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Voorwoord
De Historische Vereniging Oud-Schipluiden staat op een keerpunt in haar bestaan. Na bijna dertig
jaar moeten wij ons emstig bezinnen op onze toekomst. Terwijl de belangstelling voor de regionale

historie groeit, neemt het aantal actieve beoefenaren binnen verenigingsverband af Een kleine groep

enthousiastelingen zorgt ervoor dat Oud-Schipluiden en het Museum Het Tramstation nog veÍant-

woord draaien. Deze mensen steken erg veel tijd in het verenigings- en museale werk. Hierdoor blijft
er onvoldoende ruimte over voor de actieve geschiedvorsing, één van de hooftldoelstellingen van de

Historische Vereniging.

Oud-Schipluiden zoek op dit ogenblik naar mogelijkheden om aspecten van het werk te koppelen

aan professionele instellingen. We ájn blij met de komst van de Delftse stadsarcheoloog drs. E.J.

Bult, die nu ook binnen de gemeentegrenzen van Schipluiden archeologisch onderzoek mag venich-

ten. De gemeenteraad van Schipluiden heeft deze bijzondere kans op voortvarende wijze gegrepen.

Eerder heeft dezelfcle gemeenteraad goedkeuring verleend aan het plan om de bouwhistoricus ir. J.

Dróge in te schakelen bij het opzetten van het gemeentelijke monumentenbeleid en het uitvoeren van

een monumenteninventarisatie. Binnenkort wordt een nieuwe lijst van gemeentelijke monumenten ge-

presenteerd. De Historische Vereniging hoopt met assistentie van de 'Vereniging CultuÍeel Erfgoed

Zuid-Holland' in het verenigingsjaar 1999-2000 een begin te maken met de geautomatiseerde inven-

tarisatie van alle voorwerpen in het museum. Daamaast zijn er plannen om de geschiedschrijving van

deze regio te activeren. Er is binnen Midden-Delfland behoefte aaÍl een overzicht van de bewo-

ningsgeschiedenis. Wanneer er door de overheid financiên worden wijgemaakt, ligt er een kans om

deze laak door enkele deskundigen te laten verzorgen. Deze studie moet de basis worden voor aller-

lei kleine publicaties, die de bewoners en bezoekers behulpzaam zijn bij de verkerming van dit gebied.

Voor de ontwikkeling van de laatste bijdragen moeten eveneens professionele krachten worden inge-

schakeld. Tenslotte is het noodzakelijk om het museum meer te promoten. Nu de aankoop van het

voormalige gemeentehuis (helaas) niet is doorgegaan, bestaat de mogelijkheid om het museum meer

in te schakelen bij de verstrekking van informatie over het cultuurlandschap van Midden-Delfland.

Ook deze VW-taak impliceert de aanwezigheid van een professionele kracht. Samenvattend: Er lig-
gen kansen voor de voortzetting en uitbreiding van het werk van Oud-Schiplulden- De vermelde uit-
dagingen slagen alleen, wanneer er gelden beschikbaar worden gesteld voor het inzetten val beroeps-

kachten. Zowel de bewoners van Schipluiden als de toekomstige gebruikers en bezoekers van Md-
den-Delfland zullen hiewan profiteren.

Ondanks het vermelde tijdgebrek is het toch weer gelukt om een volwaardig jaarverslag te laten ver-

schijnen met een reeks van bijdragen van verschillende leden. Deze keer hebben we niet voor een the-

manummer gekozen. Er is juist uitgegaan van een verscheidenheid aan onderwerpen. Naast de vaste

bijdragen wordt in dit jaarverslag aandacht besteed aan de geschiedenis van huizeq een boerderij, een

honderdjarige vereniging, het levensverhaal vao een historische figuur en een unieke bibliotheek-

vondst. Dit jaar staat vooral het dorp Schipluiden centraal. Gezien de te verwachten ontv/ikkelingen

in het Hamaschgebied zaÍ Den Hoom in het volgende jaarverslag meer aandacht krijgen.

Onze secretaris H. Brik en ons medelid J.M. Mooijman verzorgden respectievelijk de lay-out en het

druk- en bindwerk van het "jaarverslag 1998-1999'. We zijn erg blij met het resultaat en wensen alle

ontvangers veel leesplezier toe.

J.W. Moerman, voorzitter Historische Vereniging Oud-Schipluiden.

Schipluiden, januari 2000.
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Verslag van de secretaris

H. Brik

Bestuur en commissies
Het bestuur van de vereniging is als volgt sa-

mengesteld:

J.W. Moerman voorzitter
O. Spinnewijn vice-voorátter
H. Brik secretaris
P.J.M. van Giesen penningmeester

De coórdinatoren van de verschillende com-
missies waren:

Bibliotheek
Genealogie

O. Spinnewijn
mevr. L.M. Varekamp

Museumgóouw D.R.Ionker
Restauratie J.W. Moerman
Tentoonstellingen mew. J.C. Brik-Heijting

De Vereniging was in het bestuur van de Stich-
ting Tramstation Schipluiden vertegenwoordigd
door mevr. M.L. ten Horn-van Nispen
(secretaris), de heer A. van den Engel
(penningmeester) en de heer A.A. Olsthoorn
(lid); in de Stichting Heropbouw Toren Keen-
enburg door mew. R Visser-Rotgans; in het
Anjercomité door de heer H. Brik en in de
Monumentencommissie door de heer J.W
Moerman. De contacten met het Centrum
voor Streekhistorie in Honselersdijk werden
verzorgd door de heer O. Spinnewijn en mevr.
L.M. Varekamp.
Mew. R. \4sser-Rotgans is lid van de begelei-
dingscommissie van het project "Musea en
Publieksparticipatid' birmen de Vereniging Cul-
tureel Erfgoed Zuid-Holland.

Leden en vrienden
Aan het einde van het verenigingsjaar, op 31

augustus 1999, bedroeg het aantal leden 27, het
aantal vrienden 146.

Gedurende de verslagperiode vonden de vol-
gende mutaties plaats:

Aanmeldingen:
Twee nieuwe leden en twaalf nieuwe wienden
werden ingeschreven. Minstens de helft van de
nieuwe vrienden meldde zich aan na de voor-
jaarslezing.

Uitschrijvingen'.
De Vereniging verloor helaas drie wienden door

overlijden:
Dhr. W.J.M. van Gent, Deventer, wiend sinds

1987. DhÍ. H. Ouwerkerk, SchipluideÍL vÍiend

sinds 1993. Dhr. C.M. van Winden, Vlaardin-
gen, wiend sinds 1986.

Verder werden twee wienden uitgeschreven we-
gens verhuizing waarvan één met onbekende

bestemming.
Het totaal aantal leden + vrienden (173) nam toe
met zeven.

In voorgaande jaarverslagen werd vermeld dat

de Vereniging in toenemende mate te kampen

heeft met een tekort aan actieve leden voor zo-

wel het noodzakelijke werk binnen de Vereni-
grng als in het museum. Het gaat hieóij vooral
om archivering en het houden van toezicht tij-
dens de openingzuren. Helaas is deze situatie

nog niet veel verbeterd. Overigens zal ook de

aawÍaag voor Museumregistratie veel werk
mee zich meebrengen gezien o.a. de achterstand

op het gebied van registratie van de collectie
(Áe hoofóstvk Museumregistratie, pag 17).

Vergaderingen
Het verenisingsjaar liep van I september 1998
tot en met 3 1 augustus 1999.
In de verslagperiode vonden zeven ledenver-
gaderingen plaats. Éfierbij werden plannen ge-
maakt voor lezingeq voor nieuwe tentoon-
stellingeq excursies en andere activiteiten. De
tentoonstellingscommissie kwam afionderlijk
bijeen.

Lfzi'''gen
Onder de trtel De Keenenburg, zijn plaats te-
midden vqn andere l<astelen hield de heer E.J.
Bult, stadsarcheoloog van Delft, op 18 novem-
ber 1998 in 'De Boeg" te Schipluiden een dia-
lezing over kasteel Keenenburg. Hieóij werden
vooral de bouwkundige aspecten belicht. Het
was in 1998 overigens precies 200 jaar geleden

dat kasteel Keenenburg werd gesloopt. Ca. 50

bezoekers bezochten deze interessante lezing.



Op 17 maart 1999 werden in een overvolle zaal
van 'De Hoornbloem" te Den Hoorn voor een
zeer geïnteresseerd publiek twee lezingen ge-
houden met als motto 'TIet leven op an rond de
boerderij". Dh, J.W. Moerman maakte met be-
hulp van dia's van onder meer oude kaarten een

wandeling over de kerkepaden en boerenerven
op weg naaÍ 't Woudt. Vervolgens sprak dhr. C.
H. van 't Hoog met name over het gebruik van
paaÍden op het platteland.

Onze voorzitter verzorgde ook dit vereni-
gingsjaar diverse lezingen over regionaal-
historische onderwerpen voor zusterverenigin-
gen en andere groepen.

Excursies en andere activiteiten
Zaterdag 8 mei 1999 werd een excursie ge-
houden naar een viertal boerderijen in Den
Hoom en Schipluiden.
Als eerste werd de boerderij van de fam. J.

Kleyweg, Woudseweg 134, bezocht. Zeer be-
zienswaardig waren o.a. de kelder met een uniek
kniisbooggewelf en de opkamer.
Vervolgens naar de Ommedijkerhoeve (1902)
van fam. A. van 't Hoog aan de Ommedijk. Hier
werden de rijtuigenschuur en de stallen bekeken.
Daarna bezochten we de boerderij van fam. C.H.
van 't Hoog, Klaas Engelbrechtsweg 1. Ffier
werd met name de bijzondere collectie rijtuigen
bekeken.
Tenslotte gingen we naar de fraai gerestau-
reerde boerdenj Korpershoek, Gaagweg 2. Na
een inleiding var mew. L.M. Varekamp over de
historie van deze boerderij en haar r,roegere be-
woners* werden we ontvangen door de fam. D.
Post die alle vertrekken van hun woning voor
ons openstelden. Opmerkelijk waren de tot
woonkamer veóouwde stal en de oude opka-
mer (een looosnalige heerschapskamer met
schouw). De excursie werd afgesloten met een
drankje, aangeboden door de fam. Post.
Ca. 60 deelnemers namen aar. deze zeeÍ ge-
slaagde excursie deel, aanzienlijk meer dan de
afgelopen jaren. Het lijkt er op dat een uitstapje
in de eigen regio toch het meest op prijs wordt
sesteld.

r Zie ook pag. 32 tlm 34: " Vier eeuwur boerderij
Korpershoek"

Op 3 okober 1998 werd een boelhuis gehouden

in de "orgelloods" van de heer J. van den Ende,

Willemoordseweg 3. Door afslager J. Kroes
werd een groot aantal antieke voorwerpen- curi-
osa, oude gereedschappen etc. verkocht.

Op 26 september 1998 verscheen een nieuws-
briefvoor leden en wienden.

Publicaties van leden
Van de hand van onze leden verschenen de vol-
gende publicaties:

- O. Spinnewijn, Van St. Michoël tot St. Jdco-
bus. Een pmochie oan de Gaag, 155 pag.,
met 48 aÍbeeldingen.

- H.P. Tetteroo, 'Wil de provincie wel een

groen-blauwe shnget'?, Midde n-De lflcrant
lrg. 22,Nr.3/4, p. 12-13, 1998.

- H.P. Tetteroo, 'Boerenleven van 'vroeger -
expositie toont deels verdwenen schoonheid",
Midden-DeWant Jrg. 22,Nr.3/4, p. 24-25,
1998.
Dit artikel verscheen eveneens in de Deffische
Courant vwr 3 december 1998.

- H.P. Tetteroo, 'Kreen en gruizig", reeks ani-
kelen over streektaal, vetschenen in de Delfi-
sche Courmt van 19 oktober 1998 tot en met
11 oktober 1999.

- L.M. Varekamp, 'Tleeft moeder wel de juiste

achternaam?", Kronieken Jrg. 8, Nr. 2, p.

100-104, 1999.

Inforrnatieverstrekkin g
Aan een aantal personen werd op verzoek infor-
matie verstrelÍ over genealogig streekhistorie
en de activiteiten van de Vereniging.
Scholieren en studenten werden voorzien van
materiaal voor scripties. De onderwerpen be-

troffen in dit geval voomamelijk de Keenenburg
en de W.S.M.

Financiën
Van de Gemeente Schipluiden werd een subsidie
onwangen van/2.000,-
Ook dit jaar kregen we vr'eer een gSft vanf 200,-
van de Rabobank.
Van een zeer meelevend wiendenechtpaar ont-
vingen wij een gift van/ 500,- voor de aanschaf
van een videorecorder + TV-toestel (als monitor).



Van de Stichting Gemeenschapshuis Den Hoorn
werd een bijdrage ontvangen in de zaalhuur van
de Hoornbloem.
De netto opbrengst van het boelhuis (/ 3. 100,-)
werd gelijkelijk verdeeld tussen de Stichting
Museum Het Tramstation en de Historische
Vereniging Oud-Schipluiden.
Een belangrijk deel van de inkomsten var onze
vereniging wordt gevormd door de bijdragen
van de leden en wienden. Het is verheugend te
constateren dat een aantal van onze wienden
meeq soms aanzienlijk meer, bijdraagt dan het
gevraagde minimumbedrag. Hierdoor is het mo-
gelijk de contributie ook voor hst komende ver-
enigingsjaar op het peil vut 1994 te houden. De
minimale contributie bedraagt voor leden / 3 5,-
en voor wienden/ 20,-.

Lintje!
Tenslotte een bijzonder eervolle vermelding
voor onze vice-voorzitter en bibliothecaris, dhr.

O. Spinnewijn. Op 29 aplil 1999 ontving hij,
naast vijf andere inwoners van Schipluideq uit
handen van de burgemeester de versierseler4 be-
horende bij de onderscheiding Lid in de Orde
van Oralj e-Nassau.
Spinnewijn ontving deze onderscheiding met na-

me voor 31 jaar wijwillige irzet voor de Open-
bare Bibliotheek S chipluiden/Den Hoorn.
De plechtigheid vond plaats in de Openbare
Bibliotheek te Schipluiden, in aanwezigheid van
o.a. een aantal leden van Oud-Schipluiden.



Museum "Het Tramstationt'

J.C. Brik-Heijting

Inleiding
Het afgelopen verenigingsjaar is het museunr,

met in totaal ca. 1450 geregistreerde bezoekers,
weer goed bezocht.

Voorzieningen
Ook dit jaar is ons medelid dhr. D.R. Jonker
actief geweest met het repareren en opknappen
van diverse ruimten in het gebouw:

- In novernber 1998 njn in de stationskamer
door een medewerker van Openbare Werken
twee onderdorpels vemieuwd. De afwerking
is uitgevoerd in eigen beheer. Zo zijn de bin-
nen- en buitenkant van de twee kozijnen
dichtgekit en geschilderd.

- In januari 1999 àjra op aarraden van de

brandweer, de volgende voorzieningen ge-
troffen. Twee brandblussers zijn vervangen
door een ander type. De nooduitgang van de

wachtkamer is voorzien van een paniekslot,
op diverse plaatsen zijn bordjes opgehangen
met aanduiding van de vluchtroute.

- Verder was het van de zomer een heel karwei
om de houtworm in de kelder te bestrijden.
Al het houten materiaal is bewerkt. Omdat de

vloeistof waarmee dit gebeurde een zeer in-
dringende geur had was dit niet zo'n plezieri-
ge klus voor hem.

- Wat we lenslotte ook niet mogen vergeten is

het verzorgen en wateÍ geven van de twee
plantenbakken buiten het museum.

Het ontbreken van een telefoon in het museum
wordt aI geruime tijd als een gemis gezien, met
name wegens de onbereikbaarheid in noodgeval-
len. Om hierin te voorzien is een mobiele tele-
foon aangeschaft. Het is een eenmalige aanschaf
waarbij we aalsluit- en óonnementskosten uit-
sparen.

Aanwinsten
De volgende voorwerpen zijn ons geschonken:

- Een antieke koeien- en paardenscheermachine.

- Een enkele eeuwen oude sleg (houten hamer).

- Een eveneens enkele eeuwen oude ijsbijl, ge-

vonden in de eendenkooi van Schipluiden.
- Een ingelijste fotocollage van de opening van

de tentoonstelling over boerenerven.

- Een aantal oude bordspelen.

- Een houten wasstamper, wasborstel en enkele

originele doosjes met Sunlight-zeep.
- Een doos met handwerk-proeflapjes.

Door een gift van een meelevend vriendenecht-
paa.r waren we in staat een videorecorder met

Tv-toestel (als monitor) aan te schaffen. Deze
wordt gebruikt voor het tonen van videofilms
uit de regio.

Exposities
In het verslagjaar was nog twee maanden de

tentoonstelling "help brand!!! - 70 jaar brand-
weer Schipluiden te zien. Deze tentoonstelling
trok totaal ca. 800 bezoekers.

Op 6 november 1998 werd de tentoonstelling
"Op en rond het boerenerf - Een blik in het ver-
leden" geopend. Ons 1id de heer C.H. van 't
Hoog, een kenner van oude boerengebruiks-
voorwerpeÍL deed de opening. In de wachtka-
mer stond een kunstkoe, deze werd onder het
vertellen van een zeer amusant verhaal door Van
't Hoog op ouderwetse manier gemolken. De
expositie werd goed bezocht. Jammer was wel
dat de activiteiten op Koninginnedag op het
nieuwe sportterrein werden gehouden. Het mu-
seum kreeg hierdoor op deze dag aarzienlijk
minder bezoekers daa de afgelopar jaÍen toen
alle activiteiten in de kem van het dorp plaats

vonden.
Vooral de twee maquettes, van boerderij Kley-
weg ('t Heultje) en die van Groeneveld, trokken
belangstelling. Als sllabus diende een in eigen

beheer gemaakte heruitgave van het in 1989

verschenen boekje 'Boerenerven in l\,[dden-
Delfland, een blik in het verleden"
Het aantal bezoekers voor deze tentoonstelling,
die tot en met I mei duurde, bedroeg t 500.



Op 28 mei 1999 werd de tentoonstelling
"Spelenderwijs - kinderspeelgoed door de eeu-
wen heen" geopend. Dit keer geen officiële ope-
ning maar een "loop-in" voor leden en partners.
Een trekpleister op deze tentoonstelling was een

collectie middeleeuws speelgoed uit het voor-
malig Weeshuis in Delft, opgegraven en in
bruikleen gegeven door de Archeologische
Dienst Delft. Te áen waren o.a. houten tollen,
houten ballen, en een aantal poppenhuisattribu-
ten.
Verder waren er op deze tentoonstelling oud
speelgoed, o.a. een groot Meccanomodel, en
oude kinderboeken te zien uit de jaren 1900 tot
1950. De expositie trok veel geihteresseerde be-
zoekers en groepen, o.a. twee schoolklassen.
Een quiz van Radio West, uitgezonden op 14
juni 1999, met het Tramstation als zoekobject,
bracht een extra aantal bezoekers in het muse-
um.
Deze tentoonstelling duurde tot 6 november
1999 en trok 655 bezoekers.

Van 17 december ím I mei 2000 is, inspelend
op het komende millerurium, de volgende ten-
toonstelling gepland met als titel "Rond 1900 -
terugblik gemeente Schipluiden.

Public Relations
De enige tijd geleden in eigen beheer gemaakte
folder van Museum "het Tramstation" is sinds
een jaar nu ook - gratis - verkrijgbaar bij de
VW-Westland te Naaldwijk.

Museumwinkel
In het museum zijn diverse publicaties te koop
over regionale geschiedenis, genealogie en ande-
re regiogebonden onderwerpen.
Het nevenstaande kader geeft een kort over-
Àcht.
Nieuw is het boek van dhr. O. Spinnewijn,
"Van St. Michaël tot St. Jacobus. Een paro-
chie aan de Gaag".
De uitgave "5000 jaar woneÍr op veen en klei"
was een tijdje uitverkocht maar is nu weer ver-
krijgbaar.
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Publicaties, etc.

In Museum 'llet Tramstation" liggen o.a. te
koop:

- J.W. Moerman, 'De kerk van Schipluiden":

f 4,-
- J.W. Moerman, ADe kerk van X \{oudt@:

f 3,-.
- O. Spinnewijn, "Van St. Michaël tot St.

Jacobus. Een parochie aan de G:aag-\ f39,-.
- O. Spinnewijn, "Schipluiden - Den Hoom

l94o-194s": f 19,50.
- '5000 jaar wonen op veen en klei - Archeo-

logisch onderzoek in het reconstructie-
gebied Mdden-D elfland" : f 17,5O.

- 'Tlistorisch Jaarboek Westland": / 19,50.

- Diverse sflabi van tentoonstellingen:;f 5,-.
- 'ï(astelen in beeld", inclusief drie fiets-

routes:/5,-.
- Fietsroutes langs industrieel erfgoed:

1. 'Tietsen langs Waterweg en Kust":

Í2,s0.
2. 'Tietsen door het Westland": f 2,50.

