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INLE ID ING

De EisÈorische Vereniging Oud- Schiplui-den is in het. afgeslo-
tên vêrenj.gingsj aar flink gegroeid. TeLde de vereniging op 31
augustus 1993 nog 25 leden en 85 vrienden. op 3l- augustus 1994
Íraren er respecEievelijk 27 en 126. Deze groei is voornamelijk
Ee danken aan de folderaclies. Natsuurlijk zijn we nieÈ tevre-
den. Sinds de vereniging zich bezighoudt. meE hec beheer van het
"Museum HeE Tramst.atsion" zijn de financiéle last.en veel zwaar-
der geworden. De zorg voor heE gêbouw blijkt. vooral op de
vereniging lerecht Èe komen. Aanpassing van de doelsÈelLingen
wordt echEer ni-ets overwogen. De vereniging gaat door meE heÈ
verbetseren wan de exposiE ienrimEes in heÈ museum. We blijven
werken aan de vasÈe collectsie en wisselexposities. Hets resEau-
reren en documenEeren van heE. vondsEmaEeriaal van de Keenenburg
ÍrordE. voort,gezet.. De samenstell-ing van een sÈraaÈnamenboek en
van de documenÈacie van vel-dnamen \^rordÈ versneld aangepakÈ. De
vereniging blijft lezingen en excursies voor leden en vrienden
organiseren. Om onze financiëIe draagkracht te vergrot.en,
worden de conÈacEen met het regionale bedrijfslewen aangehaald.
Ook is een hernieuwd beroep op heÈ gemeenEebesEuur gedaan. HeE
nuseum is inmiddels een begrip geworden in de wijde omgeving en
verzorgt eetr belangrijk sÈuk P.R. voor de gemeenschap van
schipluiden .

In 1995 besE.aat de vereniging een klrart. eeuw. wij zul-l-en dit.
op êen gepasÈe wijze vieren. IIet, besÈuur denkt. niet. daE 25 jaar
een leef E.i-jd is om Èe gaan consolideren. De vereniging hoopt
nog méér leden en vrj,enden bi j haar \,rerk t.e betrekken. vooral
de gerichtheid op de jongeren van onze gemeenEe zal worden
verst.erkt.. ook oud-Schipluiden denkE aan haar t.oekomst..

In dit jaarverslag staat naast de vasE.e bijdragen vooral de
kerkgeschiedenis centsraaf. Ít a294 was voor het. eerst in een
schriftel-ijke bron sprake van de 'parochie' schipluiden. Ten-
minste 700 jaar is er in ons dorp kerkelijk leven geweesÈ.
TerechE, hebben de drj.e kerkgenootschappen hier uiÈwoerig aan-
dacht. aan besEeed. Als vereniging waren wij nauhr bet.rokken bij
de herdenkingsactiviEê1ten.

Het. komende jaar worden de gebeurEenissen van 50 jaar gele-
den, de bewrijding van ons land, herdacht. De vereniging zal in
heE museum een lenÈoonstell j.ng aan de bezet.E. ings j aren wijden.
Dê voorbereidingen hiervoor zijn inmiddels gesLart. Ook best.aan
er al plannen voor vervoJ.gexpos iÈies en andere historische
activiteiÈen.

Het besEuur van Oud-Schipluiden dankÈ alle Ieden, vrienden en
bêlangstellenden voor hun betrokkenhej.d en inzeE. in heE afgelo-
pen jaar en wensÈ een ieder bij heE, lezen van diE jaarverslag
vêel pl-ezier E.oe.

J. W. Moerman, voorzitsÈer,
H.A. Geerars, secretaris,
Historische Vereniging. Oud-Schipluiden,
Schicluiden. novembe r 1994.
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VERSI,AG VAN DE SECRETÀRIS

H.A. Geerars

P.êcl- rrrrr. êr.l I êl.1êfl

HeE. bestuur van de vereniging was gedurende diE verenigingsjaar
als volgc samengestsefd:

- J.W. Moerman, voorz:-tEer,
- O. Spinnewijn, vi ce - voorz i EE e r,
- H.A. Geerars, secretarj-s,
- w. O1stshoorn, penningmeest.er.

De coórdinatsoren van de verschillende corÍmissies waren:
- Bibl- ioE.heek, O . Spinnewi j n,
- Genealogie, L.M. Varekamp,
- Museumgebouw, D. Jonker,
- ResEauratie, J.w. Moerman,
- Tengoons t.e11ingen, A.A. Ol-st.hoorn.

De wereniging rrras wert.egenwoordigd in heÈ bestuur van de
Stj-chtsing TramsÈation Schípluiden door de heer A. van de Engel ,

Mw. M.L. Een Horn-van Nispen (secreEaris) en de heer A.A. OlsÈ-
hoorn,. in de StichÈing Heropbouw Toren Keenenburg door Mw. R.
Visser-RoEgans,' in heE AnjercomiÈé door Mw. M.L. ten Horn-van
Nispen en in de Monumentenconrni ssie door de heer J.w. Moerman.
De contacten mets he! CenÈrum voor St.reekhi st.orie in Honselers-
dijk werden verzorgd door de heer O. Spinnewijn en Mh'. L.M.
Varekamp.

Verqaderinqen en werkbi'i eenkomsÈen

Het verenj-gingsj aar IÍep van 1 sepÈember 1993 È.ot. en meE. 31
augustus 1-994. De leden vergaderden op 6 sept.efiÈer, 1 okt.ober,
l-9 november, 14 januari, 4 maart, 22 apríI en 10 juni. Tijdens
deze bijeenkomsten werden plannen gemaakt voor de lezingen, de
excursies en de andere hisÈorische acEiviteit.en.

Een belangrijk onderwerp was de ledenwerving. Hiervoor werd
de nieuwe folder meE. een toelichting in drie wijken huis aan
huis verspreid. Het. aant.al vrienden en Leden nam E.oe van 110
ÈoÈ 153.

voor de t.enÈoonstell ingen waren aanvullingen nodig van de
museuminventaris. Bij heE Anjerfonds Zuj"d-Hol1and werd een
subsidie aangevraagd voor de aanschaf wan gordijnen, wissel-
lijsten en panelen. De laat.sE,e Ewee zaken konden dankzij ext.ra
bijdragen worden aangeschaft. Een school steLde belangeloos
'nieuwe' gordijnen beschikbaar, die door Mw. 'Jonker vakkundig
geschikts werden gemaaku voor het, museum. Het. inslallat. iebedrij f
Van den Berg leverde (kostseloos) een aanvullende verlichEing
voor de wacht.kamer. die door de heer D. ,fonker aan he! plafond
wêrd bevesE.igd.

Tijdens de vergaderingen brachEen de cormnissieleden verslag
uit van hun werkzaamheden. Deze bi-j zonderheden worden in apart.e
verslagen behandeld .

De MonumenEencormni ss j.e heefÈ zj-ch sEerk gemaakE voor de res-
!.auraEie van de È iÍtrnermanswerkplaaÈs , DorpssÈraat 1-7. We zíjn
bijzonder blij, daE dit oude pand bij de karakleÍistÍeke brug
weer zo mooi is geworden. De provincie heefE een invenlarisaÈie
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beEreffende de monumenEen van E.ussen 1850 en 1940 IaÈen uitvoe-
ren. Oud-Schipluiden bepleit. een versEerking van heE monumen-
Eenbeleid in de gemeent.e schipluiden. FeiEelijk is een nieuwe,
volledige inventarisaÈie van ons cultuurgoed noodzakelijk.

Het. Tramstation zelf heefE ook weer enkele oorspronkelijke
elementen teruggekregen, namelijk schoorsEeenkappen tegen heL
inregenen en een vlaggesÈok in beugel . voor heE gebouw zijn
bloeÍibakken geplaats!, waardoor heE aanEal gesneuvelde ruiten
is afgenomen. In opdrachE van Openbare werken is een gedeelte
van heE houlwerk aan de buiterd<ant geschilderd. Ook het onder-
houd van het. inÈerieur vraagt. wekelijks enkele uren aandachL.

Het samenst.ellen van een overzichÈ meE algemene geneal.ogische
gegevens van onze gemeenE.e heefC diÈ jaar stil gelegen. wel
werd door Mw. L.M. Varekamp deelgenomen aan de Provinciale
ceneal ogendag .

De vereniging en het museum krijgen zo nu en dan schenkingen
in naÈura. voorbeelden hiervan zijn een al-bum meÈ ansicht.kaar-
t.en van Schipluiden, een muursÈeen uiE een boerderij en een ge-
schilderd portreE van een boerenknecht uit Schipluiden. Het
museum is vooral op zoek naar voorwerpen en afbeeldingen die E.e

maken hebben mee heE regionale railvervoer door de w.s.M.
In principe word! iedere vrij dagavond een werkavond georgani-

seerd meE al-s voornaamsce doel de restsauraEie van de bodemvond-
sEen. DiÈ jaar hebben vooral- onze jongeren Gerben, JudiEh,
Pierre en wouEer zich hiermee beziggehouden. Daarnaast worden
op deze avonden de laat.st.e hisEorische bij zonderheden uiEgewis-
-^1.iI

Iedere woensdagmiddag werkt de bibl ioE.heekcoTrmis s ie aan heÈ
documenEatiebestand en heE archief. vrienden en leden die van
de bibliot.heek gebruik willen maken, zijn dan van harEe welkom.

Lezinqen, excursies en andere activileiÈen

Oud-Schipluiden verrj.chtste voor de 'Open MonumenEendag' op 11
september 1"993 weer belangrijk coórdinerend vrerk.

voor de leden en vrienden verscheen op 22 oktober 1993 een
Nieuwsbrief.

^n a n^r'êhl-\ê?. 1 c93 hield Mw. H. van Londen een boe j.endevÈr

lezing in 'De Hoornbloem' over de resufEaten van de opgravíngen
in de 9íoudse polder. Deze Lezing "Romeins Den Hoorn, met een
vleugje Middefeeuvíen" werd ingeleid door de heer Moerman. Er
vraren 70 aanwezigen.

De heren J.w. Moerman ên F. van OosÈsÈroom gaven op 1 maar!
1994 in 'De Dorpshoeve' een lezing over kaarÈen en luchE.fot.o's
van ons gebied. Vooral hets r.terk van de landmêÈer Jan Jansz.
PoEEer kwam uiEvoerig aan bod. Ongeveer 80 aanwezigen genoEen
van het prachEige beeldmateriaal .

op 9 apri-I gaven $re acle de présence op een door de gemeente
georganiseerde voorl- icht j-ngsmiddag in 'De Hoornbloem' .

Op 30 april organiseerden we met de Oranj evereniging een
mark! met hisEorische aÍÈacht.en op het plein voor het. museum.
De tsent.oonsEel l ing in het museum slooE hierbij aan. Bij deze
gelegenheid is de Eoren van de Keenenburg door de Oranjevereni-
ging verrijkt. met. een vlag.

op 4 juni woerde de jaarlj-jkse excursie ons naar Schiedam.
HoewêI heÈ ereer koud en nat was, genotsen de 25 deelnemers van
de sEadswandeling. Een enEhousiaste en deskundige sEadsgids
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Eoonde ons veel interessante bij zonderheden van de oude iene-
verstad.

Een belangrijke gebeurE.enis voor de gemeenE.e - vooral, voor
heÈ kerkel-ijke deel- hiervan - was de viering van 700 jaar kerk
in Schipluiden. Meêrdere leden van de verenj-ging, de dames Brik
en Varekamp en de heren van der Kuyl , Moerman en Spinnewijn,
maakten deel- uit van de voorbereidingscommissíe.

Contact.en besEaan meE de zust.erverenigingen in Delf 8., Vlaar-
dingen. MaasJ-and, Maassluis, Muiderberg en Rijswijk. Er vinden
ui tvíissel- ingen plaaEs tussen ons museum en de musea in Maastand
(De Schilpen) , MaassLuis (Gemeent.emuseum) , Overschie, Vlaardin-
gen (Jan Anderson) , Loosduinen en Honselersdijk. Oud-Schiplui-
den heeft. daarnaast. banden meE. de Midden-Delfland Verenígíng,
de Gemeentelijke MonumentencomÍniss ie, de Federat.ie voor Musea,
de Historische Vereniging Holl-and, de Nederlandse Museum Ver-
eniging, heÈ AnjercomiEé Schipluiden, heÈ Nederlands CenE.rum
voor VolksculÈuur en de Archeologische Werkgemeenschap Neder-
land .

Onze act'ivitseiten zouden ni-eE. mogelijk zijn zonder de ext.ra
bijdragen van Ieden, wrienden, begunstigers en subs j_diegevers 

,waaronder de gemeent.e Schipluiden, de Rabobank, de St.ichting
cemeenschapshuis t.e Den Hoorn en het' Anjerfonds zuid Holland.

Ook dj-È jaar werden door onze leden publikaÈies en lezingen
verzorgd. Mw. M.L. len Horn hield op 17 maarE 1994 een lezing
over de W. S . M. voor de donat.eurs van het. lÍesE.lands St.reekmu-
seum. Zij schreef ook artikelen over de wesÈlandsche Stoomtram-
weg Maat.schappij. De heer J.W. Moerman verzorgde lezingen over
'Sion' , 'de Keenenburg' , 'Hist.orie en landschap van Midden-
Delfland', voor o.m. 'HeE. Genoot.schap Delfia Batavorum, en de
'Historische Vereniging Rijswijk,. Ook verzorgde hij een publi-
katie over 'Zevenhonderd jaar kerkelijk leven in Schipluiden,
(Midden-De1 flandkranÈ nr. 82, jS. 18, r,r. 2, 12 mei I994t.

