JAARVERSLAG
1999 - 2000
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Voorwoord
De ledenvergadering van de Historische Vereniging Oud-Schipluiden heeft er voor gekozen om het
verenigingsjaar in het vervolg te laten samenvallen met het kalenderjaar in plaats van met het schooljaar. Dit jaarverslag bestrijkt in de vaste rubrieken dan ook een periode van zestien maanden.

Als we terugkijken op de afgelopen tijd dan vallen binnen de vereniging verschillende zaken op.
Allereerst is er de koppeling met de nieuwe stichting 'Midden-Delfland is mensenwerk'. Deze
stichting beoogt de identiteit en de weerbaarheid van Midden-Delfland te vergroten door een
ontwikkeling van het gebied te bevorderen, die is gebaseerd op de cultuurhistorie en de bewoningsgeschiedeniJ. Zoals bekend loopt de reconstructie van Mdden-Delfland binnen enkele jaren afl De
àruk op het open weidegebied groeit. Steeds meer boeren stoppen met de bedrijfsvoering. Eén
ge-""ote Wesiland is in het belang van de tuinbouwlobby, die voor uitbreiding lonkt naar MiddenÓe6and. De omringende steden houden zich nog in, maar ook stadsbestuurders hebben belangen die
verder gaan dan recreatieve voorzieningen. De vermelde stichting hoopt binnen enkele maanden een
projectmedewerker aan te stellen, die het Museum Het Tramstation als standplaats zal hebben.
Hiermee vemrimt het museum haaÍ blikveld.
Overigens zien we een zelfde ontwikkeling bij het gemeentebestuur van Schipluiden, dat duidelijk
voorsiander is van een gemeente Midden-Delfland (met Maasland). Dit feit kan ook op historische
gronden worden verdedigd (zie het artikel op pag.43 - 47).
Door de aanstelling van Epko J. Bult als gemeentearcheoloog van Schipluiden is het Museum Het
Tramstation door het Rijk officieel als archeologisch depot erkend.
We zijn ook erg blij met het provinciaal project 'Afgestoft en ingeboekt'. Als een van de laatste
musea in Zuid-Holland krijgen wij gedurende een klein jaar professionele hulp om het museum op
een hoger plan te brengen. Het project omvat zowel een aanpak op het gebied van klimaatbeheersing
en conservering als op het terrein van registratie en documentatie.
Op de oproep om actief mee te werken hebben verschillende vrienden positief gereageerd. Zij houden
áóh met name bezig met de registratie van voorwerpen en met surveillancediensten. Wij waarderen
hun komst zeer. Vorig jaar moesten wij u melden, dat de vereniging zich vanwege gebrek aan
menskracht zorgen maakte over haar toekomst- Deze zorg is nu wat minder, maar nog altijd is er een
grote behoefte aan actieve mensen.
Wil hop"n dat de gemeente Schipluiden zich in de komende jaren meer gaat bemoeien met de zorg
voór hèt tramstation. Tot nu toe lag het beheer en het onderhoud grotendeels bij de vereniging. Deze
taak werd in de afgelopen elfjaar vooral uitgeoefend door ons medelid Dick Jonker. Zijn werkterrein
was heel breed. Hij tràd op als loodgieter, timmerman, schilder, stukadoor, elekÍricien, installateur,
stratenmaker en tuinman. Er is geen plekje in en om het museum waar geen sporen van zijn werkzaamheden zichtbaar zijn Wij danken Dick voor zijn enorme inzet als'klusjesman' en wij hopen hem
nog lang als lid en fotograafvan de vereniging in ons midden te hebben.
In het afgelopen jaar werd de laatste hand gelegd aan het 'Straatnamenboek van Schipluiden'.
De samenstelling ervan heeft om verschillende redenen lang geduurd. Het resultaat zal echter een rijk
geÍllustreerd boek zijn, met niet alleen de verklaring van alle sfiaatnamen binnen de gemeente, maar
ook een overzicht van de geschiedenis van alle woonkernen.
Naast de gebruikelijke vaste bijdragen, waaronder twee jaarkronieken (1999 en 2000), bevat dit jaarverslag voor het eerst ook een archeologische rubriek. Bijzonder is de bijdrage van Jan Ham, ons
oudste lid. Heel zijn leven beoefent hij de actieve geschiedvorsing van Den Hoorn. Deze keer belicht
hij uitgebreid de historie van de houtzaagrnolen 'Het Fortuyn
Onze iecretaris Harry Brik verzorgde de lay-out en ons medelid Jan Mooijman verrichtte het bind- en
drukwerk van het'Jaarverslag 1999-2000'. We zijn trots op het resultaat en wensen alle ontvangers
veel leesplezier toe.
Jacques Moerman, voorzitter Historische Vereniging Oud-Schipluiden.

Schipluiden, februari 2001.
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Verslag van de secretaris
H. Brik
Bestuur
Ter verlichting van de taak van de penningmeester is mw R. Visser-Rotgans bereid gevonden op te treden als 20" penningÍneester.
Het bestuur van de vereniging is thans als volgt
samengesteld:
J.W. Moerman voorzitter
vice-voorzitter
O.
secretaris
H.
penningmeester
P.J.M. van
mw R. Visser-Rotgans 2de penningmeester

Spinnewijn
Brik
Giesen lft

Gedurende de verslagperiode vonden de volgende mutaties plaats:
Amtmeldingen:
Eén nieuw lid en 2l nieuwe vrienden werden ingeschreven. Dankzij de hulp van dhr. J.C.A
Holtkamp hebben tien van de nieuwe wienden
zich aangemeld tijdens een feestavond in de
Dorpshoeve.

Tentoonstellingen mwJ.C.Brik-Heijting

Uitschrijvingen:
De Vereniging verloor helaas drie vrienden door
overlijden: Dhr. L.A. Boks, 21-11-2000, dhr. D.
van Heusderq 24-9-1999, en mew. E. Snijdersvan Leeuwen, 23-6-2000, alle gewoond hebbende
te Schipluiden.
Verder werden vijf wienden uitgeschreveg
waarvan drie wegens verhuizing met onbekende
bestemming.
Het totaal aantal leden + wienden (187) nam toe
met veertien.

De Vereniging was in het bestuur van de Stichting Tramstation Schipluiden vertegenwoordigd

In voorgaande jaarverslagen werd vermeld dat
de Vereniging in toenemende mate te kampen

De coórdinatoren van de verschillende commissies waren:

Bibliotheek
Genealogie
Museumgebouw
Restawatie

O. Spinnewijn
mw. L.M. Varekamp
D.R Ionker
J.W. Moerman

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 Keenenburg door mew. R. Visser-Rotgans; in het Anjercomité door de heer H. Brik en in de MonumentencoÍnmissie door de heer J.W. Moerman.
De contacten met het Centrum voor Streekhistorie in Honselersdijk werden vevotgd door de
heer O. Spinnewijn en mew. L.M. Varekamp.

Leden en vrienden
Daar is besloten met ingang van I januari 2001
het verenigingsjaar gelijk te maken aan het kalenderjaar beslaat dit verslag bij uitzondering
een periode van 16 maanden: van 1 september
7999 tlm 3l december 2000 (in plaats van Vm
31

augustus).

Aan het einde van de verslagperiode, op 31 december 2000, bedroeg het aantal leden 28, het
aantal wienden 159.

heeft met een tekort aan actieve leden voor zowel het noodzakelijke werk binnen de Vereniging als in het museum. Het gaat hierbij vooral
om archivering en het houden van toezicht tIdens de openingsuren.
Deze situatie is gelukkig sterk verbeterd. Na het
houden van een enquête onder leden en vrienden hebben zich twaalf vrienden aangemeld voor
diverse werkzaamheden in het Museum en binnen de Vereniging. Het gaat hierbij vooral om
suppoostdiensteÍL Íegistratie van de collectie en
hulp bij archeologische opgravingen.
De genoemde enquête wordt besproken in het
hoofdstuk Mzseumregistratie II, zie pag. 10.

Vergaderingen
In de verslagperiode vonden zeven ledenvergaderingen plaats. Hierbij werden plannen gemaalÍ voor lezingen, voor nieuwe tentoonstellingeÍL excursies en andere activiteiten. De
tentoonstellingscommissie kwam afzonder$k
biieen.

Lezingen
Op 11 september i999 werd in "De Hoombloem" te Den Hoorn door ons lid dhr. H.P. Tetteroo een lezing gehouden over de streektaal van
Delfland. Er waren ca. 40 bezoekers.

Op 10 april 2000 werd in "De Boeg", Schipluiden, een dialezing gehouden door architect J,F.
Dróge over de monumenten in Schipluiden. Deze
lezing trok t 90 bezoekers.

Oo 10 november 2000 werd in de fraaie

am-

biànce van de woonboerdenl In 't Rietveld van
de fam. D. Post (de voormalige boerderij Korpershoek) door onze voorzitter een dialezing
gehouden over de dichter H.K. Poot. Ca. 60 bezoekers.

Ter gelegenheid van de Week van het Platteland
(van l5 t/m 22 september 2000) hield onze voorzitter, de heer J.W. Moerman, op 2l september
2000 in De Hoombloem een lezing over "Het
vervoer over vaarten en vlieten in MiddenDelfland".
Onze voorzitter verzorgde verder diverse lezingen over regionaal-historische onderwerpen voor
zusterverenigingen en andere groepen.

Excunies en andere activiteiten
Excursi

e

ZateÍdag 20 mei 2000 werd een aantal jonge en
oude monumenten bezocht in Den Hoom en
Schipluiden. We begonnen bij de buitenplaats
Hodenpijl waar de met vele intqressante details
voorziàne woonkamer en de 16d" eeuwse kelder
werden bekeken. Vervolgens werd het aan de
overkant van de Gaag gelegen rooms-katholieke
kerkhof bezocht. Hier bevindt zich een beschermd priestergraf. Vanaf deze plaats is het in
de Klaas Engelbrechtspolder gelegen bunkertje
uit de Tweede Wereldoorlog goed zichtbaar (zie
het artikel op paeina 27). In Den Hoorn werd
stilgestMn brj een rijftal tuinderswoningen, o.a.
daterend uit 1720. Tenslotte gingen we via de
Woudseiaan en de Woudse Polder (Romeinse
vindplaatsen en terpjes) naaÍ 't Woudt waar de
hervormde kerk en de onlangs gerestaureerde
I 8d" eeuwse druir.enmuur konden worden bezichtigd
Deze ercursie, u'as evenals die van 1999, zeer
geslaagd. Het aantal deelnemers bedroeg ca. 70

Boelhuis
Op 2 okober 1999 en op 7 oktober 2000 werd
een boelhuis gehouden in de "orgelloods" van
de heer J. r'an den Ende, Willemoordseweg 3.

Tijctens de excursie op 20 mei 2000 werd o.a. de builenplaats Hodenpiil bezocht'

Door afslager J. Kroes werd een groot

aantal
antieke voorwerper4 curiosa, oude gereedschappen etc. verkocht.
Dankzij de inzet van een aantal leden van onze

Vereniging en van de Stichting Tramstation
werden deze happenings een succes.

Nieuwsbrief
In september 1999 en september 2000 verscheen een nieuwsbriefvoor leden en vrienden.

Publicaties van leden
Van de hand van drie van onze leden verschenen
de volgende artikelen of uitgaven:

-

J.W. Moerman, "Een terugblik op het verleden' (Negen artikelen over Schipluiden, Den
Hoorn en 't Woudt rond 1900), n:. De SchipHoom jrg. 24, w. 9, dec. 1999 (Millenniumuitgave).

-

O. Spinnewijn (red.), "f0 Mei - 15 mei in en
rond Wateringen", Wateringen 2000. Met
teksten van H. Brabander en G. Lipman.

- H.P. Tetteroo, "Kreen en Gruizig. Over

de

streektaal van Delfland", Deltech lJitgevers,
Delft,2000.
Dit boek bevat de derde versie van een teeks
van 50 artikelen over de streektaal van DelÊland. De eeÍste versie verscheen n de Delftsche Courant van 19 oktober 1998 tot en met
11 olÍober 1999. De tweede versie verscheen
later in de Westlandsche Courant.

In oktober 2000 verscheen "Veranderend Westland - Fotoboek van een dynamische streek ".
Uitgave Stichting voor Streek- en Tuinbouwhistorie Westland, Honselersdijk.
De tekst bij de hoofdstukken Den Hoorn ert
Schipluiden is geschreven door O. Spinnewij4
de tekst bij het hoofdstuk Iloudt door J.W.
Moerman.

t

Informatieverstrekkin g
Aan een aantal personen werd op verzoek informatie verstrekt over genealogie, streekhistorie
en de activiteiten van de Vereniging. Scholieren
en studenten werden voorzien van materiaal
voor scripties. De onderwerpen betroffen in dit
gerd voomamelijk de Keenenburg en de W. S.M.

Financiën
Van de Gemeente Schipluiden werd een subsidie
ontvangen van / 2.000,-.
Ook dit jaar lcegen we weer een donatie van

Í

de Rabobank Delflanden.
Gemeenschapshuis Den Hoorn
Stichting
de
Van
werd een bijdrage ontvangen in de zaalhuur van

200,- van

DeHoombloem.
Van de Stichting Zomerfeesten Schipluiden
werd een gift ontvangen van J 500,-.
Van de leden van een herensociëteit werd bij
een bezoek aan het Museum een gift van / 100,onwangen.
De netto opbrengst van het boelhuis (Í 3 593,70
in 1999 en 3.750,- in 2000) werd gelijkelijk
verdeeld tussen de Stichting Museum Het Tramstation en de Historische Vereniging OudSchioluiden.
Een behngrijk deel van de inkomsten van onze
vereniging wordt gevormd door de bijdragen
van de leden en wienden. Het is verheugend te
constateren dat een aantal van onze wienden
meer, soms aanzienlijk meer, bijdraagt dan het
eewaagde minimumbedrag. Hierdoor is het
áogelij-k de contributie ook voor het komende
veranigingsjaar op het peil van 1994 te houden.
De minimale contdbutie bedraagt voor leden
35,- en voor wienden / 20,-.

f

Í

Museum Het Tramstation
J.C. Brik-Heijting

Inleiding

Aanwinsten

Ook het afgelopen verenigingsjaar heeft de tentoonstellingscommissie veel werk verricht, er
waren diverse exposities die in totaal door ca.
1700 bezoekers werden bekeken.

De volgende voorwerpen zijn ons geschonken:
Een vernevelaar een zgn. pulverisator voor het bestrijden van ongedierte op gewas-

-

sen.

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

-

-

Sept. 1999: Assistentie verleend bij het vernieuwen van de onderdorpel in de wachtkamer, aangebracht door de heer T. Ruigrok.
Sept-ok1. 1999: Diverse werkzaamheden aan
koájnen van ramen en wachtkamerdeuren.
Febr. 2000: In verband met de hoge vochtigheidsgraad in de kelder is een ventilator met
schakelklok aangebracht. Eens in de twee uw
wordt nu de lucht weggezogen. Of het zal
helperg de tijd zal het lerer.
De afvoer van de pomp in de kelder is door
de vele kleideeltjes die in het grondwater zitten verstopt geraakt. Dhr. Schenkeveld van
Openbare Werken heeft de a.froer vemieuwd.
Maart 2000: het tweede gedeelte van de houten stellingen in de kelder werd behandeld tegen houtworm.
Ju[ 2000: Vooruitlopend op het opnieuw
voegen van de buitenmureq werden de binnenmuren van de Keenenburgkamer alvast
provisorisch afgestoken en gewit.
Nov. 2000: Door de enorme hoeveelheid regenvr'ater is de pomp in de kelder opnieuw
veÍstopt geraakt door kleideeltjes in de opvangput. De pomp is schoongemaalÍ.

Na ongeveer twaalf jaar het onderhoud van het
Museum te hebben verzorgd, heeft Dick Jonker
te kennen gegeven met dit werk te willen stoppen. Indien er iemand is die deze taak wil overnemeq kan hij/zij zich melden bij de secretaris.

Wij danken Dick Jonker voor het vele werk dat
hij de afgelopen twaalfjaar met plezier en vakmanschap voor ons heeft gedaan en hopen dat
hij ons met ztjn adviezer' zal blijven bijstaan.

-

-

Het appaÍaat werd in de twintiger jaren van
de vorige eeuw gebruikt door een tuinder in
Den Hoorn. Als rulling diende een extract
van brandnetels en sigarettenpeukeÍ! ailngeluld met wat brandspiritus.
Programmaboekje "Nederland Henijst - Gemeenschapsspel in de openlucht" (augustus
r

-

94s).

Een koperen "snotneus' (olielampje), l9o"
eeuw, en een koperen trechter.

Via de Stichting Furbie Computers is een PC
aangeschaft @entium 100 met CD-rom drive).
Deze stichting knapt door het bedrijfsleven afgedankte computers op en verkoopt deze voor een
gering bedrag aan scholen en instellingen met al-

gemeen nut. Mede door een donatie van een
rneelevend vrienden-echtpaar kon deze PC worden aangeschaft.

Exposities
Spelenderwijs

- kirderspeelgoed dtnr de eetmen

heen

Op 28 mei 1999 werd de tentoonstelling geopend. Dit keer geen officiêle opening maar een
loop-in voor leden en partners. Een trekpleister
op deze tentoonstelling was een collectie middeleeuws speelgoed uit het voormalig Weeshuis
in Delft, opgegÍaven en in bruikleen gegeven
door de Archeologische Dienst Delft. Te zien
waren o.a. houten tollerL houten ballen en een
aantal poppenhuisattributen.

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 geïnteresseerde bezoekers en groeper! o.a. twee schoolklassen.
Deze tentoonstelling duurde tot 6 november
1999 en trok 655 bezoekers.

Twee exposities ter gelegenheid van
vnr het Platteland"

de "Il'eek

Gedurende de "Week van het Platteland" (17
t/m 24 september 1999) zijn twee kleine exposities ingericht: foto's van bijzondere bomen in de
gemeente Schipluiden (de foto's ájn gemaakt
door Dick Jonker), en een expositie van werken
van leerlingen van Rina Grool.
Rond 1900 - terugblik gemeente Schipluiden
In deze, van 17 december 7999 tlm 15 juli 2000
gehouden tentoonstelling was te zien hoe de
bevolking van Schipluiden en Den Hoom leefrle
rond 1900.
Naast de vele foto's en gebruiksvoorwerpen was
er in de wachtkamer een kamde ingericht met
poppen in de kledij uit die tijd. In het weekend
van de "Week van het Platteland" (16 en 17 september 2000) keeg het Museum ca. 100 bezoekers. Het totaal aantal bezoekers bedroeg 450.
De opening van de tentoonstelling werd verricht
door de heer M. Agterberg, gemeentebode van
Schipluiden.
Tijdens de Zomerfeesten was deze tentoonstelling gedurende een middag te zien in de Dorpshoeve. Deze middag was georgaliseerd voor de
bejaarden uit de gemeente. Naast de tentoonstelling kon men genieten van de videofilm

"Schipluiden 1955 en 1964". Het werd een
gezellige middag na afloop ontving de Vereniging van de Stichting Zomerfeesten een gift
van 500,-.

Í

Kom over de brug - waterovergangen in SchipIuiden
Onder deze titel toont deze tentoonstelling een
groot aantal foto's van bruggen en heulen in de
gemeente Schipluiden. De foto's zijn gemaakt
door Dick Jonker.
De expositig die begeleid wordt door een syllabus, is medio augustus 2000 ingericht en loopt
tot eind januari 2001. Tot eind december bedroeg het *n1.1 !s26gks15 + 600.
Vanaf 20 september waren in de wachtkamer tevens een achttal schilderijen te zierq gemaakt
door de heer W. van der Kraan. Den Hoom. De
tentoongestelde schilderijen hadden als thema
"Water en Bruggen".

Posters Disco Free stone
In de wachtkamer ájn van 5 augustus tot 20
september 2000, posters en foto's van Disco
Freestone tentoongesteld. Deze tentoonstelling
is gehouden ter gelegenheid van het 12%1ang
jubileum van Rob Haring, o.a. de maker van de
posters.
De opening vond plaats onder grote belangstelling van de betrokkenen.