- Bladen áÍ 0,25 met informatie over:
De Keenenburg.
Het Tramstation.
DeW.S.M.
De dichter H.K. Poot.
De baard van de Hamaschmolen.

Bouwplaat Keenenburg: / 5,-.

PrentbrieÍkaarten

Affiche van de W.S.M. uit 1920.

Station W.S.M. te Schipluiden 1912.

Station W.S.M. te Schipluiden.
Thans Museum "Het Tramstation" -

Kasteel Keenenburg z.w. zijde.
Schilderij van E. van Heclq naar een

tekening van Roelant Roghmaq 1646.

De prij s bedraagt / 1 ,- per stuk.



Het archief en de bibliotheek van de Vereniging

O. Spinnewijn

Kennis over historie en dus ook streekhistorie is

mondeling overgeleverde en of geschreven ge-

schiedenis. Tegenwoordig hoort daar vanzelf-
sprekend ook de in beeld gebrachte geschiedenis

bij. Men Íacht zich hiermee een inzicht te ver-
schaffen omtrent hoe onder andere de mens en

de gemeenschap die hij vormde in een nabij of
ver verleden was georganiseerd en welke sociale

verhoudingen golden. We rvaren er niet bij en

zo'n beschrijving draagt dan ook altijd het stem-
pel van de auteur. Zo'n eigen kleuring geldt
zelfs voor vaststaande gegevens en feiten. Men
zoekt de waarheid, dat is zeker, maar zal die
steeds en onwillekeurig toch belichten met het
pakket cultuur en achtergronden waarvan de be-

schreven situatie niet of nauwelijks weet had.

Voor een schrijver is het uiteraard van groot be-
lang dat, wanneer lttj nch ga.::t verdiepen in een

bepaalde situatie uit het verleden, hij kan be-
schikken over de benodigde informatie en liefst
vanuit verschillende invalshoeken. Zo'n tanksta-
tion voor informatie hoopt orze vereniging te
hebben gecreëerd met ons archief en bibliotheek
vooÍ streekonderzoek. Een archief dat niet al-
leen ten dienste wil staan van de doorgewinterde
vorser die ájn weg ook elders wel vindt, maar
tevens voor schrijvers en schrijvertjes in de dop
die zich op het glibberig pad van de geschied-

vorsing willen (of moeten) begeven.

Het archief is in de loop van de jaren zodanig
omvangrijk geworden dat vooÍ een betere en
pÍettiger toegankelijkheid de collectie werd on-
derverdeeld. Dat werd gedaan door de collectie
in twaalf hoofdrubrieken onder te verdelen, die
dan zelfverder weer een onderverdeling kregen.

Dikwijls overlappen onderwerpen elkaar en

daarom zijn zoveel mogelijk kruisverbanden en

trefivoorden toegepast.
ln voorgaande jaarverslagen werd onder hetzelÊ
de hoofd telkens de inhoud van één hoofd-
rubriek toegelicht. Voor dit verslag is nu de

achtste rubriek aan de beurt, te weten de rubriek
onder de verzamelletter H. Deze rubriek omvat
de publicatieactiviteiten van onze eigen vereni-

ging, maar ook die van de historische werkgroe-
pen uit onze directe omgeving. Die laatsten be-
vatten regelmatig gegevens en aanknopingspun-
ten die verband houden met onze plaatselijke
geschiedenis. Helaas waagt het opsporen van dit
soort gegevens gewoonlijk nogal wat spitwerk,
maar de Íangegeven titels uit de inhoud kunnen

u wellicht al snel op het spoor zetten.

De rubriek H is onderverdeeld in drie subgroe-

pen:

H I Publicaties van de eigen vereniging.
H 2 Andere schriftelijke stukken die betrek-

king hebben op de eigen vereniging.
H 3 Publicaties van andere historische werk-

groepen.

Deze laatsten zijn veelal regelmatig verschijnen-
de, genummerde uitgaven die telkens bij elkaar
verzameld worden- Zoals bijv.: H 3-1 het

'Historisch Jaarboek Waardingen' waarvan al

meer dan 20 delen verschenerl of H 3-5 de

' Historische Schetsen van Manssluis', eveneens

een bijzonder productieve vereniging. Onder
H 3-6 tenslotte is 'Varia' ondergebracht.

Het kan gezegd worden: nieuwe aanwinsten

vullen ook dit verenigingsjaar ons archief Dat
zijn zeker niet persé altijd recente uitgaveq inte-
gendeel want wij zijn gewoonlijk nog meer ver-
heugd warmeer beslag kan worden gelegd op

een authentieke oude uitgave. De aalwinsten
van dit jaar komen weer in alle rubrieken voor,
maar de nadruk verschuift langzaamaan naar de

algemene informatie, rubriek A. Dat wil zeggen

de uitgaven die ons algemene informatie bieden

van belang vooÍ ons werk, of de bredere ge-

schiedenis die de loop van otze streekhistorie
bepaalde.

Ook het fotoarchief werd verder brjgewerkt.
Naast de 250 stuks fotopanelen van 40x50 is

mevrouw L.M. Varekamp nu begonnen het fo-
tomateriaal, oud, nieuw en met wisselend for-
maat vooÍ het archief te ordenen. Die foto's ziin



op onderwerp verzameld in mappen die op hun

beurt in een nu al volle bureaulade een plaats

hebben gevonden. Voorbeelden van dergelijke

onderwelpen àjn De Hervormde Kerk Schip-
luiden', 'Dorpsstraat', 'Veiling Den Hoorn',
'Groepen personen'.

Daarmee is het karwei zeker niet geklaard, De

bedoeling is dat alle foto's, net als de panelen,

genummerd worden en dan op trefwoord terug
te vinden zijn in een registeÍ.

Nu dan een greep uit de aanwinsten die dit jaar

een plaats in onze bibliotheek hebben gekregen.

Te beginnen met 'Bijsterveld', de geschiedenis

van de wijk die het afgelopen jaar 25 jau be-
stond en waaraan de bewoners veel aandacht

hebben geschonken. Ons lid mewouw M.L. ten
Horn verzamelde de wetenswaardigheden van

deze toch nog jonge wijk en maakte daar een

bescheiden uitgave van.

AJs naslagwerk verwierven we het boek
'Zeventiende eetws zilver'met daarin de in die

' tijd toegepaste zilvermerken (áe aÍbeelding).

Voor ons van belang voor het beschrijven en

definiëren van zilverwerk.
Een boek getiteld 'Gijsbert Karel van Hogen-

dorp'. De staatsman die rond de wisseling van

de 18de en 19de eeuw belangrijk werk verzette,

maar in onze omgeving eigenaar was van de

toen prachtige buitenplaats 'Sion'. In het boek
wordt daar regelmatig gewag van gemaakt.

'Geologische waarnemingen in Schipluiden'.
Geschreven en geïllustreerd met foto's en teke-
ningen door de heer Heinsbroek uit Vlaardin-
gen. Hij beschrijft hierin de bijzonder interessan-

te resultaten van àjn bodemonderzoekingen op

de plaats waar nu het nieuwe sportcomplex be-

zit heeft genomen van het landschap. Een bo-
dem met een zeer lange geschiedenis heeft haar

geheimen prij s gegeven.

De heer Heinsbroek heeft daamaast een driede-
lige uitlave verzorgd over 'De grafzerken in de

l/laardingse Grote Kerk' (afbeelding áe volgen-
de pagina). In deze kerk vindt u ook enkele

grafstenen met voor Schipluiden interessante
namen. Deze drie boeken kunt u in onze biblio-
theek ook raadplegen.

Onze medewerker de heer J.M. Mooijman
heeft zich in onze kring een heel goede naam

verworven als boekbinder. Hij is overigens ook

al enkele jaren verantwoordelijk voor het binden

van deze jazrverslagen. Maar hij kan veel meer!

Behalve restaureren van onooglijke boekeq

bindt hij de jazrgangen van ons periodiekenbezit

voortreffelijk in. Het resultaat is overzichtelíj-

keq gemakkelijker te raadplegen en zoekraken
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Titelblad van Deel I van de uitgdve "De zerken in
de Nederlcxtds hervormde Grote Kerk te Wo;dingen"

door P.G. Heinsbroek en M.A. Struiis.

vAN ST. MrCÍrAEL TOT ST. JACOBUS
EEN PAROCHIE AAN DE GAAG

O. Spinnewijn

van losse tijdschriften wordt zo voorko-
men. Als voorbeelden voor dit seizoen wil
ik noemen de verzamelbanden waarin alle

bij ons verschenen syllabi als begeleiding

bij de tentoonstellingen werden samenge-

bracht. Ook vier jaargangen van het artis-
tieke blad 'Vormen uit wnÍ' werden van

een prachtige kaft voorzien, Dit blad, dat
fraai gelLllustreerd is, verschaft veel infor-
matie over vele vormen van ceramiek en

glaskunst.

Ook zijdelings werk met weinig of geen

Schipluidense historie vindt soms wel esn
plaatsje. Bijvoorbeeld wanneer een inwo-
ner van deze gemeente een werk van meeÍ
dan gewone betekenis schreel Dit jaar was

dat de heer G. Frank die promoveerde op

een dikke pil over belastingrecht en van

landelijke betekenis is. Wij bewaren het.

In september verscheen bij het 25-jarig
priesterjubileum van de huidige pastoor
van Schipluiden een fraai geillustreerd
boek over de geschiedenis van de Schiplui-
dense parochie. Titel: 'Van St. Michaël tot
St. Jacobus', een pmochie aan de Gcng.
Het staat op de plank bij de afdeling ker-
ken en kerkgeschiedenis.

Tenslotte: Evenals voorgaande jaren wil
ik er de lezers van deze rubriek op wijzen
dat het archief vut de 'Historische L'ereni-
ging Oud Schipluiden' meï de daar verza-
melde informatie de wagen van belang-

stellenden graag wil trachten te beant-

woorden. Met name de schooljeugd kan er

stof vinden voor het uitwerken van een

scriptie over de plaatselijke geschiedenis.

Hulp bij dit werk, het verder uitbouwen
van ons archief is zeer welkom, dat geldt

trouwens eveneens de andere takken van

het streekhistorisch werk en het mee-

organiseren van tentoonstellingen. Ver-
scheidenheid voldoende. Het bestaan van

een historische vereniging in uw gemeente

is u toch ook wel wat waard?

DENKTUEREENS OVERNA I
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Wat schreef in 1998 Schipluidense historie

O. Sptumewijn

Ook voor deze rubriek nadert het jaar 2000 met
rasse schreden. Het is opmerkelijk dat rond de-

ze millenniumwisseling nieuwe technische ont-
wikkelingen het aanzien van ons dagelijks doen
en laten in razend tempo doet veranderen. Op-
vallend is dat ook de eeuwwisseling van 1900 de

aanzet was tot een reeks technische verworven-
heden zoals auto's en vliegtuige4 wairvan we
nu overigens moeten constateÍen dat, warmeer
we niet oppasserL we er zo langzaamaan in gaan

verdrinken. Feitelijk is er als tijd gezien natuur-
lijk nauwelijks sprake van een echte grens en

hebben we alÍeen maar te maken met onze be-

hoefte om de balans op te maken.

Vanzelfsprekend kan ook de gemeente Schiplui-
den niet meer aan grote veranderingen ontko-
men. De wereld is klein geworden en Schiplui-
den is eveneens opgenomen in de vaart der vol-
keren. De nog landelijke kemen van Schipluiden
en Den Hoom, die tot voor betrekkelijk kort
een zekere rust uitstraaldeq zijn niet meer. Ge-
wis een verlies, een offer aan welvaart en een

louter economisch denken waarvoor veel moet
wijken. Dit betekent dat ook Schipluiden op de

kaart is komen te staan en meer dan ooit de lan-
delijke pers gaat halen. Terug nu daarom naar
onze rubriek die we aan tal jaren geleden start-
ten: de feiten en feitjes die ons het afgelopen
jaar 1998 bezig hielden en misschien alweer ver-
geten zijn-

Met ruim tienduizend Schipluidenaren begonnen
rve er aan, het weer was onstuimig en die nattig-
heid zou ook zijn stempel drukken op het dan

nog voorliggende jaar.

. Naast lief en leed waÍen er dit jaar ook weer
de mensen die een bijzondere mijlpaal te vie-
ren hadden. De burgemeester maake zich
dan steeds lrij om haar gelukwensen aan te
bieden en een fotootje in De Schiphoorn'. Ik
zet ze deze keer om te begirmen hier vast op
een rijtje in plaats vaír ergens in het gewone
overzicht, dan hoeft u daarhrssen niet te zoe-
ken.

Allereerst dan degenen die het lang samen vol-
hielden. Statistisch gezien zon dat misschien een

dalende reeks moeten ijn, maaí tochl
Hun vijftigiarig trouwfeest vierden dit jaar:

- op 27 januari het echtpaar L.A. van Koppen
en G.H.L. van Koppen-Vollering, wonend
aan de Woudseweg 170,

- 23 apnl was dat het echtpaar F.P. Clooster-
man en W.B. Cloosterman-Schenkeveld, wo-
nend aan de Gaagweg nummer 13,

- op 17 augustus het echtpaar T-4.M. Hoek en

M. Hoek-Roeling, wonend in de Bakkers-

stÍaat 2.

- En tenslotte een dag later op 18 augustus het

echtpaar L.P. Roubos en I.P, Roubos-van
Mlt, wonend aan de Drogerij 156.

Ook diamanten huwelijken, 60 jaar getrouwd,
telde dit jaar:

- De heer A. van 't Hoog en mewouw A.J. van

't Hoog-Poot wonend aan de Willem van

SteenbergstÍaat herdachten dat op 4 mei, en

- op 23 september de heer L.J. v/d Reijken en

mewouw A.J.A. v/d Reijken-Karlas wonend
Koningshof 6.

Vervolgens de dorpsgenoten die 90 jaar werden,

de leeftijd der zeer sterken, mensen die drie ge-

neraties kunnen overzien:
- Op 20 maart was dat de heer H.J.J. Holiër-

hoek, Rijksstraatweg 10,

- op 4 mei de heer S.J. Hulisz van de Flamas-

kade 7,

- op 23 mei mevrouw W. Zonneveld-Verkade,
Singel 9,

- op 27 juni mevrouw C.C. Knijnenburg-
Berkhout, wonend Kasteellaan 46,

- op 8 augustus me!Íouw f. van Roon-van der
Windt uit Korpershoek en

- op 27 september mew. T.J. van der Kooij-
Zormeveld wonend aan de Dorpsstraat 38.

. Nadat men het nieuwe jaar met vele decibel-
len had ingeknald was l januari de dag waar-
op het bestuur van de openbare basisschool

'Het Galjoen' werd overgedragen aan het
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Regionaal Bestuur Openbaar Onderwijs
Westland- Daarmee de trend aangevend van
deze tijd samenwerken en fuseren. Omdat de

eerste dag van het nieuwe jaar ruet zo ge-

schikt is om daar een officieel tintje aan te
geven werd dat uitgesteld tot de 17de van

deze maand.
Een ander besluit dat alle Nederlanders aan-
ging en typerend voor gewijzigde inzichterq
per 1 januari kurmen onze nieuwgeborenen
als achtemaam met die van vader of moeder

de wereld ingaan. Omdat zo'n wicht dat net

op de wereld komt kijken al genoeg aan 't
hoofd heeft, mag ie later zelfnog eens uitma-
ken naar wiens naam de voorkeur uitgaat.
Toekomstige genealogen kurmen het er
moeilijk mee krijgen.
De 'Plaag van de Gaag', een aan heroine ver-
slaafde Rotterdammer die de omgeving van

de Gaag in Schipluiden en Maasland onveilig
maakte, is nu voor de zesde maal gepakt en

veroordeeld. Vanaf de 15de dezer Àt ktti zes

maanden celstraf uit en kunnen de bewoners
langs dat water rustig slapen.

De eerste raadsvergadering van het jaar op
27 januai pakte meteen goed uiten stelde

daarmee een jaar lang chaos in de dorpskem
Schipluiden in het vooruitzicht- Doel: de her-
structuredng van deze kem in een voor voet-
gangers wiendelijk gebied en een aantrekke-
lijk plein te creêren voor ons oude raadhuis.

Dat alles voor de som van I,l2 miljoen gul-
deq ook in bedragen laten we ons niet meeÍ
kennen.
Verder was de raad het erover eens dat het
gedogen van softdrugs en koffieshops hier
geen voet aan de grond mocht krijgerL dat
staat nog altijd lijnrecht tegenover het karak-
ter van onze gemeente.

Minder duidelijk was men ten aanzien van de

toekomst voor ons pannenkoekenrestaurant

'De Koolekit', al jaren een punt van veel on-
genoegen voor de eigenaar. Voor zijn nering
daar is het een goed stekkie, ook in de toe-
komst; laat hem daar maar attery mooie hui-
zen ztjn er al genoeg en betekenen voor de

toerist niets.
Met eenzelftle soort probleem worstelden de

bewoners van de Harnaschpolder. Ze voelden
zich verkwanseld en verkocht door een raad

die de voorkeur geeft aan gesloten deuren bij

het behandelen van hun toekomst in dat

woongebied.
Op 4 februari een bronzen plak voor me-

wouw M. de Vette-Bentvelzen. Ze kreeg op

de wereldtentoonstelling in Zutphen de derde

prijs voor haar Amethyst Spreeuw, een tropi-
sche vogel die zich zeker in ons klimaat

moeilijk laat kweken. Een prestatie op we-

reldniveau dus.

Afgunst voor het Schipluidens rioolwaterzui-
veringsproject steekt her en der de kop op.

Haaglanden laat op 10 februari weten dat zij
de regie bij de ontwikkeling daarvan in han-

den moet nemen. Het convenant zegt duide-
lijk anders en daar houden we het voorlopig
op, wij willen geen prutsers genoemd wor-
den. Wij zullen het nog weinige glas en gras

in de Hamaspolder zelf wel verdringen om
plaats te maken voor een wateranivering en

nog meer moderne woonwijken en bedrijven-

terreinerL dit om de vicieuze cirkel toch maar

rond te maken.
Bij al die plarmen moet er bij gemeentewer-

ken toch wel wat te halen zijn, zo dachten in-
brekers daar op 14 februari. Na een deur te
hebben vemield doorzochten ze op hun ge-

mak naar spulletjes van hun gading.

Onze jongerenwerker bij de gemeente, Mi-
chel Koffermans mist in beide kernen een

honk waar de niet gebonden jeugd wat bij
kan kletsen in plaats var! zoals nu, her en der

te klieren. Zo'n plaats die aan de tegengestel-

de verlangens van die jeugd voldoet lijkt me

niet zo gemakkelijk te realiseren.

De maand maart begint met te melden dat de

firma V.V.D. nu in handen is gekomen van

het bedrijf 'The Crreenery'. Kort geleden nog

maar was V.V.D. toegevoegd aan het Engel-

se bedrijf 'Perkins Food'.
De Greenery heeft nu alles maar opgesloltÍ-
Alleen voor het Westlandse paÍt betekent dit
voor hen een omzetvermeerdering van ruim
een miljard gulden. U áet ook hier groter en

intemationaal. Overigens ziet het er naar uit
dat de ons toch wel bekende Dijko vestiging

in Den Hoorn haar langste tijd heeft gehad.

Een puur gemeentelijk gebeuren nu. Op 4
maart kozen we een nieuwe gemeenteraad.

