl emen met Schjpluiden al
lang weer hebben bj jgelegd.

- Dê .rêrnêênf e Schiol.ri,:ar .r::l- rle dramngl van 1992 ovel' met 8461 zte-uq YqILsq'Lrg uLlrf t/r

]en. waarvan er 4378 t-oebehoren aan mannen en 4083 aan vïouwen- Ge-

^rrranáo 
hat afoel oncn -i:ar hêhhên niec minder dan 465 i nwoners bin-

nan Áa aomeanl-a con :ndor adreq oekreOan \zr'\.\Frir^^r êên r nt.elne
Yu-..eL-r Lu eur Lr Yurl'

volksverhuizinq.

.) qni nneuri-in