Expositie W.S.M.
De vaste expositie van foto's, tekeningen en
voorwerpen over de geschiedenis van de W.S.M.
is opnieuw ingericht, o.a. met meer bijschriften
en veel achtergrondinformatie.
Toe komstige expo si ti e s

In

voorbereiding

is een tentoonstelling

archeologische vondsten,
archeoloog Epko Bult.

over

in samenwerking met

Namens de tentoonstellingscommissie danken
wij de bruikleengevers voor het aanullend materiaal tijdens de afgelopen exposities.

Public Relations
De Stichting Videogroep 's-Gravenzande heeft
op 19 augustus 2000 in en rond het tamstation
opnamen gemaakÍ. De WOS TV zendt dit op 10
en 11 februari 2001 uit.

Museumwinkel
In het museum zijn diverse publicaties te koop
over regionale geschiedenis, genealogie en andere regio-gebonden onderwerpen. Een overácht
vindt u op de volgende pagira.
Nieuwe aanwinsten zijn "Veranderend Westland - Fotoboek van een dynamische streek" en
"10 Mei - 15 mei in en rond Wateringen".
De syllabus 'Dokter Reijnders, een veelzijdig
man" is op veler verzoek herdrukÍ.
Van de veelgevraagde uitgave 'Monumenten en
Historische Merkwaardigheden" zijn nog slechts
een aantal exemplaren met een bindfout beschikbaar. Deze zijn compleet, enkele pagina's zitten
echter op een verkeerde plaats. Ze zijn nu voor
een gereduceerde prijs beschikbaar.

In het Museum Het Tramstation zijn o.a. te koop:
Prij

Boeken en boekjes
J.W. Moerman, "De kerk van Schipluiden"

t

J.W. Moerman "De kerk van 't Woudt"
"Veranderend Westland

-

Fotoboek van een dynamische streek"

O. Spinnewijn (red.), "10 Mei

-

-

{-

í4q50

15 mei in en rond Wateringen"

O. Spinnewijq "Van St- Mchaël tot St. Jacobus. Een parochie aan de Gaag"
O. SpinnewijÍL "Schipluiden

s

t,r

Den Hoorn 1940

- 1945"

í 1q-

í

r9,s0
rn -

'Monumenten en Historische Merkwaardigheden" (aanbieding)

í

Historische Jaarboek Westland 2000

Ílo<n

"5000 jaar wonen op veen en klei".

í

17,s0

'Westlandse Stam- en Naamreeksen"

í

37,s0

"Geologische waamemingen bij de aanleg van singels in de Kerkpolder"

í 1<i
f 5-

"Van der Kooij. Crrepen uit de geschiedenis van een oud boerengeslacht"

"Kastelen in beeld", inclusief drie fietsroutes
Syllabi bij tentoonstellingen:

'Kom over de brug. Watergangen in en om Schipluiden"
Overige syllabi, o.a. 'DolÍer Reijnders", "Wel gebogerq niet gebroken"
Fietsroutes langs industrieel erfgoed:

í

750.

Í')<n
í')<i

'Tietsen langs Waterweg en Kust".
"Fietsen door het Westland".

Informatiebladen

í

6

)<

Het Tramstation.

Í

o

)\

DeW.S.M.

f

n t<

De Keenenburg

De baard van de Hamaschmolen.

PrentbrieÍkaarten
Afrche van de W.S.M.

uit

t

1920.

Station W.S.M. te Schipluiden

t

t1

1912.

Station W.S.M. te Schipluiden. Thans Museum "Het Tramstation".
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Museumregistratie ll
H. Brik
In het vorige jaarverslag is het nut van inschrijving in het Museumregisterl
beschreven alsmede de belangrijkste eisen die hieraan worden gesteld.
In maart 1999 is door ons een aalrrvÍaag ingediend om museum het Tramstation in aanmerking te laten komen voor opname in het Museumregister.
De beoordelingscommissie heeft het dossier in september 1999 bestudeerd.
Zoals, geáen de gestelde eisen, kon worden voorzien, zijn er enkele knelpunten die moeten worden opgelost voor we in aanmerking komen voor toelating tot het Museumregister. Deze knelpunten en de mogelijkheden deze op
te lossen worden in dit hooÍilstuk besproken.

Knelpunten bij toelating tot het Register

Zoeken naar oplossingen

De institutionele basis van het Museum
In ons geval een wat ingewikkelde zaak: De gemeente Schipluiderl eigenaar van het gebouw,
verhuurt het tramstation aan de Stichting Tramstation Schipluiden. Deze heeft destijds het beheer overgedragen aan de Historische Vereniging Oud-Schipluiden. Echter, noch de Stichting, noch de Vereniging heeft in haaÍ Statuten beide daterend van vóór de oprichting van het
museum
een passage opgenomen over het
beheer van een museum. Dit blijkt een belangrijk, zo niet het grootste knelpunt te ziln voor
toelating tot het Museumregister.

H et Erfgoe dhui s Zuid-H o lland
Als lid van het Erfgoedhuis Zuid-Holland ontvangen wij, teneinde uit de geschetste impasse
te raken, professionele hulp van de consulenten
van deze in Leiden gevestigde instelling (in het
kader van het project "Afgestoft en Ingeboeftr").
Het besluit van de eerder genoemde beoordelingscommissie is op 8 november 1999 toegelicht door de heer Mart van der Sterre, provinciaal consulent van het Erfgoedhuis Zuid-Holland.
Hij pleitte voor de vorming val een zelfstandige
museumgroep of een stichting - in ieder geval
met eigen statuten - die zich uitsluitend met het
museum bezig houdt. Verder dient - in afuachting van deze verzelfstandiging - zo snel mogelijk te worden begonnen met het inhalen van de
achterstand van de registratie van de museumcollectie en met de verbeterilg van het binnenklimaat van het gebouw. Dit laatste houdt verband met de optimale zorg voor het behoud van

-

De registratie van de collectie
Hoewel de archeologische collectie reeds grotendeels is geregistreerd zal deze collectie geheel opnieuw moeten worden beschreven op een
meer gebruikelijk standaardformulier. Dit geldt
eveneens voor de overige collecties. Een klein
deel van de archeologische collectie en het merendeel van de overige collecties is in het geheel
niet geregistreerd. Dit alles betekent dat registratie nieuwe-strjl van de totale collectie veel
tijd gaat kosten. De fotopanelencollectie is inmiddels beschreven door mew. L.M. Varekamp.

Het binnenklimast van het Musewn
Voor het behoud van de collectie is het noodzakelijk dat aandacht wordt besteed aan zaken als
verlichting en lichtinval van buiten (met name
licht met een hoog gehalte aan UV-straling), de
vochtigheidsgraad en temperatuur. Dit behoeft
hier en daar nog verbetering.

de collectie.

Noot

1. Het Museumregister werd in 1997 in Nederland
geitrtroduceerd door de Nederlandse Museum
Vereniging (NMV) en het Landelijk Contact lan
Museumconsulenten (LCM). Het heeft tot doel de
kwaliteit lan de Nederlandse musea te verbeteren.
Musea die voldoen aan een aantal basiseisen kunnen worden ingeschreven in het register. Opname
in het register geeÊ de garantie dat een museum
aan een minimumstmdaard voldoet op het gebied
van beleid, conservering en registratie lan de collectie, onderzoek en publiekstaken.

Doorlichting van het Museum
Op 7 januari 2000 is het Museum bezocht door
mew. Judith Tegelaers en mew' Sandra Marsfelder, corsulertes van het Erfgoedhuis, teneinde een
eerste indnrk te lrijgen van de hoeveelheid werk
dat gedaan zou moeten vr'orden en van de verlichting en het binnenklirr,aat van het gebouw.
Op 28 november 2000 volgde een meer gericht
bezoek waarbij werd gekeken naar de wijze van
documentatie en de wijze van opslag van de col-

lectie. Verder werden metingen verricht van
licht en vochtigheidsgraad. Van dit bezoek is
een uitvoerig rapport annex rir'erkplan gemaakl.

publicaties voor andere museale onderwerpen
bleven op de achtergrond.
Het is uiteraard rl'et zo dat uitsluitend leden van
de Vereniging werkzaamheden mogen verrichten voor het museum. Om deze reden is in april
2000 onder de leden én wienden een enquêteformulier verspreid met de waag wie zich voor
bepaalde takar wil inzetten.
Hierop kregen we twaalf reacties'. Voor het
werk in het museum kregen we het volgende
aantal aanbiedingen (bijna alle personen kozen
voor meerdere taken):

Plannen voor 2001
Op 13 januari 2001 wordt door mew. Judith Tegelaers, consulente "beheer en behoud" van het
Erfgoedhuis Zuid-Holland, een cursus
"preventieve conservering" gegeven'
Op 27 januari volgt een cursus "reglstratie en
documentatie" door consulente mew. Sandra
Marsfelder.
Daama is het de bedoeling dat we zelfstandig
verder gaan met de registratie en documentatie
van de collectie. Bovendien zullen we - vooÍ zover de toestand van het historische gebouw dit
toelaat - zorgen voor een Ínntal noodzakelijke
verbeteringerq zoals aanpassingen van de verlichting, fittering val invallend buitenlicht, eventuele regeling van de vochtigheidsgraad en herinrichting van het depot.
Een aantal van deze werkzaamheden dient uiterljk I november 2001 te zijn afgerond daar we
anders niet meer in aanmerking kunnen komen
voor ondersteuning door het Erfgoeclhuis ZuidHolland (in verband met beëindiging van de subsidie van het project "Afgestoft en Ingeboekt"
door de provincie Zuid-Holland).
Overigens zullen de genoemde maatregelen
hoge kosten met zich meebrengen. Hiervoor
bestaan echter subsidiemogelijkheden.

Surveillancedientt
Registratieproject
uitvoering van exposities

- Hulp bij voorbereiding en

4
6
3

- Verzorgen van rondleidingen I
- Samenstellen van lesbrieven I
- Restauratie van archeologische
2
voorwerpen
4
- Fotografie
Degenen die hebben gereageerd zijn drie avonden in het Museum bijeen geweest om nader te
worden geihformeerd over deze taken.
Intussen is een enthousiast groepje al enkele
malen bezig geweest om nog niet geregistÍeerde archeologische vondsten te determineren en
te beschrijven.

Voor de meer specifieke taken binnen de Vereniging bood verder nog het volgende aantal
personen zich aan'.

onderzoek
publicaties

4
- Historisch
2
- Verzorgen van
- Assistentie bij veldverkennirgen
en archeologische opgravingen 6

Noten
mee dat het vele werk
aantal jaren ten kosreeds
een
binnen het museum

1. Dit bÍengt tevens met zich
Meer mensleracht
De belangrijkste oorzaak van de achterstand in
de registratie is het tekort aan actieve leden'.
We hebben hier namelijk te maken met de wij
unieke situatie dat een historische vereniging bestaande uit louter wijwilligers - tevens een
museum beheert. Dit wreelÍ zich ook op andere
terreinen. Zo was het de afgelopen jaren door
tijdgebrek niet altijd mogelijk een syllabus of
lesbrieven bij een tentoonstelling te makerl ook
activiteiten als sponsoring of het verzorgen van

l0

te gaat van de gebruikelijke werkzaamheden binnen de Historische Vereniging Oud-Schipluiden.
Aan zaken als bijv. archiefonderzoek en hd maken
van publicdies koma we nauwelijks meer toe.

2. Van de leden kregen wij slechts vTsinig reacties.
Men was kennelijk van moring dat het merendeel
van deze taken bij het lidmaatschap behoort. Uitgezcnderd het onderdeel "Samenstellen van lesbrieven" zijn daarom de reacties van drie
(actieve) leden niet meegeteld

De Schipluidense kroniek rond de millenniumwisseling
í999 - 2000
O. Spinnewijn
Zoals het een historische vereniging betaamt ijlde deze kroniek tot nu toe ten aanzien van de
gebeurtenissen in de gemeente Schipluiden in
het jaarverslag altijd een jaar na. Een zekere
schifting voor wat uiteindelijk al dan niet als belangrijk kan worden aangemerkt hield dat dus
in- Nu het verenigingsjaar met ingang van 2000
parallel wil gaan lopen met de jaartelling zal ook
de kroniek voortaan wat actueler zijn. En mogelijk wat aan nostalgie inboeten. In dit verslag
dus de kroniek van twee jaren: 1999, een jaar
dat algemeen in het teken stond van terugzien
op het tweede millennium of meer in het bijzonder op de twintigste eeuw en het jaar 2000 daarentegen dat uitzag op de verwachtingen van het
derde millennium. Het gaat om twee jaren dus,
jaren waarin overigens de Schipluidense buitenwereld zeker ook heeft geweten dat we er ájn.
Er waren niettemin ook talloze berichten en vele
momenten die speciaal juist onze ruim tienduizend gemeentenaren in lief en leed beág hielden.
Deze kroniek start dan met 1999.

* We merkten er misschien nog niet veel van,
maar op die eerste januaridag maakte de
'Euro' officieel zijn entree onder het gebruikelijk oorverdovend kabaal van de jaarwisseling.
Met gunstig weer ging zonder incidenten veel
fraai luurwerk de lucht in. De burgemeester,
vast van plan nog even in Schipluiden te blijveÍL startte 's morgens al vroeg wandelend en
zonder schaatsen dus op zoek naar Maardinger moppen. De temperaturen lieten dan ook
met l3o meer dan vijftig jaaÍ oude records
sneuvelen. Het gemeentebestuur bood in 'De
Dorpshoeve' alle gemeentenaren een nieuwjaarsreceptie aan. Iets dat tot een goede gewoonte wil uitgroeien en zo een bijdrage kan betekenen aan de merxelijke maat van Schipluiden.

* Al

meteen in het nieuwe jaar loopt de commotie rond het verlengen van de A-4, de tÍeintun-

nel in Delft en de

Harnaschpolderplannen
hoog op. De Tweede Kamer, de Provincie,
Delft en het Westland hebben allen hun teeen-

strijdige zegies. In deze januarimaand ligt het
voorlopig niet-doortrekken van de A-4 even
voor. De kranten staan bol over sluipverkeeq
recreatiegebied en economie, ze hebben voldoende stof voor nieuws. Er zijn ook mensen
die zich ergeren aan de besluiteloosheid.

* Bij het gezin van Ron Wevers eindigt de eerste maand van het jaar positief Vader wint
een heuse stationwageq een waterbed, een
computer en ook nog eens een karaokeinstallatie bij de TV-show van Ron Brandsteder. Na een week hard oefenen om schoteltjes
op stokken draaiende te houden kon hij dat alles mee naar huis nemen.

* In februari ziet Schipluiden het vertrouwde
H.K. Pootplein vdór het voormalig gemeentehuis op de schop gaan. Het buiten de kom zoveel besproken mooie groen kent hier geen
mededogen. Bomeq perk en vijver maken
plaats voor eigentijdse sierbestrating met minder onderhoud.

* Laura van Velzen uit Schipluiden haalt op 21
februari de kranten als Nederlands kampioene
'shorttrack' junioren. Profi ciat !

* De Mariaschool in Den Hoorn

haalt met Denise
van Oosten op 24 februari haar vijftronderdste
leerling binnen Ballonnen en taarten ziet de vier-

jarige verbouwereerd passeren. In vier jaar tijd
verdubbelde het leerlingenaantal. Er is sprake
van overbevolking op een wel zeer beperkÍe
ruimte. Futurologie is ooit een vak geweest!

* Een dieptepunt bij de opkomst vaÍl steÍuners
voor Provinciale Staten. Slechts 53,8

7o van de

gerechtigden maakte de tocht naar de stembus.

*

Maart biedt Schipluiden een eigen dubieus
schandaaltje.

Het

gemeentebestuur bevoor-

deelt de nieuwe gemeentesecretaris

bij

de

koop van een huis. Hoewel beoordeeld als 'op
gespannen voet met de beginselen van behoorlijk bestuur' gaat de zaak de doofpot in.
Benadeelden krijgen een schriftelijke uitleg.

* Een positiever bericht nu: scouting Den Hoorn
en Schipluiden reinigden de Gaag van Den
Hoorn tot de Trambrug. Niet minder dan 45
volle plasticzakken was de oogst!! Hun verenigingskoor was er goed mee, maax negatief is
natuurlijk wel de herkomst.

*

Een Wild-West tafereel in Delft nu. Op 11
maart drinken twee Schipluidenaren koffie in
eetcafe 'Marakech' en worden plots geconfronteerd met twee binnenkomende Delftse
cowboys. Beide partijen blijken gewapend met
messen. De Delvenaren delven het onderspit.
éen en ander bleefbeperkt tot een gewonde, een
winkelruit aan gruzels en een auto zonder ruiten.

tijd erkennen dat het o twerp van het merkwaardig aangelegde viaduct in de Woudseweg
ook minder ingenieus is dan voorzien.

*

* Inmiddels

dik en dun blijvende optimisten de 'Vereniging Agrarisch

Natuur

de lente is op 20 maaÍt ook het eerste
kievitsei gevonden op ons grondgebied- Nee,
dat gaat niet meer naar de koningirq dat ei
krijgt bescherming, waar dan de slimme vos
soms weer misbruik van maakt.
de lentedag veranderde de al schilderachtige

Maardingsekade in de kom tijdelijk tot een
openlucht galerij. Achter de ramen hingen
de schilderstukken van 47 leerlingen van de
Jozefschool. Elke leerling kreeg een part van
Monet's verknipte schilderstuk 'De Tuin van
Giverny' en schilderde rondom dat fragment
een eigen versie van deze wereldberoemde
tuin. Mooi ingelijst en's avonds verlicht
maakte dat een wandeling langs het kaatje nog
aantrekkelijker.

* Niettegenstaande de zachte winter die nu achter ons ligt is iedereen weer blij met het voorjaar. Op 24 mazrï werd in de nieuwe wijk
Gaag een aantal jonge bomen geplant. Dat ge-

- en Landschapsbeheer Midden-

val

de bewoners is een heikel punt geworden.

* Wat die veiligheid betreft: voor de fietspaden
naar het Kerkpoldersportpark is men op 20
april gestart met de aanleg van een uniek en
intelligent verlichtingssysteem. Als de sporter
's avonds op zijn fietsje aankomt ontsteekÍ automatisch de verlichting.

* Een royale gemeente biedt op 4 april feestelijk
haar oude computers aan de basisscholen aan.

*

De gebruikelijke kermis in Schipluide4 juist
vèèr het koninginnedag gebeuren, heeft dit
jaar een plaats gevonden op het parkeeÍterrein
van de nieuwe sportvelden., een eind buiten
de kem. Het wordt al met al nu wel erg rustig
in het dorp.

beurde onder leiding van de burgemeester die
werd bijgestaan door tevoren in de materie
onderlegde leerlingen van de basisschool.

* Dankzij de irr,et van veel rrijwilligers kunnen
300 voetbalfans vanaf 5 april droog de ver-

* Als dan de zomertijd ingaat en de veerpont in
Mdden-Delfland op 1 april weer vaart is het

richtingen van hun idolen op de groene mat
bekritiseren of aanmoedigen. De voetbal heeft
zijn overdekte tribune.

zomerseizoen weer echt gestart. De vrijwillige
schipper van de pont zet u nog altijd over
voor 50 cent (met de fiets 75 cent). Onze officiële instanties besteden meer om iemand over
te zetten. Die komen op dat moment gewoon
27 5.000,- tekort op de begroting vooraleer
de sporters via een brug toegang tot de nieuwe velden hebben. Wanneer de Raad dat bedrag toekent moeten ze bovendien tegelijker-

Í
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hebben enkele door

Delfland' opgericht. De bescherming van natuur en kwaliteit van de open groene deien is
hun doel. Het zal niet meevallen, compromissen leiden steeds tot verdere aÍbrokkeling, de
economie staat voorlopig nog hoog in het
vaandel en de salamipraktijk heeft een lange
adem. Zelfs de landelijke bladen staan stuk
voor stuk bol van wal nu? Zelfs de veiligheid

* Met

* Op

I

Een jubileum. Op april bediende het personeel van de 'Hooiberg' in 't Woudt de fietsers
alweer tien jaar. Een zeer gewaardeerde pleisterplaats voor de toerist, die daarvoor in Schipluiden maar slecht aan zijn trekken komt.