I

'rzrl* 'Lctrenti,-Ig ,41;2. eclz Jàê,í1,
\taul, re Á.ttua, JàhfLljiL
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MIJS EUM HET TRÀMSTATI ON

A.A. Ol sihoorn

In april 1994 was het vijf jaar gefeden dat hets gebouw van
het vroegere CramsEation na een zorg'\rul,dige renovat.ie in ge-
bruik werd genomen als museum. De gemeenE.e verzorgde de uiEwen-
dige reslauraE.ie. De nieuwe gebruiker moest de inwendige aan-
passing en de inrj.chE.ing van het' gebouw voor zíjn rekening
nemen. Om hi.ervoor de benodigde financién bij elkaar te krij -
gen, werd een stichting in het. Levên geroepen. Het. was niet
moeilijk om uit de verschillende lagen van de bevolking perso-
nen Le vinden die bereid waren in heÈ st.icht. ingsbesÈuur zit.Èing
te nemen ,

De StichE.ing Tramstation Schipluiden heeft samen meE de
Historische verenj-ging Oud-Schipluiden díverse acE.ies onder-
nomen om het beoogde doeL, het. werven van financién, te reali-
seren. Deze acties werden zowel gericht op het bedrijfsl-even
aLs op de parÈicuLieren in de gemeenÈe. AL gauw bleek daE het.
TramsEaÈion bij de bevolking van Schípluj-den een gewaardeerde
plaaÈs innam. Via bedrij f sdonat. ies, het. werven van particuliere
donaleurs en andere acE.iviteiEen kwam in vrij korte tijd een
zodanig bedrag bijeen, dat. het, verantwoord was om mets de werk-
zaamheden t.e beginnen.

Er werd gekozen voor een sobere, maar we1 represenEat. ieve
inrichÈing van a1le vertrekken. Dankzij een aant.al rent.eloze
voorschoE.t.en kwam heE. ontbrekende kapiÈaal bijeen. De conse-
quenEie van deze wijze van financíeren was weI , dat. e1k jaar
een gedeelt.e van de voorschoE.Èen moeE worden afgelos!. Het feit
dat veel donat.eurs van het. eerste uur hun bijdragen blijven
I êIrêrên ?.\rcrf êr1róOI. dat dit. LOE nU t-.lê n.i êÍ- t-.r1- r\r.\l-\]-- , J(JI. Q.ctL Lll- L L(JL Irr-l --- À,---*emen
heefÈ geleid.

Donat.eurs en Vrienden

Behalve de donatseurs van de SEichÈing zijn er ook nog de
vríenden van de Hist.orische Vereniging. Dit. kan aanleíding
geven t.oE. verwarring. Men krijgt soms de indruk dat men t.wee
maal dezelfde ac cept. - girokaart. krijgt aangeboden. DiE kan niet
het geval zijn. Er is gelukkig een aanEal- personen dae zich ats
donateur van de SEichÈing en eveneens a1s vriend van de Histo-
rische Vereniging heefE. opgegeven. HeE verschil? De bijdragen
van de donaleurs van de St.icht,ing dienen ervoor om heÈ gebouw
zelf in stand E.e houden en de ínrichE.ing zo nodig aan Ee pas-
sen. De vríenden van de Hist.orischê Vereniging helpen bij het.
financieren van de algemene exploit.at.ie van het. museum en van
de acEiviceiE.en van de Vereniging. De bijdragen van beide
groepen hebben dus een duidelijke besEenrning. Dat, er personen
zijn die zoweL donat.eur als vriend zijn, komt de doelst.elling
van het museum alleen maar ten goede.

Fr.n.\e i t- i êc

rn ha'- cai rynan o-r /94 werdên drie tenE.oonstel- l inqen inqericht.
De eersÈ.e was "1993-Jaar van de Verzamelaarsr'. De inwoners van
de eigen gemeenÈ.e konden hj-er iets laten zien van hun hobby.
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Zij werden in de gelegenheid gest.eld om een gedeelle van
colLecEie in de viLrines van het museum t.e presenteren.
maakte greE.ig gebruik van deze mogelijkheid.

Hierna werd aandacht gevraagd voor t'Schipluiden van de
kaart". Deze exposiE.ie rras speciaal voor de fijnproevers be-
doeld. Kaart.en van Schipluiden en de omringende regio, vorm-
den de basis. Ook werd een aanEal oude meet.- en t.ekeninsErumen-
Èen in de vit.rines uj.tgesE.aId. De ondert.iEel van de tenloon-
st.elling " LandmeÈen van 1530 t.oE heden" kwam volledig toc zíjn
rechE. Deze exposj-Eie was een bijzonder succes. Niets alleen de
fijnproevers kwamen opdraven, maar ook veel bewoners uiE de
gemeenEe namen de tsijd om op het kaarlmaEeriaal van hun woonom-
geving t.e bekj- j ken.

hun
Men

Fragment van kaartbLad 73, AtTas van Kruikius, 7772.
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TenslolEe slonden de histsorische beroepen van Schipl-ui.den j-n
het museum centraal . voor deze genEoonsEelling is door een
aanEal- plaatselijke bedrijven een overvloed aan materiaal
beschikbaar gesceld. Hierdoor werd een goed overzichE verkregen
van de diwerse beroepen en de bedrijvigheid in onze gemeente.
Opvallend was tre! enÈhousiasme van de beÈrokkenen bij de in-
richtsing van deze EentoonsEell ing. De presenEaÈie loopE nog een
paar maánden door in heÈ verslagjaar ]-994/1995.

Mede'rerkers

HeE museum kan nog sÈeeds gerund worden dankzij de belangelo-
ze medewerking van een aanEal wri j wi-1lj-gers . zij maken de plan-
ning voor de ÈenÈoonsÈel1ingen en zorgen voor het opsporen van
materiaal , da! kan dienen om hets behandelde onderr^terp op een
verantswoorde en tsevens aansprekende wijze voor het voellicht Ee
brengen. Zij houden de administ.raE.ie van de in bruikleen afge-
sEane voorwerpen bij en nemen gewoonlijk ook heE vervoer van
d.eze voorwerpen voor hun rekening. Er $/orden syllabi samenge-
sEel-d, lesbrieven onlworpên en persberichten verscrekÈ aan de
media. Ook worden er af fi-ches gemaakt, die vervolgens worden
verspreid in de gemeente en de regio. Naasts deze werkzaamheden
houdt men zích bezig mêts al-ler1ei klussen die nodig zj-jn om de
di.verse ruimÈen schoon ge houden. Klein onderhoud wordÈ even-
eens door de doe-heE-zelwers van de groep verricht. Van aI deze
acEivíleiten wordE buiEen heE museum weinig gemerk!. wanneer ze
evenwel achEervrege zouden blijven, zou het museum aI gauw een
triestse en Èroostel0ze aanblik verE.onen. we consEaÈeren dan ook
daE de vrijwilligers bij hec funcEioneren van heÈ musêum een
zeer belangrijke plaats innemen .

Êtê2.\êLêre

HeÈ EoEaal aantal bezoekers week in hets afgelopen verslagjaar
nieÈ veel af van de vorige vier jaren. Ongeveer 2000 bezoekers
vonden de weg naar het museum. Daarbij zien we de LaaEste tijd
hec groepsbezoek een steeds groEere plaaÈs innemen. Bij ver-
jaardàgen en andere samenkomstsen wordts regelmaÈig gebruik
gemaakt van de mogelijkheid om een uurÈje museum in het pro-
granEna op Ee nemen. Deze bezoekjes verlopen alEijd zeer succes-
vol . oud- Schipluidenaren die hun geboortseplaaÈs bezoeken,
behoren tsoL de meesE geinteresseerde museumgangers. Bij groeps-
bezoek is men nieE gebonden aan de normale openingstijden van
heE museum. Er kan een afspraak gemaak! worden voor andere
uren. In de praktijk werkÈ diE, uiÈstekend. Hierbj,j is het
bemoedigend Ee consEaleren dat bezoekers na de eerste kennisma-
kj-ng meL hets museum waak meerdere malen lerugkomen.

HeE in klasseverband bezichÈigen van een bepaalde Eenloon-
steffing blijft wats achÈerwege. Er wordE gezochE naar mogelijk-
heden om de scholen naur^rer bij heE musêum be beÈrekken.

s chenkinqen

zo nu en dan schenken inwoners van de gemeenEe bepaalde voor-
werpen aan heE museum. OmdaE de ruimt.e beperkE is, komen affeen
klei-ne voorwerpen in aanmerking. Een oude boerenwagen Ís erg
inEeressanE, maar kan nieE in heE museum worden geplaaEst.
Hanteerbaar maE.eriaal" dat direcE of indirecc Ee maken heeft met
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het verleden van de eigen woonplaats is altijd welkom. !,le
denken aan kleding, gebruiksvoorwerpen, huisraad, bouwfrag-
menÈen, veewerzorging en dergelijke. Ook oude foEo's en andêre
aÍbeeldingen zijn zeer gewensÈ .

Er zíjn plaatselijke musea in de omgeving waar bijna weke-
lijks schenkingen binnenkomen. Bij ons groeits het aanbod
slechÈs langzaam, Toch wet.en we zeker daE in veel. huj-zen nog
talloze zaken zijn Èe vindên, die een welkome aanvuLling zouden
beÈekenen voor bepaalde col1ecÈies van het museum.

nê t ^êL/r7nq|-

De medewerkers van hets museum hebben gedurende víjf jaar
ongêveer drie exposities per jaar verzorgd. Hiêrvoor werden
sEeêds drie benedênverErekken benut.. Hoevrel de belangstellj-ng
over heE algemeen redelijk was, 1j-jkt heE gewensE om in de
komende jaren een andere werkwijze een kans tse geven. HeE, is
namelijk een onbevredigende sit.uat.ie om bepaalde onderwerpen,
!'raarvoor in onze gemeenEe veeL befangstelling bestaats, slechts
t.ijdelijk tse exposeren. we denken aan de Keenenburg, heE voor-
malige kasEeel , dac in he! verleden een zeer belangrijke pfaats
innam in de dorpsgemeenschap. Na de verschillende opgravings -
campagnes beschikt de Historische Vereniging over een groEe
variatie aan bodemvondsten. Dit maEeriaal roepÈ een beeld op
van heE feven van de gebruikers, de kasEeefbewoners.

In het najaar za1 in één vertrek van heÈ. museum een permanen-
Ee centsoonsEelling worden ingerichE mets een aantal aspectsen van
de Keenenburg. Deze ' Keenenburgkamer' kan in samenhang met. het'
herbouwde EorenÈje worden bezocht. De opst.elling za1 in de E.ijd
wijzigen, zodats herhaal-d bezoek aantrekkelijk bIijfE.

Een andêr thema dat. doorJ.opend j.n de belangstelling sÈaa!, is
de westlandsche SEoomEramweg MaaEschappj.j. De eersÈe t.enEoon-
st.el1ing in heÈ museum was aan diE, onderwerp gewijd. Nog st.eeds
zijn er bezoekers die speciaal voor de Í{.S.M. naar Schipluiden
komen. In ons dorp nam de v'I.s.M. ook een belangrijke plaats in.
Een permanenle of semipermanent.e presenEatie in het. museum zou
zeker verant.woord zij n.

Op kleine schaal blijfc. er ruimEe voor wisselexposj-ties. De
doelsEellingen van het. museum zal bij deze gewij zigde opzeÈ
waarschijnlijk positief beinvloed worden. Daarnaast. moeE de
mogelijkheid blijwen bêslaan om voor grot.e exposities a1le
benedenvert,rekken t.ijdelijk Ee benuttsen.

i!1srË.;":'r.l:' .t * ;'<"
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O. Spinnewij n

NeE a1s j"n de voorgaande jaarverslagen vindt U hier weer twee
paragrafen gewj.jd aan de doèumenÈacie-afdeling van onze vereni--ging. oe eeiste paragraaf is het vervolg op een verhaal over de
ópUóuw van ons cat.alog'us sysÈeem en wil de Loegang Eot het
a?chief vergemakkel ij ken. De Eweede paragraaf geeft. U,. zoafs
gebruikelijÈ, informatíe over de aanwinsten van de bj-blj-otheek
gedurende het afgelopen verenigj.ngs j aar .

In de beide voorgaande artsikelen over hec cagalogussys Leem
zijn de Èwee eerste wan de Èien hoofdrubrieken aan de orde
qeireest. Deze hoofdrubrieken worden in heÈ catalogussysteem
éteeds aangeduid meE een hoofdlêÈter, gevolgd door een nudrme -

A Omvats de werken meÈ algemene informaEie; informaEie die om

aller1ei redenen voor ons werk r{teI van belang is, maar
niets ingaat op onze streekhistorie.

B Heeft, neE al-s a1le volgende hoofdrubrieken, we1 direct,
belrekking op de eigen slreekhisÈorie. De B-rubriek richt
zich op de geografische aspecEen van hets wesEland.

De hoofdrubriek e, die nu aan de orde komt, houdt zich bezig
meÈ de lileraEuur en gaaE in op de geschiedenis en/of de be-
schrijwing van de nie! nat.uurtijke elementen in de stsreek. Dit
uiteráard meer in heE bijzonder voor onze gemeente, maar deze
rubriek omvat. op diE punE zeker ook de nodige informaEie om-
t.rent. de naasÈe omgewing van Schipluiden. De nieÈ natuurlijke
elemenE.en vormen een uitgebreid onderwerp, víaarvoor de verdere
onderverdeling in negen subrubrieken beslisÈ nie! te veel is.
Hierna wordt in heÈ korE aangegeven op wêlke elemenEen de ver-
schillende subrubrj-eken ingaan. vooral in deze hoofdrubriek is
heE soms moeilijk een scheidslijn te trekken waar bepaalde
zaken moeÈen worden ondergebracht. Via Èrefstoorden op de cata-
logxrskaarEjes hrordt voor informat,ie naar rubrieken elders in
heE systseem ver$tezen.

c-L Omvat de 1ítêraEuur mets de wetenswaardigheden over de
kerken in de regio en daÈ laatsÈe in de ruj-mstse zin van
he! woord. Daaronder behoren bíjvoorbeeld ook de kerken
van De1ft.

