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Voorwoord
De Historische vereniging oud-schipluiden heeft een b'reed werkterrein. Naast de
zorg voor het Museum Het Tramstation en het verenigingsleven proberen we ook in
te spelen op de actualiteit. Er bestaan zorgen over het monumentenbeleid. De
gemeente Schipluiden telt nog steeds verschillende monumenten die onvoldoende
zijn beschermd. Aandacht verdienen vooral de voormalige buitenplaats Hodenpri!
de yoormalige oliemolen Mercurius aan de Hoomseweg te D"o Hoorn en^het
tuinhuisje van de voormalige buitenplaats Baarslust in de buurtschap Korpershoek
De vereniging zet zich in voor het behoud van dit bouwkundig erfgoèd.
Het in bewaring geven van het oud-Archief van de gemeente sinipnicen tg oe
Gemeentelijke Archieftlienst van Delft juichen rffe toe. Hierdoor à1o
d.
"o*eiDen
archieven van de voormalige gemeente Hof van Delft (met de dorpskemen
Hoorn en 't woudQ als de kerketijke arcbieven van de N.H. kerk van 't woudt en
die van schipluiden met elkaar verenigd. Een onderzoeker naar de historie van de
g€meente Schipluiden kan nu voor het raadplegen van verschillende archieven op
één locatie teÍecht. w1j zijn voorstander van €en verdere samenbundelins van
archieven. wanneer het Gemeentearchief van Delft wordt gekoppeld
a.
archievg van de plattelandsgemeenten van Delfland en het Hóogheèmraadschap
van Delfland ontstaat er voor streekhistorici een ideale onderzoekssituatie.
Een ander aspect dat aandacht vraagt, is de bestuurliike herindeling. De Historische
vereniging heeft in de afgelopen jaren duidelijk laten blijkea oat eeo MiddenDelflandgemeente de beste waarborg is voor een open Middén-Delfland.
onze zorg voor het behoud van de woudtse polder is vooral verklaarbaaÍ vanvi,ese
het fe4 da,t opnizuw een polder dreigt te worden opgeofferd. De aanleg van de À4
trekt aan de oostkant industriele b€drijvigheid aán -maaÍ ook de wesdànt lijld een
toplocatie voor dit soort activiteiten. De gemeente Den Haag lonkt naar de
woudtse Droogmakerij. Het Hoogheemraadschap van Delfland
een
waterberging omsloten door hoge diiken, inrichten io net noordwesten van de
,Polder. De gemeenre Schipluiden heeft een vriendelijke variant

.á

wil

W*{jï

ontwilÍ<eld Maar eigenJijk moeten we gewoon tégen de kornst van

een

waterberging ziia die - volgens eigen zeggen van het waterschap over tien jaar
niet meer nodig is- Met grote voortuarendheid werkt het Hoàgheemraadschap
momenteel eldeÍs qen andere voorzieningen om wateroverlast te vóorkomen. voor
de boeren, de handhavers van het open landschap tot nu toe, wordt het steeds
minder interessant om in de woudtse polder te blijven Het gevaar is dus groot dat
Midden-Delfland straks opnieuw een belangriik weidegebieá moet idevJen. Met
het verlies van de woudse Polder dreigen ookbewoningssporen uit de uzertiid de
Romeinse dd, de periode rond hetjaar 1000 en de LatàMiddeleeuwen (een Jtrook
terpen) verloren te gaan. Er is geen polder in Midden-Delfland die zoveel
cultuurhistorische elementen bevat. Anderzijds merk je dat het Rijk door ce
aanwijáng van Belvedère-gebieden steeds meer het belang onderkent ian dit soort
waardevolle gebieden.

Als Vereniging participeren wii actief in de Stichting Midden-Delfland

is
Mensenwerk Deze Stichting wil de bewoningsgeschiedenii van Midden-Delfland
op systematische en creatieve wijze verbinden met de verdere ontwikkelins van de
ruimtelijke waarden in dit gebied. Het is niet toevallig dat deze StichÍng het
Museum Het Tramstation als thuisbasis heeft.

In het afgelopen jaar kreeg de Vereniging enkele schenkingen en bijzondere
bruiklenen van het werk van A. Derkzen van Angeren, een kunstenaar die kod na
1900 in de omgeving van Den Hoom heeft gewerkt.
Op veilingen zijn soms bijzondere stdcken te koop met betrekking tot de
geschiedenis van de gemeente Schipluiden. GelukÍ<ig zijn er particulieren die oog
hebben voor het behoud van dit culturele erfgoed in de streek. Er vinden regehnatig
aankopen plaats, mÍur er gaan ook zaken verloren. Daarom zou het een goede zaak
zijn, wanneer de gemeente een bedrag reserveert voor de aanschaf van rmieke
objecten uit het verleden. Nog beter is dat bezitters van bijzondere stukken de weg
naar het Museum Het Tramstation rffeten te vinden. In het 'Taarverslag 2001" wordt
het verzamelbeleid van het museum duidelijk omschreven.
Daamaast vindt de lezer in dit jaarverslag naast de vaste gebruikelijke bijdragen
ook weer een aantal andere historische aÍikelen. Alle schrijvers en medewerkers
hartelijk bedankt. Harry Brit onze secretaris, verzorgde de lay-out en ons medelid
Jan Mooijman verrichtte het bind- en drukwerk. Wij wensen alle ontvangers van dit
jaarverslag veel leesplezier toe.
Jacques Moerman, voorzitter Historische Vereniging Oud-Schipluiden.

Schipluiden, februari 2002.

Gezicht op Den Hoorn, 1906. EtsvanA.P. Derkzen van Angeren.

Verslag van de secretaris
H. Brik

Bestuur
Het bestuur van de vereniging

is als volgt

Gedurende de verslagperiode vonden de volgende mutaties plaats:

samengesteld:

J.W. Moerman
O. Spinnewijn

voorzitter
vice-voorzitter

H. Brik
secretaris
P.J.M. van Giesen ltr penningmeester
mw R. Visser-Rotgans 2"" penningÍneester

De coórdinatoren van de verschillende commissies waren:

Bibliotheek
Genealogie

Museumgebouw

Registratie

O. Spinnewijn
mw. L.M. Varekamo
vacant
J.W. Moerman

Tentoonstellingen mwJ.C.Brik-Heliting
De Vereniging was in hei beshnr van de Stichting
Tramstation Schipluiden vertegenwoordigd door
mw. M.L. ten Horn-van Nispen secretaris), de
heer A. van den Engel (perningmeester) en de
heer
de Stichting
Olsthoom (hd);
"Mdden-Delflald is Mensenwerk" door mw. R
Visser-Rotgans en de heer J.W. Moerman; in de
Stichting Heropbouw Toren Keenenburg door
mevr.
Visser-Rotgans; in het Anjercomité
door de heer H. Brik en in de Monumentencommissie door de heer J.W. Moerman. De
cortacten met het Centrum voor Streeklistorie
in Honselersdijk werden verzorgd door de heer
O. Spinnewijn en mw. L-M. Varekamp.
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Leden en vrienden
Daar met ingang van I januari 2001 het vere.
nigingsjaar gelijk is gemaakt aan het kalenderjaar, loopt de verslagperiode van 0l-01-2001
tot en met 3l-12-2001.
Aan het einde van de verslagperiode bedroeg
het aantal leden 30, het aartal vrienden 166.
Het totaal aantal leden + wienden (196) narr
toe met negen.

Annneldingen:

Twee nieuwe leden en elf nieuwe vrienden
werden ingeschrwen.

Uitrchrijvingen'.

In

2001 verloor de Vereniging helaas vijf

vrianden door overlijden:

Dhr. A.W.M. van Winde4 Schipluide4 febr.
2001; mevr. A.J. van der Stap van Loener4
Schipluide4 9 april 2001; mew. C.M.J. Arkesteijn, Delft, 12 april 2001; dhÍ. C.L.F.
Tetteroo, Schipluideq 7 oktober 2001, en dhr.
A.W.A. de Vette, Schipluiderq 26 december
2001.

Vergaderingen
In de verslagperiode vonden zes ledenvergaderingen plaats. Ffieóij werden plannen gemaakt voor lezingen, voor nieuwe tentoonstellinge4 excursies en andere activiteiteÍL De
teÍtoonstellingscommissie kwam afzonderlijk
bijeen.

Conseivering en registratie
In het afgelopen jaar volgden l0 á 12 leden en
vrienden e€n twe€tal cutsussen in het kader van
het project "Afgestoft en IngeboekÍ" van het
Erfgoedhuis Zuid-Holland.
De eerste cursus betrof de conservering van de
museumcollectie. In de tweede cuÍsus stond de
registratie en documentatie van alle materialen
in het museum centraal. Intussen zijn een aantal

ter

van

verbetering
de
conservering en de registratie en documentatie
uitgevoerd. Andere verbeteringen krijgen
aandacht zodra er extra financiële middelen
beschikbaar zijn.
Gedurende ca. 25 bijeenkomsten op vrijdagavond is door zes personen gewerlt aan de
registratie.
Voor een uitgebreid verslag zie het hoofrlstuk
Museumregistmie III, pag. 9 en verder.
aanbevelingen

Lezingen
Op 17 april werd in "De Hoombloem" te Den
Hoom door dhr F,W. van Ooststroom een
dialezing gehouden over de paleishrinen van

Frederik Hendrik, met de nadruk

op

diens

buitenverblijf in Honselersdiik.
Er waren ca. 50 bezoekers.

Ter gelegenheid van de herdenking van de
gevallenen werd op 4 mei in De Dorpshoeve
door onze voorzitter, dhr. J.W. Moerman een
dialezing gehouden over de gebeurteaissen in de
Den Hoom en
Schipluiden.

Aan het museum grenst de theeschenkerij "De
Bongaard", idyllisch gelegen aan de oever van

Onder de titel "Van Atrtswoude tot Zwethweg"
hield de heer J.W. Moerman op 14 november
een le"irg over de herkomst van de namen van
een groot aantal wegerl kaden en paden in de
gemeente Schipluiden. Aan de hand van de
ontstaansnaamgeving werd tevens
geschiedenis geschetst. Deze leÀng trok zeer
veel belangstelling. De zaal was met ca. 120
bezoekers aan de zeer krappe kant.

Mede dankzij het mooie weer konden de 60
deelnemers terugzien op een zeer geslaagde

Tweede Wereldoorlog

in

de

Onze voorzitter verzorgde verder diverse le-

. zingen over regionaal-historische
voor zusterverenigingen en andere

onderwerpen

gÍoepel

De heer H.P. Tetteroo verzorgde, n.av. het
verschiinen van zijn boek "Kreen en Gruizig", in
totaal zeven lezingen over de streektaal van
Delfland voor zusterverenigingen (die van
Rijswijk en Piinacker) en andere groepen
Excursie
Op 19 mei werd een excursie gehouden naar de

Zwethburg met "De Zeven Gaten" in de
Groeneveldse Polder en naar museum "De
Timmerwerf in De Lier. De tocht ging deze
keer per boot. Met twee volle boten werd via
de Zijde, de Groeneveldsewaterhg en de
Zwetb, eerst een bezoek gebracht aan de
Zwethburg, een voormalige buitenplaats.

Bli de Zwethburg lag de buitenplaats HoÈicht,
zo genoemd omdat het uitzag op de stadhouderliike hof te Honselersdijk. Alleen het tuinmanshuis is bewaard gebleven-

Vervolgens via de Krornme Zweth, de Blakervaart en de Lee naar "De. Timmerwerf'. Dit
museum herbergt een 17o" eeuwse timmermanswerkplaats met een gote verzameling
historisch gereedschap en een woonhuisje,
ingericht in de still van de jaren twintig.

4

de Lee.

excursie.
Aan deze excursie is, naast adere activiteiten van
de Vereniging (o.a- de opening van de expositie
Aan Tafel en het straatnamenboek), aandacht
besteed op de uitvoerige intemetsite van één
van onze wienden, de heer H. Groenendaal
(www. schipluiden.net).

Overige activiieiten
WOS-TY
In de lO-delige serie "Het Westland een stÍeek
apart", waarin Amold Beugelsd[ik op zijn fiets
op zoek gaat reraÍ Westlandse Monumenter!
werd in augustus 2000 het Tramstation bezocht.
Mew. M.L. ten Hom-van Nispen verzorgde het
coÍmrentaar. Het prograÍtrna werd in februari
2001 uitgezonden
(tn de bibliotheek is een videoband aanwezig.)

Dbr. J.W Moerman trad op in twee afleveringen van de bovengenoemde serie, namelijk de
over "De historie van de Westlandse
wateren" en die over "Het kerkdorp t Woudt',
beide uitgezonden door de WOS in november
2001. Uit onderzoek is gebleken dat deze serie
door 45.000 á 50.000 kijkers wordt bekeken

Boelhuis
Op 7 olÍober 2001 werd een boelhuis gehouden
in de "orgelloods" aan de Willemoordseweg.
Door afrlager J. Kroes werd een groot aantal
antieke voorwerpen, curiosa, oude gereedschappen etc. verkocht.
In verband met het oveÍlijden van de eigenaar
van de orgelloods, de heer J. van den Ende,
moeten wij voor het jaar 2002 rtrtàen ftur een
andere locatie.

Nieuwsbrief
In november 2001 verscheen een nieuwsbrief
voor leden en wienden.
Contaetovond
Op 2 november werd voor de leden met partners
een contactavond gehouden. Enkele leden
hielden een korte voordracht, al of niet aan de
hand van dia's ofvertoonden een video-fikn.

Publicaties
Van de Vereniging

Na vele jaren van voorbereiding verscheen in
juni 2001 "ll/a* wonen wij - Straottomen in de
gemeente Schipluiden". Het werd een fraai
uitgevoerd boe\ie van 274 pag1na's, voorzien
van vele afueeldingerg merendeels in kleur.
Tlidens een op 3 juli gehouden vergadering van
de gemeenteraad werd door de eindredacteur,
de heer O. SpinnewiiÍt, het eerste exemplaar
overhandigd aan de burgemeester, mew. J.M.
van Bij sterveldt-Miegenthart.

De Vereniging volgde het afgelopen jaar kritisch
de ontwikkelingen in de Woudse Polder i.v.m.
de mogelijke komst van een waterberging.
Daarnaast werd
de Rijksdienst voor
MonumeÍrtenzorg een verzoek ingediend tot
bescherming van de voormalige buitenplaats
Hodenpï|, een vergeten rijksmonument.
In nauwe samenwerking met de "Stichting
Mdden-DelÍland is Mensenwerk" oromoot dé
Vereniging de cultuurhistorie als uitgangspunt
bij toekomstige ontwikkelingen in NfiddenDelfland. De stichting heeft als thuisbasis en als
postadres Museum Het Tramstation.

bij

Financiën
Sabsidies en giften
Van de Gemeente Schipluiden werd een subsidie
onwangen van f 2.000,- .
Van de firma Arulytical Control (eet woegere
huurder van het tramstation) werd, ter gelegenheid van een in het Museum gehouden
feestelijke personeelsbijeenkomst, een gift ontvangen van 40O,-.
Van de - inmiddels opgeheven - bewonersvereniging Keenenburg werd e€n gift ontvangen van
393,51, zijnde het resterende banksaldo.
@eze grft dient uitsluitend voor het Museum te
worden gebruilt.)
Van de Rabobank Delflanden ontvingen we een
gift van / 200,-.
Van de Stichting Gemeenschapshuis Den Hoom
werd een biidrage ontvangen in de zaalhuur van

Í

Van leden

J.W. Moermar! Oude banden tussen Maaslond
en Schipluiden - Zijn er historisehe gronden
voor een gemeente Midden-Delfland?. ln
l\fi dden-Delf krant febr. 200 1.
Eveneens va:r de hand van J.W. Moerman verschenen veertien artikelen tn Historie & I-andschq van Mi&Ien-Delfland, het 100ste nummer
van de lvfi dden-Delfl<rant.