* Bijna het gehele team B&W

had op 20 april
bij het slaan van de eerste paal voor fase trI
Gaag een representatieve taak. Dat deed wethouder Van den Berg. Tegelijkertijd overhandigde daar de burgemeester aan 31 bewoners
van fase II symbolisch hun eerste sleutel en
was wethouder Keijzer in zijn nopjes met een
leerlingen bouwplaats.

*

den kunnen komen aan wie het in feite toebehoort, de Raad zou een vroegere fout kunnen
herstellen en het oude raadhuis terug kunnen
kopen. Hoewel het gebouw 'in hoofden en harten van de Schipluidenaren nog steeds het gemeentehuis is' meent de Raad tenslotte toch dat
naar die stem niet geluisterd moet worden.

Yanaf 27 april wordt monumentaal Schipluiden bewaakt door een officieel aanqestelde
monumentencommissie.

*

Eind april, koningiÍmedag, is het gebruikelijk
verdienstelijke burgers in het zonnetje te zetten.
Het regende deze keer zes lintjes in Schipluiden.
De aubade die dag introduceerde twee nieuwe
feestzangen van eigen bodenr, zowel qua tekst

als melodie. Oranjeballonnen vertelden

{'Dankzij een 3-0 zege op 'Belgiè', de Schiplui
dense derby, weet Den Hoom zich met Schipluiden in de derde klasse te handhaven.

Op 8 mei staÍten weer de Woudtse zomeravondconcerten. Een initiatief dat steeds uit
wijde omgeving aandacht trekt van zowel de
uitvoerders als de toehoorders.

* Nog

in SchipluiVereniWerklieden
Schipluidense
ging, 'Door Eendracht Sterk', kortweg 'DES'
heeft honderd jaar volgemaakt. Een vereniging uit de tijd dal sociale voorzieningen nog
nauwelijks in de kinderschoenen stonden en
een typisch voorbeeld van Schipluidense
saamhorigheid. Een vereniging die, opmerkelijk in deze tijd met al zijn sociale bescherming
een voor Nederland unicum

den. De

nog steeds gewaardeerde hulp kan bieden.

* Een huisvestingsbericht! Op 2l mei schenlÍ de
basisschool 'De Ark' de konijnen van de dierenboerderij een konijnenflat met zes appartementen.

*

IJsbrand Chardon blijft steeds ongenaakbaar
bij het verdedigen van zijn titels vierspanrijden. In Nederland. Op 24 mei liet hij voor
de veertiende maal alle deelnemers aan het
Nederlandse kampioenschap achter zich.

* De tweede helft van mei houdt. naast alle andere
perikelen rond een A-4, rioolwaterzuivering
en Hoomse bouwactiviteiten, nog een ander
dilemma de gemoederen van de burgers bezig.
Het voormalig gemeentehuis zou weer in han-

Op 1 jrmi tekaren onze Burgemeester en de Djkgmaf van Delfland ean ontwikkelingsovereenkomst
voor de bouw voor de AWZ, de a&alwater z,rive

elders

weer dat het hier feest was. De ballon van Thijs
van Winden was met 40 kilometer de verste.
Een verdiend draaginsigne was eerder deze
maand uitgereikt aan de organisten mevr. M.
van der Kooij en de heer T. van Leeuwen
voor veertig jaar orgel spelen in de NH-kerk
van Schipluiden.

*

*

ringsinsta[atie in de I{aÍnascltpolder.

* Tijdens de pauze van een concert in Den
Hoom op 5 juni worden de dirigent J.A.M.
van Beurdeq Koos, de versierselen opgespeld
bij de Orde van Oranje-Nassau. Een erkenning

voor 25 jaar motor zijn van het Schipluidens
muziekleven.

*

Schipluiden blijft kampioenen afleveren in het
Taekwondo: 6 juni, twee Europese kampioenerl te weten Mariska Kerkhof (tweede maal)
en Boris van den Akker.

*

Op 8 juni gaat de bouw van de brug naaÍ de
nieuwe sportvelden van start. Een betrekkelijk
klein karwei waarvan de voltooiing evenwel herirmeringen aan Belgische toestanden oproept.

* Andere soort sporters in de dop. Zestien jonge
schakers van de basisschool 'Het Galjoen'
hebben het diploma I van de Nederlandse
Schaakbond uitgereilt gekregen. Schakers in
de dop: gefeliciteerdl Ze gaan natuurlijk verder met stap

II!

* Het bedrijfsleven is bereid 560 miljoen gulden
te investeren in de aanleg van het restant A-4.
De tijd zal leren dat het nog niet zover is! Wij
vieren intussen op 19 juni de MddenDelflanddag. Een zeer gesla'gde, veelzijdige,
eeÍste zonoveÍgoten manifestatie, waarin de
A-4 als zodanig nog geen wanklank vormt.
Vijfentwintig jaar PAK zet met dit project
zoden aan de dijk Mdden-Delfland leeftl
Zelfs is er een galerie getiteld de 'Horizonten
van Schipluiden' van de Haagse schilder A.
Verduyn de Boers bij 'De Gaech Antiek'
Delft probeert nog wel even roet in het eten
te gooien met de mededeling dat Delft de
Hamaschpolder voor woningbouw opeist.
Minister Peper laat al snel weten dat hij dat
niet ziet zitten.

* De kadeloop is de gebeurtenis die het jaar in

krek eender als degene die in Den Hoorn is
gestationeerd, wat wel eens handig kan zijnDe afsluiting van de zomerfeesïen viel prachtig samen met het Westlands Varend Bloemen

tweeën deelt. Met uitstekend weer vertrekken
de lopers dit jaar vanuit het nieuwe sportparkAbdel Hariz uit Den Haag passeert als eerste
de finishlijn van de 12 km loop.

Corso. Een indrukwekkend schouwspel waarvan tweemaal kon worden genoten-

* Tot het zomernieuws behoort het ontsnappen

* Nog zo'n bijna folkloristisch gebeuren. In augustus blijft de viering van de verjaardag van

van een anderhalve meter lange korenslang uit
een terrarium. De betrekkelijk onschuldige
niet-giftige slang heeft zijn avontuur met de
dood moeten bekopen, het kostte hem de kop.

*

koningin Wilhelnina. Dat gebeurde dit jaar op
14 augustus voor de 71tb maal.

De

plarmen voor het verplaatsen van de
Hoornse sportvelden naar de Kerkpolder vallen daar niet in goede aarde. De Raad heeft er
geen oren naar de plannen te wijzigen.
.

* Mew. C.G. Roeling-Ammerlaan vierde op

21

juli haar honderdste

verjaardag, tot februari
1997 woonde zij in Schipluiden, maar is dan
naar Delft verhuisd.

* De augustusmaand ziet gewoonlijk allerlei
ontspannende bezigheden, weinig geteisterd
door de politiek. De 'Zomerfeesten' zijn zo'n
ludieke inulling. Ze werden tevens benut om
de nieuwe brandweerwagen, de TAS ofivel
Tank Auto Spuit, te demonstreren. Men legde
er 527 .0Q0 gulden voor neer. De wagen is

'

* De Mietlanden kregen dit jaar in augustus ook
een grote schoonmaakbeurt. Dat gebeurde
dankzij de inzet van een groep Europese jongeren, die wijwillig in hun vakantie maatschappelijk nuttig beág willen ájn.

* Na meer dan een jaar misère in de gezondheidszorg kan de kern Schipluiden per 1 september weer rekenen op een dokter. Een maatschap van twee huisartsen wordt, tijdelijk,
ondergebracht in een 'portocabin' aan de Kasteellaan. Voor het postkantoor daarentegen
moet men in de kern Schipluiden voorlopig
naar Den Hoom. De vertrouwde winkel van
familie Krijgsman-de Geus moet vanwege gezondheidsoroblemen de deuren sluiten.

Het Wesílands Varend Bloemen Corso

itr Schipluiden

Foto: mw. A. Zevenhuizen-Koekamp
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* 9.9'99

Een dag waar door velen naar uit is
gezien als trouwdag. Vanaf 12 uur gaat er elk
uur een bruidspaar de trappen van het oude
gemeentehuis in Schipluiden op. Totaal zeven
paren trouwlustigen, een niet eerder geziene
toeloop.

* Monumentendag, I 1 september, kijgt zinvolle
aandacht. In 't Woudt laat wethouder H. Keijzer de restauratie van een druivenmuurtje van
$an gaan.

*

Oktober zag'terde.r nog een manifestatie op
het zandlichaam tegen doortrekken van de
A-4. Verder meldt het gemeentehuis geruststellend dat na testen van de software Schipluiden onbeweesd de komende millenniumwisseling aan kan.

* Vijfentwintig jaar 'Vivace' werd op 6 november met een bijzonder gtoot project luister bijgezet'. "Mtniek in Beeld". Ze brengen 'Le
Roi David' van Honneger ten gehoÍe in de
De1ftse Maria van lessekerk. Dat gebeurt vergezeld met toepasselijke beelden op de achtergrond door middel van digitale projecties.
Daamaast waÍen er achttien schilderwerken
elk 1,5 m hoog, en geihspireerd op hetzelfde
thema, opgehangen, voorbereid door leerlingen van Rina Groot. 'Een uitvoeÍing met een
gouden lijstje' was het commentaar van de pers.

* Na monumentendag schenkt heel Schipluiden
ruimschoots aandacht aan de 'Week van het
Platteland' van 17 tot 24 september. Naast het
bijwonen van in dit raam passende muzikale
uiwoeringen, poëziedeclamatie, fietstochten,
kunstmanifestaties en wandelen is er ook volop gelegenheid kennis te maken met het nog
resterende boerenleven in Mdden-Delfland.
Projectontwikkelaars houden al alle ogen in
het zeil.

*

Koe Lutske 320 kreeg op 12 november van
burgemeester Van Bijsterveldt een krans en
een penning. Lutske produceerde voor haar
baas Bram Poot in 17% jerlr 100.000 liter melk.

*

Minister Brinkhorst heeft het Westlands,
Schipluidens, bedrijf KP Holland verkozen als
winnaar van de Nationale Tuinbouw Ondernemers-prij s.

* Op 2 oltober worden op het oude sportcomplex weer wedstrijden afgewerkt. Net zoals de
jeugd daar nog graag een balletje trapt hebben
daar die dag de Westlandse brandweercorpsen
elkaar gemeten bij hun jaarlijkse regiowedstrijd. De nieuwe TAS hielp niet, Maasland
was de beste. Of het aan het bluswater lag
vertelt de geschiedenis niet, maar de daarop
volgende dagen was er sprake van een zondvloed. De crisisteams moesten weer aantreden.

*

Een sponsorloop op 16 oktober brengt al
wandelend, fietsend of skatend een bedrag op
van/ 1 135,- voor het goede doel.

* De Openbare Basisschool 'Het Galjoen' wordt
vervolgens tijdelijk aan de Oranjelaan een
nieuwe en grotere huisvesting aangeboden. Ze
beschikken nu over vier lokalen voor 101 leerlingen. Het is er in die buurt wel dringen als
de schooluren er op zitten!

*

Zowel de Commissie- als de Raadsvergadering van oktober lokt $ote aantallen Hoornse
sporters naar Schipluiden. De verplaatsing van
de spofielden naar de Kerkpolder maakt grote spanningen los. De spanning is te snijden,
Italiaanse toestanden, er werd zelfs met eieren
gekogeld. Zoals gewooríijk liet de Raad zich
niet omver Draten en bes100t aldus.

* Op 18 november opent 'Stip, Drogisterij Fit
Beter' waarnee de kern Schipluiden op de
vanouds bekende plaats ook weer een
en

postagentschap heeft.

* Als Sinterklaas dan op 20 november hier voet
aan wal zet, weten we dat 1999 en het tweede
millennium er blna opátten.

* Dat millennium wordt in onze gemeente zonder opmerkelijke gebeurtenissen afgesloten.
Vermeldenswaard is dat nog op de laatste dagen van het jaar zestig tuinders in de llamaschpolder hun bedrijven voor totaal 150 miljoen
gulden van de hand deden. Verder was 1999,
niettegenstaande veel regen, gemiddeld een
zonnig en uitzonderlijk warm jaar. September
was zelfs warmer dan ooit gemeten!
Het crisisteam op het gemeentehuis waakte
tijden de jaarwisseling op het gemeentehuis
over 10.813 Schipluidense burgers, 221 meer
dan op l januari 1999. Het crisisteam kon om
1.00 uur inrukken om in huiselijke kring het
champagne- en oliebollenfeest vooÍt te zetten.
15

staatje, naar Abu Dhabi, met haar paard Arabian
Mirage. Normaal gaat Bianca door het leven als

2000

* I januari: de start van het derde millennium.

kraamverzorgster, maar daar ga* ze Àch mel
andere lieftrebbers meten tijdens een 160 km lange endurance rit door de zinderende woestiin.
Dat alles op uitnodiging van een rijke sjeik en
paardenlieftrebber aldaar. Helaas moest ze zich
op het laatste moment terugtÍekken doordat
haar paard zich de enkel vernvichtte en het
paard gaat dan voor. Einde van een sprookje!

We wagen ons maaÍ niet aan voorspellingen,
zelfs niet voor de eerstkomende eeuw. Behalve door een fantasierijk man als Jules Verne
blijken er maar weinig profetieën zelfs maar
op betrekkelijk korte termijn bewaarheid. Wel
zeker is al op I januari dat Schipluiden turbulente tijden tegemoet gaat.

* We houden ons dus bij de feiten van het voor
ons liggende jaar. Muzikaal zet het derde mil-

lennium voor Schipluiden in op 2 januari. Met
een sfeervol gezongen vesper van Rachmaninov in de NH kerk van Schipluiden. .

*

Op 7 januari vertrok de Schipluidense Bianca
Haring, Nederlands kampioene Endurance
paardrijden voor drie weken naar een olie-

* De televisie brengt op 5 januari

een verslag van
een bezoek aan pater Aad Hof*ede in Brazilië.

*

IJsbrand Chardorq ook een paardenliefhebber
en oÍze wereldkampioen vierspanrijden viert
in de eerste week van januari zijn verjaardag.
Hij richt daartoe met negentig andere hongeriger een buffet in waar een gewlde kalkoen
van 35 kilo het middelpunt van vormt.

* Vanaf

januari is de Hoornse peuterspeelzaal "t Harlekijntje' verhuisd naar
de OranjeJaan. Ze zrjn er heel gelukkig
mee. evenals de Mariaschool die de
twee wijgekomen lokalen best kan gebruiken.
10

* Voor de nieuwe golfbaan in Delfland is
15 januari dan een belangrijke dag. Na
15 jaar geboorteweeën wordt dan het
startsein gegeven vooÍ wat ooit een
grote volwassen baan moet worden.
* Gedurende 25 jazr bezorgde Joop Hofstede in het Schipluidens buitengebied
brood! Zijn l0 km lange route was 22
januari feestelijk versierd met spandoekeq ballonnen en slingers.

* De brug over de Gaag naar de nieuwe
sporoelden is gereed, maar blijft voorlopig nog wel even voor zijn oorspronkelijk doel afgesloten. Voorlopig vormt
de brug slechts toegang tot het $/oonhuis van de familie Van Mil, daar hadden de plannenmakers klaarblijkelijk
even overheen gekeken. Of was er toch
iets anders?

*
De gasoliepomp aan de Dorpsstraat in 1963, thans een
rijksmonumení. De pomp werd tot + 1972 gebruih.
l6

Januari harrewart ook alweer in alle
opzichten met de landinrichting van de
gemeente. Er valt slechts één positief
resultaat te melden: na onderhandelingen

is Zuid-Holland de eeÍste provincie die de archeologische monumentenzorg vaste vorm
geeft en wel voor het gebied Delfland. Archeologen wrijven zich in de handen.

* In februari lsijgÍ Schipluiden naast de 21 aI erkende rijksmonumenten er nog 9 bij, d.w.z.
'jonge monumenten, gebouwd tussen 1850 en
1940'. Daartoe behoren ons museum 'Het
Tramstation', de Trambrug , het oude Raadhuis, de gasoliepomp aan de Dorpsstraat en
een altijd over het hoofcl gezien juweel van
een pand: de buitenplaats Hodenpijl. Verder
zijn er dan nog 41 onderwerpen aangedragen
als gemeentelij k monument.

*
*

Valentijnsdag huldigt acht collectanten die
zich 20 en 25 jaar ngezet hebben voor de
'Hartstictrting'. Een fijne geste.
Talloze uitspraken van ministers, kamerleden,
provincies en gemeenten vullen de kranten in
februari over de private financiering van de A4, de Hamaschpolder en Mdden-Delfland.
Onzekerheid over hun toekomst blijft, niettegenstaande een 800 pagina's dik rapport.
Voor de afwachtende bewoners van de tlarnasch-polder een belangrijke grief.

* Op 21 februari heeft Schipluiden al 50 jaar zijn
supermarkÍ. Aanvankelijk heel bescheiden
heeft dit bedrijf nu alle concurrenten achter
zich gelaten. Dit jaar staat supermarlt Haring

laat hetzelfde rapport weten dat er zeer veel
vacatures in het tuinbouwbedrijf zijn.

*

Zaterdag 18 maart, het zaterdagvoetbal is
kampioen. Piet Doorn, de trainer, rijdt zijn elftal áttend op een paardenwagen en getrokken
door twee paarden een rondje door het dorp.

* Ook in maart is er veel

* Twee dames zongen 28 maart vijftig jaar bij
zangvereniging 'Sint Michael'. Vijftig jaar
applaus is nu omgezet in een gouden hanger
Haringdeze dames, mew.
Knijnenburg en mew. W. Koeleman-Hoek.

*

Commotie rond een terrasboot in de vaart
vóór cafe 'Sport'. Het College heeft ermee ingestemd en de vergunning afgegeven. Het
krijgt nu de wind van vooÍ door de Raad en
de kadebewoners, die een nieuwsgierige blik
van de koffiedrinkers liever niet op hun etensbord gericht zien. Mits als seizoensgebonden
experiment gaat dit Horecaproject toch van
start. Schipluiden biedt de dorstige passant op
dit gebied toch heus niet teveel.

*

Milieudefensie heeft met klopboren op 12
asfalt uit het doodlopend stuk A-4
apnl 25
weggehaald en dit gat opgevuld met graszoderl want dat is nu hun grens. Het protest blijft
ondanks alles, ofdankzij alles, steeds nog alert.

* Na enkele weken moderniseren opent Bakker
Holtkamp op 2 maaÍï de aan moderne eisen
aangepast winkel weer. Tijdens de verbouw
wees een 80 meter lange rode loper de weg
naar de tijdelijke noodwiakel in de bakkerij.
Onze wethouder J. Groenewegen neemt op 8
maart de portefeuille toeÍisme over in het
Stadsgewest Haaglanden. Wat er aantrekkelijk
is zal wel de nodige verdediging moeten krijget
De meeste plannen behelzen weinig positiefs
voor toerisme en huize4 hoe aantrekkelijk ool
met wat bomen treld<en we geen toeristen.

* Een conclusie van het Landbouw-Economisch
Instituut luidt dat de tuinder tot de meest innovatieve ondememers gerekend moet worden. Dat staat in een rapport dat 20 maart verscheen. Overigens, in de gemeente Schipluiden

moeten we al zuinig op hen worden. Verder

J.

voor

dus in teken van feest.

*

aandacht voor het ver-

in onze contreien. Het

sluipgeen
kruid tegen geverkeer, waar feitelijk
wassen blijkt en waarvoor Schipluiden ook
met rekeningrijden geen oplossing ziet, is
eenieder een doorn in het oog. Gebleken is dat
tijdens de paddentrek een ware slachting onder de padden door de automobilisten is aangericht. Zeventig procent van de trouwlustigen haalde de oversteek niet. De snelheid is
daarbij niet eens het probleem. Daarvoor beschikt de politie nu over 1l ongevaarlijke,
'laserguns', om bijvoorbeeld de motorlieftrebbers te controleren die de A-4 tussen Delft en
Schipluiden als racecircuit gebruiken en daarbij de nodige decibels geluidsoverlast bezorgen.
keersprobleem

ri

*

De gemeente blijkt een foute raming van de
woningstichting 'St. Willibrordus' zomaar te
belonen door als compensatie bij de verkoop
van 1280 m'grond slechts één hele gulden te
berekenen. Er zijn wat particulieren die er dit
jaar wat meer geld voor neerlegden. Klopt
hier iets niet? Enfin om hun goede wil te tonen
T7

gaat daí eindelijk op 20 april met vuurwerk
de bouw officieel van start voor het dienstencentrum en woningen langs het Schelpenpad.
Of je echt blij moet zijn met deze bouwactiviteiten op deze plaats is niet meer van belang.
Landschappelijk aantrekkelijk en architectonisch timmert Schipluiden mijns irziens weinig
aan de goede weg en niet alleen op deze plaats.