C-2 DoeE. heE.zeLfde voor de kasE.elen en buitsenplaaEsen. Naasc
onze Keenenburg was heE Westland. door het nabije Den
Haag, rijk voorzien meE. buiÈenplaaÈsen van dikwijls groEe
all-ure.

C-3 Beschrijft de kloostsers, waarvan heE overgrote deel overi-
gens af bij de ReformaÈie was verdwenen.

C-4 óe mol-ens en rtauersEaatskundige $terken. UiÈeraard een be-
langrijk onderdeel , stant zonder watermachj-nes zou deze
streek nieE meer hebben besEaan. Maar naast de molens voor
de waterhuishouding waren ín vroeger tsijden ook koren- of
houtzaagmolens onmisbaar.

C-5 Geeft omschrijvingen van de boerderijen' de woon- en
werkomgewing van een belangrijk deel van de Schipluidense
bevolking.
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C-6 Is gereserveerd voor typische gebru j.ksvoorwerpen uiÈ deze
streek, zoals rolpalen, karnmolens, enzovoort.s.

C-7 Hier zijn publicaties ondergebracht die zich bezig houden
met de ont.wikkel-ing, de geschiedenis en het aanzien brnnen
de eigen gemeentegrenzen.

C-8 Deze subrubriek sEaa! geheel len diensE.e van de beschrij-
ving en geschiedenis van st.eden en dorpen in de regio. De
regio omvat, inclusief Rijswijk, DelfE, Overschie en
Vlaardingen, alles ten westen van deze 1ijn.

C-9 caaÈ tenslotÈe in op a1J.e}1ei bouwplannen en bouwactivi-
teit.en, zoals de ontwikkelinq van ,t. Hoorns KwadranÈ.

De nieuvre aanwinsÈenl-ij st. laat weer een uiteenlopende hoe-
veelheid informacie zien over onder andere onze st.reekgeschie-
denis. Naast. een aantaL vakperiodieken, waarop we gea5onneerd
zijn, behoren E.oÈ de aanwinsÈen ook de regelmaÈige uit.gaven van
de hisEorische werkgroepen uit. de omliggende gemeenten. Juj_st.
omdaÈ zij aan onze gemeenE.egrenzen liggen, blijken er nog wel
eens raakvlakken zijn met. de Schipluidense j"nteresses feren . Dat
geldt. bijvoorbeeld voor de kronieken van Rijswijk, Maassluis en
Maasland, maar ook voor Delfia BaÈavorum of de zeer produktleve
Vl-aardingers met. hun TijdschrifÈ en Jaarboek. ze st.áan bij ons
op de plank I

Een vLugge greep uit. het nieuw ven^'orven bezit laat. zien dat
onze bibliotsheek ook dit. jaar weer belangrijk j-s verrijkE:
* De 'Gedicht,en van HuberC KorneLiszoon poot.,. Dit. driedel-ige

werk onEbrak tot. voor kort. aan onze co11ect.ie. Het is nu
origineel aanwezig in de eerste uÍtgawe van de Del-ftse druk-
ker BoiÈeÈ.I Een prachEige facs imile -uitgave van de "Atlas van FIor]-s
BalE.hasar" uif 1611, een geschenk van de heer Bestman, waar
we bijzonder blj-j mee zijn.* Het achE.sEe deel van de "Rot.t.erdam papers " ,
middeleeuwse bedevaartinsignes. Langzamerhand
terdam Papers een prestigieuze serj.e boeken,
in ons bezit hebben.* "De zeilende WesÈ1ander", geschreven door de

handeLend over
vormen de Rot -

die we compleet'

We st.l anderfanaat.
H. Dessens.* "HeÈ menselijk bedrijf", door Jan Luyken, facsimile van een
werk uit. 1-560.* rrNederlandse ingenieurs en hun kunstwerken, 200 jaar tech-
ni-ekrr. waaraan ook ons li.d mevrouw Ten Horn meewerkte.* Drie boeken meE Nederlandse heraldiek en gemeenE.ewapens.
Eveneens een geschenk.

* De index op de namen zoals die voorkomen in de Atlas van
Kruikius uit 1712.i Een aant.al oude sÈafkaarten
van de Topografische DiensE.
den van de kaarE ,' .* Een kasboek van "De Eendracht. Verzekeringenr' , fgLO-L9Z2.* HeÈ boekje van lda Vos: "wie nieE. weg is, wordt gezien",
waarin ze onder meer haar onderduikperiode Eijdens de oorlog
in Schipluiden beschrii ft.
OngeEwijfeld toch sreer een onverwachte oogsE, voor elk waE

wils, en dikwijls a1s geschenk verkregen. MochE ook U over

van onze omgevl-ng, een geschenk
na de t ent.oons t.el1inq "SchiDl-ui-
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Literatuur beschikken die op enigerlei wijze betrekking heeft.
op onze omgeving en waarvan U denkt., "Da! zou daar eigenl-ijk
beÈer Eo! zijn recht komen", dan neemts U Èoch contac! meÈ ons
op?

En om diE arEikel over hets archi.ef af Ee sIui.len. Het is een
ieder t.och bekend dats men zich voor vragen op heÈ gebied van
onze stsreekhistsorie alt.ijd Eot de vereniging kan wenden? Wij
zullen ons zekeÍ inspannen om onbekendheden op Le l-ossen. Maar
u kunt ook zelf een kijkje in ons archief komen nemen. Graag
Eot z iens I

Ugnnr KoRNELrszoo
oo

r!.:!i.
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OPGRAVINGEN IN HET AFGELOPEN JAÀR

Pierre van Giesen

Schipluiden en omgeving mag zich verheugen in een rijkelijk
Eoebedeeld bodemarchief. HeE is echter enigszins Èragisch dat.
dits archief slechEs leesbaar is op heÈ momenE dat. het. vernie-
t.igd wordE. Weg-, s/ater- of andersoort.j-ge bouw maken opgravin-
gen mogelijk, rnaar verwj- j deren eveneens de sporen van het
verleden. zeer vaak is er slèchts korte Èijd om !e graven,
zodaE een archeologisch onderzoek meeslal de wermelding 'nood-
opgraving' meekrij gt'óe atgËtopen t. ij-d vonden er
vingen plaats die nj.eÈ EoE

in oÍrze omsEreken enkele opgra-
de cacegorie ' noodopgravingen'

behoorden. Er bescond voldoende ruimÈ.e in de tijd om de vind-
plaat,sen nauwkeurig Ee onderzoeken .

Woudse\,íeq

In de eerste maanden van di! jaar vond er in de woudse polder
een opgraving plaats. DJ.È gebeurde ten noorden van de nieuwê
stoplichEen bij de Woudseweg. Archeologen, onder leiding van
Heleen van Londen van de UniversiEeit van Amstserdam, legden
daar de resÈen bloot. van drie boerderijen uiE de Romeinse Èíjd.
Verspreid over een vrij groEe oppervlakte werden sporen van
bewoning gevonden uiE. me! name de tweede eeuw na ChrisE.us.

Op heE. opgravingstserrein werden grote hoeveel-heden aardewerk-
scherven gevonden. HeE bet.rof hier met. name scherven van het.
'Romeins - inheemse' type. DiE. soort aardewerk werd niet. geimpor-
f êêríl m2á1. fêr nl àaÈse qemaakE. Hets ROmeinS - inheemse aardewerk
'.as simpel van afwerking en slechE van kwalit.eits. Dit laaÈsEe
:orgE. ervoor daE. er bij het opgraven enige voorzichtigheid in
achE genomen dienE Ee worden. Het. maÈeriaal verbrokkelc name -
lijk erg gemakkelijk.

Romeins-inheems aardehrerk was echtser nieE heE enige wat er
opgegraven werd, ook het, pracht.ige 'terra sigillaÈa' maakte
deel uit van de vondsÈen. Terra sigillaLa is glanzend roodach-
tig aardewerk daE in de Romeinse Eijd werscheidene eeuwen werd
geproduceerd en geëxporeeerd. Terra sj-gi11ata beÈekenE. letcer-
lijk: 'gestempeLde aarde'. Voorwerpen van t.erra sigillata waren
vaak rijkelijk gedecoreerd en behoorden EoE het luxe gedeelÈe
van eên inboedel . fn al-le uiÈhoeken van hêt Romeinse ri.ik kon
men dit aarderrrerk aantref f en.

Toen de opgravingen op deze plek uitsej.ndelijk afgelopen
waren, ging de auEeur van deze bijdrage op heE, inmiddels geëga-
liseerde terrein kijken of er nog scherven waren Èe vinden. Bij
dezê 'nabeschouwingen' was hij zo gefukkig een grote scherf van
heE Eerra s igillata - aardewerk Èe onEdekken (zie afbeelding) .

EerI ij kheidshalve moet. erbij worden vermeld, dats de vinder
eerst. niet. doorhad, dats heÈ om een Romeinse scherf ging. HeE
oppervlak was zo glad en de randen zo scherp, dat hij dacht met
'Eerra Hema' Ee maken te hebben. Dit stukje vakmanschap zaI
welLicht binnen enige tijd in een tenEoonsEeLling te bewonderen
zi'in.
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Een opgraving die in april 1994 de landefijke pers en zelfs
het journaal haalde (op al-1e Nederl-andse zenders) , ltas heÈ
onderzoek aan de OoslbuurEseweg, ten zuiden van huisnununer 32.
Het onderzoek st.ond wederom onder leiding van Heleen van Londen
van de Universiteit van Amst.erdam. Dê vondst. was in meerdere
opzicht.en bij zonder. In de eerste plaats ging heÈ om een bewo-
ning van juisE na heE jaar nu1 , op een opgehoogd stuk land: een
terpje. Dits laaEsEe schijnt in Midden-Delf1and vrij zeldzaam te
zijn .

geE terpje bevond zich in een veenlandschap daÈ in de twaalf-
de eeuw oversEroomd werd. Op hets tserpje stsonden vier boerderij-
en/woonhuizen gedeelEelijk over elkaar heen gebouwd. Het zure
veen en heÈ feit dats de resten z j.ch eeuwenlang onder hets grond-
wat.erpeil bevonden, heefE ervoor gezorgd daE er een bijzonder
goede conservering plaaÈsvond. He! hout van de muren, eÈensres-
ten en rietmat.Een waren allemaa1 in excellent.e stsaat. De ríet.-
matten zagen er uit, alsof ze vorige week onder het zand waren
gegaan, waar dê archeologen ook opgetogen over waren, was heE
feiE dat de kunsE.maE.ige ophoging van het. terpje zo goed in het
bodemprofiel was waar Ee nemen. Normaal gesproken zou men een
vrij egale wand van grond zien, maar nu was er sprake van mooie
afzonderlijke lagen van plaggen .

Een opzienbarend aspecE. van deze opgraving was de 'vuursÈeen-
kern' die in één van de huizen werd aangetroffen. HeE. bijzon-
dere was dat deze vondsE een kleine vijf-en-een-haIf millennium
ouder was dan de woning. DiÈ feiÈ leidde EoE de suggesEíe dat.
er reeds door de bewoners van het 2000 jaar geledên gebouwde
huis een soort. archeologie werd bedreven. Hoewel- er mijns
inziens nog andere verkLaringen mogelijk zíjn, is piêt.eit meÈ
heE. verleden ongeÈwijfeld zelf ook aI heel oud. Er is iÍnmers
niet.s nieuws onder de zon.
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De mensen die de boerderij en/hui zen hebben bewoond, moeten
inheemsen zj-jn geweest; in diE. gevaL dus Cananefaten. Deze
germaanse sEam wordE ook wef CaninefaEen genoemd, maar in een
Romeinse miliEaire oorkonde die in 1970 in Poeldijk gevonden
werd, wordÈ de naam van de sEam gespeld als Cananef at.en. ze
hebben hets Èerpje niec lang bewoond. Naar schat.E.íng zo' n vijf-

Dit scukje bodemarchief is nu een gesloEen boek. De eeuwen-
lang zo goed geconserveerde rest.en zijn in hoog t.empo vergaan
en het. terpje moesE pl-aatsmaken voor tsuinbouw. Hêt. onderzoek
echÈer heeft veel waardevolle gegevens opgeleverd en zal waar-
schijnlijk nog een staarÈje krijgen: er is een goede kans dat.
één van de gevondên huizen \Àtordt nagebouwd in hets archeologisch
t.hemapark ' het Archeon' i.n Alphen a/d Ri j n .

Bronnen:
- TTn.i êkê v.lníist- hri'i Schinlrridcn. arfikel in DeIftSe

CouranE, d.d. 19 mei 1994;
- Stuart, P, Provincie van een imperium, L,eiden, 1986;
- Archeologisch Onderzoek in Midden-Delf1and, Nleuwsbrief

3 en 4.

Volgens de
archeologen
dateertdeop-
gegÍaven ne-
denetting bij
Schipluiden
uit het begin
van onze
jaartelling.
Foto Toussáant

XJuitergANP

Rotterdatns Dagblad, donderdag 79 nej 1994
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NI EI]WE RECONSTRUCTI EPI-,,ANNEN KASTEEL KEENENBURG

Rina Vi s ser- Rot.gans ,
secret.aris Stichfing Heropbouw Toren Keenenburg.

zoaLs in heE voríge jaarverslag reeds is gemeld, werd op
zaterdag 12 september :.992, Open MonumenE.endag, heÈ herbouwde
zuidwes t.t.orent j e van heE. kasteel Keenenburg door de Stíchting
Herbouw Toren Keenenburg aan de gemeente overgedragen.
NadaÈ deze SEichting in mei L991 in heE feven was geroepen, r.7as
hêf rri f ei nílêl i'ikê doe'l i n sênf êmt)êr 1,992 bereikÈ. NieEtemin
heefc de sEichEing besfoten om zich nieE op Ee heffen. De reden
daartoe was o.a. de herinrichEing van de kasÈeelt.uin. Een plan
hiervoor was aan de toenmalige wet.houder van culÈuur, mevrouw
Van Paassen-Dessens overhandigd tsijdens de overdrachts van heE
E.oren! je. Maar ook andere plannen speelden mee.