H. Tetteroo, Teun van der Kooij - Kreeh

Cultuurhistorie

en

Gruizig. In: Mdden-Delftrant febr. 2001.

H.P. Tetteroo, "Kreen en Gruizig. Over de
streektaal van Delfland", Deltech Uitgevers,
Delft, 3de druk. Van de eerste drie drukken ziin
t/m december 2001 bijna 2000 exemplaren
verkocht. De derde druk is inrniddels biina
uitverkocht.

Informatieventrekkin g
Aan een aantal personen werd op verzoek informatie verstrelÍ over genealogig streekhistorie en de astiviteiten van de Vereniging.
Scholieren en student€n werden voorzien van
materiaal voor scripties.

Í

DeHoombloem.

De netto

opbrengst van het boelhuis
(f 3.281,10) werd gelijkelijk verdeeld tussen de
Stichting Museum Het Tramstation en de

Ftrstorische Vereniging Oud-Schipluiden.

Contribuíies
Een belangrijk deel van de inkomsten van onze
vereniging wordt gevormd door de bijdragen
van de leden en vrienden.
Deze contributies (leden
35,- en vrienden
20,-)
Ájn
sinds
1994
niet
meer
verhoogd.
f

f

Hoewel het oorspronkelijk de bedoeling was de
contributie reeds met ingang van 1 januari 2001
te verhogen is dit, in verband met de komst van
de euro, ma een jaar uitgesteld.
In de ledenvergadering van 7 december jl. is
besloten met ingang van januari 2002 de
contnlbutie voor leden vast te stellen op € 17,50
en die voor wienden op € 10,- .
Dit komt neer op een verhoging van + 100lo.

I

Museum Het Tramstation
J.C. Brik-Heijting

Inleiding
Het afgelopen

jaar waren er

diverse
ca. 900

tentoonstell'ingen die in toraal door
bezoekers werden bekeken,
Omdat in de wintermaanden het bezoek sterk
terugloopt, is besloten om van 1 november tot
eind april het Museum alleen op zaterdagmiddag
opeo te stellen-

Voorzieningen
Daar er nog geen opvolger is voor dbr. D.R.
Jonker is er in het afgelopen jaar niet veel
onderhoud in eigen beheer uitgevoerd.

Aanwinsten
De volgende voorwerpen zijn ons geschonken:

-

Boerderij papieren.
Een aantal etsen van de graficus Derkzen van
Angeren (deels voor tieo jaar in bmikleen).
Collectie voorwerpen uit 1940 - 1945.
Oranjecollectie.
Twee originele kaarten van Ikuikius (1712).
Portretten van rneester Duijtsch en zijn rnouw,
+ 1863.
Een handgescbreven aardrijkskundeboekje.
Schetsboekje van Jan Heesterman,

+

1910.

(de laatste vier items in langdurige bruikleen).

Exposities
I{om over fu brug - tWeroergangen in khipluiden
Deze tentoonstelling, hoofdzakelijk bestaande
uit een groot aantal foto's van bruggen en
heulen in de gemeente SchipluideÍL liep nog tot
medio maart 2001.
In totaal heeft deze e4positie + 650 bemekers
getrokken.
Aan tafel - Eten en drinksn in het verleden
Deze tentoonstelling is ingericht in nauwe
samenwerking met twee medewerkers van de
Archeologische Dienst Delft .
In de Keenenburgkamer en de stationskamer
wÍls o.a. allerhande drink- en eetgerei te zien,
hooftlzakelijk gevonden bii diverse opgravingen
in Delft. De wachtkamer was ingericht met
opgravingsmateriaal van Huis ten Dorp.
Verder waren er een aantal oude prenten en
laatnfddeleeuwse receplen te zien
De expositie werd op 26 aprrl 2001 geopend
door dhr. H.G.M. Kelizer, wethouder van de
gemeente Schipluiden. Dhr. E.J. Bult, stadsarcheoloog van Delft en sinds vorig jaar tevens
archeoloog van de gemeente SchipluiderL
vertelde iets over de expositie en over zijn werk.
Van september tot december is de expositie in
de wachtkamer vemrild voor werk van de
Schipluidense kerarniste Tineke van Gils. Voor
haar stukken geb'ruikt zij klei uit de naaste
omgeving en steengoedllei uit het Duitse
Westerwald dat al eeuwenlang gebruikt wordt
voor de fabricage van serviesgoed. Hierdoor
sloot deze expositie goed aan bii de regionale
archeologische vondsten
Op de Mdden-Delflanddag, op 22 september,
trok het museum veel bezoek.

"Maaltijd met vissen en getogelte"
Versiering yan een begínletter in een hqndschrift van Joh. van Deventer, 1512.
Bewerlct door Jan Mooijman t.b.v. de poster
voor de expositie "Aan Tafel".

Toekomstige acpositi e s
In voorbereiding is een tentoonstelling over de
Dorpsstraat, in het bilzonder over de oude
bewoners en de ambachten die hier werden
uitgevoerd.
Daama in het najaar, volgt een expositie over
de kunstenaar Derkzen van Angeren- Een aantal
van zijn etseq met aÍbeeldingen van Den Hoorn
sn 6mgeving, worden tentoongesteld.

Namens de tentoonstellingscommissie danken
wij de bruikleengevers voor het aanullend
oateriaal tïdens de afgelopen e4posities.
"Aan Tafel"

- Yítrine in de Keenenburgkamer
Foto: Henk Groenendaal

Op 12 en 19 olÍober hebben de groepen 7 en 8
van enkele scholen in Den Hoom en Schipluiden
de tentoonstelling bezocht. Aan de hand van een

lesbrief werden zij veel gewaar over de
eetgewoonten in vroeger eeuwen Tevens

Public Relations
De Stichting Videogroep 's-Gravenzande heeft
op 19 augustus 2000 in en rond het tramstation
opnaÍnen geÍnaakt. De WOS TV heeft dit op 11
februari 200 I uitgezonden
De eryosities in Museum Het Tramstation zijn
het afgelopen jaar meerdere malen uitgebreid in
de pers belicht, o.a- in de Delftsche Courant, het
Sport-Cultuurblad en in de Mdden-Delfl<rant.

bebben zij een bezoek gebrach aan het atelier van

Tineke van Gils aan de Rijkssnaaweg. In totaal
deden 120 leerlingen hieraan

re.

Het totaal aantal bezoekers bedroeg + 500.
Voor deze expositie aan de magere kant,
misschien komt dit omdal het onderwerp
hoofclzakelijk de echte lieftrcbbers aansprak.
Overigens was het opvallend dat het merendeel
van de bezoekers van buiten Schipluiden
aftomstig was.
Overige actíviteiten

Het afgelopen jam njn er twee bruidsparen in
het museum geweest om, "de een vóór en de
ander ní het raadhuis", koffie met gebak te
nuttigen Het ene bruidspaar met 50, het andere
met 22 personen

In mei 2001 is de finna Analytical Control op
een zaterdagmorgen met 80 personen in het
muselrm geweest in verband met het 2O-jarig
bestaan van de ?aak. Analytical Control is ooit

begonnen in het trarnstation toen dit nog door
verschillende firma's werd gehuurd als
bed{iÊruimte. Voor een aantal medewerkers
was dit een feest van herkennins.

"Piédestal 2000'

Keramiek van Tineke van Gils

Museumwinkel

In het museum zln diverse publicaties te koop over regionale geschiedenis,
genealogie en andere regiogebonden onderwerpen. Een nieuwe aanwinst is uiteraard
het Straatnamenboek. In Museum Het Tramstation zijn o.a. te koop:
Boeken en boekjes
Straatnamenboek Schipluiden
Monumenten in Schipluiden (met bindfout,
wel kompleet), gereduceerde prijs
Van St. Mchaël tot St. Jacobus
Veranderend Westland
Westlandse Stam- en Naamreeksen
Het geslacht 'Van der Kooij'
l0 mei-15 mei 1940 in en om Wateringen
Itrstorisch Jaarboek Westland
Schipluiden-Den Hoorn'40145
Om niet te vergeten - Overschieënaars in verzet
Zelden zoveel geluk geáen (Westland mei 1945)
5000 jaar wonen op veen en Hei
Geologische waarnerningen Kerkpolder
Kastelen in beeld
De kerk van Schipluiden
700 jaar kerkelijk leven in Schipluiden
700 jaar kerkrnuziek
St. Caecilia - 75 jaar muziek in Schipluiden
Jaarverslag'Oud-Schipluiden'
Historie en Landschap van Midden-Delfland
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Syllabi bij exposities
Onder andere:
"Wel gebogeq niet gebroken', "Help... Brand!!!",
"Dokter Reijnders"

Diversen
Informatiebladen (in bakjes in de zalen)
PrentbriefkaarteÍl
Bouwplaat Keenenbwg'
Poster I(eenenburg'
Tekening'Tramstation'
Fietsroutes langs industrieel erfgoed
"Kastelen in beeld", inclusief drie fietsroutes

Het Straatnamenboek is
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€
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c
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€
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(f 0,2s)
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n

eveneens te koop
't Winkeltje, Vlaardingsekade 3, bij
mevr. J. van der Stap, Vlaardingsekade 7, Schipluiden, en bij mew. N. van der Spekvan den Berg Hoormsekade 24, Den Hoorn.

Voor een korte beschrijving van "Veranderend Westland" en van "10 mei-15 mei
1940 in en om Wateringen", àe pag- 16.

Museumregistratie

III

H. Brik, J.W. Moerman
In het jaar 2000 is, na het volgen van enkele cursusseÍ! door een
groep medewerkers hard gewerk aan de registratie en een
verantwoorde opslag van de museale collectie.
Het is inmiddels ruim drie jaar geleden dat de Historische
Vereniging, als beheerder van museum Het TramstatioÍL e€n
verzoek heeft ingediend om het Museum te laten opnemen in
het Museumregister. Het bleek al snel dat er heel wat
knelpunten waren die moesten worden opgelost voor we
hiervoor in aanmerking konden komen.
Ter wille van een beter inzicht in deze lastige materie beginnen
we dit hoofdstuk met een samenvatting van de verslagen over de
iaren 1999 en 2000.

Samenvatting van de verslagen over de
jaren 1999 en 2000
In september 1998 is de Historische Vereniging
Oud-Schipluiden, als beheerder van museum
'T{et Tramstation', begonnen met de vooóereidingen voor de aanvraag tot opname in het
Museumregister.

voor

.

bezoekers, bruikleengevers,

schenkers en subsidiegevers.

Alle musea in Nederland komen in
om - op wijwiÍige basis - in het Museumregister
te worden opgenomen. Niet alleen grote musea
die grotendeels met betaalde l,nachten werkerl
maar ook kleine, beheerd en berrand door
wijwilligers-

Heí bezitten vsn een instittrtionele bdsis.
Dit blijkt een belangrlik lnelpunt te zijn voor
de uiteindelijke Íruser:nrnegistratie. Zie verder.

,

Het Museumregister
Het Museumregister werd in 1997 in Nederland
geihtroduceerd door de Nederlandse Museum
Vereniging (NMV) en het Landelijk Conect van
Museumconsulenten (LCM). Het heeft tot doel
de kwaliteit van de Nederlandse musea te
veóeteren.
Musea die voldoen aan een aantal basiseisen
kunnen worden ingeschrwen in het register en
ontvaÍrgen een certificaat. Opname in het
register geeft de garantie dat een museum aan
een minimum$andaard voldoet op het gebied
van beleid, conservering en registratie van de
collectig onderzoek en publiekstaken. Dit is van

belang

Basiseisen
Een museum dat in aanmerking wil komen voor
Museurnregstratie dient aan een aantal
basiseisen te voldoen. :

Het beschikbasr hebben vcm een op schrift
gesteld beleidsplan en doe Iste llingen
Het bescbikken over een beleidsplan is een
belangrijke voorwaarde om in aanmerking te
komen voor opname in het Museumregister.
Daar we niet over iets dergelijks beschikten
moest dit aan de hand van een model alsnog
worden opgesteld. Dit onderdeel heeft veel
tijd gekost.

.
,

Het berchiklcen over een collectieregistratie.
Ook dit bleek een knelpunt. Zie verder.
Het beschik*en over basisvoorzieningen voor
het publiek.
Dt betreft voornamelijk de beschikbaarheid
van informatiemateriaat publicaties en
syllói. In orde.

. Het beschikken over een aqÍoonbare
fnaneiële

basis.

Dit is voor ons gelukkig

geen probleem.
Voor grote projecten is het budget echter te
Hein. Ditzelfde geldt voor hoge uitgaven ten
behoeve van onderhoudswerkzaamheden.

. Het (Iaten) doen vmt (wetenschappelijk)
on&rzoek nqar de collectie.
Dit is deels door derden uiteevoerd.

Aoxnelding
De benodigde stukken - het aanmeldingsformulier met 16 bijlagea in totaal 0,8 kg
papier - zijn maart 1999 opgestuurd.

Knelpunten bij toelating tot het Register
Toelating tot het museumregister stuitte bij de
beoordelingscommissie op de volgende drie
bezwaren:

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
het beheer overgedragen aan de
Historische Vereniging Oud-Schipluiden.
Echter, noch de Stichting noch de Vereniging
heeft in haar Statuten - beide daterend vóór de
oprichting van het museum - een passage
opgenomen over het beheer van een museum.
Dit blijkt een belangrijlq zo niet het grootste

destijds

kne$unt

te ájn voor toelating tot

het

Museumregister.

De rcgistrotie van de collectie
Hoewel de archeologische coÍectie 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 was in het
geheel niet geregistreerd.

Het binnenklimaat van het Museum
Voor het behoud van de collectie is het
noodzakelijk dat aandacht wordt besteed aan
zaken als verlichting en lichtinval van buiter4 de
vochtigheidsgraad en temperatuur. Dit behoeft
hier en daaÍ nog verbetering.

Op dit gebied ájn intussen diverse metingen
verricht.

l0

Zoeken naar oplosshgen
Assistentie van het ErÍgoedlruis Zuid-Holland
Als lid van het Erfgoedhuis Zuid-Holland
ontvangen we professionele hulp van de
consulenten van deze in Leiden gevestigde
instelling.
De heer M. van der Sterre, destijds provinciaal
consulent van het Erfgoedhuis, pleitte voor de
vorming van een zelfstandige museumgroep of
een stichting - in ieder geval met eigen stafiÍen die zich uitshitend met het Írusqrm bezig houdt.
Intussen diende zo snel mogelijk te worden
begonnen met het inhalen van de acherstand van
de regisratie van de museumcollectie en met de
veóetering van het binneriklimaat van het gebouw.