* fuist voor

koninginnedag wordt bij controle
ook in Schipluiden de LegionellabacteÍie opgespoord en wel in het water van 'De Dorpshoeve'. Dat wordt doorspoelen en voorlopig
daar niet douchen!

* Koninginnedag zelf heeR overigens een weinig
geanimeerd karakter in de dorpskernen. Dit
jaar twee lintjes, eerlijk verdeeld over Den
Hoom en Schipluiden. Bijna aansluitend gedenken we dan het eind van onze oorlog, 55
jaar geleden. Een sfeervolle dodenherdenking
voor Schipluiden en Den Hoom samen. Op
bewijdingsdag gevolgd door het overbrengen
van het bevrijdingsluur vanuit Wageningen,
waar destijds de Duitse overgave werd getekend. De trirnclub 'De Hardloper' overbrugde

ciële aanzet moet zijn voor het realiseren van
het ontwerp voor een parochiehuis bij de Sint
Jacobuskerk. De totale opbrengst die dag
voor genoemd doel bedraagt 5 5.000,-, men
kan starten met de bouw. En dat gebeurt
vooÍtvarend, want op 30 mei kan de pastoor
al niet meer dan de laatste paal slaan.

/

*

* De Schipluidense

voetballers zullen Mike de
Blij in hun gelederen moeten gaan missen. Deze aanvaller in ons derde klasse voetbal gaat
hogerop. Hij mag het gaan maken in de
hoofrlklasse bij het Voorburgse 'Tonegido'.

* De Raadsvergadering van mei stemt in met de
ovemame van de Kerkbrug in Hodenpijl van
de Stichting Reinier Post. Ze legt 100.000
gulden neer voor dit monument dat ooit voor
2.000 gulden werd gebouwd. Dezelfde avond
besloot de Raad tot een algemeen verbod op
raamprostitutie.

gezwind de afstand met de vlam in de hand.

* De meest

tegenstrijdige berichten over de rioolwaterzuivering in de Harnaschpolder.
'Schone'beloften aan mensen die al dan niet
het veld moeten ruimen. Met de A-4 vullen de
media ook in mei bijna dagelijks hun kolommen.

*

*

*
l8

Grandioos start op 13 mei Gustav Leonhardt
met het eerste Woudtse zomeravondconcert.
Maar het was niet alleen hij die de luister
bracht. Een bijdragende factor was ook het
prachtig klavecimbel wat hij bespeelde. Een
instrument dat twee weken eerder door de
bouwer C.A. Bom werd overgedragen aan onze klavecinist Albert Moerman en dat daarmee
dan ook in Schipluiden blijft staan. Dit zou
overigens wel eens de laatste serie zomeravondconcerten kunnen zijn.
Technisch directeur A.J. van Dalsum krijgt
zijn koninklijke onderscheiding: Ridder in de
Orde van Oranje-Nassau. Vanuit de kleine
smederij in het Den Hoorn van destijds bouwde hij 'Van Dalsum Tuinbouwproducten' tot
een wereldmarktleider op dit gebied.
Zaterdagavond 20 mei trekken zo'n vijÍhonderd mensen op nÍur een veiling die de finan-

Gelukkig blijft Schipluiden ook cultureel naar
buiten de aandacht op zich vestigen. 'Vivace'
zÁgtr op 25 mei in Rotterdam het 'Te Deum'
van Alphons Diepenbrock. Deze winnende
uitvoering komt later nog in aanmerking voor
een KRO uitzending-

* Op 12 mei bezet IJsbrand Chardon met zijn
viervoeters weer eerste plaatsen. Nu voor
dressuur en de marathon.

* Teleurgesteld over een winter zonder ijs organiseert de ijsclub 'Vlietland' op 17 juni een altematieve Élfstedentocht' voor de jeugd en
dat compleet met 'koek en zopie'. Klunen met
skeelers rond de kem Schipluiden.

*

De Midden-Delflanddag, diezelfcle 17e juni
krijgt steeds meer allure. Geboden werd een
uitgebreid programma vanuit 10 locaties in
onze @g groene oase. Aan die orgalisatoren
zal het niet liggen!

* De laatste week val mei start in de Hoornse
bibliotheek een bijzondere tentoonstelling:
'Kunst en vliegwerk'. Negen beroepskunstenÍnÍs en negen verstandelijk gehandicapten
werklen samen en laten daarvan het resultaat
zien. Een opmerkelijke en interessante expositie.

*

Ook pastoors gaan op 65 jarige leeftijd van
hun AOW genieten. Na 28 jaar, eerst nog als
kapelaarq neemt pastoor De Groot van Den

Hoom in het weekeinde van 24 juni als zodanig afscheid van zijn parochianen.

Een enquête van de ANWB rekent het zelfs
tot de acht mooiste dorpen van Nederland.
Hoe lang nog? Trouwens ook de status van de
gemeente Schipluiden in het Westland komt
meeÍ en meer in een manlstÍoom. AIs versterking kon Schipluiden in ieder geval met Elvira
Mol haar elÍituizendste inwoner begroeten. De
loco-burgemeester J. Groenewegen overhandigde als rymbolisch cadeau aan de boreling
I 1000 centen uit. Een beetje krenterig maar ja
hij is de wethouder die financiën beheert. In
ieder geval, we staan weer iets sterker want
helaas schijnt inwonertal daar een essentiële
rol in te moeten spelen.

* Het is een bijzondere raadsvergadering op 25
juni, De burgemeester is jarig en dat laten de
raadsleden niet zomaar passeren. Onder jube-

lend gezang overhandigt de CDA-voorzitter
een grote bos rozen. Vervolgens wordt dan na
jaren steggelen een nieuw ambtsgebed aanvaard en voteert de Raad bijna een half miljoen gulden voor nog een nieuwe brug over
de Gaag. Nu in Den Hoom met directe aansluiting op de Delftse Reinier de Graafweg.
Destijds altijd afgehouden als alternatief voor
de Hoomse verkeersproblemen.

* Juli start meteen met de 'Kadeloop!. De tweeentwintigste. Een kleine duizend lopers en lopertjes stonden aal de verschillende startblokken. Mchel Maat is dit jaar voor de zesde maal
de snelste van de 528 deelnemers op de 12 km.

+ De Hoornse voetbaljeugd

wint in 't Belgische

Hasselt een intemationaal vierdaags voetbaltoemooi Op 4 juli keren ze huiswaarts met de
'Fair Play Cup'. Het was in die tijd trouwens
al voetbal wat de klok sloeg: Euro 2000. Versierde oranjestraten alom en dat deed de Van
Marrewijkstraat volgens de TV-jury in het hele Westland als beste.

* Nu wil

onze ministeÍ Netelenbos weer helemaal geen cent meer overhebben voor een
verdere aÍbouw van de A-4. Wel zien we in
deze junimaand als bij toverslag pagina's grote artikelen over de idvlle die 't Woudt heet.

*

Zomers Schipluiden houdt zich in augustus
aanvankelijk weer volop bezig met gebruikelijke zonnige ontspanning. Behalve de zomerspelen in Schipluiden is dat in het Hoornse het
open tennistoemooi'HodenPijl'.
Aan belangstelling van de tendssers ontbrak
het niet, integendeel men moest vele liefhebbers zelfs teleurstellen. Ook het varend Westland Bloemencorso ziet men steeds in betekenis toenemen. Het trekt vele kijkers ook van
buiten de Westlandse grenzen. Als gewoonlijk
zet de Oranjevereniging 'Sion' eveneens haar
traditionele beste beentje weer voor. Een bonte stoet mafFosi, vetkuiven en brandweerlieden trok vewaarlijk door de buurtschap.

* Zo

gezapig als de maand augustus startte, zo

tumultueus is het slot. Een liefclesverklaring
van Schipluiden aan Delft, die buitenstaanders
zeer verrast. Wie van de twee nou eigenlijk

De Kerkpolderbrug, de nieuwe toegang tot de sportvelden.

Foto:

D-R. Jonker
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Tijdens de Imeek van het Plattelarul lagen er vele westlanders en andere fraaie boten in de Gaag.
De varenden op de zojuist vertrokken schuit gaan de " Zijde-route " verkennen.

gelukkig is blijft nog een waag. De toezegging naar Delft lijkt voor een leek weinig logisch. Samenwerking zou toch feitelijk anders
moeten kunnen. Enfin, politiek blijft in mijn
ogen een onbetrouwbaar vak. Huizenbouw
voor Delft is hiermee kennelijk weer veilig gesteld en dat is wat daar telt. Voor die grote politiek zou Schipluiden nu eigenlijk ook iets moeten met Maasland, zoals ooit eerder werd geopperd. Toen Schipluiden niet, nu Maasland niet.
+

Het convenant met Delft blijft de gemoederen
voorlopig bezig houden, maar kritiek deert
onze burgemeester niet, de Raad zal eind deze
maand wat dat betreft niet afvallen. En dan
nog, op 11 september gaat ze eÍ weer voor,
herbenoemd voor zes jaar op de bres voor
Schipluiden. Eike werknemer op het gemeentehuis wenst haar geluk en dat vergezeld met
het overhandigen van telkens één bloemetje-

* Onder de wolijke klanken van de harmonie St.
Caecilia wordt op 9 september de brug naar
de sportvelden dan toch officieel in gebruik
genomen. Mewouw Marion Mastenbroek ziet
zich met de inzending van de naam
'Kerkpolderbrug' een mooie damesfiets rijker.
20

En natuurlijk is Schipluiden weer een brug rijker. Twee miJjoen moest er voor worden
neergelegd als toegang tot de sporfvelden. De
perikelen rond het huisje dat de afrit in de weg
stond daarbij maar vergeterL dat is voor de

dooftot.
* De week van het platteland wordt een geheide
promotietraditie voor Schipluiden. Een ludiek
evenement, dit jaar van 15 rot 22 september.
Het biedt een progrzlÍnma dat velen op de
been brengt, zowel bijdragenden als kijkers.
Het voortouw nemen de bestuursleden van
'Arti Delflandiae' dat dit jaar 'water' als thema
koos. De basisscholen zorgden als opening
voor een lange rij zelfgemaakte kunstwerken die het fietspad langs de Gaag aantrekkelijk versierden. Den Hoorn en Schipluiden
ontmoetten elkaar daarbij halverwege bij
Tineke van Gils. Een Gaag waarin als vroeger de Westlanders hun plaats hervonden
hadden en zich ook actiefbewogen.
De ramen van de 'kadezijde' waren weer ingericht als etalage voor nostalgische oude
prentbriefkaarten dankzij mevrourr'r' Van der
Stap, maar ook videopresentaties behoorden tot
het gluurpatroon.

* Bovenmeester IIan van Heteren vierde op 27
september 25 jaar directeur van de Maria-

porten die hier de niet gewilde grote Westlandse conglomeraten nastreven. Schipluiden
heeft zelfs eigen onderzoek doen uitvoeren
naar ons beter passende oplossingen en wel

school in Den Hoom. Er is in die tijd veel veranderd, al was dat alleen maar het leerlingenaantal. Toen 200, nu meer dan 500. Eigenlijk
was de datum augustus maar dan vind je
geen leerlingen op school.

ingesneeuwd raken, maar wel verantwoordelijk blijven voor Mdden-Delfland als recreatiegebied.

I

*

De Tweede Kamer ging inmiddels akkoord
met de aanleg van het laatste stukje A-4, mits!
Het was aanleiding voor de zoveelste protestmeeting op die A-4 en het aanbieden van petities aan die regering.

*

Schipluiden werd in oktober tweemaal opgeschrikt door felle branden. Gelukkig zonder
persoonlijke slachtoffers. Was het eerste fikkie
een schuur, het tweede betrof het oude rechthuis van Sint MaartensÍegt, langs de MaardingeNazÍt. De brandweer moest dit jaar en op
dat moment al meer uitrukken dan ooit.

* Het actieve verenigingsleven, te weten de Toneelvereniging 'VAT 75' eerde 28 oklober
twee trouwe leden. Leden die vanaf de oprichting lid warerg dat wil zeggen 25 jaat. De burgemeester memoreerde dat met een zilveren
insigne en een oorkonde.

* November is daar! Schipluiden moet zich met
hand en tand verdedigen tegen de studierap-

Y

door 'Cap Gemini'. We willen niet

*

Op 1 november geeft de Raad toestemÍning
voor een particuliere begraafplaats op eigen
terrein aan de Tramkade. Dat kan in bijzondere gevallen, mits aan de eisen wordt voldaan.

* Het jeugdorkest keert op 5 november terug uit
Breda met een eerste prijs en promotie naar
de tweede afdeling.

*

Pater G. Hofstede keert op 19 november als
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau terug
nazr zijn mensen in noordoost Brazilië waar
hij graag zijn leven lang blijft werken.

*

De burgemeester slaat op 17 november de
eerste ballen op de GolÍbaan 'Delfland'. Het
geheel moet nog uitgroeien tot een baan van
27 holes, een welhaast onvoorstelbaar beslag
op grond in dit dichtbevolkte stukje land.

* Helaas moet hier gemeld worden dat Usbrand
Chardon niet opnieuw het wereldkampioenschap vierspanrijden in de wacht wist te slepen. Met zijn tweede plaats blijft hij
toch de succesvolste menner.

* Vijftig jaar supermarkÍ t{aring werd

al

eerder dit jaar aangehaald. Op 15 november is het dan feest. Schipluiden
gaf massaal gehoor aan de oproep
voor recepten. Het leverde er niet minder dan 370 op, gerechten die hier min
ofmeer regelmatig aan tafel eer aangedaan worden. Het zijn de recepten van
koks tussen de 9 en de 90 jaar. Dat alles handzaam uitgegeven in het
'Schipluidens receptenboek'. De eerste tweeduizend exemplaren verdwenen als sneeuw voor de zon.

Kerstvakontie 2000.
Voor er kon worden geschaatst moest
er heel wat meeuw worden verwijderd
van de ijsbaan bij de .Holierhoek.
Foto: A. van lVinden
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*

*

*

Een tumrÍtueus 2000 nadert haar eind. Sinterklaas was er weer en op de grens met Delft ging
er binnen enkele maanden tijd een auto ploernp
de Kickert in. Nu is de Karthuizerwatering voorlopig met een vangail bweiligd. Huizenbouw in
I-ook-West zorgde ook nog even voor wat opschudding maar de uitslag daarvan zien we volgend jaar wel. De politie laeeg ook nog wen
een nieuw telefoonnummer (en een nieuwe
pet?). Vast staat wel dat allerlei leges en dergelijke wel met enkele veelvouden van de loonontwikkelingspercentages in het nieuwe jaar verhoogd worden. Goed vooóeeld?

De laatste dag, 31 december. Mewouw J.
Dijkshoorn-Doelman viert haar honderdste
verjaardag. Ze woont nog aan de Noordhoornseweg 19, natuurlijk in Den Hoorn. Wel
heel bijzonder.

* De gemeente telt

dan 11.121 inwoners, 304
meer dan het voorgaande jaar. Niet minder
dan 4ll inwoners verhuisden binnen de gemeente, maar een zeker zo opmerkelijk getal
is dat er 35 huwelijken werden gesloten en dat

er 16 echtscheidingen werden uitgesproken..
Gedeeld op elkaar betekent dat 46%ol Stof om
over na te denken.

Afscheid dus van het millenniumjaar, het
Bachjaar, enz. Een buitengewoon zacht jaar
wat het weer betreft. wat niet verhindert dat
men op Tweede Kerstdag kon schaatsen en
dat er een dag later een flink pak sneeuw een
witte wereld maakÍe.

Overigens, ze zouden bijna vergeten worden,
er waren zeker ook geslaagde huwelijken. 60,
55, en 50 jaar samen. Hieronder volgen ze
over twee jaar, 1999 en 2000. De burgemeester gafsteeds acte de presence.

:""

I Het echtpaar TetteÍoo-van Zeijl van de Woudseweg 144 in Den Hoorn, 50 jaar op 26 januari 1999. ;
:
I Het echtpaar Nooijen-Hagen van de Rijksstraatweg 32, 5o jaat op 22 fehilai 1999.

1999.

i Het echtpaar Boks-Haring, Burg. Musquetiersingel

38, 50 jaar op 24 februari
I Het echtpaar van den Akker- Flick, Lijsterbesstraat 9, 50 jaar op 27 apnl 1999.
X Het echtpaar van der Drift-van Adricherq Oranje-Nassauplein 5, 50 jaar op 25 md
I Het echtpaar Berkhey -Elshout, Prinses Irenelaan 14, 50 jaar op 29 juru
I Het echtpaar van Wietingen-Duchateau, Prinses Iren elaan 42,50 jaar op 6 juli

1999.

1999
1999.
i Het echtpaar van den Berg-Bos, Burg. Musquetiersingel 1,5Ojaarop 26juh1999.
I Het echtpaar Mooij-Vreugdenhil, Oranjelaan 17, 50 jaar op 27 juli 1999 .
!
"
"
"

Het echtpaar Adrichem-Schenkeveld, Keenenburgweg 1, diamant - 60 jaar op 18 augustus 1999.
Het echtpaar van Winden-Roeling, Kaasjeskruid 7, 50 jaar op 9 september

1999.
Het echtpaar Huster-Pieters, Lijsterbesstraat 12, 50 iaar op 17 okÍober 1999.
Het echtpaar Laros-van Leeuweq Prinses Margrietlaan 5, 5Ojaar op 17 oktober 1999.

:
:
:

:
:
:
""

:
:
:

'

Het echtpaar van Steijn-Dijkstra., Willem de Zwijgerlaan 16, 50 jaar op 12 aptrl20o0.
:
- Het echtpaar Kester-Lansbergerq Burg. Van Gentsingel 6, 50 jaar op 12 april 2000.
" Het echtpaar Bergen Henegouwen-Tielemans, Kon. Wilhelminal azn 44, 50 jaar op 17 april 2000. "
" Het echtpaar de Wit-van Holsteijq Kasteellaan 42, op 20 april 2000.
Prinses kenelaan 31, 50 jaar op 31 juni 2000
."1t 0*.

: 1"
l"denri,ilRoelng,
Het echtpaar Bruning-Boorq Kasteellaan l, 50 jaar op 27 september
"

::

I
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Allemaal vanaf deze plaats nog een welgemeend

proficiat.

2000.

:
:

Archeologische kroniek van Schipluiden, 2000
E.J. Bult. Gemeente Delft

Klaas Engelbrechtspolder
In het kader van de tracébegeleiding var een
transportleiding voor drinkwater van het waterbedrijf Europoort werd een sleuf gegraven door
een terp die in het tracé |igt. Het gaat om een
huisterp achter boerderij Overwoudt die in het
kader van het Mdden-Delfland onderzoek is geregistreerd als MD 02-08. Voorafgaand aan de
opgraving werd een hoogtelijnenkaart van de
terp vervaardigd.
De vier meter brede sleuf werd aan de zuidkant
van de terp gegraven. Tijdens het uitgraven rryerden er nauwelijks grondsporen aangetroffen.
Slechts één greppel liep schuin door het onderste vlak in de sleuf
De terp bestond voornamelijk uit \,'uile blauwgrijze geroerde klei. In totaal was er maximaal
90 cm ophoging aangebracht. Hiervan stak
nog slechts 40 cm boven de omgeving uit, de
Íest van de ophoging was als gevolg van het
gewicht in de ondergrond weggezakt. Deze
ondergrond bestond uit een dikke laag Hollandveen, dat was afgedekt door een dunne
laag klei uit de Duinkerke I- transgressiefase.
Op de top van deze klei bevond zich de zoge-

naamde Woudlaag, een donker blauwgrijze
sterk humusrijke kleilaag. Deze laag ging midden onder de terp lateraal over in een pakket
van a.fivisselend klei- en veenlaagjes. Klaarblijkelijk was het terplichaam dik genoeg om
oxidatie te verminderen. Bovendien was door
het gewicht van het terplichaam de Woudlaag
hier verder naar beneden gedrukt waardoor de
laag hier onder de grondwaterspiegel was blijven liggen. Deze waarneming geeft belang-

rijke informatie over het karakter van de
Woudlaag. Het lijkt erop dat het de minerale
overblijfselen zTjn van een oorspronkelijke
veenlaag waaÍvan door oidatie de plantenresten vergaan zijn.
Uit het aangetroffen aardewerk in de ophoging
blijkt dat het begin van de terp uit het midden
van de twaalfde eeuw dateert.