Hets is bekend dat er binnen heÈ gemeentebestuur pfannen
liggen om naasE heE nieuwe gemeentehuis een trouwzaal- te bou-
wen. Dit. mede in verband met het feiE. dat. het voormalige ge-
meentehuis, daÈ nu nog a1s zodanig dienst doeÈ, binnen afzien-
bare cijd deze functie nieE meer zal kunnen vervul-Ien.

Het bestsuur van de StichÈing Herbouw Toren Keenenburg, zag,
mede door heE enEhousiasmê van velen cijdens de gehele her-
bouwperiode van heÈ t.orent.je, een andere mogeLijkheid, n.1. de
herbouw van nog een gedeefEe van het, kasteel .

In juni 1993 is aan ir. P. van velzen, de rest aurat. ie - archi tect.
die eveneens de cekeningen maakEe voor de reconstructie van hec
zuidwesE torenEj e , de opdracht gegeven een reconstrucE.ie uit' t.e
werken van hoofdgebouw en Eraptoren.

fn de uiEwerking is de hoofdbesEemming een Burgerzaal op de
begane grond en een Trouwzaal annex Raadzaal op de eerste
rzardi cnino Tnfcrn za1 de sf i'i1 ên sfccr rrcrocl iiktraar ziin meE
een sobere uitvoering van het. inEerieur van heÈ SEadhuis op de
MarkE in De1ft..

De reconstsructiê is gebaseerd op een uiÈgebreide sÈudie aan
de hand van opgravingsresultaÈen, de perspecÈ iefEekeningen van
R. Roghman uit. 1646 en archiefgegevens . Deze scudie resulteerde
o . a. in een maqueE.t.e, schaal 1 : 100 , die j-n beheer is bi j de
"Hístorische Vereniging Oud-Schipluidenrr. Aangezien de 14de
eeuwse donjon, heE. oude hoofdgebouw, nog onder een pLanÈenkas
zít, is gekozen voor eên zo belrouwbaar mogelijke heÍbouw van
de 14de eeuwse trapt.oren en het aangrenzend hoofdgebouw uiÈ de
tweede heffE van de 16de eeuw.

Voor de Èerreinaanleg kan in prj-ncipe heE in 1992 aangeboden
ont.rrerp voor de kasleeltuin aangehouden worden. De gereconsE.ru-
eerde gevels van het gebouw meE bijbehorende raarlÈoogtes bepa-
Len de te hanÈeren vloerhoogt.es, Hierdoor onlstaan, net. als in
de 17de eeuw de hoge ruimÈes me! represenEatieve functies aan
de binnenplaaE.s (de oostgevel) en de kleinere diensÈ- en werk-
ruj.mtes aan de grachL.zijde (de westgevel) . De t.rapEoren zal in
dit pLan dienen als lifE.schachE. Op de begane grond resulE.eert
dit. in een zaaT voor sociaal - culEurele doeleinden en enkel-e
nevenruimt.en. Op de eersEe verdieping is een monument.ale Raad-
zaal gepland, meÈ daarnaast en daarboven diverse vergader- en
Í..rerkruimE.en .
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HeÈ voorlopige oncwerp is uitgewerkts in gevels, plat.tegronden
en doorsneden (zie de afbeeldingen) . Ook zijn enj-ge variat.ies
in het gebruik van de gegane grond uitgewerkt.

Een en ander is, meÈ een collage van sfeerimpressies van het
EoekomsÈige kasÈeef KeenerÈurg in een brochure gebundêId en
eind 1993 aan de vof t.aIl-ige gemeenEeraad uitgereikÈ. ook de
nieuwe burgemeest.er, mevr. J.M. van Bij sEerve]dE -Vl iegenEhart ,

heefc bij haar aanEreden van de SEichEing een exempLaar over-
handigd gekregen.

De ontsvangen reacEies zíjr. zeët positsief en enthousiasE. Ook
financieel zou heE project haalbaar zijn. Nietstsemin zal he! nog
geruime tijd vergen voordaÈ de definitieve plannen hieromErent
bekend zullen zijn. oe SÈichfing hoopE uiEeraard daE de gemeen-
Ee Schipluj-den deze unieke kans zal benutsten om een belangrijk
stsuk historisch verleden in het. heden ce 1aÈen herfeven meE een
uniek en functsioneel gebouw !

(D ,-+Llui @
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BEGANE GROND
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2 : podium 37m2

'1e VERDIEPING :

11 : raadzaal / trouwzaal 105m2
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DE 1.993 KRONIEK VAN SCHIPLUIDEN

O. Spinnewijn

Het pLaaÈselj-jk jaaroverzichÈ van feit.jes en gebeurtsenissen,
welke zich binnen onze gemeenEegrenzen afspeelden gedurende het
jaar 1993. Gebeurtenissen die ons hier we1 bezighielden, maar
waar de nieÈ - Schipluidenaar gewoonlijk geen of nauwelijks weet
van had. volledigheid is, net zoals bij de voorgaande ediEies,
niet nagestreefd. HeÈ is zomaar een greep uiE heEgeen ons zo is
opgevallen in de loop van 1993. -

* Dat jaar begint voor de 8.504 Schipluidenaren, net. als eL-
ders, me! vijf dagen vorst. en daE betekende korts, maar volop
schaaEsplezier op de onvolprezen lJsbaan VlieÈland. AI op de
vijfde dag is het definitsief gedaan met de ltintser. van meer
blijvende aard is, dat vanaf Nieuwjaar op de secretarie een
gemeenEelijke identige j-t. skaarÈ kan worden uiEgereikt. DiE. ge-
beurt vooruitslopend op het. nabije moment waarop een ieder
moeE kunnen faten zien, daÈ hij of zíj degene is, \rtaarvoor
hij of zíj zích uiEgeefE.

i Negen maanden na het afscheid van ds. H. van 't. Maalpad heeft.
de Nederlands Hêrvormde gemeente weer een eigen predikants. op
24 januari wordE ds. T. varr der Hoeven als zodanig in Schip-
luiden bevestigd en dus zi! nu RijnsaE.erwoude zonder.

t fn februari IaÈen Horenaren op een hoorzitt.ing weE.en geen
oren Èe hebben naar tien kleine speelplekjes voor de jeugd.
Een EefeursEelling voor de mensen van de gemeente die dat. zo
mooi hadden bedachÈ. Men zieÈ fiever één grote speefgelegen-
heid uitgevoerd, dat is Èoch zeker ook gezelliger voor de
moeders.* In diezelfde eersEe maand feveren de koren sÈ. Michaèl en
Vivace een opmerkelj-jke prestaÈie met de uit.voerj-ng van de
I'Carmina Buranarr in de aula van de TU DelfÈ. Ze worden voor
de gelegenheid geassisEeerd door een rrAd hoc" kinderkoor, heE.
Rot.lerdams Symfonie OrkesÈ en diverse so1istsen.

* Rijksweg 19 blijkt, ook in het nieuwe jaar alweer een succes-
vol discussieonderwerp. Men laaE weer voJ.op van zich horen en
LerechE, wanE een oplossing voor de algemene verkeerspro-
blemen za! heÈ nieE. zijn. De Eechnische hoogst.andjes die
waE.erst.aat. daar laat zien, zu11en bovendiên nauwelijks kunnen
voorkomen daE de beErekkelijke rust. j.n Midden-Delfland nieE.
verder vrordt. verstoord .

* op 2 maarÈ is hets even schrikken. Tijdens de raadsvergadering
blijkÈ weuhouder mevr. van Paassen, nets als eerder, problemen
Ee hebben me! hoogbouw in de Voordijkshoorn en stelt daarmee
haar zeE.eI in de waagschaal . Een schorsing en een gesprek
onder de zes ogen van het, col-lege brengen, zonder overEui-
ging, nog neE de redding. De CDA-fract,ie víist. zich vervolgens
het zweet. van hec voorhoofd.

r MeE onEstseflenis vernemen de bewoners van de gemeent.e Schip-
luiden op 12 maarE hêÈ beErekkelijk plot.sel j-ng overlijden van
hun oud-burgemeester A.J.A.L. Bruggeman, Eot dan burgemeester
van Leiderdorp. Velen bewaren een goede herinnering aan zijn
ambtsperj-ode van 1976 E.ot. 1985. Ook in L.,eiderdorp heef t. hij
Schipluiden stseeds een warm harÈ Eoegedragen.* De lenlemaand maarE gfonst. zoals gebruíkelijk van allerlei
acÈj.viteiten. De Vlaardingsekade wordt. over drj.e kilomet.er
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verbreed en opgehoogd. Een kanrei daE zeker een jaar vergt.
Dit. a11es zonder het smaIle pad langs heE vrater af te slur--
Een, want. de werkzaamheden worden vanaf ponÈons in de vaart
uiÈgevoerd. De boomplantdag (24/3, zeL de jeugd ín beide
kernen aan hets werk, onder andere bij de Prins Willem Alexan-
derschool , die daarmee Èevens de 200st.e leerling kan in-
schrijven. Een heel andere boom slaaE welhouder mevr. van
Paassen op 30 maart, de eersÈe paal voor voordijkshoorn rII,
waarin na voltsooiing geen gaatjes meer over blijven. Aan
essentiê1e zaken anders dan huizen, lijkt er dan toch nog wel
ieEs Ee ontsbreken, maar wiê dan l-eefÈ, dan zorgÈ.
Van deze ont.groening naar de "Vergrijzing". In heE jaar van
de ouderen, L993, komen in maart aan de willem ALexanderhof
45 r^roningen beschikbaar, woningen die ouderen zo lang moge-
lijk zelfstsandigheid moeÈen bieden. Verzorgingshuizen raken
uit de mode, die kosE.en te veel , maar daE betekent. nog niet.
da! de nieuwe gemeenschappelij ke ruimt.e in de Kickert.hoek nu
ook zonder stsoelen en serviesgoed kan. ze bleken op de begro-
t.ing Ee onEbreken. De geLdbronnen om dits gemis op Ee heffen,
weet men blijkbaar t.och weer aan Ee boren, wanE, bij de offi-
cièIe opening op 2 juli kan, na een gezamenlijke inspanning
van een wierjarige en een twee - en- zevencigj arige iedereen
z it.t.en .

De derby Schipluiden-Den Hoorn (4/4) zet. de voetbal weer in
heE verkeerde zonneEje. De oogst is 2-o, vijf gele kaarten en
t.wee rode. Hoornse supporÈers hebben vooraf de middenst.ip bij
de ÈegensEanders uit. het veld gelicht., de enige punt. die ze
mee hebben kunnen nemen. Kantine, borden en doelpalen in
Hoornse kleuren geschilderd, vindt. in heÈ Schipluidense al-
evenmin waardering. De zeven, voor drie goede doelen, deel-ne-
mende lopers aan de Londense maraÈhon 1aÈen gelukkig een
posit.ievere indruk achter ten aanzien van de spor!.
Geen aprilgrap, maar een ingrijpende operat.ie: rrvan zak naar
bak", het gescheiden inzamelen van afval per 1 april-. Of het
algemeen straatbeeld met. de bakken is verbêterd, waag ik te
betwij felen en ook GFT draagt. eerder ieE.s negatiefs dan
posiEiefs uit. maar het milieu zaI er ongeewijfeld bet.er mee
af zij n.
Eind april daalt nog alÈijd in vele rangen en standen de
lintjesregen over Nederland. De aangelegde maaLsEaven zíjn
dubieus, maar de woormalig direcÈeur van de Sf ichti-ng Maat.-
zorg ín Schipluiden onEving ongeÈwijfeld verdiend de versier-
sefen, behorend bij Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Vj.jf
andere dorpsgenoEen moest.en het. met. zilver doen.
De maand mei beEekents meer en meer de sEarts van vel-erlei mooi
weer activj-tej.Èen. Tijdens de fiets en molendag tornen dic
jaar door Schipluidens dreven ruim veertienhonderd fiecsers
op tsegen een zeet slraf windje en verder kunnen, ondanks
mat.ig lenteweer, de organisatoren van het. Hoornsê 'DIOS-
lentefeest." Èerugzi-en op een goed geslaagde happening. van
volkomen ander kaliber r^ras de voorstelling van t.waalf bulde-
rende monsEers op het. woest.e t.errein van het. zandlichaam voor
de R 19. Op hef weekeinde van 8 mei liet.en twaalf Mercedes
Benz bouwvoertuigen zien, dat zandduinen hen nj-ec deren.
De in veert.ig jaar toE een vertrouwd beeld geworden Eassen
houÈ, kisten en pallecs in heÈ gebied rond de Hoornse brug
behoren EoE het verleden. Hallensleben en Holl-and Packing
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hebben hun boeftje overgebrachÈ naar heE. Brabant.se Terheij-
den, weg dus uit de benauwde randstad.
AIs faits diwers meldt. de meikroniek verder daE sEeeds Voor-
waarÈs voetsbal op het, randje onEkwam aan degradaÈie naar de
HVB, heE aanbieden van een vals briefje van f 1.000, dat dan
vervolgens door de politie! in beslag word! genomen en ook de
díamanÈen bruil-of È van het. echlpaar vermeer-van Scel . In de
loop van het jaar wieren nog andere drie echtparen om dezelf-
de reden feests: van Paassen-Clooscerman, CloosÈêrman-wan der
VaarE en Van der SEaP-van Loenen.
uNIvÉ heropenE op 3 juni haar ingrijpend vernieuwde kantoor-
ruimt.e bij de Hoornse brug. Precies een jaar eerder beloofde
een weEhouder daar dats heE hem menens was iets Ee doen aan
het. verkeersprobleem Èer plaatse. Van een oplossing noch van
de weEhouder merken we nog ieÈs. wel krijgen raadsleden vanaf
nu e1k f 100,- per jaar voor herscholing, misschien helpc
dat . of schoon, de wD verkl-aart, daÈ nieÈ nodig t.e hebben en
zo ja dan zíjn ze zeff draagkrachElg genoeg.
De derde 1usÈrum kadeloop op 3 juli teLt een record aanEal
deelnemers. uit heL veld van 1133 deelnemers wint. Petser van
Marrewijk uj.È vinkeveen de 12 km. Het. klassemenE ce1È dj.t
jaar voor heE. eêrsÈ mee voor de vj.jf wesÈlandse hardloopwed-
strij den .