Daarin werd Carolien van 't Hoog, een beetje

tegen haaÍ zin, uiteindelijk toch weer gestrikt
nog eens vier jaar raadswerk te doen. Ze
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heeft er al vier termijnen opzitten. Zitt;ng ne-
men in het keurkorps dat het stembureau be-

mant wordt overigens steeds aantrekkelijker.
Een aardige bijverdienste die zoals regelmatig
wordt bijgesteld terwijl het opkomst percen-

tage gestadig afneemt. Nu van 76,3 naar

7l,8o/o. De verhoudingen bleven overigens
praktisch ongewijzigd maar wel twee zetels

meer in de raad: 7 CDA" 4 PAK en 4 WD.
Annemieke de Zeeuw heeft blijkens het da-

mesblad 'Margriet' van2l maut de wedstrijd
gewonnen voor een maandelijks eigen toetje
van de maand: een frisse honingpudding met

appel en noten. Mona heeft dat toetje een he-

le maand in de winkels gebracht. Heeft u het

ook geproeftl?
Op 25 mam, de jaarlijkse boomplantdag,
toog de Hoomse schooljeugd naar het Schi-
pluidense nieuwe sportcomplex. Onder lei-
ding van de wethouder voor welzijn werden
er 50 bomen geplant. Te àjner trld zullen die
wat luwte moeten bezorgen aan spelers en

supporteÍs want men krijgt daar de wind uit
de eerste hand. Wellicht genieten de planter-

tjes van nu ooit van hun werk bij de interland
Den Hoom-Schipluiden en denken dan terug
aan deze dag.
Hoog bezoek met escorte zag Schipluiden 26
maart binnenkomen. De president van Nami-
bie, dr. Sam Nujom4 wilde een bezoek bren-
gen aan het melkveebedrijf val S.P. van
Leeuwen aan de Gaagweg. Speciaal diens

computergestuurde melkrobot was het doel-
wit. Na afloop improviseerde de schoonzus

van de eigenaar, geassisteerd door onze on-
volprezen gemeentebode Achterberg com-
pleet met bodebus een koffietafel. Helaas
geen derde wereldkoffie voor de president,
hij prefereerde een glas verse melk, automa-
tisch gemolken.
De verkiezingen van deze maand betekende
voor vier leden afscheid van de raad. Lou van
Geest nam na 20 jaar op de bres te hebben
gestaan voor onder andere de sociale achter-
gronden bij de beslissingen werd voor die in-
spanning gewaardeerd met een koninklijke
onderscheiding.
Ook in maart herinnerde Nic. Dijkshoorn
ách dat hij 50 jaar geleden in het oude raad-
huis aan de Dorpsstraat startte met zijn rij-
wielhandel. Daar werd natuurliik even ltan-

dacht voor gewaagd. Het adres is nog altijd
hetzelfcle. Te bedenken dat het nieuwe raad-

huis van toen als zodanig ook al niet meer in
gebruik is en dat het daarop volgende drin-
gend uitbreiding behoeft. Het geeft te den-

ken.
De Hervormde kerk van Schipluiden heeft na

een halfjaar zoeken op 29 maaÍ1 een nieuwe
predikant bevestigd: mew. Dra E. van der

Roest. Het zal voor sommige kerkgangers
misschien wel even wennen gerryeest zijn, een

wouw op de kansel- Als wouw zal ze door
een andere benadering en aanvoelen ook hier
zeker gewaardeerd gaan worden.
Vanaf 1 april, de lente is weer in het land,

komt de veerpont van de Kwakel weer voor
een half jaar in dienst. Bij de tien wijwillige
veerlui zijn de toeristen ongetwijfeld in veili
ge handen, negen van hen zij voormalige zee-

loodsen. Sedert ze in 1988 startten zullen ze

dit seizoen hun 300.000ste passagier overzet-
ten. Duidelijk wordt hier in een behoefte
voorzien.
April meldt ook een kampioene en wel
Marunta van Stight. Zij en haar partner wer-
den in Den Bosch Nederlands kampioen ball-
roomdans.
Een andere kampioen was de boterkoek van

'Bakker Holtkamp'. Volgens de bevoegde

kenners in Zuid Holland de beste ouderwets
en vers gebakken boterkoek in deze provin-
cie.

Net voor koningirmedag wil Delft wat onrust
in de feestweugde hier verzorg en. Ze laat
29/4 per fax de provincie weten dat Delft
naast andere landjepik wensen beslist ook
van Schipluiden stukken zou moeten annexe-

ren. Minister Jorritsma en gedeputeerde Jan-

sen ájn dan juist even van huis om een stukje
A4 rond de Beatriíaan in Rijswijk voor het

verkeer open te stellen onder het motto: "Het
Westland open voor verbinding". Daarmee
krijgt een verregaande ontsiering van het
landschap weer haar beslag, maar het overig
Nederland is nu tenminste snel bereikbaar
vanuit het lVestland.
Gebruikelijker is dat op deze dag wordt ge-

decoreerd. Die eer viel de heer A. van Druten
te beurt. Hij werd onderscheiden voor z4n 27
jarige inzet op een school voor moeilijk le-
rende kinderen.
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De dag van gevallenen herdenking, 4 mei,

was ditjaar ook de dag waarop het einde van

ons gemeenschappelijk bezit, de beide dorps-
huizen, werd verkwanseld. Ze gaan nu gepri-
vatiseerd verder hun diensten aanbieden.
Optisport is de exploitant.
Welhaast vanaf de oprichting van de Schip-
luidense Zangverenglng St Michael zing
daar mevr. D. v.d. Meer-Paalvast. Dat was
12 mei 50 jaar. De Nederlandse bond voor
deze zang:tercrugingen tooide haar daarvoor
met een gouden hanger met robijn waarbij
natuurlijk een oorkonde.
Een vaste plaats hier en met een culturele uit-
straling tot buiten de gemeentegreÍtz en ne-

men de Zomeravond' concerten van 't Woudt
in. Dit jaar startte de Íeeks op 16 mei met een

Mozartprogramma.
Negen maanden! na de eerste paal konden op
20 mei de eerste bewoners in plan Gaag hun
woningen in. De hele grote sleutel van de

burgemeester opende de deuren. Die laatste

ziet dat blijkbaar allemaal wel zitten want op
4 juni dreef ze de eerste paal in de grond
voor de appartementshuizen in datzelfde plan

en die hebben ook weer deuren.
De eerste bespelers van het nieuwe sport-
complex waren de leden van de tennisclub
Keenenburg. Wethouder Groenewegen liet
ze daar officieel toe op 6 juni. Vier banen

met een bekleding die veel Íegenwater kan
verstouwen en dat zal in onze contreien nut-
tig zijn. Tien jaar gewacht maar nu kan de

voorzitter Maarten Bolte in zijn achtertuintje
een potje tennissen,
Strategisch juist voor de zomermaanden
opende Van Staelduinen op 27 juni een de-

pendance van zijn reisbureau in Den Hoorn.
De eerste luchtreizigers die hij liet vertrekken
waren de luchtballonnen. Schipluiden telt de-

ze dag verder een nieuw museum. In een op-
geknapte kammolen aan de Gaagweg is de

verzameling handgereedschap, dus oud, van
A. de Vette voor het publiek opgesteld. Ten-
slotte meldt de krant voor deze dag nog een

misdrijf in het verre noorden. Met een glaasje

teveel op voetbalde in Groningen een 37 jari-
ge Schipluidenaar met een kokosnoot. Hij
beschadigde daarbd een taxi en werd voor
dat vergrijp aangehouden.
Natuurlijk organiseerde DIOS rond de Pink-

sterdagen weer het Lentefeest in Den Hoorn.
Evenals later bij de Zomerfeesten in Schiplui-

den hield de buitenwacht daarbij een oortje in
het zeil. Doel het gaan beheersen van de de-

cibellen die deze feesten met zich meebren-

gen. Doel: ofhet niet een beetje minder kan.

Ook de jeugd in onze gemeente moet wereld-

wijd via internet de wereld leren verkennen.

Jong geleerd is oud gedaan. De raad subsidi-

eeróe 26 mei de aansluitingen voor de basis-

scholen.
In juni wordt de kern Schipluiden geconfron-

teerd met een misère in de gezondheidszorg

die helaas lmg gaat duren. Een overspannen

huisaÍts moet voorlopig aÈien van de uitoe-
fening van njn taak. Daarmee ontstaat een

leemte die weinig aantrekkelijk is om tijdelijk
op te lullen. Het ziektebeeld ontstond na-

tuurlijk niet vooÍ niets.

16 juni betekent voor het Hoornse deel van

de Woudseweg het begin van vier maanden

verkeersrust. De Suikerheulbrug is aan ver-
nieuwing toe en moet vervangen worden. Al-
leen fietsers kunnen nog passeren.

Voor de vijfde keer beleeftlen we 27 juni de

Westlandse Molendag. Zeven korenmolens
en vijf watermolens veÍzorgen dat eente lus-

trum. Tussen deze molens werd een fietsrou-
te georganiseerd, waar deelnemers telkens

een stempel konden verdienen

In de laatste week van juni vierde de Juliana

van Stolbergschool in Den Hoorn feest. Ge-

durende 75 jaar was er dan protestants-

christelijk onderwijs in Den Hoom. Voor die

tijd ging men ook naar school hoor, maar dat

gebeurde in 't Woudt en de schooljeugd van

nu speurde daar nog eens na hoe dat er woe-
ger aan toe ging.
29 juni, grote onrust! De rioolwaterzuivering
blijkt een half miljardje meer te moeten kos-
ten dan geraamd, eÍ was maar 1,1 miljard
voorzien. De bouw is daardoor even onzeker
geworden" maar ja" de plaats blijft aanfrekke-
lijk en de zuivering moel''t ZeÍ je toch wel
eens Íurn het denkeq zo'n foutje.
Voor ons grondgebied dan één van de be-

langrijkste dagen van dit iaar: 4 juli. Als af-

schaduwing daarvan wordt daags tevoren de

al jaren nieuwe Veenakkerweg opengesteld.

De tot dan steeds op Wateringen gerichte be-

woners van de Zwethkade Zuid kunnen zich
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wat meer Schipluidenaar gaan voelen- En

dan, na tientallen jaren touwtrekken ontsiert

een nieuw stuk asfaltofficieel onze gemeente.

Zoals daar gezegd werd zijn er uiteraard ook
gelukkigen. Doordat de hoeveelheid verkeer
dat van de nieuwe weg gebruik gaat maken

de overbelaste lokale wegen van Delft en

Den Hoom rust zal geven en de veiligheid

aanzienlijk vergroten. Dat bleek wa.aÍ, maaÍ

die problemen bleken al snel verlegd. Natuur-
lijk was het een feestelijk spektakel, die

openstelling. Onze gebuur, de burgemeester
van Delft kwam op de fiets naar zijn ambtge-

noot om samen onder het nieuwe aquaduct

het startsein te geven voor de twintigste edi-

tie van de kadeloop. Het gebruikelijk par-

cours was bij uitzondering wat verlegd naar

de nieuwe snelweg. Een race tegen de klok
die de Maardinger Michel Maat voor de vijf-
de maal won- Hij was in ieder geval op tijd
binnen om de wereldvoetbalinterland Argen-
tinië-Nederland te kunnen volgen. De oudste

deelnemer, die zes kilometer mocht lope4
was ome Jaap Jongste, 86 jaar! Spectaculair
en ludiek werd de dag tenslotte besloten on-

der het water van de Gaag met het aquaduct

als dak om droog te blijven. De koren St M-
chaèl en Vivace. ondersteund door orkest

voerden daar o.a. de Ouverh-re Solenrnelle

i812 uit van Tsjaikofsky compleet met echt

kanongebulder. 'Kunst onder een kunstwerk!
. Half augustus vierde de wijk Bijsteweld

feest. Die bestond 25 jaar. Op een tentoon-

Burgemeester P.J. Bolten (rechts) en het aan-

stacmde echtpaar Bos-v.d.Windt bij de eerste

woning in "Bijsterveld" .

stelling in het clubgebouw van de ijsclub kon

men zien 'hoe 't gekomen was' en onze burge-

meester kon het verzoek dit saamhorigheids-

feest in te luiden moeilijk naast zich neerleg-

gen.

Door de A4 ligt de Noordhoomseweg nu wel

degelijk in de kijkert- Vet voor er sprake was

van de jaarwisseling spoorde de politie daar

op 23/8 zo'n drieduizend kilo wurwerk op,

250 rollen 100.000 klappers.
Met het stuk gooien van twee champagne-

flessen door de voórzitter J. Boks en de wet-
houder P. v.d. Berg neemt de voetbal op 29

augustus bezit van haar terreinen op het nieu-

we sportcomplex van Schipluiden. Dankzij

de inzet van talloze wijwilligers hebben ze

ook een schitterende accommodatie ge-

bouwd waar de voorzitter Jacob Boks ten-
minste weer zonder schroom andere clubs

durft uitnodigen.
Vanuit Den Hoorn trok op 6 september in al-

le bescheidenheid voor de negende maal de

Tleiligdomsvaart' uit. Nu een stille tocht naar

Delft, woegeq vèèr de reformatie, een be-

langrijke jaarlijkse gebeurtenis. Ze viel toen,

zoals nu ook. samen met de Delftse kermis.

Op dezelfde dag vierde pastoor J. Jansen en

met hem zijn Schipluidense parochianen het

feit dat hij 25 jaar priester was, waawan ze-

ventien jaar in Schipluiden en Maasland.

7 septembet de gemeente Schipluiden heeft

een tweede agent. Jammer genoeg geen over-
bodiee luxe.

25 jaar Bijsterveld
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Een zondvloed die op 13 september begon
zette gÍote delen van het Westland onder wa-
ter. De dijken beleefden kritieke momenten
en Delfland zag geen kans al dat water te
verzwelgen. De schade was groot.
Twee dagen na de derde dinsdag van septem-

ber discussieerde onze burgemeester in het
Anker met dorpsgenoten over een aantal as-

pecten uit de troomede.
Na 24 jaar als gemeente secretaris steun en

toeverlaat te zijn geweest bij gemeentepoli-

tieke wagen verliet de heer H.W. Snijder zijn
post. Die taak werd val hem overgenomen
door de heer G.H.M- Winkelhorst.
In de kern Schipluiden startten op 5 olÍober
de werkzaamheden voor een verbeterde in-
richting van de Keenenburgweg.
Een bericht van 13 oktober. De capaciteit
van de waterzuivering kan ook wel wat klei-
ner en dus goedkoper. Gelukkig!
Op 16 oktober gaat de tweede fase van het
project Gaag van start. Het gaat om 133 wo-
ningen. De wethouder V.d. Berg heeft de

smaak te pakken en gooit er nog maar een

fles champagne voor stuk.
20 okober. Zes geiten en een kip op de kin-
derboerderij hebben een onnatuurlijk rood
kleurtje. Ze werden met rode verf besmeurd.

De jeugdige daders konden worden opge-
spoord en zijn naar bureau Halt verwezen
om wat nuttigers te doen.
Het verkeer kan op 20 oktober weer bezit
nemen vaÍ de suikerheul. De weinig logische
en gevaarlijke aansluiting op de weg naar De
Lier springt nu in volle omvang in het oog.
De meerjarenbegroting van oktober reser-
veert 8 miljoen voor een verbeterd raadhuis.

Dat levert 17.000 gulden huurwinst per jaar
bij huwelijksvoltrekkingen en je kunt er veel
meer ambtenaren in kwijt.
Delft wroet nog altijd in het annexerings-
potje. Eind vut deze oktobermaand bood ons

Schioluidens architectenbureau Verschoor

een uitgewerlÍ plan aan voor bouw op eigen

gebied, op de naar de provinciale weg naÍr
de Kruithuisweg. Woningq winkels, kantoren-

Intussen wordt het doortrekken van de A4
op de lange baaa geschoven, er is geen geld.

Wat 6 juli een feest was wordt nu een plaag,

het sluipverkeer in Mdden Delfland.
De burgemeester opende op 7 november een

accommodatie voor Usclub Mietland. De
voorzitter J.van den Berg overhandigde haar

vervolgens de gouden schaats van de KNSB.
Dit vanwege de inzet van Schipluiden voor
de schaatssport- Dat was voor de tweede en

opeenvolgende maal. De club vierde tevens

haaÍ eerste lustrum. Er was al een pietsje ijs,

maar eind van de maand kon men de schaat-

sen al echt even onderbinden.
Twee leden van de wijwillige brandweer
werden op 23 novernber onderscheiden voor
30 en 25 jazr Hazr staan bij calamiteiten: J.A.

M. van Dijk en C.J. Holiërhoek.
De wijk 'Oude Veiling' werd 2 december

door de firma 'WILMA' opgeleverd. In 3 %

jaar werden daar 372 huizen gebouwd- De
bouwer liet een jeu de boulesbaan achter

voor de bewoners.
Op 21 december sloot de Christelijke hulpor-
ganisatie DORKAS weer een succesvolle in-
zamehng afl De goederen gingen naar Oost-
Europa.
De bewoners van een huis aan de Hoornse-

wa7 zagen 22 december een wachtwagen de

kamer inrijden. Geen slachtoffers gelukkig,
maaÍ met de kerstdagen zonder gevel.

10588 Schipluidenaren (5436 marmen en

5 152 wouwen) sloten het jaar 1998 af en tra-
den, nog voorzichtig. het euro-jaar in. Het
aanàen van de gemeente veranderde in snel

tempo en er staat ons nog veel te wachten.

Door de groei barsten de scholen nu uit hun

voegen. Verder zien we met 1998 terug op
het natste jaaÍ sedert 1849. Er viel 1240 mm

regen.
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Museumregistratie

H. Brik

Ruim een jaar geleden is de Historische Vereniging Oud-Schipluiden,

als beheerder van museum "Het Tramstation", begonnen met de voor-
bereidingen voor de aanvraag tot opname in het Museumregister. Het
hoe en waarom worden in dit hooftlstuk besproken.

Het Museumregister
Het Museumregister werd in 1997 in Nederland
geïntroduceerd door de Nederlandse Museum
Vereniging (NM\) en het Landelijk Contact van
Museumconzulenten (LCM). Het heeft tot doel
de kwaliteit van de Nederlandse musea te verbe-
teren.
Musea die voldoen aan een aantal basiseisen

kunnen worden ingeschreven in het register en

ontvangen een certificaat. Musea die aangeven

over enkele jaren aan de eisen te kunnen voldoen
worden voorlopig geregistreerd en hebben daar-

door enige tijd om achterstanden in te halen.

Opname in het register geeft de garantie dat een

museum aan een minimumstandaard voldoet op
het gebied van beleid, conservering en registra-

tie van de collectig onderzoek en publiekstaken.
Alle musea in Nederland komen in aanmerking
om - op vrijwillige basis - in het Museumregister
te worden opgenomen. Niet alleen grote musea

die grotendeels met betaalde krachten werkerl
maar ook kleine, beheerd en bemand door wij-
willigers.

De registratie van musea is gestart in Noord-
Holland. De registratie in Zuid-Holland is al in
een ver stadium. ln beide provincies waren sep-

tember jl. 50 muse4 voomamelijk de grotere
musea, opgenomen in het register, 56 musea zijn
voorlopig geregistreerd, 17 musea kwamen niet
in aanmerking voor regislratie.

Voordelen van opname in het Museum-
register
Opname in het Museumregister schept vertrou-
wen bij diverse personen en instaÍrties:

. Bezoekers kunnen zeker ziin van een aantal

basisvoorzieninsen.

. Bruikleengevers kunnen er op vertrouwen
dat hun uitgeleende voorwerpen goed wor-
den behandeld.

. Hetzelfde geldt voor personen die een schen-

king aan het museum overwegen.
. Subsidiegevers zouden in de toekomst kun-

nen oveÍwegeÍl rekening te houden met de

status van het museum. Zo heeft de provincie

Noord-Holland al bekend gemaakt dat opna-
me in het register noodzakelijk zal zijn om in
aanmerking te komen voor subsidie.

Museum 'Het Tramstationn en de Museum-
registratie
In september 1998 ontvingen we een aanmel-

dingsformulier voor de aanvÍaag voor opname

in het museumregister. Het bleek al snel dat het

ons bijzonder veel werk zou gaal kosten eer we
een serieuze aaNTaag in konden dienen. Boven-
dien, ook na het indienen van de aanwaag zou

ons nog veel werk te wachten staan gezien de

achterstand op het gebied val de registratie van

een deel van de collectie (één van de gestelde ei-

sen, zie onder)- Desondanks werd besloten om

ons aal te melden voor museumreglstratie.
Voordat de aanwaag kon worden ingediend

moesten we beschikken over een beleidsplan'.

Daar we niet over iets dergelijks beschikten
moest dit" aan de hand van een door het LCM
verstretÍ model, in korte tijd worden gemaakt.

Aan het eind van dit hoofdstuk wordt dieper in-
gegaan op het beleidsplan.

I O*rig*, is, ook zonder de registratie-aanvr-aag

als aanleiding, het opstellen lan een beleidsplan
zeer nuttig gebleken. Zo worden er veel zaken in
beschreven die zich voorhea uitsluitend in het
hoofcl van de wat langer meelopende verenigings-

leden bevonden.
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Een museum dat in aanmerking wil komen voor
MuseuÍnÍegistratie dient aan een aantal basisei-
sen te voldoen. Het gaat om de volgende punten
waarbij in het kort de situatie met befekking tot
Museum Het Tramstation wordt geschetst:

. Het bezitten van een institutionele basis.
In ons geval een wat ingewikkelde zaak: De
gemeente Schipluiden, eigenaar van het ge-
bouw, verhuurt het tramstation aan de Stich-
ting Tramstation Schipluiden. Deze heeft
destijds het beheer overgedragen aan de His-
torische Vereniging Oud-Schipluiden. EchteE
noch de Stichting, noch de Vereniging heeft
in haar Statuten - beide daterend vóór de op-
richting van het museum - een passage opge-
nomen over het beheer van een museum.
Dit blïkt, zoals wij onlargs van de beoorde-
lingscommissie vemamen, een knelpunt voor
de uiteindelij ke museumregi stratie te vormen.
We zoeken intussen naar de beste oplossing.