Kerk 't Woudt

Tijdens restauratiewerkzaamheden aan de Nederlandse Hervormde Kerk in 't Woudt kon een
deel van de fundering ter hoogte van de ingang
in de zuidmuur van de kerk worden onderzocht.
De fundering van de kerk bestaat uit moppen
van 29 x 15 x 7 cm. Een globale datering voor
dit steenformaat is omstreeks 1300. Op 50 cm
boven het huidige maaiveld gaat deze muur over
in een steenformaat van 18 x 9 x 4 cm. Voor de
beide 80 cm brede steunberen die de ingang begrcnzeÍ\ werd onder het maaiveld een fundering
aangetroffen van bakstenen met het formaat 19
x 10 x 4 cm (ongeveer 1500)" Deze fundering
ligt in een U-vorm waarvan de binnenzijde van
de beide uiteinden met een dilletatievoeg op de
binnenkanten van de beide steunberen aansluiten. De breedte van de muur bedraagS. 42 cm.
Klaarblijkelijk heeft er in de 16" eeuw een uitwendige ingangsportaal tegen de zuidmuur van
de kerk aangestaan.
De onderkant van dit portaal is gefundeerd op
de woudlaag, die hier op 80 cm diepte ligt. Deze
blauwgrijze humeuze Heilaag is de top van de
Duinkerke I- klei en was het oude oppervlak uit
het begin van de bewoning. De ophogingslaag
van 80 cm dikte bevatte onderin puin van baksteen en daktegels, bovenin kwamen leifragmenten voor. Klaarblijkelijk was het dak van de kerk
oorspronkelijk met daktegels bedekt en pas later
met leisteen.

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur

en

Wetenschappen heeft de gemeente Schipluiden een
vergunning verle€nd tot het doen van opgÍavmgen
op haar grondgebied. Bovendien is het Museum
Het Tramstation officieel aangernerkt als depot van
de bodemvondsten. De persoon die met de pralitische uitvoering van het een en ander wor& belast is
Epko J. Buh, voor velen een bekende. Hij tÍee& in
het vervolg dus ook op als gemeenteardreoloog van
Schipluiden. Vanaf heden veÍzorgt hij in ons jaarverslag ook de archeologische rubriek.

J.W. Moerman

De zwaluwe zalle temet trugkomme
Over het Schipluidens van ongeveer 1960
H.P. Tetteroo
Taal verandert sneller dan menigeen denlct. Kort na 1960 is er onder enkele inwoners van het dorp Schipluiden een kleine dialectenquête gehouden. Heel veel van wat de onderzoekers toen nog
konden optekenen, is inmiddels teloorgegaar/verdwenen.

In

1925 begon de Gentse professor Blancquaert
aan een reusachtige ondememing. Hij wilde een
beschrijving gaan geven van zo ongeveer alle di-

alecten in het Nederlandse taalgebied (waarmee
hier bedoeld wordt: Nederland en Vlaanderen).
Aanvankelijk was zijn opzet een klankatlas te
makerq in mindere mate daamaast een morfologische atlas (morfologie is woordbouw) en in
nog mindere mate een syntactische atlas
(syntaxis is zinsbouw) en een woordatlas. In
1982 was het karwei geklaard (door anderen:
Blancquaert was inmiddels overleden) en zag de
atlas van het laatste gebied het licht.

In dit verband verscheen in 1968 de Dialeftratlas
van Zuid-Holland en Utrecht'. Daaruit heb ik de
gegevens geput voor het nu volgende stuk.

De onderzoekers die aan de Dialektatlas werkteq gingen als volgt te werk. Zij gingen de boer
op en lieten 'echte' inboorlingen een groot aantal
(zo'n 135) in elk dorp steeds dezelfcle zinnetjes
uitspreken. Zodoende kreeg men heel veel vergelijkingsmateriaal.
Om een zo reëel mogelijk beeld van het dialect
te krijgen koos men vooral voor zinnetjes, en
minder voor losse woorden. En het moesten
ook uit het leven gegrepen uitingen zijq dus
boekentaal moest vermeden worden..
Het dialect werd opgetekend in een schrift dat
de uitspraak zo dicht mogelijk benaderde, het
zogeheten fonetische schrift. Wie dit onder ogen
krijgt, moet zich wel inspanning getroosten!
Verder woegen de onderzoekers de proefpersonen bij dertig woorden welk woord zij daarvoor
in hun dialect gebruiken en ze verzamelden nog
een .rantal andere gegevens.
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Niet elk dorp of elk gehucht kon op deze manier
aan bod komen. Zo werd er geen enquête gehouden in Den Hoorn, 't Woudt, Delfgauw,
Nootdorp, Maasland en Kwintsheul. Maar wel
in Wateringeq 's-Gravenzande, Monster, De
Lier, Maassluis, Delft en Pijnacker.
En ook het dorp Schipluiden kwam aan de
beurt. Dat was kort na 1960.
Eerst wat meer algemene resultaten. In het dialect heet het dorp: Schipluij en de inwoners:
Schipluiers. Hun bijnaam: Schiplappers. Het
aantal inwoners was volgens de volkstelling in
1960: 6.033. Over de taaltoestand merkt men
op: Er zijn misschien kleine lokale verschillen,
maar zegslieden weten geen nadere aanduiding
te geven. Landbouw en nog iets wachtvaart.'

Zegslieden
Deze zegslieden worden als volgt beschreven:

1.

Westermarq Jan Pieter; 70 jaaÍ; rustend timmerÍnan-aannemeÍ, oud-directeur gemeentewerken, geboren te Schipluiden; vader en
moeder van Barendrechtl spreekt dialekties-beschaafd;

2.

Eikelenboom - Van den Windt, Jannetje; 50
jaar; huisvrouw; geboren te Schipluiden; vader van Schipluiden, moeder van Maasland;
spreekt S chipluidens;

3.

Oudijn, Pieter; 30 jaaÍ; elektricien; geboren
te Schipluiden; vader van Klaaswaal, moeder van Schipluiden; steeds hier gewoond;
spreelt S chipluidens;

4.

Bij de opneming waren mede actief betrokken: vijf kinderen van zegswouw 2, in de
leeflijd van 12 tot 21 jazr.

Vooral dit laatste is opmerkelijk, omdat het laat
zien hoe levend het dialect toen nog was, ook
onder de jongere generaties.

We vinden in de Schipluidense zinnen een
aantal kenmerken die we bii meer dialecten
kunnen horen:
de dubbele ontkenning:

Hij komt nooit

geen

minuut te laat, waar het Algemeen Nederlands (het AN) heeft: T{ij komt nooit een minuut te laat.'

*

meer sterke werkwoorden (meer dan in het
AN). De stamtijden van 'kruien' (met een
kruiwagen vervoeren) zijn: kruie krooi ge'
krooie waar het AN heeft: 'kruien kruide ge-

kruid:

*

Dan geef ik nu een aantal Al'{-zinnen met daaÍachter de S chipluidense versie:
1. Vastenavond

Dan nu verder over de onderzoek$esultaten.

*

Zinnen en woorden

het werkwoord 'hebben' dat vaker als hulpwerkwoord van de voltooide tijd wordt gebrui}c: De zoon van de koning hep soldaat
geweest; in het AN is dat: De zoon van de
koning is ook soldaat geweest.'

Opmerkelijk is verder het grote aantal zogeheten svarabhakti-vocalen:

karrewei, mellek, mellekboer, helleft, sterre\
merreke, erreges, wurrem' bescherreme.
Iedere lezer zal hier zonder moeite de AN-vormen bij kunnen bedenken.
Verder komen we wat voorbeelden tegen van
'kusttaal' oftewel 'Ingveoons'. Dit is een heel oude taal, uit ongeveer 500 na Christus, waaruit
later zowel het Fries als het Engels is ontstaan.
Deze gemeenschappellke basis verklaart meteen
de verwantschap tussen deze twee talen. Vooral
langs de Nederlandse en Maamse kust zijn nog
restanten van deze oeroude taal te vindeÍL vandaar ook de naam. De voorbeelden: elder (uier
van een koe); dit woord komt ook in een flink
deel van Engeland nog voor. En verder: pet
voor'koelput' (een waterput in een boerderij
waarin de melk werd koelgehouden). Interessant
is dat ook 'regenput' (met een 'u' dus) voorkomt
wat erop wijst dat zowel dit woord als het verschijnsel veel minder oud is dan'pet'.

veel

wordt

niet

meergevierd

Vastenaved wordt
nieveul meer
gehouwe.

2. Ik ben blij dat ik niet met Ikben blij da'k
met hen meegegaan ben. nie me hullie
(of: hunnie)
meegegaan ben.
3. Wie heeft het
Die daar

gedaan? Wie heppet (of

aankomt.

heitet) gedaan?
Die daar ankomt.

4. Onze metselaar is zo vet Onze messelaar
als... (zelfaan te lullen) isso vet as
bagger/isso vet
azzen slak.
5. De zvraluwen

weldra

zullen

terugkomen.

6. Daar is een barst
die

kan.

in

De zwaluwe zalle
temet tmgkomme.

D'r zit 'n

in
die kan/ Die kan
benst

is qeborste.

Ons ouwe huis is
afgebrand/
ofgebrand.

7. Ons oude huis is
afgebrand.

bont
en blauw geslagen.

8. Ze hebben hem

Ze hebbenem
bont en blau
geslage/gesloege.

En ten slotte een aantal losse woorden en daarna het Schipluidense woord, ingedeeld naar
woordsoort:

* zelfstandige naamwoorden:
parrrenkoek koekebak
de dooier
't door
boomgaard bogaard

hersens
mus
Íat

harses
mos

worn
schouder

wulTem
schouwer/schoer
(dit laatste woord wordt als

tenen

verouderd aangeduid)
tene/teeê
(dit laatste is ouderwets).

rot
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Over 'tenen' kun je nog opmerken dat het enkel- Opmerkingen
voud oorspronkelijk 'tee' was, met als meervoud 1. Omwille van de leesbaarheid heb ik het foneteeë (net als 'zee' dat 'zeeën heeft) en ook
tische schrift zoals de onderzoekers dat hebmeervoud 'teen'; maar 'teen' werd niet meer
ben gebruilrt, vervangen door het 'gewone'.
het
meervoud ervaren en zo ontstond
Daarmee gingen, onvermijdelijk, een aanta.l uitmeervoud
spraaknuances verloren. Een voorbeeld van de
Schipluidense streektaal in fonetisch schÍift is
*
weergegeven in het hieronder afgebeelde fragment van de dialektatlas van Van Oyen'

als
als
stapel-

'tenen'.

bijwoorden:
ommers
immers
ginds/ginder gunter
erreges
ergens

ï

werkwoorden:
waaÍschuwen

dacht

2. Dit artikel is een bewerking van een tekst die
eerder veÍscheen onder de titel T{et Schipluidens van ongeveer 1960'' Deze tekst is opge-

waarschouwe ï:ï1"ï.trJtr-#trïï:ïftit"il::
docht

vers, Delft 2000. ISBN 90-75095-75-9.

Literafuur
'Dialektatlas van Zuid-Holland en [ftrecht' door L.
val Oyen m.m.v. Prof. dr. E. Blancquaert en Chr. J.
van der Voet. De Sikkel N.V., Antwerpen 1968.

1. oztla krpa an spa.rDar zi.n bma za bal
2. ma vnat rzcla bluma ga,n gita
3. te.gauo.rdaX spma zo cle..naX me maJinas

ll

hier i's bedoekl allenig ll

4. sp o $ an zu3..rT koraoe-t
5. aptot sl4l be..gaza beslume$ bro'ut
6. da trmarmcn hep asplnrter m 7e vqer
7. da sXrper Lkta zar $en of
8. mdi febrik rs nrks ta 4in
n. O,r- * me'it
10. kostale'm (oJ eerd.er de naam) - yi.r bi.r ll
pmt mtlok rteroudercl - b;e' ktp (: I li'ter)

am

Fragment van blz. 131 van de dialektatlas van Van Oyen.
Vertaling van zin 1 t/m 5:
I . Azde kippe een sperwer zieq benne ze balg.
2. Me wiend izde bloeme gaan giete.
3. Tegewoordig spinne ze allenig me mesienes.
4. Spitte is een zwaar karrewei.
5. Optat schip kregeze beschimmeld brood.
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De bunkers van Schipluiden
N.P. Bakker
Op het grondgebied van de gemeente Schipluiden bevinden zich nog enkele
bunkertjes uit de Tweede Wereldoorlog, gebouwd voor de bezetter. Twee
van deze bunkers - met een interessante geschiedenis - worden hier beschreven.
De ene ligt in de Klaas Engelbrechtspolder, achter de RK begraafplaats, de
andere ligt langs de Zijde, bij de Oostlaan.
De bunker in de Klaas Engelbrechtspolder
Vanaf de RK begraa$laats achter de voormalige
kerk in Hodenpijl is deze bunker goed te zien
(aÍb. l). In deze bunker bevond zich een radiozender, waarschijnlijk voor het storen van de
boordradio's van Engelse vliegtuigen. De bunker staat achter de eerste boerderij ten zuiden
van de genoemde begraafplaats (hier woonde
destijds de fam. Smits). Hier stonden ook de
zendmasteÍ\ de betonnen fundering is nog te
zien. In het weiland achter de boerderij stond
een houten barak voor huisvesting van de bemanning. Verder waren er twee schuilbunkers.
De ene stond vlak bij de zendmast, de andere
stond 50 tot 100 meter vanafde weg, achter het

AJb.

huidige motorgemaal. Deze schuilbunkers zijn
inmiddels verdwenen, evenals de betonnen plaat
waar de aggregat op stond (voor de stroomvoorzienig van de zender). Het zendcomplex is
gebouwd in de eerste maanden van de bezetting.
De groep bestond uit 'Tunkers" (zendoperators) en 12 man bewakings- en onderhoudspersoneel, allen dienstplichtige militaÍen
tussen de leeftijd van 2o en 25 jaar waar overigens geen fanatieke nazi's tussen zaten. Warm
eten deden ze in het dorp, bij café De Vergulde
Valk. Nog jaren na de oorlog kwam één van de
groep hier op visite.
Het was lastig om er achter te komen welk legeronderdeel de zender bediende. Gelukkig kon

8

I. De bunker in de Klaas Engelbrechtspolder, gezien vanaf de RK begraafplaots.
Huidige situatie.

Foto N.P. Bakker, Schipluiden.
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Afb. 2. De brondende barak achter de boerderij van Smits te Hodenpijl,
gezien vanaf de Il'oudseweg, 5 september 1944.
Foto C.L.F. Tefteroo, SchiPluiden.
een dochter van de Íestauranthouder - door de
bovengenoemde bezoekjes aan De Vergulde
Valk - ách nog de kleur van de "kaagspiegels"
(kraagemblemen) herinneren. zwart en bruin. De
kleur bruin kwam alleen voor bij de Luftwaffe
en wel bij de "Funkers". De kleur zwart is voor
onderhoud en bewaking (ofvoor pontonniers).
Het einde van het zenderpark kwam op 5 september 1944 (Dolle Dinsdag). Door geruchten
van aankomende geallieerde troepen werden de
zendmasten opgeblazen, de houten barak in
brand gestoken (afb. 2) en de zendinstallatie
vernield. De troep trok zich terug naar Friesland
en Groningen waaÍ ze in mei 1945 gevangen
werden qenomen.

De bunker langs de Zijde bij de Oostlaan
In deze bunker (aÍb. 3) bevond zich een 2 cm
luchtdoelkanon. De bunker is in de oorlog aangevallen door Engelse jagers. In 1960 kwamen
er bij grondwerkzaamheden nog vliegtuigmunitie en telefoonkabels tevoorschijn.
Afbeelding 4 toont een kaartje, in 1945 gemaakt
door verzetsmensen, met de ligging van deze
bunker. Ook de bovengenoemde telefoonleiding
is op dit kaartje ingetekend.
De Oostlaarq een zijweg van de Oostbuurtseweg, is niet aangegeven. Deze weg is pas in
1964 aangelegd.
De kaart toont nog een tweede stelling, aan de
andere kant van de Zijde. Het is niet bekend wat

dit voorstelt.
28

Aft-

3. De bunker langs de Zijde bij de Oortlaan. Huidige situatie'
Foto N.P. Bakker, SchiPluiden.
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Afb. 4. Locatie vqn de bunker bij de Zijde. Kaart gemaah door verzetsmensett'
Archief Hi*. Ver. Oud-Schipluiden'
1945. Ca. I :2 verkleind.
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KoÉe beschrijving van de bezienswaardigheden
langs de "Zijde-route"
H.Brik
Het onderstaande artikel is tijdens de "Iffeek van het Platteland" (15 ím 22 september 2000) gebruikt als informatiefolder
bij een vaartocht over de Zijde, via de Groeneveldsewatering en
de Zweth langs'De Zeven Gaten". Onderweg werd de Groeneveldse molen bezichtigd. De tocht trok veel belangstelling en is
zeker een herhaling waard.
De Zijde
Vanaf het staÍpunt vaÍen we richting Maardingervaart. Brj de molen gaan we rechtsaf, onder
de Korpershoeksebrug, de Zijde op. Het eerste,
kaarsrechte deel van de Zijde is gegraven, het
bochtige deel, net na de nieuwe brug, is een oude arm van de Lee.

De Groeneveldschewatering
Even na de tuinbouwbedrijven aan de Van Wijklaan komt de Groeneveldsche- of Monsterwatering uit in de Zr1de. We gaan hier rechtsaf en
volgen de Groeneveldsewatering (gegraven
rond 1200). Na de Hoge Heul, de brug over de
Woudseweg, en de fietsbrug zien we rechts de
Woudse Polder, links ligt de Groeneveldse
Polder.

Direct rechts ligt een achtkantig woonhuis, opgetrokken op de fundering van de Oude Woudse molen- Deze molen, ook wel Hoge Heul mo1en genoemd, is geslooPt in 1924.
De Groeneveldse molen ligt + 400 m. verder,
aan de linkerkant.
De Groeneveldse molen
Op de plaats van de huidige molen is omstreeks
1450 een houten wipmolen gebouwd om de
Groeneveldse Polder droog te houden. In 1719
is deze molen door blikseminslag getroffen en
geheel verbrand. Snel daama werd er een nieuwe ronde stenen watermolen gebouwd met een
rieten kap.
Het slagrad van deze in de jaren 1985 1987
fraai serestaureerde molen kan sinds 1982

-

Detail van de topografische

kaart,

blqd 378, 1999.
Enke le mar konte obj e cten :

I. Plaats van de verdwenen Oude
'll'oudse Molen.
2. De Groeneveldse molen.
3. Boerderij Groeneveld-

4. Plaats van de voormalige "I'age
Woning".
5. Boerderij Zwethburg.
6. "De Zeven Gaten" met boerderij
HofzichtVaarroute (onder voorbehoud) : Vanaf
de Zijde (rechtsonder) noordwadrls de
Grunnevedscle lítatering op. Bezoek aatt
de Groeneveldse molen. Bij de Zweth
westwaarts tot aan De Zeven Gaten.

Langs de Zweth
Aangekomen

bi

de Zweth gzun we westwaarts,

de 'leilingroute" - loopt
hier wel erg dicht langs deze ooit zo rustige pollinksaf De N222

-

der.