Doorlichting van het Museum
In het jaar 2000 is het l\ÁNeum tweê maal bezoctt
door tvree consulentes van het Erfgoedhuis,
teneinde, aan de hand van de wijze van
documentatie, de wijze van opslag van de
collectie en de toestand van het binnenklirnaat
een indruk te hijgen van de hoeveelheid werk dat
gedaan zou moeten worden.

Van dit bezoek is een uiwoerig rappon annex
werkplan gemaakt.
Meer menskracht
De belangrijkste oorzaak van de achterstand in
de registratie is het tekort aan actieve leden. We
hebben hier namelijk te maken met de vrij
unieke situatie dat een historische vereniging bestaande uit louter wijwilligers - tevens een
museum beheert. Dit wreekt zich ook op andere
terreinen. Zo was het de afgelopen jaren door
tldgebrek niet altijd mogelijk een syllabus of
lesbrieven bij een tentoonstelling te maken.
Het is uiteraard niet zo dat uitsluitend leden van
Vereniging werkzaarnheden mogen
verrichten voor het museum. Om deze reden is
in april 2000 onder de leden én wienden een
enquêteforrnulier verspreid met de waag wie
zich voor bepaalde taken wil inzetten. Hierop
kregen we twaalf reacties. Degenen die hebben
gereageerd zijn drie avonden in het Museum
bijeen geweest om nader
worden
geifrformeerd over deze taken.
Sinds die tijd is een enthousiast groepje al vele
malen bezig geweest om nog niet geregistreerde
archeologische vondsten te determineren en te
beschriiven.

de

te

Conservering en registratie

van

In het afgelopen jaar volgden 10 à 12 leden

bruikleenformulieren zijn volgens de richtlijnen
vernieuwd er is een standplaatslijst opgestel{
de depots zijn heringericht en er is met behulp
van het Erfgoedhuis een aanwaag voor subsidie
ingediend bij het Prins Bemhard Cultuurfonds
Zuid-Holland (voor onder meer de aanschafvan

en

wienden een tweetal cursussen in het kader van
het project "Afgestoft en ingeboekÍ" van het
Erfgoedhuis Zuid-Holland.

De eerste cursus, die op 13 januari 2001
plaatwond, betrof allerlei conseweringsaspecten. Judith Tegelaers lichtte ons op

deskundige wijze voor over de juiste
omstandigheden, waarin museumcollecties
dienen te worden beheerd en gepresenteeÍd.
Licht, vochtigheid en opbergsystemen bepalan
mede de houdbaarheid var objecten.
Verscbillende aanbwelingen konden direct
worden uitgevoerd (brjv. ten aanzien van het
gebruik van opbergmaterialen). Andere
verbeteringen laijgen aandacht zodra er extra
financièle middelen beschikbaar ájn. Er is onder
andere een plan om de toegang naar het depot
boveÍl de keuken te veóetereÍr.

De tweede cursus werd op 27 jarloan 2001
gegeven door Sandra Marsfelder. In deze cursus

stond de registratie en docr:mentatie van alle
materialen in het museum centraal. Ook oo dit
punt kunnen allerlei zaken veóeterd worden. In
een vijftal vervolgbijeenkomsten leidde Saskia
Rutten een Heine groep trouv/e deelnemers naaÍ
de opzet van een betere registrafie. De
deelnemers van dit vervolgrroject waren: J.
Mooijmaq C. Bakker-Varekamp, L. Varekamp,
L. de Jong O. Spinnewijn en J.W. Moennan.
De Vereniging heeft intussen het verzamelbeleid
van het Museum Het Tramstation geformuleerd
(áe elders in dit jaarverslag), de deelcollesties
ájn omscbrwen, er is geoefend met het invullen

registratieformiieren, scherikings-

hard- en software ten behoeve van

en

de

registratie).

Geórende ca. 25 bijeenkomsten op wijdagavond is er gewerkt aan de registratie. Hierbij
vr'aren de volgende' personen regetnatig
betrokken:

L.M.

Varekamp, C. Bakker-Varekamp, N.
Bakker, H. Groenendaal, K. Rentenaar, L. de
Jong O. Spinnewijn en I.W. Moerman.
Geregistreerd zijn inmiddels:

archeologiecollectie Huis te Dorp, de
verzameling ansichtkaarten en een belangrlk
deel van de collectie kaarten. Ook is er een

de

begin gemaakt met de registratie van de museale
obj€cteÍr die nog niet standaard zijn beschrwen.
E.J. Bult, gemeentearcheoloog van Schipluide4
begeleidt de beschrijving van het vondstmateriaal van opgravingenH. Koot, gemeertearcheoloog van Rijswijk,
vervolgde de registratie vaa het vondstrnateriaal
Dulder (een inheems-Romeinse
woonplaats in Den Hoorn).

van de

O. Spinnewijq H. BÍilC J. Mooijman en L.M.
Varekamp dragen mrg voor de bibliotheek en
het archief van de Historische Verenieing. Dit
betreft de registratie en documentatie van
aanwinsteq het fotoarchief en het bindwerk.
Veelal vinden de werkzaamheden plaats op
woensdagrniddag.
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Verzamelbeleid Museum Het Tramstation
J.W. Moerman

Inleiding
Het Museum Het Tramstation bevat het depot
van het vondstmateriaal, dat vanaf 1976 bij
diverse graafcampagnes is verzameld. De
gÍootste collectie is afl<omstig van het terrein
van het voormalige kasteel Keenenburg. Verder
wordt er aardewerk bewaard van een aantal
inheems-Romeinse vindplaatsen (Rozemariin en

Hoog-Harnas)

en van enkele

Laat-

Mddeleeuwse sites nabij het dorp Schipluiden.
Een kleine collectie is afl<omstig van e€n

boerderij

nóij

Huis

te Dorp en van de

kasteelwerf Groeneveld. Daarnaast wordt het
schervenmateriaal in depot gehouden, dat vanaf
het begin van de jaren taclrtig door Epko Bult is
verzameld tijdens veldkarteringen in NfiddenDelfland.
Waarom heeft het Museum Hel Tramstation
een beperkt verzamelbeleid?

l.

In de regio zijn diverse musea (Jan Anderson
in Maardingeq de Schilpen in Maasland, de
Timmerwerf in De Lier, het Tuinbouwmuseum in Honselersdijk), die aandacht
besteden aan oude ambachten, de boter- en
kaasbereiding de tuinbouw en gereedschappen.

De vermelde musea hebben woonkamers en
werksituaties ingericht met objecten uit de
periode 1900-1950. Er is geen behoefte om
in het tÍamstation dergelijke opstellingen te

Verzamelbeleid Museum Het Tramstation
Schipluiden (welke objecten)

l.

Archeologie
Sinds kort is de stadsarcheoloog van Delft,
Epko Bult, ook gemeentearcheoloog van
Schipluiden.
Het Museum Het Tramstation is door het rijk
officieel erkend als archeologisch depot. De
gemeentearcheoloog
de
het
documentatie
en
registratie, restauratig
beheer van het vondstmateriaal. Het gootste
deel van de archeologische collectie wordt in
bruikleen gehouden. Het eigendomsrecht
dient in de komende tijd nader omschreven te
worden.
Een deel van de archeologische collectie
betreffende
heeft museale waarde.
objecten kurmen aarrvullend geregistreerd
worden.

Àet toe op

De

2. Tramstation

a

bv. keuken (situatie ca. 1920-1950),
b. KJeturchalige objecten m.b.t. IISIví, tran
en bus.

3. Agrarisch
a. Landbouw
Heinschalige objecten
(geen gereedschappen, werknrigen),

b.

herhalen.

2.

Er wordt

gewerkÍ met wisseltentoon-

stellinge4 waaóij vrijwel altijd objecten
worden geleend bij muse4 instellingen en

c

particulieren in de regio.

3. Het Museum Het Tramstation is niet groot.
Er is naast het archeologisch vondstmateriaal
weinig ruimte voor de opslag van grote
obiecten.

Relcwisieten die passen in het interieur,

d

Tuinbour+,

kleinschalige objecten
(geen gereedschappeq wel fust van
Delft sche Groentmveiling jaaóoekerq e.d.),
Veeteelt
kleinschalige objecten
(geen gereedschappeÍL wel attÍibuten van
veearts/veeverloskundige, sierade4 e.d.),
Polderbestaur
attributen van bestuurders.

e. Molens
kleinschalige obj ecten.

4. Scheepvaart (regionaal)
o.a. modellen.
12

5. Historisch
Voorwerpe4 beeldmateriaal en archivalia
met betrekking tot grondgebied/instellingen
van de gemeente Schipluiden en de
voormalige ambachtsheerlijkheden.
a- Voorwerpen
vaandels, lesmateriaal van lokale scholerq
lokale smeden,
schaatsen
herdenkingsbordeq glazen, bekers, e.d.,
b. Boeken
bijzondere boeken die object(expositie)waarde hebbe4
ideru
c.
idem,
d
e. Tekeningenideny

van

Prenten
Kawten

f. Schílderijen ideq
g. Ansichtlcaarten iderq
h. Foto's
idert
i. Archivalia idem.
6. Documentatie
Boekeq archivalia, foto'g en dergelijke met
betrekking tot grondgebied/instellingen van
de gemeente Schipluiden en van de
voormalige arnbachtsheerlijlÍreden.

a. Boekcn
1. specifiek m.b.t. gemeentelregio,
2. naslagwerken met achtergrond-

informatie,
b. Krantatlaipsels
specifi ek m.b.t. gemeentdregio,

c.

Foto's

d

Tekcningeniden,

e.

Kaartrnateriaal idem,

f.

idem.

Archivalia

iderq

Afstootbeleid

Objecten

die niet binnen de

vermelde
categorieen valleo en die eigendom zijn van het
Museum Het Tramstation, worden indien
mogelijk - geÍuild voor objecten die wel binnen
het verzamelbeleid vallen. In het uiterste geval

-

kunnen deze objecten worden verkocht. Het
geld wordt gereserveerd voor de aankoop van
objecten die wel binnen de collectie passen.
Het verzamelbeleid is offcieel vastgesteld in de
ledenvergadering van 6 juni 2001.

t-l

Het archief en de bibliotheek van de Vereniging
O. Spinnewijn

Mogelijk heeft

u dit

in

hoofdstuk
het
voorgaande jaarverslag gemist, maar het wil
daarom nog niet zeggen dat met het behandelen
van de hooftlrub,riek H het archiefoverzicht als
afgesloten moet worden beschouwd. Verder
staat uiteraard het aanvullen van de bibliotheek
zelf met voor ons interessante aanwinsten ook
niet stil
Voor wat betreft het vervolg van onze
archiefndeling: aan de beurt is deze keer de
negende hooftlrubrielq rubriek J. Deze omvat
Iiteraire biidragen die op onze directe regio

betrekking hebben. Geen omvangrijke
verzarneling, maar niettemin toch onderverdeeld-

De eerste hiervan, J -1, is geheel gewijd aan
'onze' dichter H.IC Poot, san zin werk en het
commentaaÍ daarop. Welhaast vanzelfsprekend
bevindt zich daaronder de uitgave van zijn
volledig werk. Naast andere kunt
er
bijvoorbeeld een eerste druk in drie delen
vinden- Verder omvat deze rub,riek bloemlezingen en beschouwingen over zijn werk.

u

J - 2, gaat in op de Reder!fters.
Zowel Schipluiden als Den Hoorn kenden een
eigen mgenaamde Rederijkerskamer. Dat is een
literaire kring waarvan de leden zich met de
dichtkunst willen bezig houden Om beurten
organiseerden ze plaatselijk ook grote kringbileenkomsten w'<urvoor uit de wijde omtrek
gelijkgestemde broeders in de dichtkunst

De tweede groep,

werden uitgenodigd.
Rederifterskamers ontstonden in de zestiende
eeu% rnÍur de a[ genoemde H.IC Poot hield
ách verre van deze 'rijmelaars'. Onze twee
kamers leven in onze kernen nog altiid voort in
de namen van hun embleem: het 'Rozemarijn'
en de 'Hoombloem-. Eeuwenlang hebben
rederiikers toch een opmerkelijk beeld
uitgemaakt van literaire belangstelling, ook in
kleine gemeenschappen als de onze en dat zouje
niet direct verwachten
Tenslotte is er dan nog de groep J

-

3, aangemerld

als:'diversen'. Hieronder vallen biivoorbeeld
historische romans die zich in onze regio
afspelen Maar ook de recentere belevenissen
die Ida Vos, als Joods onderduikertje tlidens de
oorlog in ons dorp, bescbrijft in baar boek: 'Wie
niet weg is wordt gezien', een bestseller. Andere
dichters d"n H.K. Poot komen hier eveneens
aan bod. ma^'u kunt er ook zaken vinden als
studies over onze sheektaal.
De aanwinsten voor de bibliotheek (ofwel ons
archief) gedurende het verslagiaar zijn weer
divers. DaarorL als steeds, een greep daaruit,
want hoewel de grote groei langzamerhand is
afgenomen kon toch weer heel wat interessant
materiaal een plaats vinden in boekenkas of
ladekast. Dat zijn daÍr als ieder jaar de
'Jaarboeken' van de ons omringende hiSorische
werkgroepen 7Ê bevatten veelal aardige
aanvullende informatie over onderwerpen
waaraán ook wij aandacht willen schenken
Zulke aanknopingspunter zou men wellicht ook
op kumren diepen in een aanwinst als het
archiefoverzicht van de Lierse Gereformeerde
kerk. De genealogierubriek is verrijkt met een
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werk over de frmilies Dirk van Hodenpill Van
Dorp, enzovoorts.
Een bijzonder algemeen interessante uitgave
vormt de geschiedenis van duizend jaar wind en
water in onze lage landenMet vier kloeke, fraai
uitgegeven delen is de KNMI weerrmn Iluiman
nu gevorderd tot en met het iaar 1675. Op een
voorbeeld te noemen vertelt hij u QivoorbeeH
met welke weersomstandigheden de Spmjamden
hier kanrpten tijdens de Tachtigiarige Oorlog.
Onze gemeentebode Achterberg :berergde het
archief een viiftle aanvulling op zijn Írobbyuitgave rond bodebussen
'Heilig en Profran 2' is het twaalftle deel in de
serie 'Rotterdam Papers', een lang?áÍnÊÍhand
prestigieus &z:Í. Dit deel handelt over
Middeleeuwse pelgrimstekens, veelal meegenomen door bedevaartgangers als herinnering
voor thuis. Over het algemeen zlin deze tekens

pas weer

tevoorschijn gekomen tijdens

opgravingswerkzaamheden Het boek bevat
bijvoorbeeld aÍbeeldingen van pelgrimstekens uit
de bedevaaÍsoorden van de heiligen Jacobus en
Comelius, de patroonheiligen van de twee
parochiekerken in onze gemeente.
De bibliotleek is ook verrijkt met een boekwerk
over de zeer verdienstelijke etser/tekenaar
Derkzen van Angeren. Als Hoorenaar heeft hij
ook jaren in onze omgeving gewerkt en de
historische vereniging wil daar zeker in de
toekomst nog eens ruim aandacht .an schenken
Als onderdeel van Delfland verscheen een
schitterende uitgave over de vogeloase in ons
stukje Randstad: de 'Ackerdijkse plassen', maar
wli zijn toch ook blij met een simpel boekje

olionore', louter omdat het werd gedrukt
in
Schipluiden door L. Vermeer. Van hem krmt u
bii ons overigens tevens de nodige oude
arsichtkaarten vinden, want u weet toch dat
naast literatuur de vereniging beschikt over een
y1s.ch1 aan foto's en plaatwerk. Wat dit

beeldrnateriaal betreft, er is gedurende het
afgelopen jaar nogal veel aandacht aan besteed
dit beter toegankelijk te maken Tot en nret de
formaten 20130
die naar rubriek
ondergebracht in een ladekast met
Vooraleer deze rub'riek te eindigen toch nog
erikele uitgaven die hier e€enliÍ( niet uogen
ontbreken- flet ziin de min of meer koe\ies van

zijt

Twee afbeeldingen

uit "Heilig

en Profaan 2,,.