. Heí beschikbaar hebben van een op schrifi
ge ste ld be le idsp lan en doe lste llinge n.

Dit wordt aÊondulijk besprokan, zie verder.
Het besctrikken over een beleidsplan is overigens
een beJangrijke voorwaarde om in aanrnerking te
komor voor opname in het Musarmregiser.

. Het beschildcen over een collectieregistratie.
De archeologische collectie is grotendeels gere-
gistreerd maar behoeft nog aanvulling en veóe-
tering. De foto- en fotopanelen-collecties zijn
inmiddels beschrwen door melr. L.M. Vare-
kamp. Met de registratie van de overige collec-
ties is echter nog veel tijd gemoeid.

. Het beschikken over gekwalificeerde mede-
werkers.
Een aantal medewerkers in het museum, le-
den van de ltrstorische Vereniging hebben
museale cursussen gevolgd. Verder speelt
ook de langdurige ervaring een belangrlke ro1.

. Het beschikken over basisvoorzieningen voor
het publiek.
Dit betreft voornamelijk de beschikbaarheid
van informatiemateriaal, publicaties en sylla-
bi. Nieuw is de aanwezigheid van een video-
recorder met monitor voor het vertonen van
relevant fi lmmateriaal.

. Het beschikken over een armÍoonbare finan-
ciële basis.
Dit is voor ons gelukkig geen probleem.
Voor grote projecten is het budget echter te
klein. Ditzelfde geldt voor hoge uitgaven ten
behoeve van onderhoudswerkzaamheden.

. Heí àch hatden amweÍíelijl<e bepalhtgen.

Hiermee wordt o.a. bedoeld controle van de
financién door bijv. een kascommissie. Dit is
bij ons gebruikelijk.

. Heí (Iaten) doen van (wetenschappelijk) on-
derzoek naar de collectie.
Dit betreft o.a. onderzoek naar kleipijperq in-
heems-Romeins aardewerk en glaswerk.
Deels is dit door derden uitgevoerd.

Overigens moeten we niet uit het oog verliezen
dat het in ons geval om een klein museum gaat

waarbij een aantal van de in het wagenformulier
genoemde punten niet of nauwelijks van belang

a1ry net nodig zij4 of gezien het kleine budget
niet haalbaar zijn.

De benodigde stukken - het aanmeldingsformu-
lier met 16 bijlage4 in totaal 0,8 kg papier - zijn
begin maart 1999 opgestuurd. De beoordelings-
commissie heeft het dossier september jl. bestu-
deerd-

Het Beleidsplan
Om u een idee te geven wat er zoal in een be-
leidsplan voor een museum dient te worden op-
genomen volgt hier een verkorte inhoudsopgave
van het door ons opgestelde beleidsplan:

. Huisvesting: Historie en beschrijving van het
pand. B ouwtechnische wensen.

. Verzekeringen.

. Collectie: Oorsprong, samenstelling, belang
vaa de collectie. Wervingsbeleid.

. Behoudstaak: Conservering en restaumtie
van de collectie. Beveiligingsplan.

. Documentaire taak: Documentatie en regi-
stratie van de collectie. Bibliotheek.

. Publiekstaak: Bereikbaarheid, voorzieningen
voor het publiek, presentatie van de collectie,
informatie en werving.

. Bestuur en medewerkers: juridische status,

samenstelling bestuur, overige medewerkers.
. Financiering: Exploitatie van het Museurq

subsidies, giften, leden en wienden van Oud-
Schipluideg Stichting Museum Het Tramsta-
tion-

. Contacten met andere instellingen.

. Plannen en taken voor de komende jaren.

Het werd uiteindelijk een dooument van 30 pa-
gina's, met I I afbeeldingen en 5 bijlagen.
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Een honderdjarige Schipluidense vereniging

O. Spinnewijn

De naderende eeuwwisseling heeft al op velerlei
gebied haar schaduwen vooruit geworpen. Al-
lerlei voorbereidingen ájn getroffen en feestelij-
ke manifestaties op stapel gezet. Zeker zo groot
is het aantal terugblikken op honderd jaar veran-
deringen. Schipluiden echter telt een vereniging
die op 9 mei 1999 zelf kon terugblikken een

eeuw lang sociaal ten dienste te hebben gestaan

voor de gemeenschap. Gedurende die periode
heeft ze ook de enorme veranderingen op soci-
aal gebied breeduit meegemaak en overleefd.
Vanzelfsprekend hebben de leden van deze vere-
niging even stil gestaan bij dit eeuvvfeest- We
spreken hier nu over de Schipluidense werk-
lieden vereniging "Door Eendracht Sterk", kort-
weg D.E.S.. Overigens vermoed ik dat veel
Schipluidenaren nauwelijks weet hebben van het
bestaan van deze vereniging.
Zoals gezegd'. D.E.S. overspande dit jaar een

eeuw. Dat was een periode waarin de sociale
dienstverlening zich ontwikkelde van praktisch
niets tot het huidig stelsel waardoor hier wijwel
niemand meer wordt geconfronteerd met echte

armoede.

J.P. Westermtm Sr.

Eht van de matmen vdn het eerste uur.

Rond de jaren 1900 waren de voorzieningen
voor de toen in sociaal opzicht in zeer zttrak*.e

positie verkerende werknemers nog wijwel nihil.

Op een enkele vooruitstrevende sociaal denken-

de werkgever na bestonden er voor de gewone

werknemer feitelijk geen voorzieningen wanneer

die geconfronteerd werd met zaken als ziekte,

ongeval of ontslag. Ruimte voor de opbouw van

reserves om dergelijke calamiteiten op te vangen

bood de maatschappij van toen al evenmin.

Werkweken van 70 tot 80 uur per week, bij een

uurloon van 10 cent of minder waren beslist
geen uitzondering en men kende geen tegemoet-
koming voor de perioden dat niet gewerlÍ kon
worden. In zo'n geval was men op zijn best aan-

gewezefl op de kerk. Gecombineerd met deplo-
rabele werkomstandigheden maalte dit de posi-

tie van de werknemer uiterst kwetsbaar. In zo'n
geval was men op zij best aangewezen op de

kerk. Deze sociale misstanden vormden eind

1898 voor enkele Schipluidenaren reden de kop-
pen bij elkaar te steken voor overleg omtrent het

vorÍnen van een organisatie welke hulp zou kun-
nen bieden aal gezinnen die door ziekte of on-
geval in nood waren komen te verkeren. Ook el-
ders in het land hoorde men dergelijke geluiden,

maar men mag toch niet vergeten dat voor dit
sooÍ initiatieven een zekere moed nodig was.

Voor Schipluiden was het directe gevolg dat op

21 april 1899 een comité was gevormd dat zich

in ging spannen een vereniging op te zetten die

deze nood zou kunnen lenigen. De leden van d.ie

vereniging zouden via een wekelil'kse bijdrage
een fonds moeten vormen waaruit in voorko-
mende gevallen financiële bijstand kon worden
verleend. Tijdens die eerste vergadering werden
uit de initiatiefnemers als bestuursleden be-

noemd: J, Bos (voorziner), J C Bubbert
(secÍetaris), J.P. Westerman Sr. (2e voorzitter),
P. Drop (penningmeester) en H. Wubben en

Ferd. Haring als leden. Dit comité belastte zich
met het opstellen van de statuten en het huis-

houdelijk reglement en trad vewolgens af Het
bestuur zou jaarlijks op de ledenvergadering

door de leden worden aangewezen. De statuten

ta



gocd tc kcurcn, cn llczc vcrccniging nrits(lien tc eÍlicnllcn.

Onzc Ministcr van Jostitic is bclisl met dc tritvoering van dit llesluit-

t|.'r--{) .,r.,,- .2.-.-,-- rse..-.

rí;1/l WII-HEI-MINA.

Ira .lI í)tlst?r' 1tíhr Jnstíti(.
'^|

Ictt.l (--.': < ./ -z''' a1L>

9"e"a;,'li:-.1i1 ti"r' ."'"p,.'ti"i'11i.,

I)a S.r.ret.Lt'ís-Uc|a' tII l,ii hct D(ln'rt.))tclrt r(n Jltstíth..

lGcI.l
te 1

èt- .^ _-iL.-4-r.-

De laatste regels van de koninklijke goedkeuring vdn de statuten

lnegen op 2 mdt 1899 de koninklijke goedkeu-

ring, getekend door de toen nog pas achttienja-
rige koningin Wilhelmina.

De eerste officiële ledenvergadering vond plaats

op dinsdag 9 mei 1899 in een lokaal van de

Openbare School aan de Boomgaardslaan.
Naast de al gekozen vooÍzitteÍ eÍr secretaris,

respectievelïk de heren J. Bos en J.C. Bubbert
werden tijdens deze vergadering gekozen twee
leden voor de Commissie vaÍl Toeácht (de he-

ren Bontenbal en Verstappen) en de bode F. Ha-
ring Gzn. Aan de burgemeester, A. Musquetier
zou gewaagd worden het erevoorzitterschap op
zich te nemen, hetgeen hij enige tijd later, tijdens
de tweede ledenvergadering van 19 ottober, in-
derdaad blijkt te hebben aanvaard.

Het financieel jaawerslag over 1899 vermeldt
dat men voor de eerste keeÍ totaal f 4,66 Àeken-
geld uitbetaalde en dat de vereniging 27 leden
telde. De premie bedroeg 3 cent per week en de

ziekengelduitkering / 3,00 per week. De kosten
voor de advertentie in de Staatscourant in ver-
band met de goedkeuring vaÍl de statuten be-

droegen/0, 86!

Het jaarverslag over 1900 toont aan dat de

werkliedenvereniging al snel ruimer wat in het
financiele jasje komt te 

^tten. 
Ze keert f 25,0O

uit, maar houdt desondanks J 250,- in kas. De
jaarvergadering besluit dan ook de uitkering op

vijf gulden per week te brengen, 'gerekend de

week van Maandag íot en met Zalerdag'.

Het jaar daarop wordt voor de eeÍste maal het

artikel uit het huishoudelijk reglement toegepast

dat bepaalt dat bij overlijden: '...de vereniging
kosteloos voor &agers zal zorgen'. De heer

Bubbert mijmert in dat verslag over de band die

de vereniging moet hebben:

'een butd vooral gelegd om node te rvrnchten,
voor bijstod en voor lrulp als onze zwakke

l+rachten
zich soms begeven in den strijd voor daaglijks
brood,
eenwaarborg zal zijn ter algehele nood'

L
De Schipluidense werkliedenvereniging groeit
gestadig ên zoekt samenwerking met soortgelÍ-
ke verenigingen in de regio. Een dergelijk initia-
tiefblijkt echter niet ofnog niet levensvatbaar te

zijn en wordt in 1907 dan ook voorlopig defini-

tief afgeblazen. Het betekent overigens tevens

dat, wanneer een lid zich buiten de gemeente

Schipluiden vestigt, hij ook geen lid van deze

vereniging kan blijven hetgeen wel eens tot wrij-
ving leidde. Een aanvraag in 1909 van de heer J.

Roessen uit Den Hoorn lid te mogen worden
wordt dan 66t1 afgewezen. Den Hoorn kende

sinds kort haar eigen werkliedenvereni gsng 'Ons

Belang'en maakte toen nog deel uit van de ge-

meente Hof van Delft. Een voorval dus dat tien
jaar na de oprichting de ganoederen bezig hield.

Inmiddels was sinds kort besloten dat ook bij

overlijden achterblijvenden een uitkering zou-

den krijgen. De reserve op het spaarbankboekje

blijkt te zijn opgelopen totl 1.704,-.
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De sociale controle in het dorp was in die tijd
voor onze begrippen absurd groot. Zo was bijv.
een door een verzwering gehandicapte uitke-
ringstrekker in het dorp gesignaleerd lopend met
een oliekarq een vergrijp dat hem ájn uitkering
kostte. Ook fietsen en schaatsenrijden behoor-
den tot verboden werkzaamheden. Een ander

voorbeeld toont overigens aan dat bij de sociaal

toch voorop lopende Nederlandsche Gist- en

Spiritusfabdek te Delft een áeke werknemer
ook nog geen recht had op enige uitkering.

De volgende oorlogsjaren gaan gepaard met
soms specifieke moeillikheden waarvoor de ver-
eniging om hulp wordt gevraagd en zich daar

ook voor inzet. Leden die in militaire dienst ver-
trekkeq voedsel- en brandstoftekorten, de

Spaanse griep die een aanslag op de kas bete-
kent, enzovoorts. In het kader daarvan koopt
men op 3 juni 1918 een perceel grond voor de

aanleg van volkstuintjes, waarvoor zich 25 leden

aanmelden. Ook de fusering komt weer om de
hoek kijken. Er zijn inmiddels in Nederland dan
160 overeenkomstige verenigingen, die overi-
gens allen wel lid zijn van de 'Bond vqn Zieken-
geld-verenigingen'. Andermaal vindt ook nu een

voorstel tot fusie met Den Hoorn geen genade

en eigenlijk staat het hele voortbestaan van de

werkliedenvereniglngen op het spel met de aan-
kondiging var een landelijke ziekenwet. D.E.S.
telt twintig jaar na oprichten I 10 leden. Die be-
talen vanaf dan 20 cent per week en hebben bij
uitkering recht opf 12,00 per week.
Als de vereniging haar 25 jaig jubileum viert
ontvangen de 135 leden elk een 'rolstuk van an-
derhalf pond vmt 80 cenÍ per pond, en een
krentenbrood vqn 80 cent'.

De invoering van de zielÍewet per 1 maart 1930

blijkt dan toch niet de doodsteek voor D.E.S. te
betekenen. De vereniging bleef 151 leden telle4
maar deze waren nu wel verdeeld over twee
klassen, te weten: klasse A de verplicht verze-
kerden (69 leden) en klasse B de wijwillig ver-
zekerden (82 leden). Ook traden de eerste vrou-
welijke leden toe. Vervolgens werd een nieuwe
zorgactiviteit vorm gegeven- Als aparte poot
voegde men een onderafcleling áekenhuisverple-
ging toe. De jaren dertig, de crisisjare4 vorm-
den voor de vereniging financieel geen gemak-
kelijke periode, men was in 1935 zelfs verplicht
de uitkeringen te verlagen.

De daarop volgende oorlogsjaren luidden een

nieuw hooftlstuk in. De meidagen van 1940 kos-
ten twee leden het leven. Naar aanleiding daar-

van wordt een voorstel besproken de statuten
zodanig aan te passen dat geen uitkeringen zul-
len worden gedaan als er sprake is van oorlog of
oorlogsgeweld. In het jaar 1941 besluit de

Hoomse afdelng 'Ons Belang'tot opheffen en

D.E.S. gaat ermee akkoord dat leden van daar

die dal wensen, kumen worden overgeschreven

naar Schipluiden. Vanaf 1942 zrln met het

' zi e kenfondsbesluit' de Nederlandse werknemers
in loondienst met hun gezin verzekerd tegen
zielÍekosten. Het betekent voor D.E.S. dat ze

haar activiteiten wijwel geheel voortzet met wij-
willig verzekerden. De oorlogsjaren brengen

verder veel áelÍegevallen met ách mee door in-
fecties en voedselschaarste. De kasreserve blijft
evenwel gezond. fuurende het laatste oorlogs-
jaar vond geen vergadering meer plaats, de eer-

ste werd pas weer vastgesteld voor 11 olÍober
1945, een bestuursvergadering. De eerste leden-

vergadering na de oorlog was vastgesteld voor
7 maut 1946. Het bezit van de vereniging is dan

Í 5500"- en ze telt 142 leden. In 1943 waren

dat eÍ 143 en men beschouwt het niet groeien

als een inzet van achteruitgang.

De jaawergadering van 1948 stelt / 190,- be-

schikbaar om leden en hun echtgenotes te doen
doorlichten op longtuberculose (de FOTTI). Het
jaar daarop bestaat de vereniging 50 jaar, wat in
de gymzaal van Schipluiden wordt gevierd op
28 februari. Daar was nog één lid, de heer H.
Schilperoort, die vanaf de oprichting lid was var
de vereniging D.E.S.
De vereniging wordt allengs kapitaalkrachtiger.
Ir 1957 wordt het saldo van / 10.000,- over-
schreder! maar ook de contributiebijdrage van

de leden en de verzekerde bedragen nemen toe-

Zexig jaar D.E.S., in 1959, viert de vereniging
in het Hoornse verenigingsgebouw. Alle leden

onwangen een krentenbrood, gebakken door de

drie Schipluidense bakkers (de Bruin, Hoek en

Holtkamp).

Het aantal leden daalt gedurende de laatste de-

cennia voor het eeuwfeest gestaag. In 1964 teh
de vereniging nog 123 ledan, waarvan 36 in
klasse d de verplicht verzekerderq en 87 in
klasse B, de vrijwillig verzekerden. Wanneer
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Notulen van 1899 tot 1999 van de Werklieden vereniging
'Door Eendncht Sterr Schiqluiden

Samengevat dooí J. C. VAN LEEUWEN

Yoorzijde van hetjubileumboek van de

I erkliedenvereniging "Drnr Een&acht Sterk"

D.E.S. tien jaar later 75 jaar bestaat is dat ge-

daald tot 86 lederl te weten 25 in klasse A en 61

in klasse B. De mximaal verzekerde uitkering
per week bedraagt dan f 200,-, het kapitaal al

meer dan;f 50.000,- . De rentestijging is in die
jaren zodanig dat daarmee een nadelig saldo

ruimschoots kan worden opgevangen. In 1979

bedroeg het uitgekeerde bedrag de recordsom
van / 26.000,-. Nettegenstaande de inmiddels
weer veel lagere Íentevoet, mÍutr nu ook dar*zij
goede belegging bedraagt het saldo van de

vereniging bij haar honderd jaar bestaan ruim

f l'1 5.000,- . De woegere werkliedenvereniging
telt inmiddels voomamelijk als leden de kleine
zelfstandigen binnen onze gemeente. Met het

aannemen van een wet waarmee ook deze
groep zich verplicht verzekerd weet wordt

evenwel weer verder getornd aan de basis van

onze D.E.S., een vereniging waar Schipluiden
best een beetje trots mag zijn. Van de oorspron-
kelijk in Nederland bestaande 160 werklieden-
verenigingen is zij vermoedelijk de enige die nog
bestaat. Natuurlijk is er op 9 mei 1999 op pas-

sende wijze aandxshl besteed aan dit eeuwfeest.

Voor alle leden was erweer het gebruikelijke
rolstuk van l1/z pollLd en het laentenbrood van 2
pond. De huidige secretaris, de heer J.C. van

Leeuwen verzamelde honderd jaar feiten en feit-
jes die werden opgetekend in de notulenboeken
van de vereniging en gaf die uit in boekvorm on-
der de titel 'Een eeuw noíulen van D..AS. '. Wilt
u meer weten van deze typisch Schipluidense

vereniging dan vindt u dat boek vanzelfsprekend
ook in het archidvan de Historische Vereniging.
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Archeologisch onderzoek in de Harnaschpolder

J.W Moennan

De plannen voor de herinrichting van de Har-
naschpolder ten behoeve van de Afvalwater-
zuiveringsinstallatie Haagse Regio krijgen een

steeds concretere vorm. Historici and archeolo-
gen kijken met belangstelling naar de ontwikke-
lingen in dit gebied, Er is een archeologisch con-
venant met de provincie Zuid-Holland gesloten.

De provincie fungeert als trekker in dit grote
werk, met de Rijksdienst voor Oudheidkundig
Bodemonderzoek als adviseur, Binnen het hele
project werken op dit ogenblik samen de ge-
meenten Den Haag, Rijswijk, Schipluiden,
Leidschendan! de provincie Zuid-Holland, de
ROB, het Amsterdams Archeologisch Centrum
en de opdrachtgever, het Hoogheemraadschap
van Delfland.
De eerste werkzaamheden zijn begomen voor

. wat betreft de aanvoerleidingen in de gemeente

Rijswijk. Gemeentearcheoloog J.M. Koot leidt
hier het archeologisch onderzoek. Onder coórdi-
natie van E.J. Bult, de gemeentearcheoloog van
Delft, die inmiddels ook elders in de gemeente

Schipluiden als archeoloog kan operere[ is een

uitvoerige Standaard Archeologische Inventari-
satie gemaakt van het gebied. Op basis hiewan
wordt het vervolgonderzoek met programma's
van eisen opgesteld.