Bijna 500 m. verder ligt links een boerderij. Op
deze plaats stond destijds een 17de eeuwse
boerderij, genaamd 'De Lage Woning". Deze
boerderij is ooit gebruikt als schuilkerk, voor
bijeenkomsten van rooms-katholieken. Ver van
de schout en zijn rakkers kon men hier de verboden godsdienst blijven belijden.
Een kilometer verder komen we bij de Zeven Ga-

De Groeneveldsche l ateing met rechts de locatie van
de Atde Woudse molen, linl<s de Groenevelfue molen..

ook elektrisch worden aangedreven. Wegens de
komst van de tuinbouw in de Groeneveldse Polder is - ter verhoging van de pompcapaciteit
reeds in 1958 vlak naast de molen een dieselgemaal gebouwd.

-

Boerderij Groeneveld
Ca. 500 m. verder ligt links, in de Groeneveldse

ten (áe verder), de overblijfselen van de waterpartijen van twee voormalige buitenplaatsen, de
Zwethburg en Hofricht. De Zwethburg is nu een

partycentrum. Iets verder lag Hofzicht. Het
kreeg deze naam omdat men vanuit deze woning een schitterend uitzicht had op de stadhouderlijke hof te Honselersdijk. Alleen het tuinmanshuis, de huidige woning Hofzicht is bewaard gebleven. Deze is overigens vanaf de
Zweth meÍ àchtbaar.
We bevinden ons hier in de uiterste noordwesthoek van de gemeente Schipluiden.

Polder, boerderij Groeneveld, een herbouw van
de in 1979 verbrande eeuwenoude boerenwoning. Op deze historische plek stond het tussen
1250 en 1260 gebouwde kasteeltje Groeneveld.
De eerste bewoner van deze ridderhofstede was
Arent van Wassenaar. Hij en zijn nazaten noemden zich in het vervolg heer of vrouwe var
Groeneveld. Het kasteel is in 1420 verwoest en
niet meer opgebouwd.
De oorspronkelijke boerderij bezat een opvallend grote opkamer. Deze werd door de eigenaars, de heren of wouwen val Groeneveld, gebruikt als zomerverblijf. Eén van de bewoners
was Anna Weytsen, wouwe van Brantwijk en
Gybeland. Zij was de weduwe van Reinier van
Oldenbamevelt, heer van Groeneveld, die na
een aalslag op prins Maurits was onthoofd.
Stalpaert van der Wiele, de eerste pastoor van
Delft, was daar een graag geáene gast.

De Groeneve klse molen
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De Zeven Gaten
Dit gebied is een stuk buiten (dijks) land tussen de Kromme Zweth en de Zwethweg. Door
de aanleg van de Noordlierdijk werd dit land
van de noordelijke Lee-arm afgesloten. Aanvoer van nieuw slib was hierdoor niet meer
mogelijk. Dit gebied bleef daarom moerassig.
De Kromme Zweth is een niet verland overblijfsel van de noordelijke Lee-arm. Het buitenland van de Zweth wordt bij de eerste
boerderij vanaf de Noordlierweg doorsneden
door zeven, vrij brede sloten (gaten in de
volksmond). Langs enkele sloten staan wilgen
en elzen. Uit een verkoopakte van 1565 blijkt
dat dit gebied al in die tijd was begroeid met
rij shout.

Zowel de flora als fauna ájn door de aanwezigheid van veel water, bomen en onbespoten land,
waarop ook geen kunstmest wordt gebruik, rijk
vertegenwoordigd. Talrijke \vater- en weidevogels bevolken de Zeven Gaten en de onmiddellijke omgeving van de woning Hofzicht.
Het land rond Hofzicht en de Zeven Gaten is de
laatste, afivisselende, groene oase in een gebied
vol oprukkend glas, ontsierende hoogspanningsmasten en rust verstorende verkeerswegen. Laten we zuinig zijn op dit unieke landschap.
Bronnen:
- J.W. Moerman, 'Nieuws uit het verleden", p. 43,
1981.

- J.W. Moerman, "Monumenten
Merkwaardigheden", p. 29, 1988.
H.

Brik

en Historische

Historische Vêreniging OuóSchipluiden,

De Hoornse houtzaagmolen "Het Fortuyn"
en zijn eigenaars (1730 - í846)
J. Harn
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De bouw van "Eet FoÉuyn"
In het begin van het jaar 1730 overleed op de
Woudseweg in Den Hoorn Jan van der Meer.
Zijn weduwe verkocht kort daarna hun elzentuintje aan Jan Breuq een houthandelaar. Zij
moest nu het verplichte bezoek aan de schout
van Hof van Delft gaan afleggen om aangifte te
doen van deze verkoop.
In één van de grote Giftboecken van Hof van
Delft noteerde de schout op 22 februari van het
ja.:,r 1730 het volgende op folio 92:

Cornelia Jansdr. Delfgauw, weduwe
van Jan Janszn. van der Meer, geeft
gifte ingevolge van opdracht op huyden gedaan aan Jan Jansm. Breur de
Jonge van een elzentulntje groot 100
Roe orwrij hoflandt belefi ren suyden
amt de lloutse wegh.
De weduwe bewoonde met haar zoon Jacob het
eerste huisje op de rij van enkele huizen aan het begin van de Woudseweg op Den Hoorn.

I{aar zoon Dirk woonde in een boerenwoning (een
bouwhuis zoals men dat in die jaren noemde) aan
het begin van de Djkshoomseweg op Den Hoorn.
Dirck Janszn. van der Meer heeft in 1738 zijn
erftleel van het elzentuintje van zijn vader verkocht aan Breur. Dit werd opgetekend in het

Register van betaling van de landgiften (oude
benaming Giftboeck) over de wije en onwije
hoflanden van Hof van Delft (Inv. nr. 93, over
dejaren 1683 - 1759)- Schout Juliaan van Groenewegen noteerde toen op 8 januari 1738 het
volgende:

Dirck Janszn. van der Meer

Voordijkshoorn.

Opdragt op huyden gedaen.
De nieuwe eigenaar Jan Breur liet de elzenbomen
omzagen en de wortelstronken verwijderen.
Nabij de brug over de Lookwatering liet hij nu
op de Woudseweg een houtzaagmolen bouwen.
Het werd een bovenkruier, die zijn kap kon
draaien op de goede windrichting. Op een tweetal oude prenten staat deze Hoomse molen afgebeeld. Het was een stellingmolen.
Jan Breur de Jonge gaf de nieuwe molen de
naam "Het Fortuyn".
Het werd een feestelijke dag toen in het jaar 1730
de molenwieken van "Het Fortuyn", versierd
met slingers van kleine vlaggetjes, hun eerste
rondies draaiden.

Een prent van Den Hoorn uit de achttiende eemu, getekend naar heí westen,
met onder andere de houtzaagmolen "Het Forturn".
G.A. Den Haag
34

geeJt

gifte aan Jqn Janszn. Breur de Jonge
van een seecker elsethuyntje waarvan 't overige gedeelte cun Jan Breur
toebehoorde in het Hoefslagh von

Den Hoorn in 1824, volgens de kadasterkaart van Hof van Delft, secÍie B.

Links de zaagmolen (perceel 289) meí loodsen en insteekhaventie-

Het was oen mooie molen, een achtkantige bovenkruier met riet gedekl. De molenkap met de
wieken kon men met de verticale staart en het
grote wiel op de stelling laten kruien op de
wind. Kruien was het draaien op de goede windrichting.

Den Eoorn brandt
Toen "Het Fortuyn" al 25 laar vele stammen tot
planken had gezaagd, is deze mooie molen ontsnapt aan een ramp, een vemietigende grote
brand, die het kleine hart van het dorpje Den
Hoorn geheel verwoestte.
Op zondagmiddag 5 september van 't jaar 1756
brandden drie hooibergen en een zevental huizen
en bedrijven tot aan de grond toe af Maar de
houtzaagmolen "Het Fortul'n", de grote houtloodsen en het nabij gelegen woonhuis van Jan
Breur konden gespaard blijven. De westenwind
had de juiste richting gehad en men had grote natte
zeilen op het molendak en het woonhuis van Breur
gebruikt om de vonkenregen te bedwingen.
Volgens "Het Nederlandsche Jaarboek" van
1756 was de brand ontstaan door hooibroei in
een hooiberg. Er kon niet veel van de inboedel
gered worden. Men kon in het Jaarboek nog lezen, dat ... "Velen der bewoners naer de kerk of
elders henen wmen" . Bovendien beschikten de

Hoomse inwoners alleen over brandladders en
leren brandemmers. Een brandspuit was er niet,
ook niet in het naburige dorp Schipluiden.
Tijdens het herstel en de opbouw van de nieuwe
kern bleef de Hoornse molen van Jan Janszn
Breur de Jonge zijn rondjes draaien en hoorde je
de grote zagen hun werk doen. Maar dan wel
als er wind was.

Ilout voor

een begrafenis
jaren
na
de brand kwam 'TIet Forhryn' weer
Drie
in het nieuws. In februari 1759 was Breur in Delft
aanwezig bij een aanbesteding van een grote houtleverantie, bestemd voor het stadsbestuur van
Delft.
Te Den Haag was toen overleden prinses Ama
van Hannover, sinds 1751 weduwe van stadhouder Willem IV. Zij was de oudste dochter van
de koning van Engeland. De grote deftige begrafenisstoet van het paleis te Den Haag naar de
Nieuwe Kerk op de Markt te Delft moest door
de verwachting van veel volk langs de Delftse
grachten voor de veiligheid en goede orde goed
georganiseerd worden.
In de stad vanaf de Haagpoort langs de oostzijde van het Noordeinde en daama langs de westziide van de Oude Delft moesten houten hekken
35

Den Hoorn in 1712.

Frqgment vqn

de lasrt

van

Kruikius.

Links (-'-+) het elzentuintje
("rijstuin") van Jan van der
Meer.
De naatn van de nabij gelegen
brtg over het water "de I'@k",
de "Rijstuinheul", is hieraan
ontleend
aangebracht worden op de walkant voor afzet-

ting langs de grachten. Daarna op de Korte
Breestraat, op de KoornmarkÍ (westzijde) over
de Touwbrug en de Teemsbrug en op de MarkÍ
naar de Nieuwe Kerk een houten plarkier van
16 voet breed (t 4,80 m).
Al dat hout werd op 9 februari 1759 angebracht en gegund aan de Hoomse houthandelaar
Jan Breur- En al deze benodigde planken en palen
ter bweiliging van de begrafenisstoet van prinses
Anna van llarmover werden gezaagd door de
windhoutzaagmolen 'TIet Fortuyn' op Den Hoom.
Een huwelijk
Op 30 mei 1774 versierde men de wieken van
molen "Het Forfu1,n" weer met slingers van kleine vlaggetjes. De oude Jan Breur maakte nog
het huwelijksfeest mee van ztjrl zoon Comelis
met Adriana Maria Ruysc[ geb. 21 februari
1754, een dochter van de welgestelde dominee
van 't Woudt.
Kort daam4 op 19 juli 1774 leende de jonge
(2O jaar) echtgenote de aanzienlijke som van
13.000,- vaa haar vader Meynardus Ruysct4
de dominee van 't Woudt.

/

Het Fortuyn verkocht
Op 14 maart 1775 was de oude Jan Breur aanwezig bij de Delftse notaris Johannes Amoldus
Prijn. Ook aanweàg was zijn zoon Comelis en
zijn schoondochter Adriana Maria Ruysctl
"egtelieden", wonende aan Den HoorÍL en twee
getuigen.

Aan zijn zoon Cornelis, insgelijks koopman in
hout, en aan diens echtgenote Adriana Ruysch
werd verkocht, volgens de kooPakte:
De zoagmolen 'IIet Fortuyn" met het huis
en erf, de twee loodsen met alle gereedschappen en zeven schuiten van diverse
soorten en grootte.
Ook werd verkocht een koetshuys en erf,
nog een wagenschuur met het paardenstalletje op de hoek van de Diikshoomsewe8.

Nog werd verkocht de houten wagenschuur aan de westzijde van t Ambacht
Hodenpijl..
In deze rchuur ml Jan Breur twee wdgens
en een slede mogen bergen zoals het tot he'
den is geschied.

Nog werd verkacht het stukje land ge-

Voor de molenaar Comelis Breur van de zaag-

naomd Graswinkel.

molen "Het Fortuyn" was het van groot belang,
dat die aanvoer via de singelgracht vanaf de
Rotterdamsche Poort aan de westzijde van de
stad kon doorgaan. Maar omdat deze oude vestinggracht buiten de muren in 28 jaren niet meer
was uitgediept (!) was het bij een lage water-

Alles sanen voor 15.000 Cuolusguldens
vdtt twintig stuyvers het stuk

Voorts mag Cornelis Breur het Jagthuys
gebruiken, dat gelegen is aan de Noord'
hoornseweg bij de woning vm Jan Breur,
zolang het jagt in het jachthuis ligÍ.

stand daar onbevaarbaar.

Groot ongemak en een belemmering voor

Na voorlezing werd nog geschreven en getekend:

Áldus gedam ende gepasseert binnen de
stad Delft ter presentie van Jacob Molmbroek en Jolsrmes Antonhu Schietbaon als

getuigen

houthandel voor het hout dat naar de Hoornse
houtzaagrnolan gebracht moest worden. De singelgrachten waren onbevaarbaar geworden voor
vlotten en houtschuiten.
Letterlijk schreven beide verzoekers in de augustusmaand van het jaar 7778:

"hetgeen allendeele is strekkende tot
groot ongemak en belemmering in owe
houthdÍtdel, weshalve wij ons de vrijheid
neemen zigh te kperen tot U Mele Groot
Achtbare ootmoedig verzoekende, dat U
Ed Gr. Achtbare heí genoemde verÍwct'
ter tot een cotpenabele diepte te laten

w.g.

Jmt Breur
Comelis Breur
J. Molenbroek
Adriana M. Ruysch
J.A. Schietbaan

Notaris J.A. Prijn

In de zomer van hetzelftle laar 7775 heeft

de

brengen."
de

jonge eigenaar van de houtzaagrnolen "Het Fortuyn" met zijn lrouw Adriana een rit naar Den
Haag gemaakt. Dat was op 22 augustus 1775.
Ze waren dus een jaar getrouwd. Het doel van
dit ritje was het bezoek aan een Haagse notaris.
Ze wildan namelijk hun testament laten opmaken.
Deze notaris was Johannes Comelis van Brakel.
Hij werd aangeduid als. notaris publieq geadmitteert bíj den Edele Hove van Hollqnd en residerende in 3 Gravenhage.
De tekst van dit testament is aanwezig in de notarisboeken vaÍl het Gemeente Archief te Den
Ifuag en voor iedere geitreresseerde te raadplegen.

Een nieuw testament
Het was alweer negen jaar gelede4 dat Cornelis
Breur, de houthandelaar en eigenaar van de
houtzaagmolen "Het Fortuyn", met zijn vrouw
een bezoek brachten aan een Haagse notaris.
Deze keer werd notaris Cornelis Roodbeen
bezocht.
Ze waren getrouwd in gemeenschap van goederen. Het nieuwe testament van 1784 bevatte diverse wijzigingen en aanvullingen op hun testament van 1775.
Nu schreef notaris Roodbeen o.a. op aanwijzing
van Cornelis en Adriana:

Augustus 1778. "E,en dringend verzoek'
In dit schrijven 1ltt" afdeling, inv. Nr. 45rV van
de periode 17'l'1-1785) verzochten Andries Mattheus op de Houttulmen alhier en Comelis Breur
op Den Hoom, beiden kooplieden in hout, dringend om een normale aanvoer van boomstammen van Rotterdam via de Schie te waarborgen.
Dit verzoekschrift was gericht, in de schrijfstijl
in die jaren:

.... te noemen en Íe stellen tot Zijn Enige
en Algeheele Erfgername Ziin voornoemde Huysvrouw Mejuffrorw Adriana Mmia
Ruysch."
"

Dit testament, aanweÀg in het notarieel archief
van de Archiefdienst van Den llaag, bevat o.a.
deze bepaling:

"Bij een overlijden van zijn wouw moet

Aan de Edele Groot Achtbare Heeren

dan vermaalet worden aan hqar vier zus-

Burgemeesteren der Stad Delft.

ters met nomen

Elisabath Il ilhe Imina, Johonna Jacoba,Anthonia EIi sobeth Theodora,
en Moria Laurentia,
Alle hser klederen, linnen, wollen,

juwelen, goud, zilver en verdere
klijnoden, niets uitgesondert. "
Toen de houthandel zich nog steeds uitbreidde
en de wieken van "Het Fortuyn" (bij een gunstige wind) al draaiende hun zaagwerk deden,
kwam er bij het stadsbestuur van Delft op 26
apnl 1794 een verzoek binnen, gedaan door drie
houthandelaars (G.A. Delft, lste afd. Inv. Nr.
45Y, 1786-1794):
"Am de Eilele Groot Achtbare Heeren Bwgemeesteren en Regeerders der snd Deffi".
Hierbij geven rereníelijk te kennen:
Willem Wijnandts, wonende aan de
Zwethheul in Overschie, Michael Hortog
en Contelis Breur, beiden wonende buiten
de stad Delfl, allen houthandelaars, doí
zij ter verdere uitbreiding van hun houthandel voornemens àjn een stukje grond
gelegen tussen de Rotterdmnsche Rtjwegh
en de Schie buiten de RotÍerdamsche
Poort der snd Delft tot een houtwerf te
inrichten en tendien einde gaame een
sleephelling willen maken schuyts afloopende tot in de Schie ....... enz, enz-"

De buitenplaats "Stilgenoegen"
Ondertussen was Cornelis Breur een zeer welgestelde heer geworden. Het oude huis, dat
zijn vader nabij de molen had laten bouwen,
had hij verlaten. Op de Delftweg (nu Hoornseweg genoemd), op de hoek van de Tanthofkade, liet hij een buitenplaats bouwen genaamd
"Stilgenoegen". Achter dit grote huis werd een
siertuin aangelegd met een theekoepel aan de
zuidzijde.
Na de brand van de huizen en bedrijven in 1756
was de familie Breur in Den Hoorn in het bezit
gekomen van de platgebrande percelen aan het
begin van de Woudseweg en op de Hoomsewal.
Comelis Breur werd toen de eiqenaar van de
nieuw gebouwde huizen aldaar.

L- van Ollefen had in die jaren het boek "De Nederlandsche Stad- en Dorpbeschrijver" geschreven, dat in 1794 in Amsterdam werd uitgegeven. In het hoofrlstuk "Hof van Delft" noemde
hij Comelis Breur in Den Hoom als eigenaar
van de "Saagmolen met een allerfraaist huis".

In januari 1795 (toen Franse troepen Holland
binnentrokken) onwing Comelis Breur een rekening van de Delftse thesaurier (G.A. Delft,
Thesauriersrekeningen inv. nr. 678 folio 27
verso).

Op de hoek van de Taníhofkade en de Hoornseweg (---+)

stond de

buitenplaats
ís in

"Stilgenoegen". Deze
1847 afgebroken.

Deel vqn de ladasterkaart
van Hof van Delft, + 1830.

Cornelis Breur, de Hoornse houthandelaar en eigenaar van de houtzaagmolen "Het Fortuyn",
had namelijk toesteÍnÍning en goedkeuring verkregen van het Delftse stadsbestuur om in de
stadsveste, de singelgracht buiten de murerl tussen de Haagpoort en de Oospoort, staÍnÍnen te
leggen. De rekening bedroeg 10 gulden en 10
stuivers.
De tweede rekening bedroeg zes guldeq jaarlijks door hem te betalen aan de pachter van het
visrecht in dit water. En dit voor de schade aan
de visserij, die hij (Comelis Breur) door het leggen van balken aldaar veroorzaakte.

Maar in het volgende jaar schreef de schoolmeester van 't Woudt in het Grafregister Nr. 5:
Begraven op 8 aug. 1796 Comelis
Breur, houthandelaar en eigenaar van
de Saagmolen Het Fortu)m in Den
Hoorn.
In t graf nr. 5, in I koor, en Yoor I
uur klokluiden I gld. I0 st.