De bovenste afbeelding toont een ín Wissingen
gevonden pelgrimsteken, voorstellende Jacobus

de Meerdere als volledig uitgeruste pelgrim
Qf" - Idtu eettw). Áfmetingen 18 x 55 mm.

De tweede aJbeelding toont een bijzondere
St. Jacobsschelp. De symmetrische gaatjes
maken duidelijk dat hier een crucifrx of een
Jacobusfigwrtje op bevestígd is geweest..
De.schelp is gevonden in Sluis, Zeeland. I4B I f eeuw. Afmetingen 82 x 89 mm.

eigen deeg!
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Allereerst dan de Schipluidense bestseller: 'Het
Schipluidens receptenboek'. De uitgave bii het
vieren van het feit dat de frmilie Haring 50 jaar
levensmiddelen verkocht in Schipluiden. Een
boek waaraan zeet vele Schipluidenaren een
bijdrage leverden met het inbrengen van htm
eigen recepten. Dat kan dan vanzelfsprekend in
onze boekerli niet ontbreken.
Dan het fotoboek van een dynamische streek,
'Veranderend Westland'. Dit boek laat zien wat
er van historische Westlandse ple\les na 50 jam
bouwbeleid geworden is. Een plaatje van de
oude en de nieuwe situatie , telkens vergezeld
van een hele pagina blipassende tekst vormen de
ruggengraat van het boek. Ook de Historische
Vereniging 'Oud Schipluiden' leverde daaraan
baar tien bijdragen Een mooie en interessante
uitgave, maar ik zou ook willen zeggen: niet
altiid even opwekkend omtrent hetgeen er van
en dus
verschillende plekjes geworden
verloren gegaan.

is

Niet direct ge'mspireerd door onze vereniging,
maar wel geheel uitgegeven dankzij onze
medewerking is het boek '10 mei

-

15 mei 1940

Wateringen'. Het vertelt over de
getuigen gedurende de woelige
van
ervaringen
oorlogsdagen in het gebied tussen OckenburgWateringen-Ypenburg-Voorburg. Voor velen is
het onbekend dat vele belangrijke aspecten van
de Duitse overval op Nederland juist op die plek
waren geconcentreerd. Een deel lan de
gebeurtenissen speelt zich ook in onze gemeente
af, met nanre rond Den Hoorn en 't Woudt,
voor de kem Schipluiden slechts het staartje.
Tot slot van deze bloemlezing als lest best de

in en om

uitgave van de historische vereniging zelf
'Waar wonenwij - strqstndmen
in de gemeente SchiPluiden'.

in

deze verslagperiode twee andere
boeken met een gelijksoortige strekking hun

Nadat

plaats hadden gevonden op onze boekenplanken

te weten: 'Het
geschreven door

'Ilandleiding

straatnamenboek van Delft'

P. van der Krcgt en

vooÍ historisch

een

straatnamen-

onderzoek', is dan eindelijk toch dat boekwerk
van de persen gerold. Behalve straatnaÍnen is
het feitelijk een beknopte geschiedenis van de
gemeente Schipluiden en algemeen gewaardeerd
als 'een juweehje'. Het staat uiteraard gewoon
op de plank bij de vereniging, niettegenstaande
natuurlijk iedere rechtgeaarde Schipluidenaar
zo'n exemplaar in zijn boekenkas heeft staan!
Mocht dat niet zo ajn, et is er best nog wel één
te koop. . .. !
Maar bovendieq weet dat dit boekwerk daar op
'Het Tramstation' door de liefhebber altíd kan
worden geraadpleegd en niet alleen deze toch
beperkte bron, maar bet hele archief staat tot uw
dienst. Tot ziens?
Zowel "Veranderend Westlond" als "10 mei - 15
mei 1940 in en om Wateringen" m niet te vergeten
het Straatnamenboek, zijn te koop in Museum Het
Tramslalion. Zie pag. 8 voor de priizen.
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De Schipluidense kroniek 200í
O. Spinnewijn
Dit betreft dus Schipluidens wel en wee vaa het
jaar waannee de 20# eeuw definitief achter ons
ligt. Het jaar dat een nieuw tijdperk zou moeten
inluiden en waarvan derhalve wereldwijd

hooggespannen verwachtingen worden
gekoesterd, verwachtingen van naiuurlijk een
betere wereld! Een en ander geldt, zij ha op
kleinere schaal, ook voor de gemeente
Schipluiden; een Schipluiden dat weneens op
een keerpunt in haar geschiedenis lijkt af te
stevenen. De gemeente stond daarmee
regelmatig landelijk op de kaart en ook in de
krant. ()f men als gewoon burger met dit al blij
moet zijn zal tot op het eind van dit kroniekjaar
2001 nog steeds een waagteken blijven voor de

schrijver van deze kroniek. Efficiency en
opgenomen zijn in de anonieme 'grote weÍeld'
lijken niet de directe bronnen van geluk voor het
eigen Schipluidens cultuÍeel palet.
Verloopt de jaarwisseling in Schipluiden wel
met veel geknetter maar zonder onaangename
problemen, landelijk, en dus ook hier, is men
diep onder de indnrk van de ranp in Volendam
die ách daar rond de jaarwisseling voltrot een
slecht begin. Het jaar 2001 zal helaas op grote
schaal voor velen meer onuitwisbare slechte
herinneringen nalaten.

- ll.l13 Schipluidenaren,

verdeeld over 5708
marmen en 5405 vrouwen, passeren als
inwoners de tijdsdrempel naar 2001 . Eár van
her4 mevrouw Dijkshoorn in haar boerderijtje
aan de NoordhooÍnseweg 19 heeft, zoals de
vorige kroniek al liet weten, die vorige eeuw
van A tot Z beleefd en meegemaakt- Zij werd
namelijk op 31 december 100 jaar, maar wil
dat 3 januari vieren. Zo'n verjaardag vraagt
uiteraard nogal wat oliebollen en met
nieuwjaarsdag is ze ongetwijfeld de oudste
en zal de wensen derhalve in ontvangst
mogen nemen. Voor onze burgemeester
voldoende reden dan alvast op 2 januari naar
de grenzen van haar gemeente te reizen en de
eeuwlinge haar felicitaties ao" te bieden.

Mevrouw Dijkshoorn overziet een achteóan
van honderd Hein- en achterHeinkinderen, zij
heeft dus ervaring met wat verjaardagen zijn.
Een ander soort feestje vieren twee dames,
namelijk koe Mentje 73 en koe Olga 23. Zij
pÍesteerden het elk 100.000 liter melk te
hóben geleverd. Ze krijgen er een lintje voor
dat wet}ouder Groenewegen hen omhing als
dank voor de bewezen hun inzet. Z€ hóben het
verdiend en een boe kan er dus best wanaf

Al met al is het toch alweer

10 januari
vooraleer de burgemeester in Den Hoorn bij
een nieuwjaarsreceptie de burgerij haar beste

wensen aanbiedt en te vertellen wat hen het
komend jaar te wachten zal staan. Dit alles na
zijn ingeleid met een korte opera"
aangeboden door 'Vivace', waarin de trouwe

te

Dido als hoofdpersooq door
teleurgesteld, tenslotte

de

ontrouw

brandstapel

verkoos. NietteÍnin rekent de burgemeester
dan toch wel weer op de trouwe inzsl van
velen om zich in te spannen voor de
Schipluidense gemeenschap. Ifermee is dan
tevens het Jaar met aandacht voor de
vrijwilliger' geintroduceerd.

Inmiddels heeft Schipluiden de toezegging
binnen gekregen dat ook zij weer een

bijdrage mag leveren aan een verder
terugdringen van landelijk groen. Na 5 jaar
touwtrekken een eerste contingent woningen
te bouwen in de nizuwe Hoornse wijk Look
West. De rest, nog zo'n 350 woningen zal
ook wel volgen.

Verscbillendg dikwijls allochtong jongeren
in onze gemeente blijken net als elders nogal
eens problemen te hebben met het zinvol

invullen van

hn vrije tijd.

Een

eigen

voetbalteam spelend in een eigen Westlandse
competitie gaat daarom half januari onder
begeleiding van de jongerenwerker van start.
De vraag die rest is of ze daarmee positief
bouwen aan hun fNederlandse) toekomst!
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De raad laat eind van de maand opnieuw
weten niet akkoord te kunnen gaan met het

zich

eigenmachtig toe-eigenen van
Schipluidense financiën door de Bestuurs
Cormissie Westland ten behoeve van studies

voor de vorrning \€n één

Westlandse

gemeente. Men verkoopt de huid van de beer
niet voor die is geschoten, nietwaar?

E€n dm woÍdt bet lnog

rmuwen

te

{id de harxlen uit de
$eken: I februai gaat de

Vladiqgsekade op de schop. Een omvmgriil(
karq/ei dat de kade en de Paardenbrug tensbtte
30 on lnger boven de w.d€rqliegel gad brengen
en de voor b"t dorp rustieke 'kadezlide' tot eerl
toeri$isch aarÍrcl{<ellft rnomneÍt Íno€t gaán
Wetbouder Var den Berg geeft die
dag als eÊÍste het voorbeeH boe rrrn rc'n
Í€corslructie am rrret pakken

wordt bii schietoefeningen getroffen door een
kogel uit eigen wap€n" Een geluk bij een
ongeluk: geen blijvend letsel. Diezelftle
wijdagavond moet de politie zich ook inlaten
met een overigens gebnrikelijk straatfeestje
y21 hangiongeren in Schipluiden. Ze deden
dat niet gÍatis. Overigens 'Oud Schipluiden'
biedt op wijdagavonden altiid wel gelegenheid iets anders omhanden te hebbeq maar ik
geeftoe: het is minder enerverend.

De kogel is door de kerk. De hele maand
maart wordt beheerst door het bericht dat
Schipluiden uit het IOPW stapt, het
Westlands overlegorgaan voor integale
ontwikkelingen De hierop volgende kritiek
van de Westlandse buitenwacht liegt er niet
om- Maar Schipluiden houdt voet

bï sh*!

Op 9 maart wil ook Den Hoorn groot zijn en
stelt bescheiden een parkeerschijftone in Het
ligt langzaamaan toch ook al in de grootstad!
Ook de bibtotheken gaan mee in de vaart der
volken: op 8 maart levert wethouder Keiizer
deze vestigingen over Íum de wereld. Het
werd wel tiid voor een informatieceÍitrum dat
de bibliotheek tegenwoordig pretendeert te
z.jn.

ll

Reconstructie van de Woardingselcade
FdobJro Fr€d NivDdffsche Córrrant

Naast het burgemeesterschap van een zich
complex ontwikkelend Schipluiden vindt
onze mevïouw Van BijServeldt-Miegenthart
tiid voor nog vele andere taken De jongste
loot is haar benoeming op 17 februari tot
voorzitter van het CDA-Vrouwenberaad met
daaruit voortvloeiend die van adviserend [d
van het dage$ks CDA Bestuur. Vergeten we
even de vele andere functies dan lijkt me die
als voorzitter van het Prirsjesdag-ontbiit toch
wel één van de aardigste.
Het gaat niet goed het gaat niet goed. Twee
berichten uit de krant van 26 februari
veÍtellen: Een Schipluidense politieagent

t8

Znndag
rr,aart beschikt de Jacobuskerk in
Schipluideq dankzij onder andere de inzet
van veel vrijwilligers, over een prachtig en
welkom parochiecentrum: 'De Schelp', een
symbool voor de mensen die op weg 4in.

Op donderdag 15 maart viert men aan
grenzen van ooze gemeente, aar

de
de

Noordlierweg 1, de verjaardag van mevïouw
C.J.M. Ammerlaan: 90 jaar! Zulke mensen
hebben heel andere werelden gekend.

Volgend op het nog naijlende KreudeldJacob syndroom dat de Europese veeteelt
trof steekt half maart alom nu het gevaaÍ van
een besmetting met Mond- en Klauwzeer van
het vee de kop op. Draconische maatregelen
veranderen alle veehouderljen in ons land tot
quarantaine-eilanden \ir'aaÍ alle bemek
geweerd wordt. ZelS de kinderboerderij
blijkt hemretisch afgesloten Gelukkig kan, na
maanden van spanning, later geconcludeerd
worden dat de besrettingsgesel Schipfuiden
voorbirj trok. Dan rnag de postbode weer op het

erf komen Vroeger, wad ook toen kwam dat
voor, sprong rnen daar mtins inzie,ns effciëmer
mee o4 al gaat bet ook nu om de cerÉjes.

centjes naar de lesavonden van ASSO, de
Algemene Schipluidense Sport Organimtie.
7n is en was rrijwel altlid ook actief
bestuurslid, wat in het vrijwilligersjaar wel
even gememoreerd mng worden-

Nog meer nieuwe bouwwerken voltooid in
de maand maart. Op de 23tt" kan Handbal-

Maart 2001: Een boer aan dz

Oostveenseweg

sluit de toegang tot zijn bedrijf af am besmetting
met MKZ te voorlamen.
FcfóuÍo FÍ€d NiitD€lfrschê C.{tra[

-

Dan 21 maart! Lente? Dat wel maar ijzig
koud! Dit seizoen wordt gewoonlijk ingeluid
met de ceremonie van het boomplanten op
plaatsen die daarmee wat onderbedeeld zijn.
Wethouder Groenewegen heeft dit keer de

boornpjes betaald nunr beperlit ájn
voorbereide toespaak voor het eigenlijke
werk, al bibberend, tot vier zinnen. Dan
kunnen hij en de schoolkinderen zich

tenminste een beetje warm werken met de
jonge boompjes te planten

-

Met êen lentegevoel in het vooruit stappen
de colleges en raadsleden van Delft en
Schipluiden op de fiets orn, een beetje laat,
toch eens kennis te maken met het
Harnaspoldergebied dat ze eerder onderling
alvast verkwanseld badden Men reed daar
door het vermoedelijk oudst bewoonde
gebied van onze regio. Zesduizend jaar
eerder verbouwdeo de Hoorenaars daar al
hun groenten naast hm veehouderij. Zouden
de deelnemers zich al peddelend dat ook
gerealiseerd hebben?