Bouwbedrij f van Maurik haakt af bij de aanleg van de minsEens
vijf miljoen kost.ende aanlegf van een 27 holes golfbaan in
Midden-Delf1and. Desondanks blijfE het Bureau van UiEvoering
optimisÈj.sch, wanE er wordE verwacht daÈ in 1994 de uiEvoe-
ring Èoch wel kan starten, een aanleg die overigens ook weer
jaren zal vergen.
Teruggekeerd van de vakanEies (of Ehuis gebleven vanwege de
zomerfeesLen) beleefE Hodenpijl op 21 aug'usEus de derE.igst.e
Jongrveedag. Diezelfde avond verzorgE Gust.av Leonhard het
zomeravond concerÈ in de kerk van 'E woudt. UiEéénlopende
kampioenen op één dag.
Eind au$.lsLus j-nvenÈari seert. de provincie de monumenÈen in
onze gemeenÈe. Een levend monument is ongetwijfeld het. ge-
bruikelijk OranjefeesE in Sion, daE nog sEoelt op de verjaar-
dag van koningin Wilhelmina. Helaas, het. weer werkte de hele
maand a1 niet. mee en in de kinderoptochÈ ziet men dan ook
spandoeken meedragen waarop de kinderen de Lieve Heer om wa!
zon vragen.
Merkwaardigerwij s doeE onze politie op 24/8 de uiEspraak, daÈ
diE jaar Schipluiden scukken veiliger zal blijken. HeE ware
nog afEijd beLer de huid van de beer niet, Ee verkopen, voor-
dat die geschoEen is !

De eerstse sleuÈe1 in plan Voordijkshoorn is op 31 august.us
voor de heer en mevrouw Willemsen. De overhandiging zou, wat
buitenissig, door de burgemeester gebeuren. Een parachuEe-
sprong die hem meÈ de sleuEê] bij het echÈpaar voor de deur
moets brengen, kan op heE laaEste ogenblik vanwege hets weer
geen goedkeuring krijgen. Gelukkig heefE mevr. van Paassen de
lweede sleutel op zak en kan die op meer convenlionele wijze
tijdig ler pfaatse aanbíeden. De eersEe paal voor 162 nieuwe
wonj-ngen slaaÈ burgemeester waaijer op 16 sepcember maar snel
en gewoon .

Op 7 september deel! de policie een bijzonder proces verbaal
uiE op heE. al meer genoemde zandlichaam en weI op grond van
de luchEvaarÈweE. Radiografisch bestsuren van een modelvli-eg-
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Euig heefts de grote luchtvaarE. rond Rollerdam door storing in
gewaar gebrachÈ en daE kan natsuurlijk niets.
Begin oktsober heropent "Manege Chardon", na een EoEafe ver-
bouwing, de deuren van een vijf st.erren manege, de besEe van
heÈ land. Onze meervoudíg wereldkampioen vierspanrijden IJs-
brand kan uiE de grond van zijn harÈ verklaren, dat hets een
goed jaar r^tas met a1s enig mogelijk bezwaar dats heE misschien
zeLfs Ee veel hoogEepunÈen !e18. We zullen nog wef van frem
horen.
van afle kantsen is men in onze gemeenEe sEeeds bereid in te
springen bij a1ler1ei acties voor hen die hec mj-nder hebben:
mj-ssie, DORKAS, Joegoslavië, errz.. Zo vertrekt op 20 oklober
aI weer een vijfde Èransports mets hulpgoederen naar Pol-en.
AIles vol overgave bijeengegaard door leerlingen van de
,Juliana van Stolbergschoot. ïvee vaders zullen kijken of
al-1es wel goed aankomÈ .

Honderd jaar zondagsschool gedenkÈ de Schipluidense Neder-
lands Hervormde gemeenEe op de Èiende van de Èiende maand. De
L3 augrusEus 1893 startsEe men daar voor de eersÈe keer meÈ daÈ
onderrichE.
Het eind van de wij nmaand vermeldÈ lwee feiten. weer verl"aaE
een bekend bedrijf de gemeenÈê: nu de Groeilampen B.v. Poot,
die zich gaaE vesÈigen in het. Friese Makkum. vervol-gens gaaE
heÈ gemeenÈeapparaae na lang soebaÈEen dan tsoch overstag en
sEem! ermee in voortaan Max Havelaar koffie Èe zul"len schen-
ken. Een stseunEje in de rug voor de derde wereld producenEen.
Groep 7 wan de PvíA school mag 23 okÈober met, een Èouringcar
naar Duinrell. DiÈ dankzij heE schrijft.alenÈ van MarLoes
Arkesteijn, die de eersEe prijs won mets haar verhaal voor een
wedstrj-jd uitgeschrewen door de openbare bibliotheken.
Op 4 november onÈvangt onze burgemeesÈer 30 ambEgenoten uit
Tsjechlë. Ze willen zich op de hoogte stell-en over de wijze
\daarop ons democrat.isch bestef functioneert, om daar dan
wellicht in ej.gen land op de juisEe wijze hun voordeel mee Ee
doen .

In novesÈer zorgt. een krantêartikel voor een zekere opwindi.ng
in Den Hoorn. De Horenaren zouden kampen met. een identiEeits-
crisis! MeE de overzee liggende kern Den Hoorn zouden ze
liefsE maar zo min mogelijk Ee maken hebben, enz. HeE veel-
wuldig weerwoord spreekE van gezonde rivaliE.eiE. of fa-beLt.jes,
maar toch: waar rook is, is wuur ! WellichÈ dat de in gebruik-
name van de nieuwe werlichES-ng voor S.v. Den Hoorn, op 23
november, beter lichE 1aat. schijnen, wanÈ uit. die hoek kwam
begin dit jaar ook a1 een stukje onverkwikkel j.j ke rivaliteit
Eo! uiEing.
Helaas moe!, nu heE einde van heE. jaar nadert, 1993 worden
besEempeld als een desasEreus jaar voor de wesclandse Euin-
bouw. De afzeE is drasEisch teruggelopen en zo zijn met. name
bj-jvoorbeeld onze t.omaEen bij onze belangrijksEe afnemers, de
Duit.sers, nieE meer gewild. Menig hardwerkende Èuinder sEaat
momenEeel Èegênover een bergf economische problemen en heefE
a1le moeite het hoofd boven waEer Ee houden.
Op 27 november verricht Sint NicoLaas, die een week eerder
zijn inEocht. in de gemeênEe maakE.e, de openingshandeling voor
het kinderdagrverbl i j f "'t KickerEje", daE is ondergebrach! in
heÈ voormal ig kruisgebouw Ee Den Hoorn. Men heefÈ er heel wat
doorzeÈtsingsvermogen voor op moeÈen brengen.
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Economie blijkE. via ingenieuze gedachÈenspinsel s merkwaardige
resulÈaEen Ee kunnen afwerpen. op 30 noveÍnber gaa! de raad
akkoord met. de verkoop van hets gemeentehuis aan een zelf op
tse richten stichting. Huur van het gebouw levert dan een
belasEingMoordeel van f. 200.000, - op! Dezelfde raad gaat
akkoord me! de reconsÈructsie van de Hoornse kademuur voor ca.
f 565.000,- (een werk voor volgend jaar).
De eersEe dag van december zieE men onze burgemeestser in een
eerste klas coupé, onder het genoE van aLLerlei lekkere hap-
jes, kennis maken met de oms€reden Hoge snelheids Trein. zou
hij lobbiën voor een Eracé over het fietspad van onze voorma-
lige wij Sukkelen Maar?
Een vooi onze gemeenÈe niet atl-edaags ongeluk is op 1"8 decem-
ber de aanrijding wan een herc op de woudseweg door een auto.
Hets dier heefts dat nieÈ overleefd.
Belangrijk berichc! Sint. Nicolaas' assisÈent van wieÈi-ngen
bergt-diL jaar de mijter voorgoed op in zijn xasts; hij is aan
pensioen toe. Het is mooí geweesE., volgens eigen zeggen, heE
is geen beroep, het is een roePing.
Beiáe kernen hebben op heE êind van heE jaar hun tsradiEionele
kersÈvieringen. In Den Hoorn verzorgen dê alom bekende "Bud-
dy's' in een afgeladen kerk 'tKindje víiegen". DaÈ heE. Jezus-
kindje een meisje is, deerE nie!. In Schipluiden genieÈ men
van èen kersÈconcerE bij kaarslicht in de sEeÍmige Nederlands
Hervormde kerk.
Rêst Eenslotst.e wat. er volgens de bevolkingsregi scers geworden
i.s wan de 8.504 inwoners aan het begin van dits jaar. DaE
aanEal is met bijna 300 uitgegroeid EoE 8.795 in$toners (4.564
mannen en 4.23! vrouwen) . De uiEbreiding in Den Hoorn is daar
ongetswijfeLd debet aan, evenal-s aan heÈ groÈe aanlaL inEerne
verplaaEsin$en: 311, Eegen nog 195 het jaar daarvoor. voor de
burgerlijke sEand gaven 38 bruidsparen hun jawoord, helaas
werá vooi nieÈ minder dan E.ien huwelijken de scheiding uiÈge-
sproken, een ieder jaar stseeds sÈerker Eoenemend percenEage,
ciiters waarachEer tsoch ook het. nodige leed achter verborgen
moet zij n.



Op 12 mej- L294, vandaag precies 70O jaar geleden' gaf hêt
DomÍ<apittel van ULrechE 146 morgen land in erfpach! aan Jan van
Dorp, hoofdbewoner van heÈ adellijke Huis Èe Dorp, dats ten
resËen van Schj.pluiden heefc gfesEaan. In de akEe wordts vermeld
daE heE becreffènde land, SinE MaarEensregE, gelegen was in de
parochies van DeffE èn... Schipluiden. voor heÈ eêrst wordt in
êen officieel stsuk gesproken over de parochie Schipluiden, en
waar een parochie is, daar is een kerk.

OorspronkeLijk waren de gelovigen van De Lier en Schipluiden
aa.rge*èzen op de parochj.ekerk van Maasland. Toen de bevolking
i-n áe loop ván de 13de eeuw groeide, nam de behoefÈe toe om de
beschíkking re krj-jgen over een kerkgebouw in de directe woon-
omgeving. Iít L245 werd de parochie .De Lier van MaasLand afge-
scÉeiden (een feit. dats men volgend jaar in De Lier zal herden-
ken) ; Schipluiden volgde een aantsal jaren 1aEêr. De parochie
Schipluiden moeE lusserl L245 en !294 zijn ontstsaan. Omdat de
juisÊe sEichEingsdaEum onEbreekE, is hec een goede zaak om de
óudsce vermeldj-ng aLs herdenkbaar feiE naar voren te hal-en.

Ruim 7OO jaar geleden woonden er in SchipluJ-den blijkbaar
voldoende mensen om een eigen kerk meE pastsoor ce kunnen onder-
houden. De bevolking behoefde daE nieE geheel zelfsLandig Ee
doen, wanE de kerk van SchJ-pluiden bleef, neE zoals de kerk van
De Lier, verbonden meE de moederkerk van Maasland. De drie
kerken vielen onder de Duitse Orde. DiÈ is onder meer af te
lezen uiÈ de naamgeving .

De kerk van Maasland had als paÈrones Maria Magdalena, die
a1s symbool werd gezien van de ziekenverzorging, een belang-
rijke - t.aak van de DuiEse orde' De kerk van De Lier had aIs
pairoonheilige St. Jorj.s, heÈ ridderlijke elemenE van de Duitse
órde. oe keik van Schipluiden werd verbonden meE de naam st'
Michaè1, heÈ priesterlijke etemen! van de DuiÈse Orde.

De Duitse olde, die in Maasland een eigen vesEiging had, be-
noemde de past.oor en kreeg een deel van de inkomsten van de
kerk, waarmèe heE onderhoud van de pasÈoor werd verzorgd.

Het huidige koor van de hervormde kerk van Schipluiden da-
EeerÈ uiÈ dè 13de eeuw. Het. oorspronkelijke schip van de kerk
had dezeffde breedte als heE koor. Toen heÈ aanÈaI parochianen
in de tweede heIfts van de 15de eeuw steeg, werd besloEen het
kêrkgebouw uits Ee breiden. DiE gebeurde omsEreeks het jaar
1500. HeE. schip kreeg toen de huidige breedte. De bouwsEijl kan
gekarakt.er j-seeid worden meÈ de term 'boerengoÈiek', een eerlij -
Èe en dj-recte bouwwj-j ze, zonder bijzondere sierelementen. Het
bouwmat.eriaal - de kleurrijke sÈenen, afgewisseld met. naEuur-
stenen blokken op de sÈeunberen - heefÈ voldoende zeggings-
krachE.