Na 22 jaar met hem gehuwd geweest te zijÍt,
bleef de in het zwaÍt geKede 42-iaige weduwe

alleen achter

in de

mooie

buitenplaats
maar alleeq want ze had

"stilgenoegen". Rijl
geen kinderen.
Maar zij bleef niet lang alleeq want twee jaar
daama trouwde de molenbeátster met een 33jarige oud-kapitein van het Staatse leger, Hendrik Buys. Deze had al rroeg zijn militaire loopbaan moeten beëindigen (invaliditeit?). Hij had
namelijk een jaarlijkse uitkering van staatswege
van í 800,- gekregen.

Getrouwd in 't Woudt
Op 26 ínaaíï 1798 reden er vele mooie koetsen
naar het kerkje van het kleinste dorp van Holland- 't Woudt. Na het luiden van de eeuwenoude klok werd daar onder grote belangstelling want het was haar geboortedorp - het huwelijk
van dit paar kerkelijk ingezegend.
Zonder twijfel moet het een mooie trouwpartï
geweest àjn, o.a. door de aanwezigheid van hoge cavalerieofficieren met hun rijke galauniformen. De oudste zusteÍ van de bruidegom
was namelijk getrouwd met de Weledelgestrenge Heer Willem Mahie, luitenant-kolonel bij de

cavalerie in Utrecht en de andere zwager van
Hendrik Buys was de Weledelgestrenge Heer
Johannes Christiaan Jansorq die ÍitmeesteÍ was
bij de cavalerie in Breda.
Zeven en dertig jaren heeft dit echtpaar samen in
Den Hoom gewoond op de rustige mooie bui
tenplaats "stilgenoegen". Samen hebben ze het
bedrijf de houtzagerij "Het Fortuyn" geleid door
de moeilijke jaren die daama kwamen.
Politiek en economisch gezien was het leven
toen niet zo rustig en genoeglijk.
Door onze "vriendschap" met Frankrijk tijdens
de Bataafse Republiek (1795 - 1806) waren we
permanent in oorlog geraakt met Engeland. We
verloren daardoor bijna al onze koloniën en de
handel leed enorme schade.

De oud-officier Hendrik Buys was als medeeigenaar van'T{et Fortuyn" verbonden met het
molenbedrijf en de houthandel. Hij kocht o.a. op
15 mei 1802 de achtkante houtzaagrnolen met
het daaraan getiÍ!Ínerte en annex huis op het
bolwerk nabij de Haagpoort voor 7 .ooo,- (40
+ 80e Penning 2* ufd. N.. 227, fol. 78 vs).

Í

Nadat Lodewijk Napoleon als koning van het
Koninkrijk Holland slechts vier jaren (1806 1810) geregeerd had, werd Nederlard in het jaar
1810 geheel ingelijfd bij Frankrijk. We werden
een Franse provincie onder keizer Napoleon.

In de jaren 1810 - 1813 moesten de kleine kranten in twee talen worden afgedrukt. Het waÍen
ingrijpende maatregelen in slechts enkele jaren.
Terwijl de zaagmolen rustig en ongestoord al
meer dan tachtig jaren zijn wieken had laten
draaien aan de Woudseweg, vond er een merkwaardige verandering plaats in het leven van de
moleneigenaar.

Burgemeester van 't Woudt

Het oude ambacht (heerlijkheid) Hof van
Delft werd opgeheven. Het oostelijke deel
werd verdeeld onder de "gemeenten" Vrijenban
en Pijnacker. Het westelijk deel - het Woudse
deel en Den Hoom - bleef zelfstandig onder de
Woudt met als maire
naam Commune
Hendrik Buys. Behalve
heer
de
(burgemeester)
de zorgen over het molenbedrijf was hij als burgemeesteÍ ook nog ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de gemeente 't Woudt.

't
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De Hoorrne brug in 1833. Achter de brug de herberg "De Roslam"
en daarachter de buitenplants " Stilgenoegen ".
G.A. Den Haas

Na het vertrek van de Franse troepen en

de

komst van de Prins van Oranje, de nieuwe koning Willem I, werd de gemeente Hof van Delft
(inclusief 't lVoudt) weer hersteld en kwam er
een nieuwe burgemeester.
Hendrik Buys wijdde zich weer aan de houthandel en de zorgen voor "Het Forhtyn" en de andere oude paltrokhoutzaagmolen "De Hoop" in
Den Hoorn, aan de weg naar Schipluiden. Deze
oude molen was al eerder in het bezit van de familie Breur gekomen.
Langzamerhand gingen de jaren tellen en wenste
het echtpaar Buys een rustiger leven als rentenier op de mooie buitenplaats "Stilgenoegen"
met de fraai aangelegde siertuin daarachter.
Adriana Maria Ruysch was 66 jaar geworden toen
ze plannen maakten om de molens te verkopen.
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Eet Fortuyn verkocht
op tle +& juli 1820 werd te Delft voor notaris
Jacobus Vemee de verkoopakte gepasseerd.
Verkocht werd:

'Een achtkante Wíndhoutzaagmolen genaamd heÍ Fortuyt met twee houtlootsen
en timmerschuur benevens een heerenhuizinge doarbij. Ook nog vier htechtsv)oon'
huizen en erven. Mede de werf, waarop
alles síaat. Alles staande en gelegen langs
de Iloudsche weg op Den Hoorn nabij de
stad Delft onder de gemeenïe Hof van
Delf s'trekkenden voor v(m de weg rnordwasfis op toÍ de sl@t. Ziinde de molen gedeigneerd nr. 76, het huis nr. 77 m de
l*ngtswoningen nrb 78 en 79."

Koper was Willem van Westrheene te 'sGravenhage. Ook de houtzaagrnolen "De Hoop"
werd verkocht. In de oude kadasterboeken werd
toen Willem van Westrheene als zaagmolenaar
op "Het Fortuyn' te Den Hoorn genoemd.

In "Stilgenoegen", het grote huis op de hoek van
de Tanthofl<adg verliepen de jaren heel rustig.
Kort na haar 81tt" verjaardag stierf Adriana MaÍia
Ruysch op 5 maart 1835. Ze werd begraven in het
nieuwe familiegraf op de toen aangelegde begraaÊ
plaats aan de westzijde van het Kalverbos buiten
de Haagpoort te Delft. Begraven in de kerk was

toen vertoden. Slechts twee jaren daama overleed
in 'stilgenoegerf' op 9 augustus 1837 ook de heer
Buys. I{j werd eveneens in Delft begraven.

In de Delftsche Courant van 15 mei 1846 verscheen een bericht, een aankondiging, van de
verkoop van tvr'ee Hoomse houtzaagmolens,
"Het Foffuyn" en "De Hoop", en tevens van de
buitenplaats " Stilgenoegen".

In het archief van

Jacobus Vernee, notaris te

Delft (aanwezig in de Archiefdienst te Delft)
lezen we nu:

2fÍ*

mei 1846 verrcheen voor mii den Weledelen heer lï/illem vmt
Westrheene, houtzaagmoletnnr en handelam in houtwmen, wonende in Den Hoorn in
de gemeente HoJ van Delft, dewelke verklaart openbaar te willen verkopen:
'Op heden den

Nommer I: Een kapitale hechte sterlee en welgesitueerde qchtkante windhoutzaagmolen
genaamd TIet Forhryn" met twee betimmerde houtloodsen, alles met genoegzaqm wdter
doorsneden en omgeven, benevens een daarbij staand hecht en sterk woonhuis en vier
knechtsvoningen, strekkende van de weg noordwaarts op tot de sloot separcrende deze
percelen van de tuin van Ary Aryszoon Kleyweg.
Op een tcadastraten perceelsgewijzen legger van gem. Hof van Delft onder sectie B
groot 13 roeden 20 ellen
nr. 283 wdtering
groot 98 ellen
nr. 284 huis en erf
groot 3I ellen
nr.285 huis
groot 32 ellen
nr.286 huis
groot I roede 60 ellen
nr. 287 huis en erf
groot 9 roeden 94 ellen
erf
loots
en
nr. 288
13 roeden 70 ellen
nr. 289 zaagmolenloots en erf

tezamen
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roeden

5 ellen

(in m2 dus 4005 m2)
Nommer 2: Een kapitate hechte sterke en insgeliiks goed gelegen windh<tutzaagmolen,
zijnde een zoogenaarnde paltsrok 'De Hoop "; staande en gelegen aan de Manssluische
trekvaart bij Den Hoom, etc, etc.
Nommer 3: Een zeer aanzientiik, ruim en sedelt weinige jaren nagenoeg geheel nietw
geborwd huis en em4 heíwelk net betimmerd en modern ingerigt is en von vele services
is voorzien, die tot een fatsoenlijke woning behooren, hebbende het huis diverse behutgen en gestucadoorde boven en benedenksmers en vertrekken, een goede keuken, ruime
en &ooge kelder, domestiekenkamers, beschoten kleerzolder, goede turfzolders en meer.

4l

werken in het molenbedrijf van Willem Op het molenterrein van de Kadastrale Legger,
van Westrheene nog zes arbeiders en twee kin- inv. nr. 815 (1832-1875) op blad artikel 407,
deren (volgens de staat van Fabrieken en Be- wordt de amotie (de sloop) vermeld in 1864.
drijverL G.A. Delft).
De herirmering aan 'TIet Forhryn' vervaagde bï de
Kopers werden voor de drie nummers samen, inwoners van het kleine dorp Den Hoorn en vervoor Í 15.000,-, Hermanus Hartogh Heys, dween langzamerhand geheel, totdat de schrijhoutzaagmolenaar en houtkoper mitsgaders ver van dit artikel de windhoutzaagmolen "Het
lid van de Edelachtbare Raad der stad Delft FoÍtuyn" ontdelÍe in de archieven van Hof van
wonende aldaar en Johan Willem van der Delft en het archief van de stad Delft.
Schooren, houtzaagmolenaar en houtkoopman
te Veur. Ieder koper voor de helft, maar in sep- Samenvattend leverde ons graaÊ en speurwerk de

In
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tember 1846 werd Van der Schooren al door
Hartogh Heys uitgekocht.

H.

volgende eigernars van deze molen op:

In de periode 1846 bleek eigenaar Herman Hartogh Heys heel nieuwe plannen voor de molen
"Het Fortuyn" en het molenerf te hebben. De
zaagmolen werd stilgelegd!
In 1847 werd het molenbedrijf "Het Fortuyn"
niet meer vermeld in de Officiêle Staat van Fabrieken en Bedrijven. Na 117 jaren ijverig draaien en zasen kwam het einde van deze molen.

Jan Breur Janszn. de
Comelis Breur en

Jonge

Ruysch
Ruysch

Adriana M.
weduwe A.M.
H. Buys en A.M. Ruysch
Willem van Westrheene
Herman Hartogh

Heys

7730

'
'

1775

7796
7796 - 7798
1798 - 1820
1820 - I 846
1846
77'15

Ztln er historische gronden voor een gemeente Midden-Delfland?
Oude banden tussen Maasland en Schipluiden
J.W. Moerman

Inleiding
Midden in de Randstad tussen Delft, Schiedam,
Vlaardingen, Maassluis en de lassen vqn het
Westtand ligt Midden-Delfland, een nog relatief
open weidegebied vmt raim 6500 hectare. De
meeste grond valt onder de gemeenten Maastmd en Schipluiden. De zorg voor de ontwikkeling van het gebied wordt door deze gemeenten
vunaf 1977 gedeeld met de Reconstrucliecom'
missie van Midden-Delfland. Over enkele jaren
is de afgesproken herinrichting gereed en eindigt de bijzondere stdtus vdn het gebied- Zoals
bekend wil de gemeeníe Schipluiden graag een
samenvoeging met de gemeente Maasland om
gezamenlijk als hoeder op te treden van het culnurlandschap van Midden-Delfland. Kan een
dergelijke fusie op objectief historische gronden worden verdedigd?

Oudste inwoners
een groot aantal opgÍavingen is geblekerl
dat in de IJzertijd en de Romeinse tijd al volop
in Midden-Delfland werd gewoond. We spreken
dan over de eerste boeren van dit gebied. In een
overwegend nog onontgonnen landschap probeerden deze mensen met veeteelt, akkerbouw
en jacht te overleven. Vooral in het zuidelijke

IJit

deel van Mdden-Delfland zijn op het

veen

woonplaatsen aangetroffen uit de Late Uzertijd.
Deze bewoners ljn in de eeuw voor onze iazrtelling als gevolg van overstromingen uit dit gebied vertrokken. In de Romeinse tijd (de eerste
eeuwen van onze jaartelling) woonden er op de
kleigrond in het noordeltjke en westelijke deel
van Midden-Delfland een flink aantal Cananefatenfamilies. Toen de Romeinen zich in de derde
eeuw terugtrokken uit West-Nederland, is ook
deze bevolking verdwenen. Gedurende eeuwen
is er daarna geen sprake meer van reguliere bewoning in Midden-Delfl and.
Pas in de elfde eeuw zijn er op grote schaal weer
allerlei menselijke activiteiten in het gebied waar te
nemen In zo'n twee eeuwen }reeg MddenDelfland voor een groot gedeelte de structuuÍ

die het tot heden heeft behouden. De wildernis,
die vooral uit moerasbos bestond, werd platgebrand, gekapt en omgezet in cultuurland. De
woud- en veennamen in het gebied herimteren
nog aan het oorspronkelijke landschap. Vanaf
de twaalfde eeuw krtramen er regelmatige verkavelingen, werden er ontwateringskanalen en sloten gegÍaven en werden er wegen en dijken aangelegd. De nieuwe bewoners waren wederom
boeren maar ze hoefden minder zelfuoorzienend
te zijn als hun voorgangers. Op strategische
punten ontstonden in de dertiende eeuw in en
om Midden-Delfland woonkemerl waar nijver-

heids- en marktvooráeningen werden gereali
seerd voor het omringende platteland. Ook kwamen hier al woeg religieuze centra. Tenslotte
vond vanaf de veertiende eeuw de poldervorming in dit gebied plaats. Door de toenemende
inldinking van de bodem werd het steeds meer
noodzakelijk om het areaal in kleinere eenheden
te verdelen ten einde de waterbeheersing beter
te regelen. De komst van windwatermolens past
in dit kader. De eerste windwatermolen van
Zuid-Holland werd omstreeks 1411 in Schipluiden gebouwdl
Oerparochie Maasland
Ongetwijfeld is Maasland de oudste woonkem
van Mdden-Delfland. Het dorp ontstond uit een
koningshoeve, die naar schatting een oppervlakte had van 1500 morgen (ruin 1275 hectare).
Graaf Dirk II had dit gebied eerst in leerl maar
kreeg het in 985 in eigendom van de Duitse kei
zer Otto III. De graaf had in het centrum van
zijn landerijen een versterlÍe burcht, een ronde
ringwalburcht. Deze burcht, die onder meer uit
een aarden wal bestond en omringd was door
een gracht, lag op de plaats waar nu in Maasland de oude kerk staat. Een deel van de ronding is in de kern van het dorp nog te herkennen. De grafelijke hoeve grensde aan het terrein
van de burcht. Zeer waarschijnlijk behoorde
hierbij ook een kapel. De oerparochie Maasland
omvatte lange tijd het gehele gebied tussen
43

KaarÍje meí de grenzen vmt de oerparochies in het Maasmondgebied, volgens C. Hoek.

Maardingen en Naaldwijk en vanaf de Maas tot
voorbij Delft. Schipluiden en De Lier vielen oorspronkelijk dus zowel onder het wereldlijke als
het geestelijke gezag van Maaslald.
Voor één gebied gold echter een uitzondering,
namelijk St. MaartensÍecht. Dit betrof een
strook grond tussen de Gaag in de dorpskern
van Schipluiden en de Delf (de latere Schie). De
oppervlakte hiervan bedroeg ruim 146 morgen
(ruim 724 hectare). Dit is een tiende deel van de
grootte van de grafelijke hoeve Maasland. Vrijwel zeker hebben we hier te maken met een
woege schenking van de graaf aan de St. MaaÍtenskerk in Utrecht. Het was lroeger gebruikelijk, dat landsheren een tiende van hun bezit
overdroegen aan een geestelijke instelling. Op
het meest westelijke punt van St. MaaÍtensrecht
werd in het begin van de vijftiende eeuw het
kasteel Keenenburg gebouwd.

Dochterkerken in De Lier en Schipluiden
Vermoedekjk is het grondgebied van Delft omstreeks het midden van de dertiende eeuw afgesplitst van de oerparochie Maasland. Hier was
inmiddels, eveneens vanuit een grafelijke hof,
een stedehjke gemeenschap en een zelfstandige
kerk ontstaan. h 1277 bhil<t de nieuwe parochie
't Woudt een stevige band te hebben met
Bartholomeus van der Made, de zaakwaarnemer van de graaf in Delft.
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Door de voortschrijdende ontginningen groeide
ook elders in het uitgestrekte gebied van de
parochie Maasland de bevolking. Steeds meer
gelovigen vonden het bezwaarlijk om op geÍegelde tijden de kerk van Maasland te bezoeken.
Wegen ontbraken veelal nog; kaden en kerkpaden waren in de winter vaak onbegaanbaar. In
de opkomende dorpen De Lier en Schipluiden
ontstond behoefte aan eigen kerken.
ln 1241 schonk graaf Willem II de kerk van
Maasland aan de Duitsche Orde. Dit is een ridderorde die zich onder andere heeft onderschei
den trjdens de kruistochten naar het Heilige
Land. Kort hierna, in 1245, kregen de Lierenairs van Otto, bisschop van Utrecht, het
recht om een eigen kapel met doopvont en begraafplaats te stichten. Dit betekende dat de kapel mocht uitgroeien tot een zelfstandige parochiekerk. Alleen het patronaatsrecht, het recht
om een pastooÍ te benoemen, bleef bij de
Duitsche Orde berusten.
Niet lang daama kwam er ean vergelijkbaar verzoek uit Schipluiden. Ook hier wilden de bewoneÍs gÍaag over een eigen kerk beschikken. In
1294 blijkt er een zelfstandige parochie Schipluiden te bestaan. De benoeming van de pastoor
was ook hier voorbehouden aan de Duitsche
Orde. De kerken van De Lier en Schipluiden
kunnen als dochterkerken van Maasland
worden beschouwd. De band met de Duitsche

Orde wordt prachtig ge lustreerd in de naamgeving van de drie kerken. De moederkerk in
Maasland heeft als patroonheilige Maria Magdalena, die symbool staat voor de ziekenverzorging, een belangrijke taak van de Duitsche Orde.
De Lier kreeg als patÍoonheilige St. Joris, het
ridderlijke element van de Orde. De kerk van
Schipluiden werd verbonden met de aartsengel
St. MichaëI, die weer het priesterlijke element
van de Orde vertegenwoordigt. Tot de Reformatie werden regelmatig priesterbroeders van
de Duitsche Orde in de kerken van De Lier en
Schipluiden benoemd of priesÍers die met goedkeuring van de Duitsche Orde deze kerken bedienden.
In 1614 werd het benoemingsrecht (inmiddels
van de predikanten) van de kerken in Maasland
en Schipluiden door de Duitsche Orde overgedragen aan Jacob van Egmond, heer van Keenenburg en ambachtsheer van beide dorpen.