-

Ietsje na datum mernoreerde de Gymnastiek
vereniging Schipluiden in het weekeinde van
25 ll;rrafi het feit dat dat gyrn-gebeuren in
novernber 1950 was gestart. Eén van de
darres, Henny van der Windt, kan er over
meepraten- Zij gfrg destlids al met veertig

vereniging Schipluiden haar nieuwe kantine
in gebruik nemen Daarvoor moet wethouder
Keijzer de jeugdkeepster Carola 'passeren'.
Dat lukt pas na vier keer. Als die Carola geen
belofte voor de toekomst is weet ik het niet
meer, of was de heer Keilzer niet echt in
vorm? Wat minder definitief als nieuw
onderkomen beschikt de openbare school
'Het Galjoen' in Den Hoorn sedert 30 maart
oveÍ twee noodlokalen Die doen het dus m
dai ze twee keer iets te vieren hebben, slin

-

Op 29 naart bhtt mewouw E. van den Berg
van den Berg, wonend aan de Korpershoek
nru!]mer 31, tenrg op 90 jaar welbesteed
leven en zelfr dat is natuurlijk al een opgave.

Deze maaod verschijnt voor het 25"8 jaar
ook de 'De Schiphoorn' bii u in de bus, met
de Heine restrictie dat we voor de eerste
numners niet wisten dat dit de naam van het
blad mu worden. Met het jubilerende blad
viert de heer Koeleman dan dat hij 25 jaar de
fotografie voor dit blad verzorgde.

April schrikt Schipluiden op b[i de mare dat
Rob de Boer tljdens een visvakantie in
3

Groningen te water is geraakt en verdronken.
Zlin wiend noch ooggetuigen hebben hem uit
het iiskoude water kunnen redden- Pas na

enkele dagen intensief speurwerk door
duikers heeft men het slachtoffer boven water
kunnen halen- De vele meelevende dorpsgenoten herinneren zich de indrukwekkende
begraênis.

4 April! Groot alarm! 't

Woudt wordt

urgnlang afgegrendeld door de ME, niemand
erin of eruit. Ook de brandweer is paraat.
OorzaaH? Een veeboer aldaaÍ is net zijn
mesttank de openbare weg opgereden. En

dat mag niet

vanwege

het

lvKZ

besrnettingsgevaar. Weg en kar krijgen van
de brandweer een gratis, nou ja gratis, grote
schoonmaakbeurt. 's Mddags die dag is ook

t9

nog de A4 nabij Schipluiden
afgesloten gev/eest tengwolge

urenlang

van

een

kettingbotsing. De gewonden zijn onder meer
met een traumahelikopter vervoerd naar de
ziekenhuizen.

Een bijzondere verjaardag op

7

april,
wann@r pastoor Jansen zijn 67re verjaardag
mag herdenken. Dat betekent AOW en ách
terugÍekken uit de verantwoordelijkheid
voor op dat moment vier parochies. Voor
deze 'sedes vacante'wordt een opvolger
geregeld en tot zolang houdt pastoor Jansen
nog een oogie in het zeil. Ifij ontvangt die
dag zijn parochimen in zijn nieuwe 'Schelp'.

Half (of nagenoeg heel?) Schipluiden gaat 's
avonds I I april op weg naar de Delftse
Burgwalkerk. Daar doet Koos van Bzurden
een keur van musici, zangers en solisten de
Mattheus Passie ten gehore brengen voor
meer dan 1200 toehoorders. Een indrukwekkende prestatie ook van de koren

'Vivace' en 'Mchael' voor het in alle
opziclrten eveneens zeer indrukwekkende

muzikale werksfilk van Johan Sóastian Bach.

18 april meldt de lrant een megadeal met
Den Haag. Deze gemeente is bereid tegen de
retile prijs van slechts 130 miljoen gulden
grond aan te kopen van de tuinders in de
Ilarnaschpolder. Of je je nu inderdaad zo
moet verheugen op weer meer bedrijventerrein is de vraag maar niet voor al die
economen. Den Haag, Delft, Schipluiden en
de tuinders zijn blij.

Minder blij zullen de burgers zijn met

de

aankondiging dat ze rekening moeten houden
zaak
belasting zoals wethouder Groenewegen die
aankondigt. Volgens mij zit er ergens een
kronkel overigens niet
wethouder
Groenewegen. De huizenprijzen stijge4 maar
daar kan de eigenaar niets aan doerq die fout
zit ergens anders. Zijn huis verandert niet,
pas bij verkoop merkt hij dat, misschien zou
het eerlijker zijn dan het verschil te belasten.

met een flink stigende onroerende

bÍ

De maend april en alle volgende in 2001
staan in het teken van welles nietes voor wat
betreft een Westlandse gemeentelijke
herindeling. Eén gemeente Schipluiden is als
20

vanzelfsprekend veroordeeld, dat is niet
efficiënt en andere normen doen het hier
nauwelijks. Blijft als keuze over voor het
Westland de magische getallen 7, 4+3 en
5+2. Dat laatste als minst slechte prefereert
dan Schipluideq samen met Maasland. Heel
wat discussies en bergen papier zijn het
gevolg. Zou 'groot is goed' het toch winnen?
Het is maar hoe je tegen democratie aonkïk.
Msschien weten we dat dan wel in de loop
van volgend jaarl

Een ander heet hangijzer dat veel
hoofdbrekens kost en dus langdurige
gesprekstof aanlevert betreft de wateÍhuishouding van Delfland. Voor het langzamerhand welhaast regelnatig onderlopen van
polders na zware regenval zoekt men een
oplossing om de daardoor ontstane schade
zoveel mogelijk te kunnen beperken. Serieus
de
wordt overwogen dat Delfland
Schipluidense polderregio door middel van

in

grondaankopen

ov€r wateóekkens al

kunnen beschikken die het overtollig water
tijdelijk kunnen opvatrgen: noodbergingen.

De maand april eindigt natuurlijk toch met
wat prettige berichten. Koninginnedag ziet
drie blije Schipluidenaren met hun lintje op
het bordes va.n het zo representatieve oude
raadhuis verschijnen. Het zijn mernouw J.
van der Burgh - de Rooij en de heer L.P.
Gerritse voor hun langiaÍige vrijwillige inzet
op diverse gebieden en de heer J.J.
Gouweleeuw die dat met zijn judoactiviteiten verdiende. Helaas moest een
vierde onderscheiding postuum worden
verleend. Die lreeg de heer P.J.M. Haring
voor 45 jaar als vrijwilliger de Schipluidense
sport te hebben gediend.

Eind april ook even memoreren een koekje
van eigen deeg: de feestelijke opening van de
tentoonstelling in'Het Tramstation' getiteld
'Eten en drinken door de eeuwen heen'. Een
interessante veelzijdige tentoonsteÍing mede
door de ióreng van de Delftse en onze

stadsarcheoloog

Epko Bult en

"ijo
medewerkers. Een moderne toast met oud
drinkgerei en de boeiende tentoonstelling
gaat dan van start.

I

mei át de koninginnedag er weer op!
Voor de jeugd een feest in Western stijl m"t
cowboys en grls, maar zonder paarden. De
MKZ, hield de echte paarden op staÍ. Houten
paarden en een mechanische rodeostier
mochten de pret niet drukken en een race
rond de B.M. singel op skeelers blijkt toch
ook spannend.

Met

Na de feestelijkheden op 4 mei weer even de
ernst: de herinnering aan hen die toen vielen
voor onze vrijheid nu. Eensgezind herdenken
Den Hoorn en Schipluiden. Opvallend is
daaóij de opmerkelijk grote deelname van
jonge mensen aan de plechtigheden. De

groepen 7 en 8 van de basisscholen
produceerden meer da:n tweehonderd
gedichten over het onderwerp 'Vrijheid is

,*"r,

engst,.
"oo661

l0 mei viert de heer D. Schouten aan de
ZweÍhkade Zurd 5 Àjn negmigste verjaanlag.
Ook de marmen laten dus zien dat ze best een
tijdje mee hrnnen.
Deze verdere hele maand stean de kranten
bol over de herindeling van het Westland.
Opmerkelijk is een toenemende steun uit
onverwachte hoeken voor de 5 + 2 variant,
zelfs van de minister. Maar die strijd is nog
niet gestreden. Hetzelfile geldt voor de MKZ
crisis die onze veehouders toch wel voor
grote problernen stelt en van hen een
behoorlijke poíie creativiteit vraagt. De al
zoveel oudere À4 perikelen zorgen ervoor
dat de krant verder vol komt, zonder dat er

ook maar íen spijker met kop

geslagen

wordt.
Er zijn nietterrin toch ook wel eens zaken die
afgewerkt worden. Op l1 mei bijvoorbeeld
en volgende wijdagavonden biedt het
jeugdhuis aan de Keenenburgweg in de
avonduren een inloop voor twaalf tot
achttienjarigen. Vrijwiflige ouderen draaien
daar bardiensten en zien dat het goed gaat.

Voor Sandra Wieleng4 de locatieleidster van
de opeóare school 'Het Galjoen', is 22 mei
e€n zwarte dag. De gemeenteraad neemt het
besluit dat deze schoolvestiging wegens
gebrek aan leerlingen de deuren zal moeten
sluiten. Me'rrrouw Wielenga heeft daar begrip

voor, Íraar verwacht wel dat de 'Galjoen'
vestiging Den Hoorn een uitweg mag
betekenen voor de nog overgebleven
Schipluidense leerlingen.

Op 26 mei beleeft de voetbalkantine

haar

derde 'Schippop festival', men kan dus van
nu af spreken over eên traditie! Acht
plaatselijke of regionale bands verzorgen de
decibels nadat eerst de voetbal heeft

uitgemaakt welke familie over

de

beste

voetbalbenen beschikt.

Half juni

herdenken leedrachten

en

leerlingen het feit dat de Jozefschool staat
waaÍ ze nu staat- Voor merrrouw van den
Ende was dit het b€gin van haar carrière als
kleuterleidster op de school en dat heeft ze
41 jaar lang volgehouden. Ze heeft in die
tussentijd zo'n 1500 aan haar toevertrourÀ/de
'kunst'kinderen geholpen de eerste stappen
naar de grote mensenwereld te zetten.

Vooruitlopend op de in aanleg zijnde
Schipluidense golftaan won de Hoornaar
Theo Kleiy'weg in Den Briel op 12 juni de
voorronde van het Open Westland toernooi.
De nieuwkomers op onze eigenste baan
hebben dus alvast een geduchte tegenstander.

De politiek blijft ook deze maand alle kanten
vullen. De Schipluidense geÍneenteÍaad wil
haar steentje bijdragen en de bevolking hierin
actief mee te trekken. De drie fracties bieden
op 14 juni in 'De Hoombloem' de burgers
een politiek calFé
waaÍ de eensgezindheid
^an
over deze mateÍie met slechts kleine nuances
de overlegstof voÍmeÍr. Intussen koopt Den
Haag voor 20 miljoen grond aan in onze
Hamaschpolder. Schipluiden (en Delft) rekenen
er merkwaardigerwijs op dat ze ook weer
wat terug mogen kopen voor huizenbouw.
Het kan verkererl heeft een zekere
Nederlander wel eens gezegd.

Een familiereiinie van de Koole-clan brengt
165 mensen in Schipluiden bleen op 23 juni.

Onder het genot van hA schippersbitter
zullen heel wat familieverhalen ln
opgehaald en zeker die van Cor Koole die
met zijn schuit verschillende Íieden die het
hier in de oorlogsjaren voor gezien hielden,

2l

op

weg naar Engeland heeft gezet.
Verschillende aÊtamrnelingen bedrijven nog
altiid het schipperwak, dat voor hen ziin
oorsprong in Schipluiden vond.
Een zucht van verlichting wordt geslaagd
wanneer op 26 juni de MKZ maatregelen tot
het verleden worden verklaard. De veehouders kunnen weer gewoon irnnigranten
verwelkornen op hun bedrijf. Toch zien onze
Delflandse boeren hun toekomst meer en
meer met zorg tegemoet. In Midden-Delíand
zal rendabel werken op een fictie lijken af te
steveneÍL omdat het idee lrn cultuurhistorisch erfgoed een prehistorisch aanzien
ljlkt na te streven of wel dat een parkaanleg
voor de stedelingen het resultaat zal zijn.
Sneu voor de Schipluidense Boris van den
Akker! Als doorgewinterde en getalenteerde
snowboarder blijkt hij nu te jong om over
twee jaar met het Nationaal Demonstratie
team er op uit te trek&en Maar, mals
gezegd, hij is nog jong en wie weet wat de
toekomst voor hem nog in petto heeft.

Intussen is het duidelijk zomet en dus tiid
voor de 23"t" kadeloop. Broeierig warm,
maar de weergoden hebben mede[iden en
zorgen voor een verfrissende douche vooraf,
daar konden de bij voorbaat al ingekochte
spons€n toch niet tegenop. Niet minder dan
1260 'atleten', een recoró scbrijven die dag
in voor een of andet loopje. De kleintjes
bijten zoals gewoonlijk het spits aÊ maar de
12 lan echte kadeloop net 746 deelnemers is
natuurlijk de prestatie waaÍnaar tenslotte het
restant, de minder sportieve Schipluidenarerl
naar uitkijkt. Voor de zevende maal zien die
de Vlaardinger Michel de Maat als eerste de
finish passeren in 37 minuten en 35 seconderl
ofivel 20 km per uur. Onze Jos Brouwer, een
allround atleet (dat heeft ie van zijn vader), is
de eerste Schipluidenaar op de rangllist met
41 minuten en 34 seconden

ttiln ne Lier als LMS gemeente
toch ook dolgraag als zodanig met
Eind jtmi

Schipluiden en Maasland één gemeente zou
willen vormen Alhoewel drie een volnaakt
geral is vindt Schipluiden toch dat ze af
moeten valleq reden: niet groen genoeg!
Oprukkend glas blijft een gevaar. De
lijdensweg lan het sluipverkeer bedreigt de
groene gemeente al voldoende en het

gehakketak van oMÊ verkeersminister
belooft in die zin ook niet veel goeds. Ze
hadden er destlids toch rnaar niet a^n moeten
begirmen.

2 Juli een heuglijke dag voor onze huisartsen
in de kern Schipluiden. Ze zetelen vutaf deze
datum in een defnitieve, van alle gemakken
voorziene, praktlikruimte. Ingeruild voor de
overigens ook niet zo slechte portocabins aan
de Kasteellaan. Het adres klinkt nu wat
tochtiger: Windrecht 4. Toch maar hopen dat
ze het daar niet te druk krijgen.
3 juli meldt de wethouder van financiën een
overschot van acht ton op de jaarrekening.
Hij laat ook al weten hoe je dat op kunt
rrmken.
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Het welles nietes voor oftegen een gemeente
Midden-Delíand gaat intussen door. Voor
een Haags rapport niet haalbaar, rraar Delft
haalt dat onderuit en is 'pro'.