De Harnaschpolder is zowel geologisch als ar-
cheologtsch van grote betekenis. In het begin
van de jaartelling werd hier aI gewoond op een

verlande aftakking van de pre-Romeinse rivier
de Gantel. Het is niet alleen interessant om na te
gaan hoe deze eerste bewoners van dit gebied

leef<le[ ook is het boeiend om te onderzoeken
hoe de verkaveling er in die tijd uitzag. Deze
l,roege bewoning hield in de eerste helft van de

derde eeuw op. In de twaalfde en dertiende
eeuw werd er in het noordelijke deel van de pol-
der op de toen nog hooggelegen veengrond ge-

woond, Bij de aanleg van de Rijksweg A4 zijn
reeds enkele van deze woonplaatsen opgegÍa-
ven. Later vestigden de boeren in deze omge-
ving zich langs de Noordhoornseweg. Toekom-
stig archeologisch onderzoek moet duidelijk ma-
ken in welke tijd de boeren naar deze plaats uit-
weken. De oudste gedetailleerde aÍbeelding van
een boerderij langs de Noordhoornseweg is te
vinden in het Archief van de familie van Adri-
chem. In een overzicht van het grondbezit van
dit geslacht is ook een boerdenj aan de Noord-
hoornseweg weeÍgegeven. Deze boerderij blijkt
reeds in 1557 een stenen trapgevel te bezitten-
De eigenaar was toen Adriaen Claesz. van
Adrichenl een rijke bierbrouwer uit Delft, die in
deze omgeving wij veel land in bezit had-

f-,^-n -^- 9"t b^r. .

14oer'4en
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De boerderij van Adriaen Clqesz. langs de Noordhoornseweg in 1557.

Atgemeen Njkswchief 's-Gravenhage, Archief Van Afuichem, Iw. nr. I, fol. 24 .
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Een wandeling door het dorp Schipluiden in het jaar 1900

L.M. Varekamp

Komende vanuit Den Hoom zijn we de RK.
kerk in Hodenpijl gepasseerd. Er staan niet veel
hu2en langs de weg wel enkele oude boerderijen
De laatste boerderij voor het dorp, "Mariestein", is
nog vrij nieuw. De Gaag maalÍ voor het dorp
een vrij scherpe bocht. Hier heeft eeuwenlang de
watermolen van de Kerkpolder gestaan, die in
1880 is vervangen door een stoomgemaal. Het
is wel een heel ander geàcht, zdn hoge stenen
pijp waar rook uitkomt, dan de draaiende mo-
lenwieken. De molenaar Berkhout is niet meer
aftrankelijk van de wind en kan nu direct gaan

malen a1s het peil van het water in de polder te
hoog wordt. Bij storm kan het hier nog al eens

spoken, je zou door een rukwind in het kolken-
de water, dat door het stoomgemaal in de Gaag
wordt gepompt, terechtkomen. Daarom is er in
de bocht van de weg een lang hek geplaatst, dat
door iedereen "het gele schut" wordt genoemd.

Kijken we naar de andere kant dan kunnen we
de kerken van De Lier en 't Woudt áen liggen.
Verschillende mensen lopen door het weiland
over het kerkepad naar 't Woudt.

ïVe naderen nu de kom van het dorp Schiplui-
den. Het eerste huis dat we zien is een groot
vierkant gebouw. Het is nog niet zo oud en niet
het doorsnee huis dat je in Schipluiden zal ver-
wachten. Het staat vlak bij de hervormde kerk
en blijkt de nieuwe pastorie te zijn, waar de her-
vormde dominee Snel met zi4n geàn woont. Als
we langs de toegang van de pastorie lopen, zien
we aan de rechterkant een klaphek, het begin
van het kerkepad naar t lVoudt. Is dat trapje bij

J, J. 5[[|ELLIlllES.
beïeelt zich bij ingezetenen en bezoekers

àan tot hct leueren van aller'lej gebakjes '
kl,ein1\oed, o Íeestbanket en bru'í't|szt'i-
ket's;

B{F Primr krraliieit. ?fi
Bezorgt aan hriis dagelijks zoowel f{ne

als g;overe broodsoorten.

Den en de wlgende rxlvertenties storden in de
"Schipluiden's FeesÍcourott", in 1893 wrrhercn
ter gelegenleidlwt het s}-jo'ig oaenjubilamt rwl
doMerDrng.

de kerk de ingaag van de kerk? Nee het is de in-
gang van de kerkenraadskamer. Er was bij de
kerk geen ruimte víaar de kerkenÍaad kon ver-
gaderen en ook wilde men een gelegenheid heb-

ben waar de jeugd godsdienstles kon krijgen. In
1854 is toen besloten om een gedeelte van de
kerk af te scheiden door een muur in het koor-
gedeelte te plaatsen. Yandaat deze trap. Ais we
verder gaan blijken we om de kerk heen te kun-
nen lopen. We zien een huis staan waarin ver-
schillende gezinnen wonen. In dit pand leerden

kinderen eeuwenlang lezen en schrijven. De
schoolmeester woonde ook in dit huis. É[j gaf
niet alleen de kinderen les, maar was ook koster en
voorlezer in de kerlc Nu wonen er drie gezirmen.

We kunnen doorlopen want er is een pad achter
de kerk. Wat een vreemd bouwsel staat eÍ tegen
de kerk. Is het een schuur? Nee, het blijkt het
Íestant vaÍr de stenel toren te ájn die in het be-
gin van de 19de eeuw is afgebroken. Aan onze
rechterkant lijkt het wel of er een boerderij staat
met een opkamer en kelder. Maar als we verder
lopen blijkt het helemaal geen boerderij te zijrq
maar vijf woonhuizen waarin gezinnen van am-
bachtslieden \rsoneÍL o.a de timmerlieden Leen-
dert en Coenraad van Bergen, de rietdekker
Kartinus . Diederik en de metselaars Cornelis
Roozenburg en Christiaan Breukel.

We lopen nu verder om de kerk heen; aan deze
kant van de kerk staat een houten hek. Vroeger
is hier het kerkhof geweest, maar de algemene
begraafplaats ligt nu buiten het dorp. Aan onze
rechterkant zien we een heel oud gebouw. Dit
was het woegere rechthuis van Schipluiden. Nu
is er in een gedeelte van het pand de bakkerij
van Adrianus Boon. Naast dit pand zien we een

leuk klein huisje waarin de familie Van Leeuwen
woont. Het is jarenlang een renteniershuisje ge-
weest, waarin boeren die hun bedrijf hadden

overgedaan aan een zoon, de laatste jaren van
hun leven woonden. Nu woont er de schipper
Comelis van Leeuwen en achteraan Àjn zoon
Johannes met zijn gezin. Hij is schippersknecht
en verkoper van petroleum. Je ziet hem vaak
met zijn kanetje, waarop een vat petoleum
staat, door het dorp lopen. In de winter koken
de mensen hun eten op een kolenfornuis, maar
in de zomer gebruiken ze een petroleumstel. Ook
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De darpskern van Schípluiden rond 1900.

De bebouwing strehe zich in die iaren slechts

uií langs de oevers vmt de Gaag. De tranlifu
van de W'.S.M. werd in I9l2 in gebruík geno'
men.
Op de lraart zijn een aantal vqn de in de tekst
genoemde onderwerpen met name genoemd

Van boven naar beneden, grotendeels linla
van de Gaag: het kerkepad naor 't Woudt (de

l/oddijk) en de RK kerk, "Moiestein", het
sÍoomgemaal (rechts van de Gaag), de her-
vormde kerk, de begraafulaats en de molen.

Kaartfragment van blad 480 van de topograf-
sche kaart van het Koninl<rijk der Nederlan-
den, schoal I:25.000.
Verkend in 1874. herzien in 1899 en 1912.

voor verliclrting heeft iedereen een petrolarnlamp.
We kunnen nu de Valbrug zien. Er liggen vnj
veel schepen in het water en langs het water staaÍl

kasanjebomen die in mei, als ze in bloei staaÍL een

schitterend gezicht geven aan het dorp.
Wat ruiken we toch voor een typische lucht. Het
tijkt wel of er haar wordt verbrand, ook hoor je
geluid van een hamer die op ijzer slaat. We zijn
nu bij de smederij van de familie Van den
Bosch. Het paard dat in de travaille staat krijgt
een nieuw hoefijzer. Het is de smid zijn dagelijks
werk, want boeren hebben paarden die hen bij
het landwerk helpen. Ook wordt een paard ge-

spannen vooÍ een koets, kapwagen of tilbury
waarmee ze 's zondags naar de kerk en op don-
derdag naar de marLrÍ in Delft gaan. Smid Van
den Bosch heeft werk genoeg.
Het volgend pand heeft een mooi balkon. Het
ziet er voomaam uit. Het blijkt het raadhuis.van
de gemeente Schipluiden te zijn. Menig Schip-
luidenaar komt naar het raadhuis om de ge-
boorte van een zoon ofdochter aan te geven, in
het huwelijk te treden en ook om het overlijden
van een familielid of buur bij de burgerlijke
stand te laten inschrijven. Vroeger was het even-
eens de ambtswoning van de burgemeesteq
maar de tegenwoordige burgemeester Musque-
tier is naar het huis van zijn schoonvader dolÍer
Bollinger verhuisd. We komen nu langs een

pand waar het ook niet stil is. We horen zagen

en timmeren. Het is de timmermanszaak van
Adelbertus van der Ende. Hij woont met zijn ge-

zin in het huis dat voor het bedriif staat.

We slaan de hoek om en komen in een dood-
lopend straatje dat in de volksmond het
"schoolslop" wordt genoemd, maar officieel
Boomgaardslaan heet. Er staan enkele arbei-
dershuisjes waarin o.a. de gezinnen van koetsier
Hendricus van der Stap en arbeider Gerardus
Gordijn wonen.
Aan het eind van de laan staat de openbare
school met daamaast het huis van de hooftlon-
derwijzer Matthias Verkappen. Als we aan het
eind van de laan blijven staan zien we in de verte
het ker$e van t Woudt liggen. We zijn aan de
rand van het dorp, links en rechts zien we een

sloot waar boven kleine vierkante hokjes staan

met een deur ervoor waarin een hartje of ruitje
is uitgezaagd. Het ruikt er niet fris. Het zijn de
pleetjes van de huizen. AI hun behoeften komen
zo in de sloot.
We gaan weer terug naar de Dorpsstraat en ko-
men langs een hoog vierkant huis waarin meester-

verver Bemardus van Bohemen woont. Op de

hoek van de Boomgaardslaan staat een groot
wit huis waarin de bugemeester woont. VÍoe-
ger woonde hier dokÍer Bollinger, die in 1892 is

overleden. Naast het witte huis staat een klein
huis waarin Pieter van der Eiik renteniert.

Mr. BÀKKER,
Gedu.rende tle feestelijkheden ruin

voorzien van koelt, bonket, bitter-
koeltj cs en bror,iclsttdket's.

Àlles eerste kwnliteit.
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Het volgende huis aqn de Dorpsstraat is de winkel
van Blommensteijn. We lopen verder en komen
langs een huis dat iets van de straat afstaat. Het
is het woonhuis van Ambrosius Bontenbal die
naast zijn timmermanszaak woont. Naast dit
pand renteniert wethouder Ncolaas van Wijk.
Weer passeren we een tiflrmerÍnansbedrijf; deze
is jarenlang door de firma Verboom gedreven.

ln het pand aan de Dorpsstraat woont Adriana
Verboom; het timmermalswerk wordt echter
gedaan door Jan Pieter Westerman die achter op
de werf woont. Wat zijn dat voor typische palen

die voor het woonhuis aan de straat staan? Het
lijken wel molenassen. Dat zou wel kunnen want
het bedrijf was woeger gespecialiseerd in het
bouwen en onderhouden van molens.

We lopen weer verder langs de Dorpsstraat en

komen langs het huis van de weduwe Verboom-
Rijpstra. In het smalle straatje (de Schilders-
straat) waar we even inlopen blijken enkele klei-
ne huisjes te staan. Daar woont o.a. Jakob Boks
die koopman is en de scheepmaker Johannes
'Wubben- Op de hoek van de Dorpsstrutt sta:lt
het schildersbedrijf van Henoch van der Burgh
en daarnaast woonde dokter Droog die in 1895

is overleden. Dan passeren we een herberg die aI

i liii)!

Een foto uit 1882 vmt de woning m erf van de weduwe Terboom in de Dorpsstraat,
schuin tegenover de valbrug. In de eeuwenoude timmermanswerkplaats Qinks) sÍamt

de fanilie l/erboom, Leen tan Bergen en Jan Pieíer Westerman (destiids zaakwaon-

nemer). De twee voor het woonhuis (rechts) liggende "taatsen" (molenassen) wijzen
er op dat de timmerman tevens molenmaker was.

eeuwenlang "De Vergulde Valk" wordt ge-

noernd. De heóergier Comelis van Schie woont
er met zijn gezin. Hij is niet alleen herbergier,

maar ook bouwman- Ook ájn buurman Petrus

Vermeulen is bouwman. Iets meer naar de straat

staat een mooi pand dat een bakkerswinkel blijkt
te zijn. Bakker Schellings bakt lekkere honing-

koek die niet alleen in Schipluiden wordt ver-
kocht maar ook in het Westland.
Weer komen we bij een doodlopend straatje (de

Bakkersstraat) waar verschillende kleine huisjes

staan. In dat straatje wonen schipper Hendrik
Diederilg spoelingschipper Hubertus Disselkoen

en de arbeider Hendricus Cardinaal met hun ge-

zinnen.
Als we terug naar de DorpsstÍaat lopen passeren

we op de hoek het café van schipper Cornelis
Koppert. Weer komen we bij een smal dood-

lopend steegie (de Jagersstraat); ook hier staan

kleine huisjes. In éen van de huisjes woont

Een bezoek aan het Café van
Í?r, i)7 f\ D}r tD'I R Fi i?
wi* u\iurrrB$J |ll

-iÍofdt op'dezen dag eeD ied.or aalL'
bevolen.
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koopman Pieter van der Waal; waarschijnlijk
woont hier ook Arie de Blois, de postbode. We
gaan weeÍ terug naar de Dorpsstraat; op de

hoek zien we de manufactuurwinkel van Johann

Burlage, daamaast is de smederij van Johannes

de Vetten. Er staan nu drie huizen naast elkaar.

In één daarvan woont de rietdekker Arend
Koot- Aan onze linkerhand zien we de Paarden-

brug. Over de brug loopt een schipper die zijn
boot vanaf Vlaardingen langs de kade heeft ge-

trokken en nu aan de andere kant verder wil,
omdat hij anders niet langs de Valbrug kan.

Tegenover de Paardenbrug is een weg (de

Brugstraat) met aan het eind een boerderij, waar
bouwman AÍie Langstraat woonde. Hij is in
1891 van Hoogvliet naar Schipluiden gekomen

en is later verhuisd nÍlar een boerderijtje aan de

Singel. In deze sffaat woont ook koopman Jan

van der Eijk en waarschijnlijk Willem Dijks-
hoorn die schipper is. We gaan terug naaÍ ds
DorpsstÍaat; op de hoek staat het grote vierkan'
te huis van meesteÍ-metselaaÍ Ego Pleijsier. In
het volgende pand, dat uit twee huizen bestaat,
wonen de renteniers Dirk de Jong en Comelis
van der Wel. Het volgende huis is nog wij
nieuw hier woont tuindeÍ Simon van Etten
die veel bessenbomen in zijn tuin heeft staan.

We naderen nu huisjes die ongeveer een jaar of

J. II. BURLAGE,
SCHIPI-,IIIDEN,

heeft steeds voorhantlen, een groote kelzelin
ManufactrtreÊ. - 

.Wit linnen. Graslin'
nen. halflinnen en w-it katoen in alle
breetlien. Keper, piqué, baziin, flanbl
cnz. Bedden, dokens, matrassen on

karpotton.
lïF Biizo nder voot'deelige Japonstofên
c-n 

-zwarle Thibets, rvelke wegens kwdi-
teit en prijs, 't meest aanbevelenswaardig zijn.

Onrler verzekering eener prompte en civièle
becliening, beveel ik mii in Uwe gunst a*n.

vijftien geleden zijn gebouwd , in de volksmond

"Het Lierse Gesticht" genoemd. Het zijn acht

huizen waarin o-a- Arie van der Windt, werk-
man, Petrus Bentvelzen, schipper, Gerrit van

Doomik klompmaker, Gerardus Arkesteijn,
melkschipper en Hermanus Diederik, rietdekker,
wonen. We naderen nu het eind van het dorp, er

staan nog een paar huizen. In één daawan
woont Martinus van den Berg tuinder, en in een

ander schipper Andries Moerman.
Als we aan het eind om ons heen kijken zien we,

waar de Gaag een bocht maakt, de laan van de

boerderij Korpershoek en iets naaÍ links een vnj
nieuwe buitenplaats, in 1890 gebouwd door de

heer van Entloven. We lopen terug tot de Paar-

$chip/u ià en

De Dorpsstrddt in 1903, gezien van de kaní van de molen- De lage huisjx linkl
noemdí men "Heí Lierse Gesticht". Vooraqn in heí waíer enkele mestpramen en de

bok van Hein Moermrn. Op de achtergrond is de "Pamdenbrag" nog juist zichíbaar'
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Een rustiek plaatje uit 1903. Links de Dorpsstraat, rechts het unieke rijtje geveltjes

aan de Kadezijde. In het water de westlander van Kees Maan. Enkele wouwen
dragen nog kleder&acht (mopmutsje, boezelaar). In het vierde huis van rechts was

de huidenzouterij vqn Jcm Jansen.

denbrug en gaan hem over. Vewolgens slaan we
rechlsaf en lopen een eindje de kade op tot de
laan van Arnoldus Arkesteijn- Op zijn boerderij
kunnen we duidelijk het jaartal 7662lezen.
Als we terug naar het dorp gaan lopen we lalgs
een rijtje kleine huisjes waarin weduwvrouwen
wonen. Het volgende pand schijnt een klein
boerderijtje te zijn- Hier woont de bouwman
Abráam van der Windt. We lopen verder langs
de kade We passeren weer de Paardenbrug. Uit
één van de huizen áen we een wouw komen
met twee eÍrmers. Ze loopt naÍll een

"stoep" (een houten vlondertje boven het water)

aan de waterkant. Ztj gaat blijkbaar de was

spoelen. In de huizen langs de kade wonen men-

sen die diverse beroepen hebben. De melkboer
Willem van der Lugt, de barbier Ferdinandus

Haring, de kleermaker Antonius van den Burg,
de broodbakker Comelis A. Holtkamp, de

schoenmaker Pleun Zoutendijk. Ook de

nachtwaker Willem Breukel en de melkschip-
per Adrianus de Wit wonen aan de kadezijde.

We komen tenslotte weer bij een goot huis dat

op de hoek van de Zouteveenseweg staat waaÍ
de veehouder Leendert Boks woont. We kijken
de Zouteveenseweg in en kunnen de boerderijen
in de polder zien liggen. Het is een echte polder-

weg die alleen in het midden is bestraat. Er staan

geen huizen langs deze weg. We zien de koeien
in de weilanden grazen.
We lopen verder langs het water. Op de hoek
staat het huis van de brugwachter Dirk Diederik.
In de vaart zien we de turfschuit van Albert
Eikelenboom liggen die in één van de nieuw ge-

bouwde huizen woont. Ook de landbouwer Arie
Langstraat woont hier. Iets verder ligt de in
1892 gebouwde gereformeerde kerk. Daarnaast
staat het huis van schoolmeester P.G. Smelink.
Achter het huis is de nieuwe christelijke school,
waar ongeveer veertig kinderen leren lezen en

schriiven.

nl r
_E_ e rioop

Ruim 300 ledige flesschen
en een partij sigarenasch.
Restrrnties viur tlo Fecstclijkhcden.

Fl'. Br. letter -4. atlyertentie-burt'att
J. KIIIPIIN te ScHr?r,uIDEN.

ffi6"a,,1i" il*'.Ë?l',jff.',iliï
knrucn Donderdag 8 Juni 

' 's avotltls
ï uur', ccl Írisch bad genietcn bij 't Pr'o-
l,ccl'ell (ler blandspnit.

De O nnerbrantlnt cester.
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We zien nu al gauw het monumentale inrijhek
van het eind achttiende eeuw afgebroken kasteel
Keenenburg liggen. Achter het hek áen we het
woegere boswachtershuis waar nu tuinder
Abraham van Dorp woont. We lopen verder en
komen langs de boerderijen van Cloosterman en
Zonneveld. Voor we onze wandeling bij het
wateÍmachine beëindigerq passeren we twee
huisjes onder een dak waar de blikslager Coen-
raad Verdonk en de metselaar Adrianus Breukel
wonen. We kijken om ons heen en zien alleen
weilanden met grazende koeien. Wat een rust!