Otto van Egmond, heer van Maasland

en

Schipluiden
In 1557 pachtte Aelbrecht van der Loo van koning
Filips II, de erfopvolger van de graven van Holland, het schout-, klerk- (secretaris) en bodeambt van Maasland. Het ambacht Maasiand,

Portret van Otto van Egmond, heer van Keenenburg, ca. 1555. StichÍing SIot Zuylen.

waaronder vanouds ook Schipluiden viel, was in
die tijd dus nog steeds bezit van de Grafelijkheid
van Holland. Tot de privileges van de graaf behoorden de visserijrechten van de Vlaardingervaart. In de veertiende eeuw verhuurde hij dit
recht voor tweehonderd snoeken perjaar. Delft,
Rijswijk en Schipluiden hebben er altijd belang
bij gehad, dat de graaf zijn zeggenschap in dit
gebied behield. Warureer de dorpen in particuliere handen zouden komen, zou de wije doorvaart
van 's-Gravenhage naar de Maas wel eens in gevaar kunnen komen.
In 1570 maakte Aelbrecht van der Loo om onbekende redenen het dorp Schipluiden los van
het ambacht Maasland. Van der Loo, die in
1577 stied heeft deze scheiding vermoedelijk
geheel op eigen gezag ondernomen, waarbij hij
verzuimde de hoge autoriteit daarvan in kennis
te stellen. Zonder op die separatie acht te slaarl
verkochten de Staten van Holland op 30 november 1583 het schout-, klerk- en bode-ambt van
Maasland als een onversterflijk erfleen aan Otto
van Egmond, heer van Keenenburg en St. Maartensrecht. Omdat de inkomsten uit de verpande
goederen voor de Grafelijkheid erg gering waren, leek de verkoop van deze bezittingen verantwoord. Voor Otto van Egmond, die als Statenlid dicht bij het wur zat, was het aantrekkelijk om de bestuursmacht in handen te krijgen
van het grootste ambacht van Delfland (zo'n
4000 hectare). Maasland (met Schipluiden)
grensde aan zijn kasteel, bovendien was de ligglng aan de Maas erg strategisch.
Door deze aankoop verhoogde Otto van Egmond ájn prestige in en buiten de regio. Als
heer van Keenenburg en St. Maartensrecht bezat
hij nu ook de bevoegdheid om een schout, secretaris en bode in Maasland aan te stellen.
Hierdoor oefende hij in dit ambacht de lage en
dagelijkse jurisdictie uit en betrok hij de inkomsten daaruit. De lage jurisdictie omvatte de civiele en de kleine boetstraffelijke zaken. Naast
de rechtspraak maakÍe de ambachtsheer ook
keuren (lokale wetten). Om het een en ander te
financieren mocht hij belasting heffen op het geschatte vermogen van de bewoners ofop de huizen en boerderijen in het ambacht" Vermoedelijk
bleefhet schoutambacht van Maasland en Schipluiden na 1570 nog enige decennia in één persoon verenigd. Pas in 1ó03 wordt voor het eerst
gesproken over een eigen schout van Schipluiden45

De hooJdburcht van het lcasteel Keenenburg, R Roghman, ca- 1646-

Op de grafrerk van Otto van Egrnond in het
koor van de N.H. kerk van Schipluiden staan
onder andere zijn titels: '?.idder, Heer tot Kenenburcll Maeslant en Schipluy''. Maasland en
Schipluiden worden dus apart vermeld. Otto van
Egrnond stierf op 9 oktober 1586 en werd opgevolgd door zijn oudste zoon Jacob van Egmond.
Net zoals zijn vader was hij namens de Ridderschap van Holland gedeputeerde in de Staten
van Holland. In de periode 1587-1609 vertegenwoordigde hij de Staten van Holland talloze malen in de Staten-Generaal. Vele keren trad hij op
als voorzitter (president) van de StatenGeneraal. Vaak wisselden Jacob van Egmond en
de landsadvocaat lohan van Oldenbamevelt elkaar in deze functie af. IJit alles blijkt dat beide
heren goed op elkaar waren ingespeeld. Ze ontmoetten elkaar ook regelmatig als hoogheemraad van DelÍland.

Maassluis wordt zelfstandig
Jacob van Egmond was er diíect verantwoordelijk voor, dat op 1 januari 1612 Maassluis werd
gescheiden van Maasland. Vanaf het eind van de
zestiende eeuw waren er vanuit Maassluis pogingen ondernomen om van Maasland los te komen. Maassluis had met zijn snel uitbreidende
vissersbevolking nogal wat strijdige belangen
met de voornamelijk van landbouw en veeteelt
levende inwoners val Maasland. Een belangrijke
grief van de Maassluizers was, dat ze een be46

trekkelijke grote afstand van het ambachtsbestuur waren verwijderd. Jacob van Egnond had
als ambachtsheer begrip voor de klachten van de
inwoners van het vissersdorp. De stad Delft
steunde Maasland in de strijd inzake de rechtsgeldigheid van de beslissing van Jacob van Egmond. De Staten van Holland bevestigden echter op 16 mei 1614 officieel de scheiding. De
akle werd ondertekend door Johan van Oldenbarnevelt. Maassluis lreeg hiermee een eigen
bestuur, dat onder meer uit een schout en zeven
schepenen bestond. De benoeming van deze
functionaris geschiedde door de ambachtsheer.
Jacob van Egrnond was nu dus heer van Keenenburg, Schipluiden, Maasland en Maassluis.
Zijn familiewapen werd, met een kleine toevoeging, het wapen van het ambacht Maassluis.
De Keenenburg als centrum van de macht
Iacob van Egrnond stierf kinderloos op 15 juli
werd opgevolgd door zijn neef Otto
1618.
van Zevender, die op zijn beurt heer van Keenenburg Schipluideq Maasland en Maassluis
werd. Hij stierf in 1627, waama zijn zoon Jacob
Frederik van Zevender hem in alle functies opvolgde. In tegenstelling tot zijn voorgangers, die
meestal in het gÍote huis aan het Noordeinde in
's-Gravenhage veóleven, woonde Jacob Frederik van Zevender hoofdzakelijk op het kasteel
Keenenburg. Hierdoor had hij een goede en directe band met de bestuurders en de bevolking

IÍj

van zijn ambachten- De kerken in zijn rechtsgebied vereerde hij ruim met geschenken. Zo
kreeg de hervormde kerk van Schipluiden een
zilveren doopbekken en de hervormde kerk van
Maasland een gebrandschilderd raam, waarin
onder meer de familiewapens Van Egmond-Van
Zevender waren afgebeeld. Dit raam is verloren
gegaan bij de grote kerkbrand van 18 juni 1945.
Jacob Frederik van Zevender stierf in 1638" Hij
werd opgevolgd door zijn zoon Otto Frederik
van Zevender, die in 1659 huwde met Anna
Ermgardt van Raesfelt. Otto Frederik kwam
eind 1662 te overlijden, waama de ambachtsheerlijkheden aan zijn wouw kwamen. Zij hertrouwde enkele jaren later met haar neef Johan
van Raesfelt, die na haar dood in 1669 de nieuwe ambachtsheer van Schipluiden, Maasland en
Maassluis werd. Kort hierna (in 1670) verkocht
hij de ambachtsheerlijkheden Maasland en
Maassluis, maar behield zelf Schipluiden. Hiermee eindigde definitief de bestuurlijke band tussen Schipluiden en Maasland. Meer dan vierhonderd jaar hebben beide ambachten een bestuursrelatie met elkaar gehad. Eerst oefende de graaf
van Holland hier het overheidsgezag uit en van
1583 tot 1670 waren het de heren en wouwen
van de Keenenburg. Daama traden beide ambachten en later de gemeenten bestuurlijk gescheiden op.

Conclusie
Uiterlijk zijn Schipluiden en Maasland op elkaar
blijven lijken. Beide gemeenten hebben fraaie
historische dorpskernen, die in een overwegend
groen weidelandschap liggen, waar boeren als
erlopvolgers van vele generaties nog altijd
trachten te overleven. Het verleden laat zien, dat
Maasland en Schipluiden méér zaken gemeenschappelijk hebben. We wijzen op de oorsprong
van het gebied, met name de bodemgesteldheid
en de bewoningsgeschiedenis, die beide alleen in
de samenhang van Midden-Delfland bekeken
kunnen worden. Maar ook de kerkgeschiedenis
en het bestuur zijn eeuwenlang met elkaar verbonden geweest.
De vraag of een bestuurlijke samenvoeging van
beide gemeenten op historische gronden kan
worden verdedigd, kunnen we na het voorgaande bevestigend beantwoorden.

Raam in het koor van de hemormde kerk van
Maasland vóór de brand van 1945, geschonken
door Jacob Frederik van Zevender, heer van
Keenenburg, ambachtsheer van Schipluiden'
Maasland en Madssluis.

DeÉig jaar Historische Vereniging Oud-Schipluiden
Een terugblik op de eerste jaren
H. Brik
Dertig jaar Oud-Schipluiden Eigenhjk zou men een gedenkschrift
verwachten na het 251ang bestaan van de Vereniging. Dat tijdstip
viel echter samen met de wisseling van het secretariaat waardoor de
tijd ontbrak iets dergelijks aan te pakken. Voorlopig is volstaan met
een beknopte beschrijving van de eerste vijf tot tien jaren, voor
een aantal leden en voor de meeste wienden toch een gesloten boek.

Inleiding
De Historische Vereniging Oud-Schipluiden
ontstond, eerst in de voÍïn van een werkgroep,
in 1970. In dat jaar werden in de regio ook de
Werkgroepen Oud-Maasland en Oud-Pijnacker
en de Stichting Tuinbouwhistorie te Naaldwijk
opgericht. Vijf jaar later volgden Oud-Schiedam
en Oud 's-Gravenzande. De Historische Vereniging Vlaardingen was reeds in 1967 opgericht.
De tijd was rijp voor dergelijke activiteiten. Eind
jaren zestig werd het duidelijk dat het landschap
in de regio ingrijpend zou veranderen door de
aanleg van rijksweg 19 en door de reconstructie
van belangrijke poldergebieden ten behoeve van
de tuinbouw en recreatie. Voordat de landschappelijke structuur en de bebouwde omgeving van
vorm zouden gaan verandererq moesten zoveel
mogelijk nog zichtbare herinneringen aan het verleden worden gerrventariseerd en bestudeerd.
In de gemeente Schipluiden beoefenden verschillende personen onafirankelijk van elkaar de streek-

histoÍie. In verband met de bovengenoemde bedreigingen van het landschap zou het een goede
zaak ájn om de kennis van deze mensen bijeen te
brengen om gezamenlijk de bestudering van de locale geschiedenis voort te zetten en te inventariseren. Teneinde dit te realiseren werd medio 1970 in
het gemeenteblad een oproep geplaatst (zie kader).
Oprichting van de Wed<groep Oud-Schipluiden
Op uitnodiging van drs. P.J. Bolterq burgemeester van Schipluiden, werd op 3 september 1970
in het gemeentehuis een bijeenkomst belegd
waarbij gediscussieerd werd over de mogelijke
oprichting van een werkgroep die zich beág zou
gaan houden met de bestudering van de plaatselijke geschiedenis.
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Tijdens deze vergadering gaf dhr. M.C.M. vaa

Adrichem, een bekend streekhistoricus uit
Honselersdijlg een uiteenzetting over de mogelijkheden die er in Schipluiden waren voor historisch onderzoek. De toehoorders reageerden
dermate enthousiast dat nog dezelfde avond de
"Werkgroep Oud-Schipluiden" werd opgericht.

Tevens werd een voorlopig bestuur

-

de

"kemgroep" - gevormd.

Werkgaoep OUD-SCHIPLUIDEN
Het plan Midden-DelÍland zal in cle naaste toe'
komst op velerlei terrein veranderingen in dit
gebierl teweeg brengen.
Nu het klinaat voor bestudering van de Iokale
geschiedenis nog gunstig is, wil men komên tot
oprichting van een werkgroep, die zich met de'
ze taak zal bezighouden.
Gemeenteleden, die op de een of andere wijze
actief betrokken willen zijn brj de plaatselijke
historie, worden voor een eemte bijeenkomst
uitgenodigd op donderdag 3 september 1970, om
20.00 uur in het gemeentehuis te Schipluiden.
De hr. M.C.M. van Adrichem uit Honselersdijk,
bekend door zijn werkzaamheden op het gebied
van de bestudering van en de lezingen over de
lokale- en streekgeschiedenis, zal op deze vergadering een ui(eenzetting geven over de mogelijkheden, rlie er in onze gemeente liggen voor
geschiedkundig onderzoek.
De burgemeester, drs. P.J. Bolten, zal de ontmoeting inleiden.
Een ieder, die van plan is te komen, wordt ver'
zocht (dit in verband met de goede orde) zijn of
haar komst vóór 3 september a.s. te melden aan
de hr. Agterberg, mnciërge van het gemeentehuis.

De oproep in De Midden-De(lander,
2e jaargang, nr. 12, aug. 1970.

I)e eerste activiteiten
In het eerste verenigingsjaar werden vier werkbijeenkomsten gehouden. Wegens het gemis van
een eigen ruimte werd bij de leden thuis vergaderd ofop aantrekkelijke locaties zoals boerderij
Meerzicht of I Kffiehuis in 't Woudt (de leden
van het eerste uur hebben hier nog steeds goede
herinneringen aan). Voor de leden en voor belangstellenden werden drie leángen gehouden.

Om enige lijn te brengen in de bestudering van
de regionale geschiedenis werd een lijst met onderwerpen opgesteld. Deze lijst telde niet minder dan 70 studieobjecten- Dit aantal bood voor
de leden voldoende keus om haar of zijn specialiteit ofinteresse diepgaand te bestuderen.
In januari 1971 vermeldde de lijst met gekozen
onderwerpen 15 leden die elk twee tot vijf onderwerpen voor haar of zijn rekening namen.
Zeven leden volgden het eerste jaar in Maasland
met groot enthousiasme een cursus "OudSchrift". Hierdoor werd het mogelijk oude archiefstukken te lezen en te transcriberen.

Splitsing in leden en vrienden
Het bleek al vrij snel dat slechts enkele leden
ách serieus met een gericht onderzoek hadden
bezig gehouden. Dit werd voornamelijk veroorzaakt door het gebrek aan tijd en/of een gebrek
aan inzicht hoe het onderzoek aan te pakken.
Zelfs na bijna 6 jaar waren er enkele leden die
nog nooit een vergadering hadden brjgewoond!
Om de naam "werkgroep" waar te kunnen blijven maken besloot de kerngroep dat het lidmaatschap de verplichting met zich meebrengt
"dat er werk geleverd moet worden". Voor degenen die hier beslist geen kans toezagen werd
de mogelijkheid geschapen om als "vriend"
(: donateur) contact met de werkgroep te blijven houden. Als vriend was men gerechtigd gebruik te maken van de bibliotheek, lezingen bij
te wonen en deel te nemen aar contactavonden
waarbij kennis kon worden gemaakt met het
werk van de leden.
Deze splitsing in (actieve) leden en wienden

maakten het noodzakelijk dat de Werkgroep
Oud-Schipluiden een eigen rechtspersoonlijkheid verkreeg. Om dit te verwezenlijken werd
op 4 juli 1979, als voortzetting van de Werkgroep Oud-Schipluiderl de Historische Vereniging Oud- S chipluiden opgericht.
Hierbij werd vooropgesteld dat de doelstellingen
van de Werkgroep onaangetast zouden blijven.
Ook van de leden vax de Vereniging werd verwacht dat zij op de een of andere wijze actief
zouden meewerken aan de bestudering van de
geschiedenis van Schipluiden en omgeving. Verder zou de Vereniging blijven samenwerken met
het collectief van de plaatselijke Historische Werkgroepen en de daaóij behorande studiegroepen.

De statuten van de Historische Vereniging OudSchipluiden werden per notariële acte vastgelegd door notaris L.M. Welle te Rotterdam.
De Vereniging werd tevens ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel en Fabrieken te Delft.
Den eigen onderkomen
ln 7976 kreeg de Vereniging van de gemeente
Schipluiden een aanbod voor een onderkomen in
de nog te bouwen Dorpshoeve, eerst in de vorm
van een "Oudheidskamer". Naderhand bleek
hiervoor echter niet voldoende ruimte te zijn.
De Vereniging kon echter wel de beschikking
kijgen over een kleine expositieruimte en een
vergaderhoekj e in de bibliotheek.
Na de verhuizing van de Openbare Nutsbedrijve4
oorspronkelijk gevestigd in de Boomgaardslaarl
besloot de Gemeenteraad een deel van het pand
Boomgaardslaan 12 te verhuren aan de Historische
Vereniging Oud-Schipluiden. In december 1978
kon deze ruimte in gebruik worden genomen.

Dit pand was weliswaar niet geschikt als permanente expositieruimte, er was nu eindelijk een
opslag voor de vondsten en voldoende ruimte
voor het scherven plakken. Dit laatste vond één
maal per week plaats. Om de stookkosten te
drukken werd 's winters vergaderd in de bibliotheek van de Dorpshoeve en werden de
"schervenavonden" uitgesteld tot een warmer

ging reeds het tweede verenigingsjaar in.

jaargefijde was aangebroken.

Oprichting van de Historische Vereniging

Op 16 december 1988 hield de Vereniging haar
laatste vergadering in de werkruimte aan de
Boomgaardslaan. In 1989 werd het gerestaureerde famstation het nieuwe onderkomen.

Oud-Schipluiden
Het toenemende aantal activiteiten en de contacten met gemeentelijke en andere instellingen
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I)e eerste Íentoonstelling
In 1975 werd in 'TIet Anker", achter de hervormde kerk de eerste tentoonstelling gehouden die door leden van de Werkgroep vr'as georganiseerd. Deze tentoonstelling, "Het leven op
de boerderij rond Schipluiden in woeger tijden",
duurde slechts één dag, maar trok desondanks
liefst 900 bezoekers. Dit aantal is nadien nooit
meer gehaald.

De eerste publicaties van Oud-Schipluiden
In augustus 1975 verscheen het door de Werkgroep Oud- S chipluiden samengestelde boekje
"Fietsen in Schipluiden". Dit boekje werd ter
gelegenheid van het jubileum van Openbare
Werken (50 jaar elektriciteit ur 45 jaar gas) gratis
huis-aan-huis verspreid. Zonder dit jubileum zou
dit boekje niet zijn uitgegeven, temeer daar
Oud-Schipluiden op dat moment nog geen subsidies onwing. "Fietsen in Schipluiden" beschrijft
niet alleen de beáenswaardigheden langs de 22
km tellende route. maaÍ vertelt ook over de historische wetenswaardigheden

Na het verschijnen val deze succesvolle uitgaven werd door de leden veel tijd besteed aan de
voorbereiding van het boe{e 'T'{ieuws uit het
verleden - Graven in archief en bodem". Dit
boekje, waar nog steeds waag naar is, verscheen
in 1981.

Verder verschenen er regelmatig artikelen van
de hand van de leden van de Vereniging in De
Schip-Hoom, het informatieblad van de gemeente Schipluideq en in de Midden'DeWant,
het tldschrift van de Mdden-Delfland Vereniging

Bibliotheek
Het archief en de bibliotheek van de Vereniging
zijn voor een belangrijk deel ontstaan uit schenkingen van de leden. De bibliotheek was, tot de
Vereniging de beschikking kreeg over het tramstatio4 geduÍende 19 jaar ondergebracht bij de
heer L.M. van Velzen in Den Hoorn.
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0pgravingen
Op het terrein van het voormalige kasteel Keenenburg werd voor het eerst gegraven in de zomer van 797 6 . De tweede opgraving naar resten
van de Keenenburg vond plaats van 10 mei Vm
2 augustus 1978. De organisatie was in handen
van Jacques Moermar; de leiding had archeoloog E.J. Bult.
De gravers kwamen uit diverse richtinger; van
de Stichting Altena, Delft, en van werkgroepen
uit het Westland, uiteraard inclusief die van
Oud-Schipluiden. Ook waren er enkele "losse"
gravers.
De bouwkundige aspecten en de plattegrond
werden verwerkt en vastgelegd door C. Hoek,
stadarcheoloog van Rotterdan! en enkele van
zijn medewerkers. Profielen, funderingen e.d.
werden vooral door Bult bestudeerd. Het
vondstmateriaal, ca. 45 kratten vol, bestond

vooÍ een groot deel uit l7d" en l8d" eeuws
materiaal. Deze vondsten vormen thans de kerncollectie van Museum Het Tramstation
Tot nu toe is dit de grootste opgraving wiuraan
Oud-Schipluiden heeft meegewerkt.

Later volgden opgravingen

in

Rozemarijn
(oktober 1978), bij Groeneveld (zomer 1979),
Sion (december 7979 - ianuai 1980), Rozemarijn 2 (maart 1980), aan de Voddijk (april 1980)
en in de Woudse Polder (zomer 1980).

Het vignet van de HVOS
Het bekende vignet van de Vereniging is ontwomen door ons oudste [d, Jan Ham.
Ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de
Vereniging werd het vignet
op 1 oktober 1980 door
hem gepresenteerd tijdens
een feestelijke ledenvolgens de
vergadering
convocatie een 'bonte historische rariteitenavond" op de "deel" van de woning
van Arie Olsthoorn.
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