De in januari gemelde verbouwing van de
'ka' is op 13 juli afgerond en dat wordt
gevierd met een feestje om de doorstane
overlast te vergeten Voor een feestje zijn ze
daar attiid in en als de aannemer daarvoor de
pecunia ter bescbikking stelt is dat mooi
meegenomen. Wij moeten nu wel 30 cm
hoger klimmen om aan de overkant van de
vaart te komen"

Na 19 jaar pastoÍaat in

Schipluiden en
Maasland neemt pastoor Jansen in het
daaropvolgend weekeinde feestelijk afscheid

als pastoor, hij gaat met emeritaat. Als de
trouwe knecht uit het evangelie heeft hij de
goederen goed beheerd. Blj zijn verhek laat
hij niet twee maar vier parochies achter: De
Lier, Den Hoorn, ldaasland en Schipluiden.
Samen vormen die nu de gemeenschap
'Sion'. Ex-pastoor Jansen blijft wel in
Schipluiden en wacht er op zijn opvolger.

blijven Een contingent heuse Franse
soldaten van Napoleon verovert op 16

annalen

augustus

de

representatieve

dorpskerq inclusief het
oude raadhuis. Na nog een

dag van allerlei schermrÍselingen., waarbii
Duitsers, Engelsen en zestig Schipluidense
boeren zich hergroeperen voor de grote slag
om Zouteveen op zondag, waarmee ze
Schipluiden willen heroveren op de Fransen
Znals dzt behoort gaat aan zo'n veldslag een
veldkerkdienst vooraf waarin zoals
gebruikelijk beide partijen de rechtvaardige

Schipluiden heeft inmiddels de eerste nieuwe
'Fokus' woningen
bewoners voor
verwelkomd. Woningen die zwaar lichamelijk
gehandicapten de mogelifkheid bieden zo
goed mogelijk zelfstandig door het leven te
gaan Het verkeersbeeld verandert duidelijk
met rolstoelers die nu in het dorp kunnen
rondtoeren voor onder andere het dagelijks
foeragerea Het biedt een hen volkomen
nieuw leven en dat is een goede zÀak. Het
aanzien van die hoek gaat nu overigens.
duidelijk veranderen De bouw van de
gestaÍt met grondnieuwe
werkzaamheden. De aanstaande bezetters
van de voormalige sportvelden hebben zich
nu ook alvast verenigd.

de

hulp van boven inroepen voor

de

ovenÍ'nning. Eendrachtig voorgegarn dssl
dominee en pastoor, geassisteerd door een
groot gelegenheidskoor, wonen enkele
duizenden de indrukwekkende velddienst bii.
Daama dan de slag! Bulderende kanonnen,
geknetter van geweren en zoals u vermoedt
de troepen van maarssffilq lMarja van
geallieerden, hebben
Bijsterveldt,
Schipluiden heroverd men kon weer rustig
slapen. De doden en gewonden hebben de
feesten gewoon voortgezet.

de

wijk is

v.d.
20 juli is het mevrouw G. Harteveld
Velden, wonend a"n Groeneveld 2a, die haaÍ
negentigste verjaardag viert.

-

De grtzvtafie Friese merrie Ijarda van Linda
en Marian Boekesteijn van boerderii 'Nieuw
B[isterveld' tïijgt 4 augustus op de fokdag in
Worinerveer het kampioenslint omgehangen
In de 25 jaar die de Koninklijke Fokvereniging
TIet Friese Paard' nu ljvert voor dit ras haalt
Schipluiden daar voor de tiende keer zo'n lint
mee naar huis. Zou dat de Friezen nou niet
een beetje dwars zitten?

5

Augustus zitten heel Schipluiden, Den
Hoom en nog vele andleren een de waterkant
om weer te genieten van het varend
Westlands bloemencorso. Van ons, als
schippersvolkje, zou je daarbii eigenlijk toch

ook wel een wat

actiever

inbrene

verwachten!

wel l0 dagen op
zijn kop: De Zomerfeesteq, en het was
zomer! Als altijd geslaagd dankzij de
formidabele inzet van velea. maar deze
nurnmer 30 zal met een gouden randje in de
Ja, en dan staat Schipluiden

-

'Voor het kalf verdronken is...', een rapport
dat 5 september in Schipluiden door oudcommissaris Vonhof aan de landbouwminster Brinkhorst wordt overhandigd is

voor

orl?.e burgemneder een

goede
gelegenheid de al eeuwenoude fram van onze
streekeigen melkproducten te promoten en te
benadrukken dat veehouderll in een MiddenDelfland zonder steun een verloren zaak is.
Vonhoff at daar ter plaatse in ieder geval met

snaak zijn boterhanrmetje met kaas, maar
zonder beloften
23

Het Hoornse plan Look-West heeft nog geen
bewoners martr sedert 5 september wel al een
scholencomplex. Voor dat complex zijn ook
vier klaslokalen van het massale schoollokalenpakhuis aan de Oranjelaan overgebracht. Niettemin aan leerlingen daar geen
gebrek; niet minder dan 580 leerlingen
vierden er feest. Regeren is wel vooruitzien,
maar dat had eerder ook wel eens gekund.
De jeugd heeft er nu nog een heerlijk
speelterrein, met modderpoelen en zo.

De A4 en de Westlandse herindeling bieden
welhaast dagelijks stof voor tegenstrijdig
nieuws in een blzonder natte septembermaand. Intussen lobbiet onze burgemeester

met redelijk succes om

invloedrijke

medestanders voor haar standpunt te winnen.

De wereldgebeurtenissen van 11 september
verdienen hier nauwelijks meer papier dan de
Schipluidense problematiek.
Onwetend van de dramatische gebeurtenissen
elders op deze aardkloot heeft op hetzelfde
ogenblik die elfde september de officiële
opening van het Derstencintrum Korpershoek
toch gelukkig ook nog een positieve inbreng.
Een heuse stadsomroeper doet de

ganodigden kond dat 37 woningen voor
gehandicapten en senioren naast een
gezondheidscentrum officieel in gebruik zijn
genomen.

In de week van 14 tot 22 september
organiseert Schipluiden zijn inmiddels niet
meer weg te denken Mdden-Delfland
maaifestatie. Tegelijkertijd ook een inhaalslag
voor evenementen die door de MKZ-crisis
dit jaar geen doorgang geen doorgang
hebben gwonden. De wind, zo kenmerkend
voor dit polderlandje staat dan centraal:
'Leven van de wind'. De Westlanders varen
met voldoende wind in de zeileq de molen
draait zonder doek en de weerman vertelt
hoe 't vroeger was. Ook veóaal, artistiek en
muzikaal ziet eÍl hoort men een zeer winderie
tintje.
Het jaar van de wijwilliger wil Schipluidens
g€meeÍ$ebestuur toch eigenlijk niet vergeten.
M* ju, het zijn er zoveel en je wilt niemand
overslaan, dus snoept elk gezin in de
septembermaand vaÍr een hen aangeboden
a/l

Schipluidense vlaai. Laten

we hier

als

vooóeeld toch even één zo'n september
vrijwilliger noeÍne,n de heer W.J. van
Adricherq 40 jaar líd van de EHBO afileling
Schipluideq waarvan dertig jaar als bestuurslid.
De Westlandse wethouders proberen intussen
even altematieven uit voor de snelweg
Schipluiden-Parijs die toch maar niet wil
vlotten. De woede vaderen openen 25

september

op de digitale

snelweg

een

intemetsite voor Maatzorg en vermaken zich
vervolgens op een wat reëlere snelweg, een
kartbaan, om uit te maken wie van hen de
snelste zal a1n. Ome wethouder Kelzer laat
zijn vakgenoten achter zich en hijgt ook
meteen salarisverhoging.

veranderen bij de
gemeentegrenzen dan kiezen de Maaslandse
en de Schipluidense burgers volgens de
resrÍtaten van een volksraadpleging op 19
september in ieder geval volmondig voor het
samengíran als grasgemeente. De anonieme
grootschaligheid maakt hen niet gelukkig en
of dat uiteindelijk economischer is mag men
zich hogerop ook nog wel eens afwagen.

Als er dan wat moet

Of de wethouder die negentiende september
ook via de Rijksstraaweg huiswaarts is
gekeerd vertelt het verhaal nia. Een nieuwe
zondvloed verooÍzaaliÍ die dag bij Hodenpijl
een dijkverzakking die maakt dat de weg
gedurende drie weken voor alle verkeer
gesloten zou blijven. Schipluiden was
daarmee geïsoleerd want alleen de smalle
Polderweg via De Lier biedt als sluiproute
nog enig soulaas. Het hele gebied kampt met
enorme wateroverlast en afgeslotar wegen.

Reden voor het Hoogheemraadschap
Delfland àch weer te bezinnen op

maatregelen om die steeds &equenter
overlast en de schade die dit met zich
meebrengt in de toekomst te voorkomen.

raadwergadering van 25 septernber
besluit tot nog maar een brug over de Gaag
bij Den Hoom te leggen. Voor 7,7 miljoen
guldens kun je dan rechtstreeks naar het
ziekenhuis. Op ách misschien juist, maar je
waagt je wel eens af waarom men destijds
aangedrongen heeft op een wij duur aquaduct.

De

-

De maand september sluit in Schipluiden af
met het afscheid van de gerefonneerde
dominee G.H. Offiinga. Na vijf jaar ervaring
en groei in het ambt vertrekt hij naar het
Overijsselse Goor. Volgens zijn eigen woorden
'ïk kwam op de fets en ik ga weg met een auto
en met een paar meter boeken erbij".

-

Het Hoogheemraadschap meldt 2 oktober
dat om de wateroverlast in ooze polders bij
de langzamerhand schijnbaar regehnatige
eÍreme regenval te voorkomen, ovenrogen
wordt weidegrond in onze gemeente een
badkuip-functie te geven. Zo'n badkuip zou
volgens Delfland de Woudsepolder noeten

zijq

waar voor zo'n slordige

850.000
kubieke meter badwater plaats zou kunnen
njn- Ze àjn
vast begormen met de
aankoop van
daarvoor benodigde
gronden. De twee meter hoge badkuipwand
om zo'n plasje te kunnen bergen betekent een

mn
de

aanslag

op het als

rijksmonument
geregistreerde beschermde dorpsgezicht van
't Woudt.

volgens de berichten zelib de rioolwaterzuivering in de toekomst nog mooi gaan
vinden Intussen b€sluit de Schipluidense
raad z.elf njn burgers in die kem vast wat te
beschermen door de pompcapaciteit van het
gemaaltje aan de Kerkstraat te verdubbelen.

5 november werkt het Hoornse
veilingconcem'The Greenery lnternational'
verder als 'The Greenery B.V.'. Een
inmiddels wereldconcem geworden bedrij{
dat vanaf nu wordt gevonnd door het
conglomeraat van Van Boers Holland,
Disselkoen en Van Dijc Twee Ínaanden
Vanaf

voordien evenwel had

het

Hoomse
transportbedrijf van Maarten Mooy al besloten
vanaf deze dag zijn 100 wachtwagencombinaties vanuit Waddinrveen de weg op te
sfuren
De boeldag van de Historische Vereniging op
oktober
natuurlijk wel weer een
belangdjk evenement geweest, maar dat
ldjgt elders al de nodige kopil. Liever dan
even naar de toneelvereniging 'Yat 75'. Zij
zijn I oktober in Naaldwijk met twee
eenal,rÍers als winnaars uit de bus gekomen

6

is

I

tijdens een theaterfestival waaraan 12
theatergroepen deelnamen. De hele
ftsninkliike ftmilie was daar bii betrokken.

Acht oktober in Schipluideq een zwarte dag
voor ll0 illegalen als ze door het WIT team
worden btrapt warmeer ze de tuinders een
handje helpen Overigens is met dit aantal
ook weet een record gevestigd, maer dat
muisje heeft ongetwijfeld nog wel een duur
Kerkdotp

t

Woudt, binnenkort een beschermd
dorpsgezicht in een onbeschermd landschap?
Fota D.R. JqkeÍ, SchiDluideíl

Voorts zal de schade aan het culturnhistorisch zeer interessante landschap aldaar
onherstelbaar zijn U raadt het, ook hier is
voorlopig het laatste woord nog niet
gevallen. Op verhaal voor de schade in het
verleden geleden door wateroverlast hoeven
de betrokkenen overigens niet bij Delfland
4en te kÍopÍreÍ! ze worden gewoon nul op
rekest belooftl! Het gaat welhaast allemaal

om wateÍ wat de klok slaat en

ons

voorgeschoteld wordt. Blijkbaar moete[ we

staartje.

Fwie of geen fusie met h€t Westland" ze
meken het maar uit. Schipluiden gairt over
andere grenzen kijken! Twaalf oktober
tekenen de lroede vaderen van Schipluiden
en het Tsjechische Frenstiá,t pod Radhostem
een overeenkomst waannee ze een 'steden'
band bekrachtigen. Wellicht dat je op deze
wijze gemakkeliiker met elkaar overweg kunt
dan met je naaste buren, laten we het hopen
Misschien neÍlen ze wat tomaatjes van ons
a{ hoewel eigenlijk ziet het er naar uit dat we
daar misschien toch liever vanaf willen want
we streven naar alleen rlaar groeL En daar
zltilen ze toch niet echt naar komen kijken!
Weet u eigenlijk wel waar dat plaatsje met

25

die moeili,jke naam ligt? De voorlichting over
de achtergronden schijnen me namelijk niet
zo geweldig!

wordt ingesteld en het pad langs het water
wordt voorlopig afgesloten, ook voor de
wandelar.

- Op 25 oktober kunnen we weer een
negentigiaríge feliciteren en wel de heer H.J.
van der Stap, Woudseweg 158 en dat is
Schipluiden.

- Voor een eerlijke prljs biedt

de

'Wereldwinkel' op 2 november al tien jaar

haar waren uit de derde wereld aart"
Uiteraard ook vriliwilligersweÍk en positief
voor hen is dat er groei in á. Met een
drukbezochte werkshop krijgen ze de
aqndacht die ze verdienen voor hun activiteiten
ten behoeve van de verre medernens.

-

Qua horeca vestigingen scoort Schipluiden
volgens een novembr rapport van het CBS
in de top tien van plaatsen met de minste
ondernemers in die branche. Of dat voor
omzet ook zo is blijft dan natuwlijk nog een
vraag. In ieder geval zijn we wel gehrkkig
met het feit dat onlangs een nieuwe eigenaar
van het voormalig pannenkoekenhuis 'De
Koolekit', nu onder de naam 'Aan 't Kaatje'
een eetcafé bedrijft. Het schaamrood kwam
je mentg maal oP de kaken wanneer een
toerist in Schipluidens kern, uitvalsbasis voor
woeg waar een
broodje met een kopje koffie voor hem
geserveerd kon worden.

Mdden-Delfand

-

Begin november reg de Sliedrechtse
aannemer met de bouwactiviteiten op de
voormalige Schipluidense sportvelden
starten Op 20 november slaat wethouder
Van den Berg de eerste paal. Nou ja slaan hij
had het wel erg snel en gemakkelijk verdient.
Flin voor de toekomstige bewoners hopen
we, een blidrage vooÍ het toeristisch aspect
van Schipluiden zal het helaas zeker niet zlln.
Een gemiste kans, die toerist ziet al
voldoende huizen Ook de wat minder
mobiele senioren zullen er niet warm lopen
voor een aangenaam ornmetje,

-
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Helaas is die eerste paal niet geslagen onder
een gelukkig gesternte. Tegelijk met de paal
verzakt ook het dijHichaam van de
Vlaardingsekade aldaar weg en zorgt zo voor
een zeeÍ gevaarlijke situatie. Dijkbewaking

Fdoburo Fred NtíDdffsd|ê

Cqran

Tachtig jaar Muziekvereniging Siat Caecifra
kan natuurlijk niet zonder muziek. Het
betekent een avond lang een zeer veelzijdig
progranma op hoog niveau in het Delftse
Theater De Veste op 10 november. Op een
gegeven moment blijken zel* instrun€nten
overbodig als de slagrverkgroep het publiek
betovert met een nummer waarbii dijen
kletsen, vingerknippen en sissen tussen de
tanden een melodisch en ritmisch spektakel
kurmen produceren Voor het halen van
honderd jaar moeten we ons geen zoÍgen
maken. Proficiat!