De bouw is volgens oude voorschriften uiÈgevoerd. Het toren-
portaal meE de Èoegang vindE men nieE aan de zijde van de
borpssEraaE, maar aan de wesEkanÈ. De oude sEenen Eoren die in
1810 wegens bouwvalligheid is gêsfoopt, weerde de harde westen-
winden, een bijkomend voordeel . De oriènÈatie van de kerk hêeft
alles te make[ mets de plaaEs van heE altaar in de koorafslui-
ting. wanneer de priester de mis opdroeg, sEond hij meE zijn
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gelaaÈ gericht. naar heE oost.en, de plaats waargeleefd.
Het koor was ook de ruimt.e, waar men vanoud.s

doden bêgroef. Hier rust.ce men het dichtst. bi.ivan de kerk. ZeLfs na de Reformalie bLeef ditduurste begraafplaaÈ sen .
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Schipluiden ging in 1572 aIs één van de eersÈê kerken in het
Westslaád over naar de Reformatie. HuberEus Franciscus, een
gewezen priesÈer uiÈ de zuidelijke Nederfanden, wêrd de eerste
fredikanË. oe aanwezigheid van heE huis Keenenburg, mets de
iamj-1ie van Egrnond, verklaarÈ de sne1Ie koms! van deze protes-
ÈanÈse voorganger. OtsEo van Egmond had j-n f572 de kan! van de
opsLand en- de 'ghereformeerde religie' gekozen. De. lokaIe
bèvolking had het. moeilj.jk meE de godsdiensckeuze . In diE geval
ging de aÍÍrbachEsheer hén voor. De komst van een krachÈige,
éigén preOikanE, l1'as veelal varl- doorslaggevende beEekenis voor
heÈ welslagen van de fokal"e reformatie.

He! is o-pvallend dat in schipluiden vooral de middenstanders
in de dorpèkern naar de nj"euwe religie oversÈaptsen. Zij woonden
letterlijtl in de schadu\,t van het kasEeel Keenenburg. In hêt
buitengeÉ1ed waren a1 vrij snel j ezuieEen-priesters werkzaam,
die de cwijfelaars weer lerughaalden naar de moederkerk. De
gereformeeràe overhej.d maaktse heÈ de volgelingen va! de Kêrk
van Rome niet gemakkelijk om hun geloof openlijk te belijden.

Aanvankelijk kwamen de kaEholieken bijeen op zolders of in
schuren van afgelegen boerderijerL. zo'í! boerderij vond men ook
halverwege SchlpJ.uiden en Den Hoorn, in heE vrijwel geheel
katholieÉ geblewen ambachÈ Hodenpijl. Hier Erou!"de op 20 april
1653 de in onze tijd wereldberoemde schilder Johannes vermeer.

In de achttiende eeu$/ Eraden de rooms -kaÈho1i-eken uiE de
schuilkerkfase. Het schuurkerkje van Hodenpijl kreeg een Èoren-
tsje meE een heuse kerkklok, waarmee men de aanwezigheid luid
kon duidelijk maken.

I.le hebben nie! de indruk, daÈ de godsdiensÈscheiding meÈ de
Reformatsie ook een scheuring in heÈ dorpsleven teweegbracht.
Tot grooÈ verdrieE van de predikanEen - soms de enige echte
calvinisten - hiel-den de gereformeêrden zich nog lang en graag
bezig meE all-erlei werefdse zaken, zoals de rederij kersfeesEen
en dè kermis (de zomerfeesEen van de 17de eeuw) . Ook op de
scholen Èroffen kaEholieke en proEestancse kinderen elkaar nog
lange tijd. KaÈholieke doden werden naasE gereformeerde doden
in deze kerk begrawen.

Pas in de 19de eeuw ging zich een scheiding der geesten vol-
crekken. De katholieken r^taren boos op de hervormden, omdaE zij
na de gelijksÈeI1ing van de godsdiensEen, in de Franse Eijd,
niet de beschikking kregen over de oude dorpskerk. zij waren
qua aanÈaf in de meerderheid, maar de hervormden konden aanto-
rien dac de kerk aan de Dorpsslraat nieÈ meer de oorspronkelijke
katshotieke kerk was. In 1616 had een brand het kerkgebouw met.
de pasEorie, het schoolhuis en een grooE deel van hets dorp in
de ás gelegd. Dankzij hec bemiddelende optsreden van,.Iacob van
Egmond, ambachEsheer van Schipluiden, naar ook 1id van de
SÉaten van Holland en voorziÈter van de Suatsen-Generaal , mochÈ
hets kerkbestsuur van de hervormde gemeenEe een coLlecte houden
in geheel Holland en wests-Friesland.

Dóor deze inzamel ingsac! ie kon de kerk in drie jaar vol-ledig
worden herbouwd. De Middeleeuwse kerk van de kalholieken was er
dus nieÈ meer, volgens de hervormden. ze verEelden er j-n 1808
niets bj-j, dats de herbouw van de kerk voor een belangrijk deel
was gefinancierd uit de bier-, wijn- en Eurfaccijnzen, die
lange Èijd in heE. dorp werden geheven. De bezoekers van de
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1oka1e herbergen, waaronder ongetwijfeld ook veel katholieken,
hebben gezamenlijk de schulden van de hervormde gemeente helpen
verminderen.

Mêt dê êmancinarie van de kalhoLieken in de loop van de 19de
eeuw en de st.ichÈing van de Gereformeerde Kerk ín L892 groeiden
de verschillen. De gereformeerden kregen in 1909 een eigen
school- aan de veenweg, de huidige Keenenburgweg. Op de openbare
school leerden hervormde en kaE.hol j.eke kinderen nog J-ange tijd
samen, Èotdat. zich ook daar in 1923 een scheidj-ng volt.rok. De
kacholieken kregen in dat jaar in het dorp een eigen school .

Hun kerk en pastorie bLêven onder Hodenpijl, een prima lokatie
zol-ang er sprake was van een slreekparochie, mêt een verzor-
gingsgebied van de Noordhoorn tot zouteveên en van Ablswoude
toÈ De Lier. Pas na de stsichÈing van een r.k. kêrk in Den Hoorn
in 1917 ging me: vanuiE. SchipLuiden de l-okatie Hodenpijl aIs
ongemakkelijk en, :en. Toch zou het. nog Eot. 1963 duren, voordat
een ni.euwe r.k. kerk in heE. dorD Schipluiden in qebruik kon
worden genomen.

Al- eerder was er aan de Singel een gereformeerde kerk ge-
bouwd. fn 1893 werd dit kerkgebouw in gebruik genomen. De
kleine proEesÈantse kerkgemeenschap was verscheurd,' de schei-
ding werd gevormd door het, wat.er. Op heE. water waren ook de
eerste gedachEen over een afscheiding uiEgesproken. Schipluiden
was j.n de 19de eeuw naast een dorp van ambachÈslieden en mid-
densEanders ook een dorp van schíppers geworden. Het waren
kleine luiden die meÈ hun west.landers en bokken de Hollandse
waÈeren bevoeren, op zoek naar vrachE. en inkomen. De winsEen
waren gering, de werkdagen lang.

De boerenstsand had heÈ in de tweede helft. van de 19de eeuw
heel- waÈ makkelijker. Ook zonder gebed groeide het. gras wel ; de
meLk kon voor een goede prijs worden afgezeE in de snel groei-
ende, omringende steden. Verschillende families konden niet. meE.

de groeiende wrij zinnighei.d van de meer welvarenden leven en zo
ont.st.ond er ook in Schipluiden een Gereformeerde Kerk, met
êigen predikanten .

waÈ eeuwen samenleefden, lijkts el-kaar in de twinLiger en dert.i-
ger jaren minder Ee gaan verdragen. Men t.rouwde binnen de eigen
kerk, men ging naar de eigen school en men stemde K.v.P., A.R.
of C.H.U. Men kocht. brood bij de eigen bakker en men zocht. een
schilder wan de eigen kerk. Toch was schj-pluiden tse klein om de
zuilen echÈ gfesloten !e houden. De enige dokter \^ras rooms-
kaEholíek, evenals de burgemeester. Op politiek gebied werd er
goed samengelrerkE., maar ook op andere terreinen kwam men elkaar
regelmaÈig tegen. Boeren Èroffen elkaar op de Del-f E.se veemark-
ten, tuinders voeren gemeens chappet i j k naar de DelfE.sche Groen-
teveiling. Ook j-n het verzeE Èijdens de Tweede Wereldoorlog
viel-en de scheidslijnen weg.

Na de oorlog zien we de samenwerking op kerketijk gebied
coenemen - eerst schoorvoetend - de hervormden mogen tijdens de
resÈauraEie van hun kerk in de vijft.iger jaren gebruik maken
van het gereformeerde kerkgebouw; samen in één kerk, maar nog
weI op gescheiden Eijden. De gereformeerde en hervormde kinde-
ren zaten inmiddels we1 op één schoof.

De samenwerking Eussen hervormden en gereformeerden is steeds
hechEer qeworden, Ook met. de kathol-ieken worden aflerfei kerke-
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1l-jke zaken gemeenschappel ij k aangêpakE. HeE onderlinge begrip
groeit; er is meer daE de kerken bindt dan scheldE. Ook de
groeiende onkerkeLíjkheid lijkÈ. de kerken nader toE. elkaar t.e
brengen.

VeIen hebben zich in Schipluiden in de afgelopen ?00 jaar
ingezet om de kerk l-evend !.e houden. HeE is een geschiedenis
van eenhej.d, scheiding en groeiende samenwerking. De basis isj.n 1994 nog alt.i jd hechE en schept. verr^/acht ingen voor de Eoe-
komst..

t p/'1^lree-hêr1 Lêr.Liê hi'i Cnhin?t1iàêr-'
de Gaag, met rechts een deeT van
nl.-i'-ê H.'\àêr'^;;1 la??

P44sve

, aan de smaLTe rijweg l-angs
de bebouwing van de buiten-
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DE DELFTSE SCHII-,,DER JOHÀNNE S VERMEER TROUWDE IN SCHIPLUIDEN

J. W. Moerman

Op 4 april 1653 verschenen Johannes Vermeer en Cat.harína
Bolnes voor hun ondertsrouw op het stadhuis Èe Delfts. rn het
De1fÈse huwel ij ksregist.er van 1650-1556 vindt men in de kant-
lijn naasE de aanEekening van hun onderErouw de vol-gende noÈ.i-
Eie: 'Attestatie gegeven op SchiPTuij den 20en ApriT 7553 '.' Dit
beEekent. dat de nu wereldberoemde schilder zijn huwelijk op
zondag 20 april 1553 in Schipluiden heefE faten inzegenen.

Het. is een heel opmerkelijk gegeven. waarom vond deze plech-
tigheid in Schiplui-den pl-aaE.s en Èrouwde Vermeer nieE gewoon in
zijn woonplaaEs Del ft?

Maria Thin, de moeder van CaE.harina Bolnes, was hiervoor
waarschijnlj-jk veranEwoordel ij k. zij had zowel maat s chappel ij ke
a1s godsdienstige bezwaren tegen het. huwelj-jk. Maria Thin, die
gescheiden was van Reynier Bolnes, was prakEizerend rooms-
katholiek. Zij kwam uj-È een Goudse paEriciêrsfamílie van balju-
wen, dijkgraven en schepenen en was na haar scheiding naar
DelfE gekomen. Maria woonde hier met haar dochtser in een groo!
huis aan de oude Langendijk. zíj bezaL verschillende huízen en
landerijen. DaarenÈegen had de jonge Johannes vermeer een
eenvoudige en enigszins bedenkel-ijke achtergrond. Zj-jn familie
was gereformeerd. Zijn vader had in Delft op hets MarkEveld een
herberg en reas kunsthandelaar. In de zevenEiende eeuw sÈonden
deze beroepen laag in aanzien. Daarnaasts kwamen in de familie
van Vermeer gevallen van valsemunterij, gevangenschap en faj-1-
líssements voor. Er was dus een grooE verschil in milieu tussen
beide families.

Maria Thin ging uiteindelijk akkoord meE het hu\,/el- j- j k van
haar dochEer CaEharina, mits de beziE.t.ingen van de aanstaande
bruidegom gescheiden zouden worden giehouden van die van de
bruid. Een andere voorwaarde voor haar E.oest.ermning was vrijwel
zeker, daE. Vermeer katholiek moest lrouwen. De jonge schilder
had hiermêe vermoedelijk weinig problemen. zí1rr schoonmoeder
bezat belangrljke relaties in de katholieke wereld. Deze perso-
nen werden door Vermêer, die nog aan heE begin van zi-ln car-
rière sÈond, \,rel1icht afs veelbelovende beschermheren gezien.

Maria Thin bezochE. in Delft. trouw de godsdiensÈoefenj-ngen van
de jezuieEen, die daar Èoen nog in het, geheim moesten worden
gehouden. In Schipluiden \,te rd de katholieke godsdienst in die
r-i iíi ê.hl- êr el weel onenl i'ikêr hÊl Êíiên. De schuilkerk van dit
dorp sEond onder Hodenpi-j1, langs de open-bare (vaar)weg Eussen
Den Hoorn en Schipluiden. Hier werkte vanaf 1644 de jezuiet
Johannes Verwey. Hij was in Gouda geboren en woonde bij de
iêzrrïêr-ên in Delf t- - Maria Thin en haar dochÈer Catharina Bo1nes
moeÈen deze priesEer goed gêkend hebben.

ook zakelijk bezaE vermeers' schoonmoeder banden met Schip-
luiden. In de període van heE huwelijk had één van de inwoners
van Schipluiden, een zekere Adriaan Jansz. Bacx, een Eamelijk
groEe som geld van Maria gel-eend. (Drie jaar fater liec zij
zijn huis, Eer afbetsaling van de schuld, op een veiling verko-
pen . ) '
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DetaiL van 'ALl-egorje op de
e-h; 1 àê'.L11rr,<rf . l.lêf Arê1 i êr '
schiTderii van J. veímeer.

ld^*ro{ ,ê,níÀo$ó rC{z

Schipluiden hras om meerdere redenen dus een aanger^tezen p1aaEs
voor hets huwelijk van Johannes vermeer ên Cat.harina Bolnes.
Overigens kwam heE in de zeventiende eeuw meer voor, dat sEede-
lingen in de oml iggende dorpen trouwden.