In het jaar 2000
We lopen weer de route die we in gedachten in
het jaar 1900 hebben gemaakt. De R.K. kerk
heeft is geen kerk meer. Langs de weg zijn di-
verse huizen gebouwd. Naderen we het dorp
dan zien we dat er achter het dorp een nieuwe
wijk en een rondweg zijn gekomen. Rustig 1o-

pen kan niet meer, de auto's razen ons voorbij.
De pastorie en de hervormde kerk staan er nog.
De kerk is in de vijftiger jaren grondig gerestau-
reerd. Om de kerk heen lopen kan niet meer, de
huisjes achter de kerk zijn nu met de kerk ver-
bonderl het njn geen woonhuizen meer. Het
Hofe is niet veel veranderd, ook nu zijn het nog
vijf woningen. Het oude rechthuis is in 1909 af-
gebrand en vervangen door een nieuwe bakkerij
met woonhuizen en een paardenstal, waar boe-
ren die 's zondag met een koets of kapwagen ter
kerke gingen, hun paard konden stallen. De bak-
kerij is niet meer in gebruik en de paardenstal is
in de vijftiger jaren bij de restauratie van de kerk
afgebroken omdat men toen al met fiets of auto
naar de kerk ging.
De smederij van Van den Bosch staat er nog,
maar is allang geen smederij meer. Het raadhuis
is ook niet afgebrokeq maar is al jaren lang een
rijwielzaak. Nog steeds is er de timmer-
manswerkplaats van Van der Ende. Het pand is
echter vernieuwd.
De school in de Boomgaardslaan is verdwenen.
De laan is niet meeÍ doodlopend, we kunnen nu
doorlopen naar de nieuwe wijk Rozemarijn. De
sloot waarboven de pleetjes stondeÍL is dichtge-
gooid. Toen de riolering in Schipluiden kwaÍL
kreeg elk huis zijn eigen toilet. Het witte huis op
de hoek is nog steeds hetzelfde als in 1900. Het
is echter niet meer de ambtswoning van de bur-
gemeester. De timmermanswinkel van Bonten-
bal is een atelier geworden. Ook het timmer-
mansbedrijf van Westerman is verdwener;

evenals het schildersbedrijf van Van den Burgh.
De Vergulde Valk is er nog, evenals de bakkerij
van Schellings, waar al sinds het begin van de
20de eeuw een bakker Hoek de zaak runt. De
manufactuurwinkel van Burlage die vele jaren
door Batje Koppert is voortgezet, is verdwenen.
De boerderij in de Brugstraat is afgebroken en
men kan hier doorlopen naar de wijk Rozema-
rijn. Het "Lierse Gesticht" is, doordat het weg-
zakte, vervangen door nieuwe huizen.
Na 1900 is er aan het eind van het dorp maar
éen huis bijgekomen; hier bevindt zich nu een
garagebednjf Boerderij Korpershoek is geen

boerderij meer, maar verbouwd tot een gÍoot
woonhuis. Lopen we nu naar het punt waar eens

de boerderij van Arkesteijn stond, dan zien we
een singel waarlangs hrizen zijn gebouwd.
Teruglopende langs de kade naar het dorp zijn
enkele huizen vervangen door nieuwe wonin-
geÍL maar de meeste huizen aan de Vlaardingse-
kade lijken op de huizen van 1900. Van de be-
roepen die er in 1900 waren, bestaan de meeste
niet meer. Er woont nu nog wel een bakker
Holtkamp en een kapper Haring.
De stoepen langs het water zijn verdwenen.
Schepen die in 1900 in de Gaag lagen en het
dorpsbeeld bepaalde4 zijn verdweneg evenals
de diverse schippers die er toen woonden. De
Zouteveenseweg die nu aan het begin Keenen-
burgweg heet, is een straat waaÍ aan beide zij-
den huizen staan en waarachter nieuwe woon-
wrjken zijn ontstaan. De gereformeerde kerk aan

de Singel staat er nog' maar is geen kerkgebouw
meer. De in de vijftiger jaren gebouwde nieuwe
gereformeerde kerk staat in een wijk achter de
Keenenburgweg, evenals de nieuwe R.K. kerk
die sinds 1963 aan de Burg. Musquetiersingel is

te vinden.
De monumentale hekken van de Keenenburg
zijn helaas verdwenen.
De boerderijen van Cloosterman en Zonneveld
zijn in de 20de eeuw vervangeÍL maar hebben

ook hun functie als boerderij verloren. Waar
vroeger achter het watermachine de koeien lie-
peÍ\ zrJÍr nu de sportvelden van Schipluiden. In
honderd jaar is er veel veranderd in Nederland
en ook in het dorp Schipluiden.

Bronnen
Veel van de gegevens die in de veÍhaal zijn ver-
werkt komen uit het bevolkingsregister en de
burgerlijke stand van Schipluiden die tot het jaar
1902 openbaar ájn.
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Enige historische gegevens voor de poldertocht in het kader van
de week van het platteland in Midden-Delfland, op 18-09-1999

J.W. Moerman

De Zuidkade scheidt de Kerkpolder van de Zou-
teveense polder. De Kerkpolder danlt zgn naam
aan de Domkerk in Utrecht. Deze kerk was aan

St. Maarten gewijd en bezat in de omgeving van
het dorp Schipluiden zo'n 146 morgen land. Dit
was een strook land van de Gaag ím de Schie,
dat St. Maartensrecht werd genoemd. De Keen-
enburg lag op het meest westelijk deel van deze
kerkelijke beátting.
De Kerkpolder is een gemengde polder, met klei
en veen. De kleilagen àjn afgezet tijdens een

pre-Romeinse overstromingsperiode (het Gan-
telstelsel) en een twaalfde eeuwse overstroming
via het Leestelsel-
Uit opgravingen is geblekeq dat er in bepaalde
delen van de Kerkpolder reeds in de Romeinse
tijd werd gewoond. Vanaf de elf<Íe eeuw is er
sprake van peÍïnanente bewoning.

De Zouteveense polder was het laatste stukje
wildernis, dat in Midden-Delfland werd ontgon-
nen. Dit gebeurde kort voor 1200. De polder
bestaat, zoals de naam al aangeeft, hoofdzakelijk
uit veen. Aanvankelijk was dat nog brak, van-
daar de naam Zouteveen.
Niet ver van de eendenkooi en de Zuidkade
werd eind twaalftle eeuw op een kleiterpje de
eerste boerderij in deze omgeving gebouwd. De
woonplaats lag nóij de boerderij van Boekes-
tein en heette 'Brj stervelt'. Tot ca. 1574 werd
hier gewoond. Daarna is deze plaats verlaten.
De naam 'Bijstervelt' duidt op slecht land, z.g.
hongerland. De woning van Boekestein heet
'Nieuw Bijstervelt'.
Nabij het monumentje ligt een natuurgebiedje,
waar weer iets te zien is van de oorspronkelijke
vegetatie van dit veenlandschap.

De Tanthofkade dateert uit de twaalf<le eeuw-
De Zuidkade werd vermoedelijk in de veertien-
de eeuw aangelegd, toen de eerste kleinere pol-
dereenheden ontstonden. Door de ontwatering
begonnen de veengronden in die tijd sterk in te
klinken. De komst van de windwatermolen
maakte het mogelijk om het overtollige water
uit de polders te malen. De oudste watermolen

van Zuid-Holland was de Kerkpoldermolerq die
reeds in 1412 wordt genoemd. Vanurt de Kerk-
polder bezien lag de Zuidkade inderdaad aan de

zuidkant van deze polder. De kade diende ervoor
om de wateroverlast vanuit de Zoutweense polder
tegen te houden. In de Zouteveense polder kwa-
men pas na het midden van de vijftiende ezuw
windwatermolens.

Halverwege de Zuidkade ligt de Kenewatering.
Het is nu een sloot, maar in de veertiende eeuw
was het nog een water dat tot de verbeelding

sprak, want anders zou je er geen kasteel naar

vernoemen (de Keenenburg). Luchtfoto's van
het gebied rond de eendenkooi tonen nog de

oorspronkelijke breedte van de Kene (zo'n vijf-
tig meter). De Kenewatering is zowel in de

Kerkpolder als in de Zouteveense polder
(richting eendenkooi) te volgen. Oorspronkelijk
was het een natuurlijk veenwater in het laagste

deel van deze polder. De Keen heeft tot de

komst van de windwatermolens een voorname
ontwateringfunctie gehad. Daama ájn grote delen

verland. De naam 'I(ean" duidt op spleeílaagte-

De TanthoÍkade ('t ant : einde, van het hofge-
bied van de graaf, de z.g. Hofvan Delft).
Het is één van de oudste kaden in deze omge-
ving. Vanuit de Delf, later de Schie, is de Abts-
woudse Polder in twee fasen ontgonnen. Eerst

vanaf de Schieweg t/m de Abtswoudseweg en

later van de Abtswoudseweg tot de Tanthofka-
de. De Tanthofkade moest ervoor zorgen, dat
het water uit de latere Kerkpolder en Zoute-
veense polder niet naar de cultuurgronden van

de Hof van Delft liep.

Heel bijzonder zijn de Papsouse Uiterdijken.
Dit zijn smalle kavels grond in de Zouteveense

Polder direct naast (ten westen) van de TanthoÊ
kade. Deze stroken zijn vanouds in bezit van
de boeren van Abtswoude. Het is land dat de-
ze boeren zelfstandig op de wildernis hebben
veroverd. Vermoedelijk gebeurde dat reeds in
de twaalfde eeuw (dus voordat de Zouteveense
Polder werd ontgonnen).
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De dichter Hubert Korneliszoon Poot (1689-
1733) gebruikte met zijn kameraadjes de

Tanthofkade en de Zuidkade om in Schipluiden
naar school te gaan. De kade werd op zondag

als 'kerkepad' gebruikt. Dit was - ook in de

winter - een goede, droge weg- In woeger eeu-

wen stonden de polders in de winter nog wel
eens onder water. Op de plaats van de boerderij

van Poot ligt in de Abtswoudse Polder, niet ver
van de Tanthofl<ade, nog altijd een boerenwoning.

De ligging van de eendenkooi is bepaald door
de Keen. Hier lag van natuÍe al een laagtg waar
watervogels nch graag ophielden. In de zestien-

de eeuw werd deze plaats ingericht als eenden-

kooi. Aanvankelijk viel de kooi onder Huis te
Dorp, later waren de heren van de Keenenburg

de eigenaar. De kooi leverde in het vangseizoen

talloze eenden, die in adellijke huizen graag als

lekkenrij werden gegeten. In de beerputten van

de Keenenburg zijn veel eendenbotjes gevonden-

Frasment van de kaart van Kruikius, 1712
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Vier eeuwen boerderij Korpershoek

L.M. Varekamp

Al eeuwenlang stond er op deze plaats een boer-
derij die val ouds genaamd is "Korpershoek",
zoals we kunnen lezen in oude archiefstukken:

"Een wooningh als huijsinge stallinge boes

schuur bargen ende geboomíe vcm outs ge-

naamd Korpershoek".

De boerderij die er nu staat en onlangs is geres-

taureerd is waarschijnlijk in de zeventiende

eeuw gebouwd .

Zij was in het begin van de achttiende eeuw

eigendom van de familie Schimmelpenningh van

der Ooye. Op l0 december I72O woÍdt de boer-
derij door de heer Adriaan van Rijck" makelaar

te 's-Gravenhage, verkocht. Hij deed dit in op-

dracht van Heer Alexander Hendrik Ambrosius

Schimmelpenningh van der Ooye, Capitein ten
dienst dezer lande en Adriana Johanna Comelia
Schimmelpenningh van der Ooye, Vrouwe van

Karsbergerl douairière van de Heer Floris Wil-
lem Bome van Amerongen, in leven Heer van

Karsbergerq kinderen en erlgenamen van de

Heer Gijsbert Schimmelpenningh van der Ooye

en Vrouwe Cornelia van Borsele van der Hoge,
in leven echtlieden. Deze procedure was 11

november 1720 gepasseerd voor notaris
Thomas Vosch van Avesate te Utrecht.
We kunnen dit lezen in een akte in het Rechter-

lijk Archiefvan Schipluiden (nr. 5 folio 155) die

is opgemaakt voor schout C. van der Kest en

schepenen H. Beyter en L. Vranckensteyn te
Schipluiden. De koper is Ary Leenderts van der

Vaert, bouwman te Schipluiden.
In deze akte lezen we.
Een woningh als huizinge, stallinge, boes, bm'
gen ende geboomíe van ouds genaamd Kor-
pershoek met dnnex landerijen tesamen 16 mar-
gen 30 roeden so wei- als teelland enz. De erf-
pacht van drie huisies staande op voorn. Iand
alsmede erf op de Hodenpijlse Achtermolen."

In het eind van de zestiende eeuw woonde Jacob

Comelisz. op deze plaats. Hij, z4n zoon Abra-
ham (gehuwd in 1611) en zijn kleinzoon Claas

gaven als naamsaanduiding op "wonende in het

Rietveld". Zij Àjn wanschijnlijk de pachters van

de boerderij geweest. De zoon val Claes, Abra-

ham volgde zijn vader op. Hij noemde zich naar

de boerderij Abraham Claasz. Korpershoek.

Abraham huwde op 9 maart 1698 met Dirkje
Pieters de Jong- Hrj overleed in dat zelf<le jaar

want zijn weduwe huwde 2 november 1698

met Cornelis Pieters van der Spruijt. Na zijn
dood huwde Dir{e voor de derde maal op 10

septembeÍ 1713 met Ary Leenderts van der

Vaart, die in 1720 de boerderij kocht.

tït de alte in het Rechterlijk Archief d.d. 27 juni

(nr. 5, fol. 269) bliJkl dat de boerderij weer

wordt verkocht. In deze atÍe lezen we:

'Anthony de With, borwman als erfgenaam ex-

tesíamentd van in hueliik gehad hebbendz

Cornelia van der Spruijt, dewelke een nagela-
ten dachter was vcm Ditkie Pieters de Jong

door in huweliik verweh bij Cornelis van der

Spruijt, zijnde de voornoemde Dirkje Pieters de

Jong is geweest de enige erfgenaam extesta-

mentq van de voorsz- Comelis van der Spruijt;
en Leendert Arentse van der Vaart bouwman en

nagelaten zoon van de voornoemde Dirfie Pie'
ters de Jong door haar huwelijk verwekt bij
Arent Leenderts von der l/aarÍ zijnde meerge-

noemde Dirkie Pieters de Jong in haqr leven

wedta,ve en erfgename extestamenta van de

voornoemde Arent Leenderts van der Vaart, be'
nevens Meinsje van der Spruijt zijn geweest de

enige universele erfgenamen van de gemelde

Dirkje Pieters de Jong.
Zij verkopen de boerderij aan Abraham Lugtig-
heid- In de omschrijving lezen we:

Verkacht wordt tweederde in een wooningh be'
staende in een huysinge, stalling, boes, schuur,

bargen en geboomte vanouts gendamd Korpers-

hoek met de annex lmderijen tesamen groot 16

margen 300 roeden lants in het Ambqcht van

Schipluidcn waarvcm hel resterende derde part
is van comparant de bovengemelde Mernsje van

de Spruiy' des kopers echtgenoot.



Boerderij Korpershoek mel bakhuig e.

Aquarel van J. Verheul Dm, 1928.

De belendingen zijn ten oosten de Molensloot,
strekkende vanuit de Gaag tot de Hodenpijise-
kade, nu tegenwoordig de Molensloot. Ten
veesten de Monsterwatering. De prijs is/3.400,-.
Tevens wordt verkocht tweederde part in een

vierhoekig land zo groot zo klein als hetzelfde,
liggende naast de laan van de voorsz. woning
waar het resterende derde van de koper is. Ook
nu is er een erfpacht van drie huisjes.

In het RechteÍlijk Archief van Schipluiden
nummeÍ 6 lezen we dat Abraham Lugtigheid,
setter te Schipluiden, de woning transporteert
aan Pieter Jacobs Poot, bouwman te Schiplui-
den. In deze acte lezen we'. Een woning be-
staande uit huizing, stalling, boes, schuur,
bargen en geboomte van outs genaam Kor-
pershoek met annex landerijen te samen
groot 16 margen 300 roeden gemeen met 2
margen 300 roeden te Schipluiden in de
Klaas Engelbrechtspolder. Belendingen zijn.
Ten zuiden strekkende van de Gaag tot achter
de Hodenpijlsekade, nu tegenwoordig de
Molensloot, ten oosten de Molensloot langs
het voorsz. land strekkende tot de Monster-
watedns.

Item nog seeker vierhoekig stukje land so groot
en so klein als het zelve is liggende naasí de

Iaqn van voorsz. woning en 8 margen land gele-
gen in het Ambacht van Schipluiden in de

Dorppolder ten oosten de Zide, ten westen de

koper met j margen leenland, ten zuiden de

verkoper en ten noorden de Zijde, hebbende de

voornoemde 8 mmgen over het land gelegen
ten zuiden de 8 margen een vrii overpad met
wagen en paard
De prijs is nu/ I I .000,-.

[Jit hetzelfcle Rechterlijk Archief is ook de vol-
gende verkoop beschreven.

Op 7 mei 1806 transporteren de erfgenamen van

Pieter Jacobs Poot aan Cornelis van den Berg en

Leendert van der Ende, beiden te Delft, de boer-

derij Korpershoek.
De omschrijving is nu'. Een boeremvoning ge'
naamd Korpershoek bestaande uit woonhuis,
koe- en paardestal, varkenssclruur, hooibergen,
vagenschuur en geboomt, 16 margen 300 roe-
denwei- en hooilmd gemeen met 2 margen 300

roeden wei- en hooiland en een stukje land
lemgs de latm in Claes Engelbrechtspolder te

Schipluiden. De belendingen zijn nu strekkende
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van de Gaag tot achter de Hodenpijlsekade" nu
de Molensloot, ten oosten de Molensloot en ten
westen de Kleine Zijde. Jan van Schaick en J.

van der Mark hebben een huis op de grond staan
en betalen hier opstal voor.

Op 23 april 1808 verkoopt Leendert van der
Ende zijn deel aan Cornelis Jansz. Zonneveld
wonende in de Oranj epolder.

In 1812 eindigt het Rechterlijk Archief Uit de

oorspronkelijke aanwijzende tafel van de grond-
eigenaren en van de ongebouwde en gebouwde
vaste eigendommen volgens het kadaster,
samengesteld in 1832, weten we dat Cornelis
van den Berg en Consorten eigenaars àjn van
Korpershoek. Comelis is warmoezier te Delft en
woont dus niet op de boerderij. Uit andere

bronnen (Burgerlijke stand en bevolkingsregis-
ter) weten we dat zijn zoon Willem dan bouw-
man is op de boerderij Korpershoek.
Als Willem van den Berg Cornelisz. kerkelijk te
Naaldwijk op I mei 1808 tÍouvit met Leentje
Jansd. Zonneveld, dochter van Comelis Zonne-
veld en Aagle Dijkshoor4 zijn hun vaders eige-
naars van Korpershoek. Willem en Leentje gaan

na hun huwelijk op de boerderij wonen. Uit dit
huwelijk zijn dertien kinderen geboren, allen op
de boerderij Korpershoek.

Het beroep van Wllem wordt in het bevolkings-
register omschreven: "bouwman in boter en

kaas". Willem overlijdt 24 november 1855. Z4n
zoon Johannes, die eerst koopman is en aan de

Maardingsekade woont, komt na het overlijden

van zijn lrouw Johanna Elisabeth van Oosten
(overleden 1 januari 1857) met dochter Johanna

Elisabeth Wilhelmina terug op de boerderij en

wordt bouwman.
Johannes is 20 december 1890 overleden. Waar-

schijnlijk is zijn zwager Jacob van der Kooij,
gehuwd met Maria van den Berg, bouwman op
de boerderij geworden. tfij is vermoedelijk na

zijn huwelijk op de boerderij komen wonen.
Wanneer zij de boerderij verlaten hebben is niet

bekend. Wel weten we dat op 2 mei 1904

Hendrik Boekesteijn geboren in De Lier en zijn
vrouw Arendje van der Lely op de boerderij
komen wonen. Het beroep van Hendrik is land-

bouwer. Dit echtpaar laijgt vier kinderen waar-
van hun zoon Joost na het overlijden van zijn
vader in 1931 de boerderij voortzet. Joost
trouv/t in 1938 met Geertje van Dijk. Hun zoon

Hendrik wordt de laatste agrariêr op de boer-

derij "Korpershoek". In 1997 wordt het bedrijf
voortgezet op een nieuw gebouwde boerderij
aan de Zouteveenseweg.
Korpershoek is geen boerderij meer. Meer dan

vier ezuwen is op deze plaats het boerenbedrijf
uitseoefend.