Een pluim ook voor ons brandweerkorps
waarin ook vrijw'tlligers het werk veÍzetten
en hoe! Een eerste en een derde plaats bii de
brandweerwedstrijden laat hrm kunnen wel

weten. Inzetbaar voor vele

andere

calamiteiten dan brand, eea veilig idee.
Zestien leden irijgen hun blusdiplom4 drie
oudgedienden, 55 jaar, moeten het veld
ruimen: André van Paassen (21 jaar), Jan van
Diik (33 jaar) en Jan Groot (36 jaar trouwe
dienst).

Met de verkiezingen in zicht, volgend jaar 6
maad, melden twee lijsttrekkers dat zij zich
niet meer beschftbaar willen stellen voor een
nieuwe periode in de Schipluidense Íaaí. Z,e
zullen dus geen deel meer uitmaken van de
hoogstwaarscblinlïk laatste Schipluidense
raad.

december constateert men in de
Rijksstraatweg bij Hodenpijl opnieuw een
verzakking Het overmatige en zware verkeer
maakt dat over een lengte van zevenenveertig
meter de weg is gescheurd. Gelukkig kan er
nu éen rijstrook open blijven.

Op 14

llalf

december beleeft Schipluiden een
gemaskerde overval door twee jongeren en
wel bd bakker Holtkamp. Nadat ze ách
moed hebben ingedronken en de laatste klant

vertrokke4 wordt de bedreigde winkelbediende gesommeerd de dagopbrengst af te
gever De ontknoping moet bewaard blijven
tot de volgende kroniek.

Aan de overájde van die bakker, dat wil
zeggen in de hal van het AH filiaal hebben
andereÍr ách intussen bezig gehouden met
meer eeÍbaar we*. Ze strikken op dat

moment klanten voor

levensmiddelenpakketten die Dorkas daar te koop aanbiedt
eÍr bestemd zijn voor Oost-Europa. De
opbrengst daar liegt er niet om: meer dan
tienduizend toen nog gulden!

J4

december dat is de feestmaand en die
verloopt geheel volgens het vaste patroon:
Sint Nïcolaas, Kerst en Oud Jaar, met alles
wat daar bij hoort. ].lietteÍnin ook in deze
maand, net als het gehele afgelopen jaar, blijft
de politiek in rep en roer. Provinciale Staten,
ministers, gemeentebesturen
wrjde

in

omgeving van Schipluiden,

het

Hoogheemraadschap, en niet in het minst
natuurlijk Schipluiden zel\ zorgen voor de
meest strijdige uitgangspunten voor het
oplossen van de problemen in ons góied.
Spijken met koppen zijn er gedurende dit
jaar nia geslagen: niet voor de A4, noch
voor de fusie van Westlandse gemeenten,
noch voor onze waterproblemen etr evenmin
voor het sluipverkeer dat onze wegen

onveilig maakt.

Wel

demonstreert de
bevolking deze maand ten aanzien van dat
laatste punt. ZE mÀakt haar ongenoegen
kenbaar met een alom aanwezige slogan:

'I'E A4 LOOPT NIET HIER"
Zolang geen echte maatregelen worden
getrofen en het verkeer tussen de posters
door verder probleemloos, gezellig in file,

DE A4
,|RóTEST

LOOPT
NIET HIER
naar huis kan rijden zal dat weinig helpen.
Wellicht zouden enkele verkeerslichten al
voor e€n wat efectievere doorstroming
kunnen zorgen! Eigenlijk had deze kroniek
dus veel korter h.rnnen zijn!

De laatste ramp van dit jaar meldt: asbest
gevonden in de deklaag van een voetpad in
de Kerkpolder. Dat betekent voorlopig
veóoden toegang daar. Hoe groot zou het
gevaar van die analyse ájn? In ieder geval,
besluiwaardig als men is, men zal die laag
direct gaan afroeren.

Zoals gewoonlijk ook aan het slot van dit
jaaroverzicht de balans van de Schipluidense
bevolking. Schipluiden telt dan ll.l73
gemeentenareÍL dat wil zeggen slechts 0,5olo
meer dan per I januari. Dat aantal is dan

verdeeld

over 5750 mannen en

5423
geboorteoverschot
wouwert. Een
van 120 en
417 burgers die zich hier hebben gwestigd
vormen de positieve invloed, maar 477
Schipluidenaren daarentegen laten het hier
voor gezien en zijn vertrokÍren naar elders.
Verhuizen lijkt overigens wel in! Intern
personen,
getal
verhuizen
gecombineerd met vestiging en vertrek
betekent een volksverhuizing van 1.195
personen. Bij een gemiddelde gezinsgrootte
van 2 zou dat gemiddeld 2 verhuizingen per
werkdag betekenen! De ambtenaar van de

301

burgerlijke stand noteert

dit

52

huwelijke4

helaas oordeelt de rechter daartegenover dat

voor 18 andere veóinlenissen het beter is
alleen verder te gaan (1 op 3 dus). Toch zijn
er dit jaar gelukkig ook heel wat paren die
het lang samen goed hebben kunnen vinden.
Evenals in de voorgaande koniek zijn die
niet opgenomen tussen de opmerkelijke
4.7

zaken van het afgelopen jaar, maar ook voor 2001 samen verwerkt in een overzicht. Zo
konden dan de volgende echtparen rekenen op een felicitatie van (ofnamens) de burgemeester:
ooooE

" 18 april
i zt april
" 24 aprtl
" 27 apnl
I9mei
" 17 mei
: 6juoi
" 2Ojuni
:29juni

"
.
!
"
i
'
I
"

25 juli

16 augustus
19 september

26 september
28 september
20 oktober
7 december
20 december

oEqoE

Schenkweld - van Marrewijk
Koop - Bentvelzen
Haring - van Winden
Van Vliet - van Leeuwen
Van Tiel - Koks
Eijgenraam - Werkmaa
Van Peassen - van Adrichem
Garnaat - Makkus
Van Wingerden - van Gent
Remmerswaal - van As
Van den Berg - van der Kooi
Vermeulen

-

Oostveen

VanBommel-Mooli
Bouter - Langstraat
Van Elk - Huiskes
Jense - Gombert
Van den Ende - van Marrewijk

Rijksstraatweg 9
Tramkade 9
Korpershoek 11
Pr. Willem Alexanderhof
Voordijkshoom 83
Dijkshoornseweg 39
Woudseweg 27
Drogerij 95
Voordijkshoom 83
Koningin Emmalaan 27
Keenenburgweg 6l
Kapellaan 38
Zouteveenseweg 47
Leeuwenberg 26
ïalk 38
Orar{elaan I
Woudseweg 8

Den Hoorn
Den Hoorn

Schipluiden
DenHoom
Den

:

'

Hoorn :

DenHoom
Schipluiden
DenHoom

l

DenHoom :
Den Hoorn

Schipluiden i
Den Hoorn
Schipluiden Ï

DenHoom :
Schipluiden
Den Hoorn
Den Hoorn

ooóEo

:
:

en last but not least op de laatste dag van het jaar 55 jaar getrouwd op de laatste dag van het jaar:

31 december J.W.M. en T.C.M. Meijer

-

van Veeq Lookwatering 22, Den Hoom.

Met enige weemoed nemen we dan op die laatste dag van het jaar 2001 ook afscheid van onze pielg
onze florijq de zwenhonderd jaar oude guldeq want:
De euro v,ordt van iedereen
die al vermogend was voorheen
maar wie geen cent te makkcn hqd
halyeert het niets dat hij bezat
zal er ooit, een dronken rncht
in de Toscaqtse hewels
een heirm+,ee noar de gulden
mifu hart met tranen tullen?
Peter Boksma- dichter
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Christiaan Johannes Duijtsch,
schoofmeester in Schipluiden van 1828-1872
J.!V. Moerman
Christiaan Joharmes Duijtsch werd op 27 juni
1802 in Zoeterwoude geboren. Hij was de zoon
van predikant Gijsberhrs Albertus Duijtsch en
Engeltje de Bie. In 1828 werd hij "onderwijzer

der jeugd" van de openbare school in

Schipluide4 de enige school in het dorp. De
Franse tijd had een einde gemaakt aan het
beschermde gereformeerde onderwijs in
Nederland. In het vervolg was de lagere school
voor alle kinderen toegankelijk, zonder
onderscheid van godsdienstige richting. Volgens
overlwering was schoolmeester Duijtsch een

geleerd man.

Hij wist veel van wis-

en

sterrenkunde en sprak goed Frans. Ook leidde
hij een aantal jongens op tot onderwijzer,
waaronder ájn zoon Jacob.
Over zijn eigen opleiding weten we weinig.
Vermoedelijk is ájn vader ájn belangrijkste
leermeester gevreest. Gijsbertus Albertus
Duijtsch was een val de vier kinderen van
Christiaan Salomon Duijtscla een voormalige
rabbijn uit Hongarije. J. Í{aitsma heeft een
boekje geschreven over het leven en werk van
).
de gÍootvader van meester Duijtschl

Christiaan Salomon Duijtsch werd in 1734 geboren te Temisware in Hongarije,
nu Timisoara in Roemenië. Hij studeerde van 1747-1754 op de Academie der
Joden in Praag. Vervolgens was hij rabbijn in Neuchatel in Hongarije (nu Nove
Mesto in Slowakije). Hij trouwde in 1754 met Jentil Coheq die in 1760 stiert
waarna hij Sarel Cohen huwde, een zus van Jentil. In de periode 176l-1762
hoorde hij stemme4 die hem opriepen tot Christus te komen. Hij scheidde en
kwam na veel omzwervingen in Nederland. Yan 1763-1765 was hij rabbijn in
Arnhem. In 1766 arriveerde hij in AmsterdaÍL waaÍ hij een jaar later toetrad tot
de hervormde kerk. In 1768 trouwde hij met Baóara de Bakker. Yan 17701776 studeerde hij theologie in Utrecht en werd daama predikant van
Mijdrecht. Deze gemeente diende hij van 1777 tot zijn dood n 1795. Christiaan
'De wonderliilce leiding
Salomon Duijtsch heeft zijn leven beschreven
Gds' (1768). Zijn levenswerk is de publicatie 'Israëls verlossing en eerwige
behoudenis', verschenen in drie delen in de jaren 1769-1793.

n

Meester Christiaan Johannes Duijtsch kwam van
vaderskant dus uit eenjoodse familie.
Zijn eerste echtgenote was Agatha de Bie, die
op 27 febnrari 1833 kinderloos overleed in het
schookneestershuis (het huidige'Anker "naast
hertrouwde
de N.H. kerk van Schipluiden).

lfj

met Adriana van der Struis, die in 1806 in
Vlaardingen was geboren. Zj schonk hem
tussen 1835 en 1849 acht kindere4 waarvan de
eerste kort na de geboorte is overleden.
Ook de moeder van de hoofdonderwijzer,

Engeltje de Bie, woonde enige tijd in het
schoolhuis. Zd stierfhier op 27 met 18452).
Toen Christiaan Johannes Duijtsch in 1828 in
Schipluiden onderwijzer werd, waren er veertig
leerlingen. IÍj ontving een jaarsalaris van
f 400,-. Naast het geveÍr van onderwijs trad hij
in de hervormde kerk op als koster en
voorzanger. Dit was een voorwaarde gerÀieest
bli ájn aaastelling. Voor dit werk onwing hij
/ 100,- perjaar 3).
29
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1840 klaagde de provinciale schoolopziener
bij de gemeente over het feit, *dat den
onderwijzer C.J. Duiitsch voortdurend weigerde
eenen ondermeester ten zijne kosten te houden".
Dit was een verplichting wanneer een school
meer dan honderd leerlingen telde.
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland
lToegen de gemeente een ondenneester aarl te
steller4 die uit de gemeentekas bekostigd zou
wordena). Om de schoolbevolking in Schipluiden te beperken werden kinderen beneden de
zes jaar geweerd. Volgens meester Duljtsch
waren "deze kinderen nog niet genoeg vatbaar
voor het onderwijs; zp ztdlen verstoring in de
school te weeg brengen". H€t gemeentebestuur
.ag niets in de stichting van een bewaarschool.
Ruim 25 jaar later was meester Duijtsch nog
steeds de enige offciële onderwijzer in het dorp.
Zeer waarschijnlijk liet hli zich bii het lesgeven
bijstaan door oudere leerlingen, die bii hem in
de leer waren. Bovendien bezochten nooit alle
kinderen tegelijk de school. In 1865 waren dat
er gemiddeld 80 à 87. Toch werd in dat jaar de
druk van Gedeputeerde Staten zo groot, daÍ het
gemeentebestuur de benoeming van een
hulponderwijzer niet langer kon uitstellen.

Inmiddels beschilÍe de gemeente Schipluiden al
sinds enkele jaren, vanaf 17 september 1862,
over een nieuwe school met twee klaslokalen en
een onderwijzerswoning aan de Boomgaardslaan De grond hiervoor was aangekocht van
meestersmid Van den Bosch
De hulponderwijzer, die op 31 jaruari 1866 in
dienst tra4 had dus de beschikking over een
eigen lokaal. Het raadsverslag vermeldt dat hij
ondergeschil,tÍ was Íutn hooftlonderwijzer

Duijtsch, die

hij in

alles moest biistaan.
Leerlingen boven de vijf jaar werden weer
toegelaten. Vlaardingen-Ambacht droeg bii in
uit deze gemeente
(voomarrcliyik ZorÍeveen) afl<omsig waren
de kosten van de leerlingen die

Op 31 augustus 1868 werd feestelijk herdacht
dat meester Duijtsch veertig jaar onderwijzer
was in de gemeente. De burgemeester roemde
in een toespraak de deugden van "de grlizen
onderwijzer"en overhandigde hem een geschenk

in

In

zilver.
1869 verzocht Duijtsch de
gemeente om een verhoging van zijn jaarsalaris,
omdat het aantal kinderen meer dan honderd
bedroeg. Het gemeentebesfuur verhoogde zijn
inkomen met / 55,-, waardoor hij op / 750,kwarn De hulponderwijzer verdiende in dat jaar

í3s0,-.