Na de sluiling van heÈ huwel-ijk trok Johannes mets z j-jn echE-
.i - È..i -i - i ; á Schoonmoeder . Maria Thin Steunde meÈ haar9

kapiÈaaI het kj-nderrijke gezin van haar docht.er en stefde
vermeer in sEaaE een luxe schilder ce zijn, die niet. hoefde ce
werken voor de eersÈe levensbêhoeflen van zijn gezin.

BroD,neD
1. c.A. Delf t., HuwelijksregisEer, 1650-1656, 5/20 april L653.
2. G.A. Delfts, Not.arieef archief, r,,I^. 2]-!4, akte nr. 321.

L i teratuur
1. Albert Bl-ankert., Johannes Vermeer van De1fE. 1632-1675.

UtrechE/Antswerpen 1975 .

2. John Michael Montias, Vermeer en zijn milieu. Baarn 1993.
3. A. van Peer, Het huwelijk van Jan Vermeer. Delftssche Cou-

rarLE | 24 jan. 197C.
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KERKEPÀD 19 94 SCHIPLUIDEN

O. Spinnewij n

fnl eidinq

DiÈ jaar herdacht. de parochie Schipluiden op 12 mei 1994, daE
zíj 700 jaar eerder, op 12 mei 1294, voor de eersle keer als
zodanig wordt. vermeld in een acE.e bij een grondoverdracht in
Sj-nt MaartsensregE. Het, gaaE om een ÈransacEie tussen he! Domka-
pj-EEel van UÈrecht. en de Duitse Orde. Naar aanleiding híerwan
werk!.e de Histsorische VerenÍging Oud-Schipluiden voor de Open
Monumentendag op 10 sepEember een kerkepadprograrmna uiE., be-
sEaande uit' een wandel en/of fieÈsrouÈe. De routes voerden ín
en buiten Schipluiden langs de wele objecEen die een roL speel-
den in de 700 jaar kerkgeschiedenís van Schipluiden. Zowel de
drie kerken in de dorpskom Schipluiden, als de kerken van
Maasland, De Lier en 'C Woudt. stondên open voor belangst.ellen-
den en boden ieder een specifieke bijdrage meE. betrekking E.ot
heE ovêrzichts van zeven eeuvren kerkgeschiedenis. Een samenvaE -
ting van deze t.ochten is in diE jaarverslag opgenomen. Di!' voor
hen, die wegens alIerIei redenen het pad nieE. hebben gevolgd.
Zij kunnen nu ai-snog kennismaken met. de vele, misschien onver-
wacht.e, plekjes in en buiÈen het. dorp, waar onze kerkgeschiede-
nis werd geschreven. De rout.ebeschrij vingen st.art.en bij de
Nederl-ands Hervormde kerk, Dorpsslraat 2 in Schipluiden.

Kerkepad Schipluiden.

A) De Ned. Hervormde kerk. Deze kerk st.aat. op dezel,fde plaat.s
als de parochiekerk van Schipluiden, welke in !294 voor de
eersÈe maal ter sprake komt bij de overdrachÈ van heE stuk
grond in SinÈ Maart.ensregÈ. De oorspronkelijke kerk was smal-
1er, had een sÈenen coren en was, zoals gebruikelijk. rrOosE-
west." gericht. Dat, wil zeggen dat de priesEer, st.aande aan heE
alt.aar, hets gelaaE naar heÈ oosten, naar Jeruzalem richt.t.e. De
kerk was toegewijd aan de aart.sengel Michaêl .

In de loop van de eeuqren werd het. schip verbreed en moesc heE
bovendeel van de stsenen Eoren in 1810 vrorden afgebroken. Daar-
voor in de p]aatss kwam een houten torenEje. De kerk en haar
bedieriaren hebben sEeeds nauwe banden gehad met. de bewoners van
het. voormaLig kast.eel 'rDe Keenenburg", daE aan de overzijde van
de vaar! Iag. Talloze monumenten in deze intseressante en mooie
kerk houden dit. werl-eden nu Levend.

Direct. achÈer de kerk ligt, "Hec Anker" (B) , eeuwenlang de meE
de kerk verbonden school . Hier leerde de Sehinlrridense ieugd
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uits wijde omgevj-ng de kunsts van he! lezen. onder hen bevond
zich ooits ook de dichtêr HuberEus Kornel-isz. Poot, die op een
boerderij onder Abtswoude woonde en door zijn vader hier naar
school werd gesEuurd. Eén van zijn gedichten herinnerE, aan die
t.ijd, wanneer hij opmerkt.e daÈ hij ging "naer de boerenschoof
van 'E Schipluisch A.B.c.n. HeE Ankêr was Eot 1852 a1s school
in gebruik, maar inmiddels veel Ee klein geworden. Daarom had
de gemeentse Schipluiden, 100 mecer verder, een t.errein verwor-
ven, waarop in daÈ jaar een school voor openbaar onderwijs werd
gebouwd. Lopend via de DorpsstlaaÈ naar de Boomgaardslaan vindÈ
men op nr. 12 nog alEijd diÈ schoolgebouw (C), mets op nr. 14
heÈ huis wan de hoofdonden4tijzer, heÈ "schoolhuis". Al- beÈrek-
kelijk snêI groeide de jeugd ook hier uits en werd rond 1900, op
nr. 3, een nieuwe opênbare school geboultd. Tegelj.jkerEijd kreeg
heÈ protsestanÈs onderwij s haar eigen school-, maar van 1925 EoE
1950 had de "vereniging voor Christselijk Hervormd onderwijs"
rrr. ),2 E.och weer als school in gebruik. He! openbaar onderwijs
op nr. 3, daÈ vanaf ca. 1900 vrijwel uitsluiÈend voor de kaÈho-
lieke jeugd beslemd bleef, werd in 1923 omgezeÈ in katholiek
onderwijs. De beide scholen werden respecEievelijk in 1950 en
1940 aan het. onderwijs onÈErokken.

5ch ie-l-qr-d-Ê-g

Terug op de Dorpsstraac 14, op de hoêk meE de BoomgaardsLaan,
springt onmiddellijk een vriE. huis in hets oog (D) . Dit pand, een
voormalige burgemeesterswoning, werd in 1923 aangekoch! door de
gereformeerde gemeenle, die op zoek was naar een bet.ere anbEs-
woning voor haar predikanten. DiÈ. huis werd tot 1936 als zoda-
nig gebruikts. Nog even de DorpssÈraat. aanhoudend, stsoppen we
bij nr !7 (E) . Uit werkoopacEen weten we daÈ daar t.ot ]-768
"Armenhuisjes" sE.onden. (Ook gedeel-Eelijk achier heE pand op
nr. 16) In 1768 verkochlen Pietser van der Spruj.jt en Alrraham
Lugt.igheid, armenmeesters van de Heilige GeesE Ee SchiPluiden,
aan Johannis Tukker, meesEerwagenmaker Ee Schipluiden, "sekere

Á\
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drj-e huizen en erven staande ende gelegen naast, en achEer de
and.ere in het dorp Schipluj-den in heE armenslop". Johannis had
aI ín !752 de \rielmakerswinkel len west.en van diÈ slop gekocht.

Na he! oversEeken wan de Valbrug vervolgen we de weg langs de
andere zijde van heÈ wat.er, langs de Vlaardingsekade. Op nr.9
(F) woonde in de EachÈíger jaren wan de vorige eeuw schoenmaker
zoutendijk. In zijn huis hielden de I'Dolerenden", de in 1892 op
reformaEorj.sche basis afgescheiden proÈestantsse gemeentsel-eden
van Schipl-uiden, zondags hun kerkdiensÈen. De schoenmakêr
maakte daarvoor elke zaEerdagavond zijn werkplaatss op orde.

Even voorbij de Paardebrug, aan de overzijde van het r^taEer,
kerkten de dolerenden in de schuur naasE DorpssEraaE 37 (G),
nadats de werkpl-aatss van schoenmaker Ee klein werd.

vj.a de eerste zijstraaE van de vlaardíngsekade, IÍnks, voer!
de Kerkst.raaE regelrechts naar de rooms - kathol ieke kerk. (H) Een
kerk in moderne sEijl, die op 4 april 1964 werd ingewijd door
de eerste bisschop van RoEEerdam, Mgr. M. Jansen. Na bijna 400
jaar kerken op enkele kitometers buiEen heE dorp halfweg Schip-
luiden-Den Hoorn, beschiktse katholiek Schipluiden daarmee weer
over een eigen gebouw in de kom van schipluíden. De markanÈe
walerst.aalskerk aan Hodenpijl was overbodig geworden en werd
verkocht.. Ewenals de oude kerk werd ook de nieuwe loegewijd aan
Jacobus de Meerdere. opmerkelijk is de symbolische vorm van de
kerk (een schip, of een vis) en heE cenÈraaI in de kerk opge-
bouwde a1Èaar. In de kerk hebben nog
oude kerk een plaats gevonden, o.a. het
geheel eigencijdse jas heefts gekregen.

vele voorwerpen uiE de
orgel , daÈ evenwel een

Vanaf de kerk nu naar hec schoolpfein, langs de SinE. Jozef-
school (I) . Deze school , vraarvan de bouw juisc voor de Ï\^ieede
wêrel-doorlog was begonnen, werd in november 1940 in gebruik
genomen. IleE was in díe Eijd een modern schoolgebouw, waarvoor
een in de nabijheid staande boerderij model had gesEaan. Men
was gewend aan hoge ramen, waardoor de kj.nderen slechts meÈ
moeitse naar buiten konden kijken; nu hadden ze vanu j. E, de kfas
een wijd uitzicht. op het. polderlandschap en de EraÍnbaan, want
de school lag nog buiEen de bebouwde kom. AI1e Schipluidense
scholen konden gebruik maken van de aangrenzende gymzaal .

Gedurende de oorlogsjaren kerkÈen de kacholieken er t.ijdêns de
weêkeinden van hec winlerseizoen. Hierdoor kon een di-kwijls
onaanÈrekkelij ke tsochts over de verduíst,erde weg naar Hodenpijl
worden voorkomen. Tenslo!Èe voo:zag de gymzaal ook jarenlang in
de Schipluidense behoef t.e aan een cenÈrum voor culEure]e acEi-
vitseiEen.

Na het schoolplein nu links de Dr J. de Koninglaan op. De
gereformeerde predikant Dr. J. de Koning onderscheidde zich
gedurende de oorlogsjaren j-n hets verzeE tegen de Duicse bezet-
Eer. Die actsiviteit.en brachten hem in de gevangenis en het.
concenEratiekamp Neuenganune, waar hij, geestelijk ongebroken,
de dood vond.

Op dit. punt Erekts onmiddellijk de nieuwe gerêformeerde kerk
uw aandachc. (J) Deze kerk werd op 10 februari 1955 in gebruik
genomen, waarna ds. August.ijn voorging in de dj.ensL van het.
woord. De kerk, gebouwd naar een ont.werp van architect warnaar,
is mooi licht., ruim en funcEioneel van opzeE. Aan de kerk werd
een ruime zaal gebouwd "De Boeg'r, beslemd voor diverse act'ivi-
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leiÈen. Achler de kerk, op de hoek met heE Sin! MaartensregÈ,
staat de legenwoordige pastsorie wan de gereformeerde kerk. (K)
ze daÈeert uiÈ 1956 en werd gebouwd voor ds. Goeman.

HeE Sint MaarEensregE zelf herinnert. eveneens aan de kerkge-
schiedenis van Schipluiden. HeE SinE MaarÈensregc is een schen-
king van de Frankische koningen aan hets bisdom UErech!, het
oomkapictel van SinE Maartsen. MeE de opbrengs! van dergelijke
schenkingen diende het bisdom in haar onderhoud te kunnen
voorzien. Die schenking daceerE vermoedelj.jk al uits de achtssEe
eeuw, LaÈer, ít f294, werden Cle rechten door het DomkapitsEel
owergedragen aan de Van Dorpen. Op het meesÈ weslelijke punEje
van Sint MaarEensregt werd later het kasEeel de rrKeenenburg"
gebouwd.

Aan heÈ Sint MaarlensregÈp1ein 1igÈ ook de Prins Willem Alex-
anderschooL (L) . AI in de derliger jaren kochÈ de "verenigÍng
voor ChrisÈeli j k Hervormd Onde rr,.ti j s " hier grond voor de bouw
van eên nieuwe school , t.er vervanging van de school aan de
Boomgaardslaan. Pas j-n 1950 kon de bouw worden gerealiseerd.
Eervórmden en gereformeerden voerden in die Eijd (1949-1952)
t.alLoze besprekingen en kwamen ÈensloEEe tots een gezamenlijke
onderwijsvereniging, de "Christselijke Nat.ionale Schoolvereni-
gingu. De naoorlogse bouw bleek weinig duurzaam, wants a1 na 25
jaar moest de school worden gêsloopE om plaats te maken vooÍ de
huj-dige rrPrins Wi.Llem Alexanderschoolrr , die in 1979 in gebruik
werd gênomen. Een uicbreiding onder andere in verband meÈ de
inÈegraÈie van hets onderwij s sÈaaÈ voor 1994 op sÈape1 .