Huwelijk
Jacob van Egmond werd in 1545 geboren. Hij
was het derde kind van Otto van Egmond
(1522-1586) en Agnes Croesink. Omdat zijn ou-
dere broer Comelis in 1565 stied werd hij vanaf
dat moment de erfopvolger van de familie- Vol-
gens de kroniekschrijver Van Gouthoeven was
hij gehuwd met ene Doralisa de la (van der)
Schale, dochter van de gouvemeur van Cyprus.
De afkomst van deze dame is nogal raadselach-

trg. Een andere bron vermeldt dat het huwelijk
in 1590 werd gesloten en dat daaruit één doch-
ter (Maria) werd geboren. Doralisa zou in 1593
op Cyprus zijn overleden- In een handschriftge-
nealogie uit de collectie Snouckaert van Schau-

burg wordt vermeld, dat deze relatie eindigde
nadat DoÍalisa's vader had ontdekÍ dat Jacob

van Egmond niet uit het echte Huis van Egmond
stamde. Hij voelde zich misleid en zot àjn
schoonzoon "eene kinnebakslag" hebben gege-
ven. Uit angst voor vergiftiging heeft Jacob van
Egmond vervolgens zijn lrouw en dochtertje in
de steek gelaten. Volgens dezelftle bron was het
dochtertje aÍkomstig uit een vorig huwelijk. In
de testamenten van Jacob van Egmond wordt
later op geen enkele wijze verwezen naar deze
personen.
Hoewel de keuze van deze huwelijkspafiner uit
het verre Cyprus sterk afwijkr van het gemiddel-
de gebruik bij de Hollandse adel, lijkt Doralisa
wel degelijk een bestaande figuur te àjn ge-

weest. In een beschrijving van het interieur van
het kasteel Keenenburg (uit 16a1) wordt onder
meer vermeld, dat de schoorsteen in "het groote
salet" marmeren pilasters bevatte, waarop de
wapens van Jacob van Egmond en Doralisa van
der Schale waren aangebracht. Beide wapens
zijn ook nog altijd te vinden op een console in
de N.H. kerk van Schipluiden.

Militair leiderschap
Otto van Egmond koos in 1572 de zijde van
Oranje. Dit betekende dat hij als Statenlid van
Holland en als hoogheemraad van Delfland

Jacob van Egmond (1545-1618), heer van
een Yeelzijdig edelman

J.W. Moeman

de Keenenburg,

nauw betrokken was bij het leiding geven aan en

de gevolgen van de Opstand. Z4n zonen volg-
den vanaf het begin de politieke keuze van hun
vader. Vooral Jacob van Egmond maakte een

indrukvrekkende militaire carrière. h 7572
vocht hij met zijn jongere broer Gerrit van Eg-
mond tegen de Spanjaarden. Van 3 februari tot
15 maaÍt 1573 vertoeftle hij met een vendel sol-
daten in de stad Leiden. In mei 1573 trad hij
voor het eerst op als overste. In opdracht van
Willem van Oranje bracht hij orde in het leger,
dat toen nog uit ongeregelde troepen bestond.
De Prins wilde af van het eigenmachtige en wre-
de optreden van sommige geuzenleiders, waar-
onder Lumey, graaf van der Marck. Be$n 1574
werden deze leiders ontslagen" waarna Willem
van Oranje en de Staten van Holland zelf het mi-
litaire beleid konden bepalen. Zij benoemden een

nieuwe lichting militaire leiders. Omdat deze

commandanten door de Staten waren aange-
steld" accepteerden ze ook gemakkelijker het

Tekening van het alliontiewapen van Jacob van

Eqmond en Doralisa vsn der Schale.
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overheidsgezag. Jacob van Egmond, die geen
geuzenverleden had, werd op I september 1574
éen van de drie kolonels in het nieuwe Staatse
leger. Hij kreeg het bevel over vijf tot zeven
vendels.
Otto van Egmond was in die tijd een van de be-
langrijkste geldschieters van de oorlog. Door de
geregelde betaling van de soldaten werd de dis-
cipline in het leger hersteld. Zo vond er op 31

mer 7574 een uitbetaling plaats van vierduizend
pond voor de soldaten van kolonel Jacob van
Egmond. Eenmaal moest Otto van Egmond per-
soonlijk inspringen om zijn zoon uit de nood te
helpen. Hij schoot hem een bedrag van ruim 43
pond voor, zodat h$ brood en bier voor zijn
compagnie kon aanschaffen.

Na het ontzet van Leideg op 3 oktober 1574,
trokken de Spanjaarden zich terug uit dit deel
van Holland. Binnen het gewestelijke bestuur
ontstond een discussie over de vermindering van
het aantal troepen. Uit verschillende plaatsen
kwamen klachten over de overlast die de huur-
soldaten de bewoners 6f lsizigers bezorgden.
Eeir vendel van Jacob van Egmond, dat in Over-

Jacob van Egmond in de lijkstoet van Willem van
Oranje. Fragment van een gríÍwre van Goltzius.

schie was gelegerd, molesteerde regelmatig pas-

serende kooplieden en schippers. Op 12 januai
1575 werden Otto van Egmond en de haven-

meester (van Delfshaven) vanuit Delft per schuit
naar Overschie gevoerd om de soldaten terecht
te wijzen. Nieuwe overlast zou bestraft worden
"met de CooÍde" (ophanging).
Op 14 februari besloten de Staten van Holland
Henry Fieftret, 'Ílommissaris van de monsteringe",

naar Delft te sturen om met de burgemeesters te
overleggen hoe de compagrue van Jacob van
Egmond het beste zou kunnen worden afge-

dankt. De afdanking vond kort hierop plaats. Op
advies van Willem van Oranje hielden de Staten
Jacob van Egmond als commandant van dit le-
geronderdeel in dienst en continueerden Àj Ájn
traktement van 120 pond per maand. Hierdoor
bleef hij te allen tlde beschikbaar voor het land
en kon hij opgeroepen worderq wameer dat

noodzakelijk zou Ájn Een curieus detail in de
resolutie die dit bepaalde is de vermelding dat
de Onwarger-Generaal, die de opdracht gaf om
het genoemde traktement zonder uitstel te beta-
lerg op dat moment Jacob van Egmond zelf was.

De overgebleven garnizoenen werden daama
gelegerd in de steden en op een aantal strategi-
sche punten.
Op 27 augustus 1575 benoemden de Staten van
Holland Jacob van Egmond tot "Commissaris
der monsteringe". De monstering moest op I
september plaatsvinden in verschillende steden

eÍr schansen. Op 14 oktober 1575 tÍàll Jacob van
Egmond op als "Gouverneur van de Plate"
(Ooltgensplaat). Uit zijn instructie blijkt dat hij
met een tweetal adjuncten naar het eilald Over-
flakkee werd gezonden. [fier dienden zij orde op
zaken te stellen op de oorlogsschepen die in dat
gebied de wacht hielden. Er moest voorkomen
worden, dat de Spanjaarden een invasie zouden
doen op het eiland'Aan de Plate" (ten oosten
van Overflakkee). Hoewel het leger in Holland
sterk was ingekrompeq verslapte de waakzaam-
heid niet. Jacob van Egurond bleef betrokken b!'
het toezicht op de verdediging van Holland. In
het begin van de jaren tachtig was hij gouver-
neur Oevelhebber) van Diksmuide in Maande-
reÍL een stad die in 1583 definitief aan de Span-
jaarden kwam.

Op 3 augustus 1584 liep Jacob van Egmond
mee in de begrafenisstoet van Willem van Oran-
je Hij droeg het wapen van Willem van Oranje,
een eervolle taah die hem vermoedelijk toe-
kwam vanwege zijn verdiensten voor het land.
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Overheidstaken
Na de dood van Otto van Egmond - op 9 okto-
ber 1586 - kreeg Jacob van Egnond een aantal

voorname bestuursfuncties. In het voetspoor
van zgn vader was hij vanaf december 1586 na-

mens de Ridderschap gedeputeerde in de Staten
van Holland. Op 21 juli 1589 werd hij hoofdin-
geland van Delfland en op 10 augustus 1593

volgde zijn benoeming tot hoogheemraad van

dit waterschap. Van september 1587 tot januari

1609 werd Jacob van Egrnond dooÍ de Staten

van Holland talloze malen afgevaardigd in de

Staten-Generaal. In dit laatste bestuursorgaan
trad hij in de periode december 1587 tot maart
1601 regelmatig als voorzitter (president) op.

Vaak wisselden Jacob van Egmond en de lands-
advocaat Johan van Oldenbamevelt elkaar in de-

ze functie af Kennelijk.waren beide heren goed

op elkaar ingespeeld. Dit lijkt niet zo verwon-
derlijk, want ze kwamen elkaar ook tegen in het
waterschapsbestuur van Delfland. OÍdenbarne-
velt was in dezelfde tijd als Jacob van Egmond
eerst hoofdingeland en later hoogheeÍnraad.

Volgens J. den Tex behoorde de heer van Keen-
enburg tot de kopstukken van de partij die zich
onder leiding van de landsadvocaat heeft ingezet
voor de val van Leicester (in december 1587).

Jacob van Egmond blijkt in 1592 ook op te tre-
den als registermeester van Holland, een functie,

die ájn vader van 1575-1586 had bekleed. Van-
af 1 3 1 9 waren er registermeest ers. Zij traden op

als hoofd van de kanselarij. Ze beheerden de

charters en zegels en zorgden voor het bijhou-
den van de grafelijke registers. Het was een ver-
trouwelijk ambt.

Gedeputeerde van de Staten
In de jaren 1588-1600 verrnrlde Jacob van Eg-
mond in opdracht van de Staten-Generaal een

aaatal belangrijke commissies. Op 19 juli 1588

kreeg hij met Wytze van Kammingh4 een gede-

puteerde uit Friesland, de opdracht om prins

Maurits de eed af te nemen als kapitein-generaal
van het krijgsvolk in Brabant en Maanderen.

Op 28 april 1589 werden Jacob van Egmond,
Sebastiaan van Loosen en Jacob Valcke door
de Staten-Generaal verkozen om naÍr koningin
Elisabeth I in Engeland te gaan. Eén dag later
verklaarden zij zich bereid om deze eervolle
opdracht in dienst van het land naar hun beste

verÍnogen uit te voeren. Twee kooplieden wer-
den aan het gezantschap toegevoegd, om de

deelnemers "'t assisteren ende dirigeren", waar
dat nodig mocht zijn. De delegatie moest "Hare

PALATTvt\t C onuri ított:.wat;-

Links de Vijverberg en rechís heí Binnenhof. Deze prent laat zien op welke wijze de graaf van Lei-
cester in 1586 in's-Gravenhage wordt ontvangen. Hoewel het midden jamtari was, vertoonde men

een steekspel op de Hofvijver, waarbij de lansiers elkaar in het water stootíet't. k*vel Otto als Jacob

van Egmond verbleven voor hun regerings:werk regelmatig in 's-Gravenhage. Aan hel Noordeiude,

schuin íegenover het Paleis, bezaten ze een groot ltuis.
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Vergadering van de Staíen vcm Holland in de I6de eetw.
Anonieme ets uit de ISde eeuw.

Majesteyt een remonstrantie van gewichte over-
geven, so íen erensien van 't gevolg ende behou-
denisse van onsen staet ... " Op 13 november
1589 waren de gezanten terug uit Engeland en
vanaf 16 november deden ze gedurende zeven
zittingen verslag van hun beraadslagingen met
de koningin en haar raden. Op 1l december
keurden de Staten-Generaal goed, dat de drie
delegatieleden boven de vergoeding van hun uit-
gaven (ruim f 7 .690,-) nog een extra bedrag
kregen uitgekeerd, te weten Jacob van Egmond
f 600,- (hij was de delegatieleider geweest) en
de andere heren elk/400,-. Op 13 januari 1590
werd besloten de'\zerering" voor de heer van
Keenenburg op f 750,- te stellen en voor Loo-
sen en Valcke elk op / 500,-. De waardering
voor de inspanningen van de drie gezanten was
dus groot.

Op 14 juli 1590 werd Jacob van Egmond - mo-
gelijk vanwege zijn militaire verleden - be-
noemd tot gedeputeerde namens de Staten van
Holland bij 'Zyne Excellectie" (prins Maurits).
Herhaaldelijk verscheen hij daarna in het leger.
Op 3 1 mei 1592 schreef de heer van de Keenen-
burg vanuit het legeÍkaÍnp voor Steenwijk een

brief aan Johan van Oldenbamevelt. Hrj ver-
zocht de landsadvocaat ervoor te zorgen dat hij

de beschikking kreeg over een eigen legertent.
Tevens bracht hij in deze brief rapport uit oveÍ
de laatste krijgsverrichtingen. Feitelijk moest
Jacob van Egmond erop toeáen dat het geld
dat de Staten van Holland voor de voortzetting
van de oorlog beschikbaar hadden gesteld op de
juiste wijze werd besteed.

Enkele maanden later werd hij bij Koevorden
zwaar gewond. De historicus Bor schrijft:
Den 24 Augusíi (1592) werde Jonkheer Jacob
van Egmond, heere van Kenenburch, in de tren-
chee boven zijn slinker borst door het os firca-
lae in het hooft de jurrcturen penetrerende na
oryaera gaende geschoten, so datter den adem

door quam en het loot daer noch in bleef, niet
sonder groot penlkzl van àjn leven, doch is
daer van eindelik buiten hope genesen, so de

Clryrurgtlns en Medicijtts selfs daer toe guade

moet hadden. "
Op 18 juni 1600 was Jacob van Egmond eén

van de zeven gedeputeerden van de Staten Ge-

neÍaal, die met het Staatse leger naar Vlaande-
ren afreisden en daar de slag vaÍr Nieuwpoort
meemaakten. Na die tijd verrn:lde hij minder
commissies voor de Staten-Generaal. In de Sta-

ten van Holland was hij nog lang een van de

trouwste bezoekers van de vergaderingen.
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Lokaal bestuurder
Jacob van Egmond erfde na de dood van zijn
vader in olcober 1586 niet alleen het kasteel
Keenenburg in Schipluiden en het woonhuis in
's-Gravenhage. Hij werd ook ambachtsheer van

St. Maartensrecht, een strook grond tussen de

Gaag en de Schie, en van Maasland en Schiplui-
den. Otto van Egmond was in 1583 door koop
in het bezit gekomen van de grafelijke ambach-

ten Maasland en Schipluiden. Ffierdoor verkre-
gen de Van Egrnonden de bevoegdheid om de

schout- de secretaris en de bode in deze am-

bachten aan te stellen. Ook mochten ze de lage

en dagelijkse jurisdictie uitoefenen en de inkom-
sten daaruit genieten. De lage jurisdictie omvat-
te de civiele en de kleine boetstraffelijke zaken.

Naast de rechtspraak bestond de taak van de lo-
kale bestuurders uit het maken van keuren in al-
lerlei zaken die het ambacht betroffen. Om het

een en ander te financieren mocht de arnbachts-

heer belasting heffen op het geschatte veÍmogen

ofop huizen en boerderijen. Vanaf het eind van

de zestiende eeuw werden er vanuit Maassluis
pogingen ondemomen om van Maasland los te
komen. Het eeÍste dorp had met zijn snel uit-
breidende vissersbevolking nogal wat strijdige
belangen met de voornamelijk van landbouw en

veeteelt levende aldere bewoners. Zo werden
alle uitgaven van Maasland uit de ambachtskas

betaald, terwijl die van Maassluis gedeeltelijk

door "gewillige giften" werden bestreden. Een

belangrijke grief van de Maassluizers was ook,
dat ze een betrekke$k grote afstand van de

rechtbark en de schout waren verwijderd. Jacob

van Egrnond had als ambachtsheer begrip voor
de klachten van de bewoners van het vissers-

dorp en tekende op I januari 1612 het besluit,

waarin de scheiding van 'Maeslant en Maeslant-

sluys" werd uitgesproken. Omdat hij ziek was,

liet hij de verdere afuikkeling van deze zaak

over'aan zijn neef en latere erfgenaam Otto van

Zevender, een zoon van zijn zuster Elisabeth.

De "setters, schepenen en gemeente bulT eni'van
Maasland gingen echter niet akkoord met de af-

scheiding en richtten op 27 september 1612 een

rekest aaÍr prins Maurits. Maasland kreeg steun

van de 'turgemeesters en Íegeerders" van Delft,
die op 1613 een verzoekschrift aan het Hof van

Holland zonden, waarin ze aantoonden dat de

heer van Keenenburg zijn bevoegdheid te buiten
gnc.

Door bemiddeling van de Gecommitteerde Ra-

den gaf Maasland uiteindelijk op 16 mei 1614

toe, waarna de scheiding een definitief feit was.

De akte van het 'bctrooi" dat de Staten van

Holland nog op dezelfde dag verleenden, werd
ondertekend door Johan van Oldenbamevelt.
Maassluis kreeg een eigen besfuur, dat uit een

schout, vijf zetters en zeven schepenen bestond.

Jacob van Egmond sloot zijn brief aan Johan van Oldenbarnevelt af met de zin:

Vostre très affectyonné amy à votls et vostre service. JacEtes D'Egmond"

Hierin onderstieepte hij nognaals zijn goede band met de landadvocaat.
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"schipluy" en "Kenen Burch", Jragment van de laqrt vqn het Hoogheemraadschap van Deffiand,
door Floris Balthasars. 161I.

Jacob van Egmond stimuleerde als hoogheemraad de totstandkoming van deze kaart.

De benoeming van schout, secretaÍis, bode en

schepenen geschiedde door de ambachtsheer.

Jacob van Egmond was vanaf dat moment heer

van Maasland, Schipluiden en Maassluis, Zijn
wapen werd, met een kleine toevoeging het
nieuwe wapen van het zelfstandige ambacht
Maassluis.

Kerkelijke bemoeienis
Op 27 apnl 1614 kreeg de heer van Keenenburg
van de landcommandeur van de Duitse Orde

@iederik Blois van Treslong) "het recht van de

collatie der pastorye in de Kercke tot Maes-
landÍ ende Schipluy". Hierdoor kreeg de am-

bachtsheer ook het een en ander te zeggen in
kerkelijke zaken. De benoeming van een predi-
kant, een schoolmeester, ouderlingaq diakenen
en kerkmeesters diende in het vervolg ter goed-
keuring aan hem voorgelegd te worden. Veel
sereformeerde kerkbesturen hadden vooral

moeite met de inmenging van de wereldlijke
overheid bij de benoeming van ouderlingen en

diakenen. Ook in Schipluide4 Maasland en

Maassluis probeerden de kerkenraden dit recht

van de ambachtsheer te negeren. Dit leidde tot
forse aanvaringen met Jacob van Egrnond.

Vooral in Maassluis liepen de gemoederen soms

hoog op. In ds. Fenacolius had de heer van Kee-
nenburg een geduchte tegenspeler. Regelmatig
trokken er deputaties uit het vissersdorp naar de

woning van Jacob van Egmond in 's-Graven-
hage. De ambachtsheer liet zich bij dergelijke
conflicten veelal bijstaan door ájn neef Otto van
Zevender. Toen men in Maassluis toch zonder

zijn instemming nieuwe kerkenraadsleden had

aangesteld, nam Jacob van Egmond een aantal

maatregelen. F[j liet de vergoeding voor de

huishuur van de predikant intrekken, hij trok
zijn jaarlijkse bijdrage (vanl50,-) aaa de diaco-
niekas in en liet het metselwerk in het dorp op-
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schorten- De predikant vatte de maatregelen op
als een teken van verbittering- De benoemingen
werden door de kerkenraad van Maassluis niet

teruggedraaid. Jacob van Egmond ging later
geen nieuwe confrontatie meer aan over de ver-
kiezingen van ouderlingen en diakenen.

In Schipluiden beloofrle de kerkenraad de ver-
kiezingen op de nieuwe voet te 211en "aensien".
Op dezelf<le dag (28 augustus 1ó16) dat de ker-
kenraad deze uitspraak in lijdzaamheid deed,

brak er een brand uit die een groot deel van het

dorp in de as legde. De brand verwoestte ondeÍ
meer de kerk, de pastorie en het schoolhuis. De
verkieáng val nieuwe ambtsdragers werd ver-
volgens nagelaten, "vreeserule dat de gemoede-

ren der gemeente ontruster sijnde doer den
brant, noch ongeruster souden geworden heb-
ben ".

De hervormde gemeente kon de kosten van her-

stel onmogelijk alleen dragen. Gesteund door
Otto van Zevender, die ook nu voor zijn oom de

ambachtszaken waarnÍlm, schreven de kerk-
meesteÍs op 9 september 1616 een rekest aan de

Staten van Holland, waarin ze toestemming

vroegen om in dit gewest een collecte te hou-
den. De Staten keurden dit verzoek goed en

stelden bovendien Schipluiden tot 1630 wij van

een belasting op huizen (de verponding). Om de

schuldenlast te verminderen kegen de kerk-
meesters tot in de jaren zestig van de zeventien-

de eeuw ook nog het recht om in het dorp ean

accijns te heffen op bier, wijn en turt Hoewel
dergelijke privileges ook wel aan andere dorpen

werden verleend, kan de goede relatie tussen

Jacob van Egmond en de Staten van Holland
(Van Oldenbamevelt) ervoor hebben gezorgd,

dat Schipluiden reeds in 1616 de helpende hand

werd toesestoken.

Gezicht op de kerk van Schipluiden, met links de Keenenburg en de pastorie, rechts het schoolhuis.

'Ii" \..

G. van Giessen, 1729.
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Tenslotte
Jacob van Egmond kwam op 5 juli 1618 te
overlijden. Met hem stierf het geslacht Van
Egmond van Keenenburg na 757 jaar uit. Otto
van Zevender, die door ájn oom reeds op 13

oktober 1613 als enige erfgenaam was aangewe-
ze4 werd op die datum de nieuwe heer van
Keenenburg, Maasland, Schipluiden en Maas-
sluis. Het lichaam van Jacob van Egmond werd
bijgezet in de grafkelder van het Huis Keenen-
burg in de hervormde kerk van Schipluiden. Zijn
skeletresten en de naamplaat van ztln doodkist
zijn bewaard gebleven. Belangrlker is echter de
herinnering aan zijn rol in de lands- en regio-
nale politiek. Dit artikel maakt de verdiensten
van deze edelman breder bekend. Jacob van
Esmond was een bekwaam militair en een be-

trouwbaar bestuurder. In de eerste functie heeft
hij vooral zichzelf ontwikkeld. De laatste kwali-
teit heeft hij ongetwijfeld vm njn vader Otto
van Egmond geërfd. Met het voorzitterschap
van de Staten-Generaal bereitÍe hij een van de

hoogste ambten in de nog jonge 'S.epubliek der
Zeven Verenigde Nederlanden"

N.B. De inhoud van deze bijdrage is wijwel geheel

ontleend aan de doctoraal scriptie l'an de au-
tprÍ: "OtÍo van Egmond, cs. 1522-1586,

Heer van de Keenenburg". Leiden 1987. In
de scriptie wor& de tekst vergezeld door een

uitgebreid bronnenoverzicht en notenapparaat.

De scn'ptie ka:r geraa@leegd worden in de bi-
bliotheek van de Histoísche Vereniging Oud-
Sóipluiden.
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Het missaal van de parochie van 't Woudt

J.W. Moerman

Inleiding
Ruim dertig jaar geleden vertelde iemand mij,
dat er in een Duits museum een middeleeuws
boek uit de kerk van 't Woudt wordt bewaard.
Het boek zou voor een gering bedrag in Delft
ájn gekocht en uiteindelijk in Duitsland zijn te-
rechtgekomen. Dit was een interessante mede-

deling, maar het gegeven viel, omdat er geen na-

dere plaatsaanduiding werd gegev€r! niet na te
trekken. Begin 1999 liet de DelÍise gemeente-

archivaris, dr. G. Verhoeverq mij weten dat hij
van een onderzoeker de tip had gekregeq dat er
mogelijk een missaal uit 't Woudt in de Staatsbi-

bliotheek van Bamberg werd bewaard. Op het
titelblad stond in handschrift vermeld'. 'Liber ec-
clesie parochialis in Wouda comparavit xlv st.

anno domini ntc en xlj a pastore M. Bokeldo
Cornelij'. (: Dit boek van de parochiekerk in 't
Woudt werd in het jaar des heren I54I voor 45
síuivers gekocht door pdstoor Magister Boekel
Cornelisz.)

Pastoor Beukel Cornelisz.
Als bewezen kon worden dat Boekel of Beukel
Comelisz. pastoor was geweest van de paÍochie
't Woudt, nabrj Delft, dar zou dit unieke boek
inderdaad van dit kerkdorp aÍkomstig zijn. Het
bewijs kon snel geleverd worden. Beukel Come-
lisz. leidde van 1531 tot 1558 de parochie 't
Woudt. Éfij was in ájn tijd niet zo maaÍ een ge-
middelde dorpspastoor. Hij kwam uit Delft en

was doctor in de godgeleerdheid. Vermoedelijk
heeft hij in Leuven gestudeerd. Later stichtte hij
bij testament een studiebeurs in het kleine colle-
ge van deze stad Hij stelde hiervoor een jaar-

rente van 36 gulden beschikbaar en bepaalde dat
de oudste en naaste van zijn wienden de beurs
moest geven aan iemand van Ájn familie of bij
afwezigheid aan iemand uit Delft of Holland, die
in Leuven wilde promoveren. Een en ander
werd bevestigd door de deken van de faculteit
van Leuven. De schenking ging in op 1 mei
1564. Om dejaarlijkse kosten van de overdracht
te dek ken stelde Beukel Cornelisz ook nog een

losrente van drie karolus gulden en 4,5 morgen

land in Nootdorp ter beschikking. AIs het geld

niet meer in Leuven werd uitbetaald, kwam de

laatste Íente ten goede aan de arme fraters of ar-

me studenten in Delft.

Beukel Comelisz. moet een grote belangstelling
voor studie en boeken hebben gehad. Dit blijLl
ook uit zijn schefing vwt 'fuie groeten boec-
ken genaempt corpus canonicum' aan de boeke-

rij van de Oude Kerk in Delft. Het missaal van

de parochie 't Woudt is in opdracht van het bis-

dom Utrecht in Antwerpen gedrukt (op papier

en in het Latijn). Op het titelblad staat onder

meer'. 'Missale ad verum cathedralis ecclesie

Traiectensis íUtrecht) ritum'. Yerder wordt de

stad Antwerpen genoemd en de naam van de

drukker, namelijk 'Henricus Petri van Middel-
burgensis, 1540'. Kort nadat Henrick Peetersen

van Middelburg in 1526 was veroordeeld we-
gens het verkopen val ketterse tekste4 begon
hij zelf boeken te drukken. Tot 1546 heeft hij in
Antwerpen een zestigtal boeken uitgegeven.
Pastoor Beukel Comelisz. heeft het missaal niet
lang na de verschijning aangekocht.

Wat is een missaal?
Een missaal is een liturgisch boek dat door een

priester wordt gebruikt bij het opdragen van de

eucharistie, het belangrijkste sacrament van de

katholieke kerk. Het boek opent met de kalen-

deq gevolgd door misformulieren en de vaste

teksten van de mis, zoals de Canon, en de ru-
brieken die aangeven hoe de teksten gebruikr
moeten woÍden en hoe de ceremonièle handelin-
gen moeten plaatsvinden. Het missaal volgt de

orde van het kerkelijk jaar, die gebaseerd is op

twee gelijkwaardige cycli van diensten. De eer-

ste cyclus wordt gevormd door het Temporale

of Tijdeigen, dat alle weken van het jaar omvat

en dat de zondagen en feesten volgt die het le-
ven van Christus herdenken (vanaf de eerste

mndag in de advent tot en met de zondagen na

Pinksteren). De tweede cyclus is heÍ Sanctorale,

of het Eigen der Heiligen, waarin de teksten
voor de feesten van de heiligen staan geschreven
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(beginnend op 30 november met het feest van de

H. Andreas). Vervolgens komt het Commune
sancíorum of Gemeenschappelijke der Heiligen,
dat misformulieren bevat voor de feesten van de

heiligen die geen eigen teksten hebben. Het vas-

te gedeelte van een missaal bestaat uit een aantal

onderdelen zoals de Ordo missae, met onder an-

dere het canongebed, maar ook met gebeden die
de priester ter eigen voorbereiding spreekt en

met gezangen als het Klrie en het Gloria, die
voorzien zijn val een muzieknotatie.

FoÉuna
De letters van het missaal van de parochie van 't
Woudt zijn gedrukt in twee kleuren: zwaÍt en

rood. In het boek bevinden ách diverse hout-
sneden met bijbelse voorstellingen. Mogelijk zijn
deze aÍbeeldingen afgeleid van houtblokken die

aan Lucas van Leyden (1489-1533) worden toe-
geschreven. Ze àjn n de jaren twintig van de

zestiende eeuw in Antwerpen terechtgekomen
en daar een tijdlang gebruikt door Henrick Pee-

tersen. Op de laatste bladzijde van het missaal

staat een aÍbeelding van Fortura, de lots- ofge-
luksgodin. Haar aanwezigheid verraadt dat het

boek werd gedrukt in de overgangsperiode van
de Middeleeuwen naar de Renaissance, de tijd
waarin een hemieuwde belangstelling ontstond
voor de Oudheid. Fortuna is een klassieke fi-
guur. In de zestiende eeuw is een deel van haar
naalÍe lichaam op slordige wijze met inkt be-
deÍÍ. Ook heeft iemand haar naam nog eens ex-
tra boven en onder de afbeelding geschreven.

Vermoedelijk is Beukel Cornelisz. hiervoor ver-
antwoordelijk geweest. De reden laat àch ra-
den.

Titelpagina
Verreweg de fraaiste bladzijde van het boek is
de titelpagina" die in het midden het drukkers-
vignet bevat. De aÍbeelding toont Karel V, geze-

ten op een paard. Hij was van 1515-1555 onder
andere heer van de Nederlanden. Bovenaan in
het midden is Christus geboorte weergegevon,
links ervan staat St. Petrus (met de sleutel) en

rechts St. Paulus (met het zwaard). Daaronder
zijn twee ÍÉn twee de vier evangelisten sckij-
vend afgebeeld, zittend voor een tafel of leze-

naar. Ze zijn herkenbaar aan hun symbolen.

Links boven zit Mattheus, die vergezeld wordt
door de Mens; daaronder zit MaÍcus met de
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A/beelding von 'Fortuna', ldatste pagina van

het missqal van 't Woudt.

Leeuw; rechts boven is Johannes te zien met de

Adelaar en daaronder zit Lucas met de Stier-

Deze vier wezens zijn aÍbeeldingen van de wer-

king van Christus- De Leeuw beduidt het sterke,

vorstelijke en koninklijke, dat Hem eigen is; de

Stier wijst op Zijn priesterdom en op Zijn ofler;

de Mens herinnert aan Zlin mensheid en de Ade-

laar in de vlucht aan de genade van de op de

Kerk neerdalende Geest-

De aÍbeeldingen van de evangelisten worden van

elkaar gescheiden door een wapen. Het linker

wapen verwijst vermoedelijk naar Antwerpeq
de stad waar het missaal werd gedrukt. Het wa-
pen toont een burcht en wordt door twee leeu-

wen gedragen. De leeuw symboliseert niet alleen

de macht van de stad, maar verwijst ook naar de

Nederlanden. Het rechter wapen is het wapen

van Karel V. Centraal staat het Habsburgse

Rijkswapen, de dubbelkoppige adelaar. Dit wa-
pen wordt geflankeerd door de zuilen van Her-

cules- Zij symboliseren de twee hoge rotsen,

Abila in Afrika en Colpe in Spanje met tussenin

F O RT V N A.
for*iua.
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Titelpagina van het missaal vqn de parochie 't Woudt, 1540.
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de Straat van Gibraltar. Lange tijd vormden de-
ze elementen de grens van de toen gekende we-
reld. Karel V voegde daaraan njn devies P/zs
Oultre Q'log verder) aan toe, dat hier op een

banderol is geschreven. Het devies is een verwij-
Áng naar de ontdekkingen van de Nieuwe We-
reld.
Karel V, die in 1500 in Gent werd geborer; was
in zijn tijd de belangrijkste vorst in Europa.
Naast heer van de Nederlanden was hij ook ko-
ning van Spanje (sinds 1516) en keizer van het
Duitse Rijk (sinds 1519). De aÍbeelding onder-
aan de titelpagina van het missaal laat een viertal
naaktfiguurtjes zien, omringd door allerlei deco-
ratieve elementen en met in het midden opnieuw
het Habsburgse Rijkswapen.

Conditie van het boek
Omdat dergelijke boeken dagelijks werden ge-

bruikt, vielen zij vaak ten prooi aan slijtage. Het
missaal van de Woudtse kerk bevindt zich ech-

ter nog in een wijwel ongeschonden staat- AI-
leen de leren band is beschadigd en de koperen
sluitingen zijn niet meer aanwezig. Waarschijn-
lijk heeft de laatste pastoor van de parochie 't
Woudt, Pieter Comelisz. Bel, het boek in 1572

mee naar Delft genomen. Het missaal heeft de

onrust van de Reformatie in ieder geval goed

overleefd. Sommige missaals bevatten allerlei
aantekeningen die met de parochie te maken

hebben, bijvoorbeeld de viering van een plaatse-

lijk vereerde heilige en stervensdata van belang-
rijke parochianen. Beukel Comelisz. heeft

slechts op twee plaatsen in het boek een korte
aanvulling in het Latlfn geschreven. Nergens is
een aanduiding gevonden die naar de naam van
de patroonheilige van de kerk verwijst. Van vrij-
wel alle middeleeuwse kerken in Delfland zijn de

namen van de patroonheiligen bekend. Voor 't
Woudt tasten we evenwel nog steeds in het

duister.

Staatsbibliotheek Bamberg
Hoe is het missaal van de parochie 't Woudt in
de Staatsbibliotheek van Bamberg, in Noord-
Beieren, terechtgekomen? Gerard Jaspers, een
germanist, ontdekÍe in 1998 dat baron W.H.J.
van Westreenen van Tiellandt, een groot verza-
melaar van vroege drukken en manuscripten,
hiervoor verantwoordelijk was. Van Westreenen
kocht het uit 't Woudt aÍkomstise missaal voor

drie gulden op een veiling die boekhandel A.
van Alphen op 5 maart 1833 te Delft had gehou-

den. In de catalogus bij deze veiling staat dit
missaal vermeld onder nr. 35 van de folianten.

In 1840 maakte Van Westreenen een reis door
een aantal Duitse stateÍ! waarbij hij ook de oude

bisschopsstad Bamberg bezocht. Hier ontmoette

hij Heirich Joachim Jaeck, de bibliorhecaris van

de Staatsbibliotheek. De baron stelde hem voor
enkele woege drukken te ruilen. Hierbij was het

missaal van de parochie van 't Woudt betrok-
ken, Dit boek werd geruild voor een Bambergs

missaal uit 1490. Van Westreenen wees Jaeck

erop, dat zijn missaal erg zeldzamn was. W.C.
M. \{iistefeld, conservatoÍ handschriften en ou-

de gedrukte werken in het Rijksmuseum Het
Catharijneconvent te Utrecht, vermeldde in
1993 dat er inmiddels twintig exemplaren van

deze uitgave bekend zi1n. Toch was het voor mij

een bijzondere ervaring om het missaal van de

parochie 't Woudt in het afgelopen najaar enige

tijd in de leeszaal var de Staatsbibliotheek in
Bamberg in handen te hebben.

Canon
Het missaal van 't Woudt is echter niet com-

pleet. De Cqnon ontbreekt Omdat dit tekstge-

deelte elke dag gelezen moest worden, werd het

bij voorkeur op perkament gedrukt, dat sterker

is dan papier. Vermoedelijk heeft Van Westree-

nen de canon bij de ruil bewust in zijn eigen ver-
zameling achtergehouden. Hij heeft dit onder-

deel later toegevoegd aan het Barnbergse mis-

saal, waarvan de canon ontbrak. Toen de baron

in 1848 stierf, bleek hij zijn imposante woonhuis

aan de Prinsessegracht in 's-Gravenhage met de

collecties kosóare boeken en oudheden aan de

Staat der Nederlanden te hebben vermaakt.

Sindsdien is er sprake van heÍ Museum Meer-
manno-ílestreenianum. lt dit pand bevindt zich

het Bambergse missaal met de achtergehouden

canontekst. Beide stukken worden onder het-

zelftle nummer bewaard. De canon, die acht per-

kamenten foliobladen telt, is evenals het missaal

van 't Woudt in 1540 gedrukt bij Henrick Pee-

tersen van Middelburg.

Op folio lvs van de canon is een met de hand

ingekleurde houtsnede van de kruisiging te zieq
die wordt toegeschreven aan Lucas van Leyden.

Het is bekend dat Peetersen deze aÍbeelding een
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Houtsnede van de kruisiging door Lucas van Leyden, fol. Ivs van
de Canon, die bí het missaal hoorde van de porochie 't Woudt.
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tijdlang heeft gebruikt. Boven de treurende Ma-
ria en Johannes Àjn de zon en de maan afge-
beeld, symbolen van dag en nacht. Zg verwijzen
naar de letterlijke en figuurlijke duistemis van de
kruisdood van Christus (Mattheus 27:45).
Kern van de eucharistie of mis is het moment
waarop de kruisdood van Christus wordt her-
dacht, waarbij brood en wijn worden veranderd
in Christus' Iichaam en bloed. De eucharistie
werd volgens de katholieke leer door Christus
zelf ingesteld, toen hij het brood brak en de wijn
zegende met de woorden 'Dit is mijn lichaam'
en 'Dit is mijn bloed', waarna hij brood en wijn
aan zijn apostelen gaf met het verzoek dit tel-
kens te herhalen. In iedere mis gebeurt dií tij-
dens de consecratie en de communie. De woor-
den waarmee de Cqnon beg1nt, luiden'. 'Te igi-
tur' (J derhalve). De canontekst vormt het vas-
te deel van de mis en wordt in elke katholieke
dienst gebruikt.

Onderaan folio 6vs heeft pastoor Beukel Corne-
lisz. een vijfregelig gebed in het Latijn geschre-

ven. Ook deze tekst bevat geen specifieke infor-
matie over de parochie. Dit is jammer. Het feit
dat zowel het missaal als de canon van de paro-
chie val 't Woudt - weliswaar gescheiden - be-
waard zijn gebleve4 is echter heel bijzonder.
Het zijn tot nu toe de enige tastbare herinnerin-
gen aan de katholieke periode van deze kerk.

Bronnen
Missale ad verum cathedralis ecclesie Traiec-

tensis (Utrecht). Staatsbibliothek Bamberg.

Sign. Th. lit. f 10.

Mssale Bambergensg inclusief de Canon, die
bij de Uuechtse missaal hoorde- Musq-rm

Meermanno-Westreenian[n SigÍL I A 15.
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Oude toponiemen op het grondgebied van de
huidige gemeente Schipluiden

J.W. Moerman

Polder le melding Betekenis

Groeneveldse Polder

de Cleyne Camp 15 1 5 Aanduiding oppervlakte Leenkamer van WassenaaÍ

het Hoelcampgen 1531 Gelegen bij de Hoge Heul over Familiearchief Stjpesteyn

de Monsterse Watering.
Lierhand 1503 Hier stond een paal met met Staten van Holland

hand eraan die naar het dom
De Lier wees.

Woudse Polder

't Goets Campgen 1567 Dit land hoorde bij de Rechterlijk Archief
Woudtse kerk. Hof van Delft

de Hengste Camp 17 12 Tot in de 16è eeuw werden Kruikius
hier paarden gehouden ten
behoeve van de graal

Gabbenland 1535 Laag land, een sterk verval. Kaart met hoflanden
van Delft

Hoeve Horzen 1535 Een 'hors' : gors, is een Idem
nabij 't Woudt, stuk buitenland.
later veÍbasteÍd tot
Hoven Hoorn of 1561

Hosen Hoom 1712
de Meer 15d' eeuw Grenssloot (tussen Hofvan diverse leenkamers

Delft en Woudharnasch).
de Miscamp 1476 Gelegen nabij de Woudtse kerk. diverse leenkamers

Rosenbos ca. 1570 Dit land was van het klooster Sion. Familiearchief
Van Adrichem

die Veen 1434 Verwijzing naar bodemgesteldheid. Abdij Leeuwenhorst

Earnaschpolder

den Bijlcamp 156l Vorm van het perceel Tiende Penning

Kerkpolder

de Hel 1712 Slechte bodemsesteldheid. Kruikius
het Hulleweer 1357 'Hul' of 'hil' : hoog aangewassen Leenkamer Hodenpijl

grond; hier een kreekrug.
1561 Laag gelegen land soms ook een Tiende Peming

water, zie Lots- of Hamasch-
Watering; 'de Loet' lag ten westen
van de Tanthofkade, zie fragment
van de kaart van Jan Potter uit 1569.

Tiende Penning
Kruikius

de Loet
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Polder l" melding Betekenis Bron

Klaas Engelbrechts
Polder

den Breeden Camp
het Modden land
het Waimde land

Dorppolder

de Heuvel
't Riet Slootje
het Steenhuysland

den Zaelcanp

Aanduiding oppervlakte.
Modderig land.
'Wairde' of 'waerde' : wei-
land aan water gelegen.

Een kreekrug.
Nabij Huis ten Dorp.
Vermoedelijk verbonden aan

een stenen huis.
Eveneens v erwijÀng nazr
woonhuis van landheer.

Gelegen in N.W.-hoek van
de Zouteveense Polder.
'Bijster' : verwilderd land,
z.g. hongerland
Spleet of laagte, toen al een
'vervarende' (verdwenen)
watering genoemd.

KloosteÍ Koningweld
Leenkamer van Hofstad Polanen
Idem

Kruikius
Kruikius
Grafelijke leenkamer

Grafelijke leenkamer

Keur van Delfland

Kruikius

Leenregister van de hofstad
'Wateringen

1301
1466
t466

1712
t712
1340

t4l6

Zouteveense Polder

Hoeckcamp 1586

Bijstervelt 1712

die Keen 1430