Sinc MaarÈensregE, Hubert. Kornelisz. Pootpfein, Keenenburgweg,
de geschiedenis van Schipluiden in sÈraaÈnamen. op Keenenburg-
weg nr. 6 staat hec "Jeugdgebouwrr (M) . Het werd oorspronkelijk
gebouwd als school voor he! gereformeerde onderwijs en zo in
rgog in gebruik genomen. vóór de school bevond zich heE school-
huj.s, waar meesEer Pouwer mets zijn gezin woonde. Na het samen-
gaan van de Èwee proÈesEantsse schoolverenigingen in l'952 '.Ierddi!. gebouw afs school overbodig en t.oE. "Jeugdhuis" omgebouwd,

NaasÈ he! "Jeugdhuis", op nr 5' (N) ziets U dan nog de eerste
paslorie van de gereformeerde kerk in Schipluiden. ze werd in
1895 gebouwd door Schipfuidense bouwbedrijven. De eerst.e bewo-
ner was ds. G. Elshove. De pasEorie werd in ]-923 verkocht,
omdaE ze niet. meer aan de eisen voldeed.

Terug bij hec water, sfaat U nu voor de Valbrug rechtsaf, de
Singel op. Na ca. vijfEig meÈer slaaE daar een garagebedrijf.
Deze garage 1s gevest,igd in de woormalige gereformeerde kerk.
toen óp I april 1892 de gereformeerde kerk werd geinsEiÈueerd,
sEarEtè men de bouw van deze kerk (O) ' De kerk werd op 8 janua-
ri 1893 in gebruik genomen en deed dienst ÈoÈ L955, waarna de
kerk aan de Dr. J. de Koninglaan de taak overnam.

Op de Singel kwam ook heÈ gereformeerd onderwij s van de
grond. De "Vereniging voor Gereformeerd onderwijs werd op 3
januari 1896 opgericht, hetgeen niet zonder sfag of stoot ging.
bac laat he! boekje "was hets rtaEer Ee breed" Iezen. NieEEemin
was het. resultaat, dat Eoch aI op 11 augusEus 1896, naast de
kerk, op nr. 7 (P), een school in gebruik werd genomen voor 27
leerlingen. Hets bijbehorende schooLhuj.s kon meester P.G. Sme-
link in november 1897 betrekken. Na de verhuizing van de school
in 1909 naar het "'Jeuqdhuis" werd nr. 7 ÈoÈ woonhuis verbouwd.
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),tt-l: )(erv Íftrk - Schip/uilcn

De kerkepadcirkel in het dorp is rond, wanneer we via derrTrapjesbrug", de vroegere verbinding voor de kasÈeelbert/oners
meE de kerk, naar de pastsorie aan de DorpssE.raaE. 2 1open. Deze
pasEorie (Q) werd in L896 gebouwd, maar ook weer l-ang voor die
Eijd stond er op deze plaat.s aI een pasEorie. Dat blijkr onder
meer uit' uiEgaven, die een pasEoor in 1526 deed bíj zíjn aan-
stelling in Schipluíden. Hij laac er bijvoorbeeld een kamer
beschiet.en met. banken en koet.sbeddên door een zekere Haist.niet
/IJaaèÈniêÈ\ r'^^7 .'ier Riinl_andse quldens.

De parochie beperkte zich vroeger echt.er nj-et aIl_een toE de
kern wan Schipluiden, maar besloeg vele eeuwen een groot. deel
van Del-f l-and. Een vogel-vl-ucht. door die geschiedenis vraag!. dus
een heeL wat groE.ere Lus, een tocht. van circa 23 kilomecer,
bij uitsÈek geschikt. voor een fietsÈochE door ons mooie pol-
derland. De kerkelijke monumenEen in de dorpskern kunnen op-
nieuw een uitgangspun! vormen, maar deze route st.art vanuit. hèt.
dorp op heE. f ieE.spad naar MaasLand, aangetegd op de spoorbaan
van de voormali-ge WSM.

Langs die baan op nr. 11 lag vroeger de boerderij van GabríéI
Dirkszn. van der Hoove, wiens graf st.een in het koor van de
hervormde kerk l-igt, naasE de zerk van OEto van Egmond. WaE
verderop recht.s, zieE U ongeveer één kil-ometer landinwaarts,
tegenover het. punt met een vaste brug over de Oostgaag, een
t.weeE.al boerderijen. De oudsÈe staaE voor een deeL op de funda-
ment.en van Huis ten Dorp, het. verdwenen kasE.eel van het in-
vloedrijke adellijke gesIachE. Van Dorp. Eén van de vroegere
bewoners bouwde i.n de 14de eeuw de eersEe Keenenburg.

Wanneer het. fietspad de Kwakê1weg kruist, komen we in de
CoÍnmandeurspolder . De naam herinnert aan de DuiÈse Orde, die in
Maasland een '' Conrmanderi j " bezat met' aan heE hoofd een cornman-
deur. De DuiEse Orde, gesticht. in 1190, was één van de groce
geesEelijke ridderorden die zich ten doel sÈelden pelgrims naar
het Heilige Land in de tijd van de kruisvaarders te beschermen.
De "rj.dders" legden, zoals kl-oosEerl ingen, de gel-of t.en van
kuishei.d en armoêde af. De orde bezaE. in de omgeving van Maas-
l-and vele fanderijen. craaf Wil_1em II van Hol_Land verfeende
daar in l-241 een eersÈe schenking aan de orde. Die schenkingen
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v7aren weer bedoeld voor het onderhoud van de ridders en het.
financieren van hun doel st.el-l i.ngen . De DuiÈse Orde besÈaat. tot
op de dag van vandaag, maar doelstellingen en werkwijze zijn
uiteraard niet. meer dezel-f de.

JuisE voor het fieEspad de Zuidgaag kruist, neemt U links de
Commandeurskade of anders de weg aan de overzijde langs het
water, die wat beter berijdbaar is. U passeert er t.wee schíI-
derachEige molens, een korenmolen (1787) en de walermolen van
^ê 

ni iLh^l l,lêr í'1 
"1AlMaasland inkomend houdÈ U de HerensEraaE aan. De bebouwing hier

langs de caag en her gebied rond de kêrk vormen hets beschermde
dorpsgezicht van Maas1and, met talloze oude gevelEjes en mooie
doorkijkjes. Links over de brug, op heÈ punE waar de Heren-
sEraat een scherpe bocht naar rechEs maakE, vindÈ U de Neder-
lands hervormde kerk. ze dateert. ui! de veerliende eeuw en is
dus nieE. de kerk r.\raarvan willem ïï in 1241 aan de Duitse Orde
heE patronaatsrecht schonk. (Dat wil zeggen: het. rech! om pas-
tsoors Èe benoemen en de patroonheilige aan te wijzen.) De kerk
staaE hrel op dezelfde plaaÈs en vras of werd coegewijd aan Maria
Magdalena: voor de Duitse Orde de verzinnebeelding van de
z iekenverzorging .

De eerstse kerk was veel ouder dan l-241" en was de hoofdkerk
voor de zeer uiEgestrekte parochie Maasland, waaronder De Líer,
calrinlrriÀar an nê1 fE reSSorÈeerden. T\-tSSen 1250 en 1300 zíin
daE zeffsÈandige parochies geworden meÈ een eigen kerk, maar
waar de Duitse Orde wel het pat.ronaaL srechE. behiefd. (NieE. heÈ
absoluE.e eigendom. Burgerlijk behoorde Schipfuiden toE 1570 tot
het. grondgebied van Maasland. ) De kerk werd in 1-945 geÈroffen
door een brand, waarbij een aanEaI belangríjke kunsÈschatt.en
verloren ging. Een bezoek aan deze gerescaureerde moederkerk
van Sehipluiden blijfts evenwef de moeiEe waard.

Van de gebouwen van de Duitse Orde rest in Maasland, behal-ve
de st.raatnamen, nog weiníg. Naasts fundamenten is er all-een nog
heE in 1972 gerestaureerde zomerhuis uit 1555. Commandeur
Jasper van Egmond van Meresteijn l-i.et het bouwen voor onder
andere zijn moeder, díe regelmaEig bij haar zoon logeerde. (In
de PfanÈage, even ten noorden van de kerk, op nr. 9. U kunt
hier even een blik om de hoek werpen. ) Een interessant gegeven
is nog, dat OtEo van Egmond, heer van Keenenburg Èe Schiplui-
den, in 1583 in hec beziE kwam wan de heerlijkheíd Maasland.

Via de Doe1st.raaE,, Kluisweer, rechtsaf nu naar de Hammer-
dreef. Harnmer was rond 1900 pastoor. Men komt. hier langs de
huídige R.K. kerk, die weer is toegewijd aan Maria Magdalena.

Rechtsaf via de Postlaan t.erug naar de Gaag, waar we rechÈsaf
de Herenstraat weer volgen, langs heE vroegere rechE.shuis de
"Pynas" en heÈ hisEorisch museum "De Schil-pen'r. Dan voorbij de
kerk l-inksaf de Lange Taam in coE de Huis te Veldelaan. Recht.s-
af volgt de rouEe nu weer de oude spoorbaan, die overgaat. in
het fiecspad naar De Lier.

A1 van ver wijst de Lierse Dom de weg. Aan het. eind van het
f iêl- <ná.1 i11 nê T,iêr krrriel- II \r-i : êên 1- rrrrnêl f iê .lê rirrrklro-- -----, weg
naar DeIfÈ en links aanhoudend voerE de Prinses Margr j-et. s t. raat
dan naar de markant.e Lierse kerk.

De parochie De Lier werd in 1245 zelfsEandig, maar ook hier
behiel-d de Duitse Orde het. patronaaE srechÈ : een bron van veel
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wrijving. De huidige kerk dateerE. van cj-rca 1350 en werd in de
loop van haar geschiedenis zwaar beschadigd door blikseminslag.
Sindsdien misÈ de Èoren haar spits. Tijdens de ReformaEie was
pastsoor Arents Dirkszn. Vos al vroeg een fervenÈ aanhanger van
de nieuwe l-eer. Hij Lrerd toÈ de brands!.apeI veroordeeld. HeE-
zelfde l-ot. trof zijn opvolger, maar dan van reformatori. s che
kant. De nu Nederlands Hervormde kerk werd desE.ijds t.oegewijd
aan SinE Joris, zinnebeeld voor de ridderschap van de Duit.se
Orde .

Om de tocht Èe vervolgen kiesE U nu finks een honderd met.er
de HoofdsEraats en gaaÈ dan weer links de KerkLaan op. JuisE
over de brug LigÈ daar de huidige R.K. kerk. Bij 'Dool' recht.s-
af de Vei]ingweg op, dj-e overgaat. j-n de PasEoor Verburchlaan.
Pascoor Verburch was in de 17e eeuw, in de s chuilkerkenperj-ode ,

pastoor voor het westland. Hij is bekend om zijn prekenboek,
maar misschien nog meer als stimulalor van de Wesllandse tul-n-
bouw. Aan het. eind van de pastoor Verburchlaan draaiE U naar
rechts Woudtzicht. op. Van daar heeft. U uiEzichE op de Groene-
veldsepolder, waar de schoondocht.er van Johan van Oldenbarne-
veld in een nu verdwenen boerderij in de 17e eeuw een zeer
afgelegen schuilkerk inrichEÈe. Vanaf deze laan ís er sÈeeds
een mooi uitzicht op de kerk van 't. Woudt en de Groenevel-dse
molen. De laan mondt. uit op het laatst.e s!'uk van de Noordl-ier-
we9, waar U even verder Links, het. fietspad richEing 't lloudt.
aanhoudt. DirecE over de brug van de Zijde, naar recht.s, via
heE t.unnelt.je onder de weg door, richting DelfE. en bij huis
"Groot Genoeg weer rechtsaf richt.ing Schipluiden.

Terug bij de vaart benÈ U in de buurE.schap Hodenpijl waar
katholíek Schipluiden 450 jaar kerkte. Aan de overzijde van de
vaarE. bevond zich een schuil,kerk in een omgebouwde schuur, van
waaruit. de pasEoors de uitgestrekte missj-esEaEie bedienden. Dj-e
parochie reikte van de Schie tot wat.eringen en omvatte ook
Maasland en de Lier. Aanvankelijk woonde de pastoor bij hec
kerk-ie l-ófdát íiit in 1""" ^n LêiêFn5^ht. afbraníjdê Toên werd
wel de schuilkerk herbouwd, maar de pastoor kreeg zijn pastorie
aan de overzijde van de vaart., aan de Ri jksst.raat.weg: de "Her-dershof". DaE \,ías lastig, want. voor een bezoek aan de kerk of
het' kerkhof moest. de pastoor nu gebruik maken van een boot.je.
Pas rond 1800 kon de Kerkbrug worden gebouwd, die er nu nog
altijd 1i9È.

In 1840 werd de schuj-l-kerk vervangen door de opvaLlende
waL.erstaat. skerk, die Eegen de "Herdershof" werd gebouwd, een
situatie die nog altijd bestaat. De "Herdershof is nu de ver-
binding cussen de kerk en de uj-t 1870 daEerende pastorie. De
kerk kwam voor de overbl-ijvende parochianen excent.risch Ee
liggen nadat. Den Hoorn in 1917 een zelfstandige parochie werd.
T{êr- ..nmnl ê1. dêêd íii ênst-. tof. I 96? . deerna konden de kathof ieke
Schipluidenaren weer kerken in hun dorp. In het oude compfex is
momenceel- een groolhandel gevestigd.

Via de Kerkbrug en heE. fietspad l-inks van de vaart. Eerug nu
naar het start.punE., de vroegere Sc Michaëlskerk in hêt dorp.
Onderweg ligt, Èegenover de slenen brug (de SchouÈ Jansheuf-
brug) nog de fraai onderhouden boerderij, "Abbestee", waar
Eijdens de reformat. ieperiode eveneens samenkomscen van kat.ho-
lieken geweests zouden zij n.