Meester Duijtsch en zijn t'neede vrontt, Adriana van der Struis.
De grootte van de originele fotootjes bedraagt slechts 20 x 26 mm!
Fotograaf: E. Kirchner, Zuiderstraat, Delft, Omstreeks 1863.
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De hervormde kerk te Schipluiden met rechts "Het Anker" (consistoriekamer en vergaderntimte),
de stij ds het schoolme e ster s huis.
Foto: FÍ€d H€ss, Riiswiik

Een jaar later

liet de schoolopziener het
geÍneentebestuur weten, 'daf de hooftlonderwijzer door ouderdom geheel ongeschikt
was voor zijn betrekking". Hij adviseerde de
gemeente een tweede hulponderwijzer aan te
stellenOp 15 december 1871 bezocht de gemeenteraad

de school om de kinderen 'te onthalen op
speculaas en (om) naar verdiensten eenige
kinderen prijzen, bestaande uit boe\ies, ter hand
te stellen". In de raadwergadermg van 29
februari 1872 wordt geÍn€ld, "dat de kinderen
die willen en kunnen leren goede vorderingen
maken". ln dezelfde vergadering werd een brief
van hooftlonderwijzÊÍ C.J. Duijtsch besproken,

waarin hij de raad van Schipluiden verzocht hem
op 1 augustus eervol ontslag te verlenen
'ïanwege zijn hoge jaren en atrcmende
krachten". Tevens woeg hij de raad vanweg€
àjn 44-jange dienstverband, zijn pensioen te
verhogen tot het laatst verdiende jaarsalaris van
750,-. De gemeenteraad ging met dit verzoek
akkoord in de vergadering van 26 maart 1872.
Op 25 juni 1872 volgde ds benssming van de
nieuwe hoofdonderwijzer, Anthonius Leonardus
de Kop5). Op eenenzeventigiarige leeftiid nam

f

Cbristiaan Johannes Duiitsch a8cheid van het
Schipluiden Als blijk van
onderwijs
waardering kreeg hij van het gemeentebestuur
nog een fraaie pendule6).

in
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Naschrift
In het Museum Het Tramstation bevinden zich
een handgeschreven leerboekje aardrijkskunde
van meester Duijtsch en een tweetal glasfotootjes (in een koperen omlijsting) van de
hoofdonderwijzer en zijn tweede echtgenote.
Deze voorwerpen heeft het mus€um vorig jaar
in bmikleen gekregen.

De eerste bladzijde van het aardrijkshtndeboekje van meester Duijtsch:
"Het vereenigde rijkvan Groot-Bríttanje en lerland".
Het boekje meet 9,5 x 16,5 cm en telt
)L

j0

volgeschreven bladzijden.

Preekstoel van 't Woudt vierhonderd jaar
J.W. Moerman
Vorig jaar was de preekstoel van de Woudtse
kerk vierhonderd jaar oud. Hierover bestaat
geen twijfel, omdat dit interieurstuk zelf het
jaartal 1601 vermeldt.
De preekstoel trekÍ vanwege de centrale plaats
in de kerk alle aandacht tot zicll maar ook de
vormgeving is fraai. Voor de protestanten is het
preekgestoelte vanouds meer dan een nuttig en
mooi voorwerp. Het is de plaats waar de
verkondiging van Gods genade plaatwindt. De
preekstoel is het symbool van het Woord. Ook
hierdoor heeft dit meubelstuk een uriek karalcer.

De toevoegingen zelf benadrukken nog

eens

extÍa de betekenis van het preekgestoelte. De
lezerr,aar met opengeslagen bdbel staat voor de
verkondiging van het Woord. Ook het
randschrift onderstreept dit belang. Op de
Woudtse preekstoel staat te lezen:

So is dan het ghelnve) urt het ghehoor ende
het ghehoor door het v,oordt Godts. Tot den
Romein x.wii. Gods woort bffi in eewicheijÍ. "

Op het linker paneel zijn de tussen

haakjes

geplaatste woorden weggevallen. De tekst op
het achterschot van de preekstoel is niet meer
goed te lezen, maar ongetwijfeld verwezen ook
deze woorden naar een bijbelse tekst.

Tlidens de restauratie van de kerk in f957-1959
is de eikenhouten preekstoel van de zuidzijde
vaa de kerk naar de oostmuur verplaatst. Deze
muur werd in l83l aangebracht na de sloop van
het koor van de kerk.
De Woudtse preekstoel is zeshoekig. Op de
hoeken bevinden
zuilen met
gebeeldhouwde, Corinthischg kapitelen. De
schacht van de zuilen is voorzien van cannelures
(gootjes) Het valananschap van de maker is
vooral uit de zuilen af te lezen. Op de panelen
van de preekstoel ziet men ruitvormeq die extra
zijn benadruk door een beschildering in goud
met zwarte, als schaduw bedoeldg randjes. In
dezelfde techniek zijn h* jaartal 1601 en twee
paar initialen aangebracht. Op het centrale
paneel staan aan weerszijden van een passer de
leuers S.R Op het paneel rechts daarvan

zich

herkent men de letters C.L. Waarsóijnlijk
duiden ze op de narnen van respectievelijk de

schrijnwerker/ontwerper en de uiwoerende
timmerman. Tijdens de vermelde restauratie
werden deze gegevens zichtbaar, toen de
pÍeekstoel van een doftruine vernislaag werd
ontdaan. Ook de geciteerde bijbeltekst kwam
toen te voorschijn.
De kuip van de preekstoel is bereikbaar via een
eikenhouten trapje. Het rugpaneel tussen de
kuip en het klankbord bevat binnen een ruitvorm
een knop, waaÍa:n de predikant vroeger zijn
fluwelen baret hing. Het klankbord bevordert de
geluidsweerkaatsing en is met ijzeren staagen
aan de muur opgehangen. Ook de preekstoel
zelf is aan de muur bevestigd. De onderkant van
de kuip is verzvraard en wordt afgesloten met
een sierlijke knop. De verschillende onderdelen
van de preekstoel vormen met elkaar een
harmonisch en esthetisch geheel. De afinetingen
passen bij de relatief kleine kerk. In de N.H.
kerk Schipluiden bevindt zich een vergelijkbare
preekstoel uit ca. 1620 (alleen met een jonger
Hankbord).

Een Woudtse rekening uit 1615 bevat de
volgende post: "Noch betoelt voor een
lessenoer voor op de preedycotrt stoel drie
guldens en vijf stuijvers". Het is niet bekend of
dit al de huidige lezenaar was. De uitvoering in
koper is in overeenstemming met de voorlieftle
die de gereformeerden lang hebben gehad voor
de toepassing van dit materiaal in hun
kerkinterieur. Koper is niet kostbaar, zoals goud
of zilver. Glimmend gepoetst voegt het in de

kerk een rijk accent toe aan het

zv!/aÍe

eikenhout. De vormgeving van de lezenaar is
uitermate siedijk.
De Statenbïbel op de Woudtse preekstoel
dateert uit 1660. De b{bel van de voorlezer op
de lezenaar boven het doophek draagt het jaartal
1682.Ia de zeventiende en achttiende eeuw trad
de locale schoolmeester op als voorlezer en
voorzanger. Vanaf deze plaats, schuin voor de
preekstoel, had hij goed zicht op de gemeente.
JJ

weer een zandloper geplaatst
Alleen heeft dit voorwerp

geen echte firnctie

meeÍ.

Vroeger hielp de zandloper de
predikant de tijd in de gaten te
houden Als hij langer preekte
dan anderhalf uur kon hij een
boete van drie stuivers krijgen.
Aan de voet van de preekstoel
b€vindt àch een koperen
do opbekkenhouder. De
situering aan de voorzijde is
niet toevallig. De doop vindt
vanouds plaats
de

in

'dooptuin', de ruimte binnen

de omheining van

de

preekstoel, het liturgische
centrunr lan de kerk. Tijdens
een doopdienst hangt het

doopbekken in de houder. Het
zilveren doopbekken van de
kerk van 't Woudt dateert uit
1668 en is geschonken door
Comelis Jacobsz. Houwaert.
die afl<omstig was uit een
meer
boerengeslacht
herinneringen in de kerk heeft
nagelaten.

dat

In de eikenhouten kist
De preelrstoel van de Hemormde kerk

in 't Woudt.
Fdo: FÍed H€es, Riiswijk

onder
de preekstoel zat vroegeÍ een
deel van het archief van de N.
H. gemeente Woudt. De
kist dateert eveneens uit de

't

zeventiende eeuw. Het

Bij het lezen uit de biibel mocht de voorlezer
geen commentaar geven, want het Woord moest

bediend worden vanaf het preekgestoelte. Alles
wat de preekstoel biizonder maakt, ontbreekt bii
de lezenaar: het hoog verheven zijn, het
overdekt zijn met een hemel de blizondere
vormgeving en de sierliike attributen. De enige
versiering aan de lezenaar op het doophek zijn
de
en de koperen letters S.P.
C., die op de onderkant van de standaard zijn
bevestigd. De betekenis van de letters is (nog)
niet bekend.
De kaarsenhouder ontbreelÍ op de preekstoel
maar de koperen houder voor de zandloper is

koperen

bewaard gebleven. Sinds 1959
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is hierin ook

is enige decennia geleden
overgebracht naar de Gemeentelijke

kerkelijk aÍchief

Archieftlienst van Delft

De

.

kerkenraadsregisters bevatten veel
informatie over de predikanten die in de
afgelopen vierhonderd jaar op de preekstoel van
't Woudt hebben gestaan- De eerste predikant
was Joharmes Fenacolius (1601-1608). Jacobus
Dissius trad fos1 langst als voorganger op. Hij
preekte hier vaÍ 1623 tot 1662. De huidige
predikant is de 49ste sinds de Refonnatie.

n

2002 nog altlid
Onder zijn gehooÍ zitten
personen die verwant zijn met familie5 dlg dg
komst van de preekstoel - nu ruim vierhonderd
jaar geleden - hebben meegemaakt.

Een bedevaaÉ naar Den Briel in het iaar 1932
H.J.A. Vermeulen
Voor de oorlog gingen jaarlijks vele katholieke
Schipluidenaren met De Delftse Bedevaart naar
Den Briel ter herdenking van de Martelaren van
Gorkurn- Dit vond altiid plaats omtrent de
negende juli, de dag waarop in 1572 de priesters
waren opgehangen.
Ikzelf maakte deze reis verschillende malen mee
als misdienaar. Een reis, zoals een schoolreisje,
spannend en vol nieuwe en onverwachte
belevenissen. Daarvan herinner ik me slashelder
nog vele anekdotes.

AIs beloning voor een jaar misdienaar te zljn
geweest kreeg een aantal misdienaars bii
toerbeurt van de toenmalige pastoor Moerel de
reis aangeboden. In vol ornaat, met bonnet en
brede zwarte sjerp orn zijn omvangrijke gestalte,
stond hij op de dag van de bedevaart tegenover
de kerk bij het wachthokje Hodenpijl van de
W.S.M., evenals een aantal parochianen die de
reis zouden meemaken, te wachten op het
treintje dat op de veiling in Den Hoorn was
vertrokken met bedevaartgangers uit Delft en
omgeving.

Voor het insappen kreeg elke misdienaar van
de pastoor een zilveren rijksdaalder in de
handen gestopt om te verteren- Ik zie het royale
gebaar vanuit zijn vestzak nog voor me. Een
rijksdaalder was in die tijd een groot bedrag en
voor ons een grote verrassing.
Tuffend onder volle stoom ging de trein met ájn
ouderwetse coupés richting Schipluiden om
daar verder tientallen bedevaartgangers op te
nemeq die in de mooie wachtkamer met houten
lambrisering van het W.S.M. stationnetje
enigszins opgewonden met de stationschef, de
heer Vrijland de reis bespraken en uitkeken
larlat de het bekende locomotiefie met
daarachter de r{tuigen
Dan verder naar Maassluis waar overgestapt
moest worden op een stoomboot, die het
gezelschap van enkele honderden bedevaartgangers varend rond het eiland Rozenburg naar
de haven van Den Briel zou vervoeren. Iedereen
wilde natuurlijk de beste plaats aan boord. Als
ik hisl aan terugdenk dan zie ik nog hoe de
trossen werden los gesmeten, hoe de schippers
met hun trommeltje met brood, voor het eten
onder de pet gingen (bidden) en hoe de haven
een bepaalde geur had van pek en olie.
Onvergetelijke indrukken vooÍ een jongen van
tien uit het dorp lan veehouders en tuinders.
Aan boord werd er gebeden en gezongen.

"Wij gaan ter beevaart henen.
naar Brielles roemrijk oord".

Jozef M.H.H. Moerel, 1935.
Pastoor te Hodenptjl van 1929 tot 1938

(ï.
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Maar er werd ook genoten van de reis, gemoept
en stiekem de eerste piraatjes gerookt (toen a1!).
Eennlaal in Den Briel was de weg naar de
bedevaartskerk een wandeling van meer dan een
halfuur, eerst door het stadje dan langs een weg
met vele bomen met aan elke voet eeo staande
of liggende bedelaar of gebandicapte met de
onvermijdetjke pet, waarin de bedevaartgangers
hun centen konden deponeren. Voor ons wÍrs
het een sport om zo goed mogelijk te mikken
Omdat dit een jaarlijks terugkerend beeld was
had de ervaren bedevaartganger voldoende klein
geld bij zich.
35

De in 1880 gebouwde houten
kapel verrees op de plaats waar

zich oorspronkelijk de turfschuur van het RegulierenHooster bevond. In deze schuur
zijn in 1572 negentien Gorcumse
priesters opgehangen.
De houten kapel is + 1933, furt
na de botw van de nieuwe
B e dev a ar t s ker

Het waren meestal ongelukkige, ÍrÍme mens€n,
die telkens warmeer eÍ weer een processie was
in Den Briel, hun ple\ie daar opzochten.
Op het martelaarweld ver buiten de stad stond
in die jaren een houten bedevaartskerk met
daarachter de b'ron waar 's middags de processie
werd gehouden en men water kon drinken uit de
bron of in flesjes mee naar huis nemen.
Het belangriikste moment voor ons was de Mis,
waar wij als 'gastmisdienaars" mochten dienen
In een vreemde kerk met zlin donker geverftle
wanden en beelden àen de pilaren van de
negentien door Lumey vemroorde kloosterlinsen uit Gorcunr

afge

b r o ke n.

Zoh dienst duurde een uur en werd er altijd een
preek gehouden waarin de gebeuÍtenissen van
1572 kleurrijk en met verbale hoogstandjes
werden verkondigd.

In

de jaren dertig werd de oude uit hout
opgetrokken kerk afgebroken en een nieuwe
bedevaartskerk gebouwd. Ook in die kerk met
zijn nu heldere Íamen en nieuwe plekken voor
de beelden van de martelaren was ik enkele
malen.

Na de Mis, en dat was meestal rond

het
middaguur, werd door de meeste kerkgangers in
het caft "Het huis van de twee getuigen" de van
thuis meegenomen kadetjes met ham verorberd

De nieuwe BedevamtslcerN gebouwd in 1929 - 1932.
Op de achtergrond is nog de oude houten lcapel zichtbaar.
Deze is kort na de bouw van de nierwe l<erk afgebroken.
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Interieur yan de Bedevasrtskerk. Een groot deel van de

inventaris, waaronder

de

negentien gepolychromeerde
beelden van de martelaren,
zijn aJktmstig uit de houten
lmpel van 1880.
De glas-in-lood vensters in
het kaorgedeelte geven een
b

ij z o nde r fr aai e I i cht inv al.

en voor degenen die het konden b€talen met
naqsl dg kqffis een extra bordje soep.
Na de maaltiid was er het middagrrogramma
met als hoogteprmt de processie rond de
bronvijver in de overdehe wandelgangen
Wii, enkele misdienaars die vrij wareg deden
daar echter niet aan mee, nm,Íu begaven ons in

het stadje om de donr, zoals toen

de
Catharijnekerk werd genoemd te beklimmen en

de domkerk te bekijken In die tiid kwam het
niet nog niet veel voor dat "roomschen" een
kerk van andersdenkenden bezochten Wij
waren de oecumene ver vooruit, zeg ik met een
knipoog.
Het was voor mii toen aI een excursie en ik
herinner mij, dat wij onze namen krasten in de
houten deur boven ean het eind van de trap.
Eenmaal passeerde het dat iemand deze deur
had afgesloten en wij voor een poosje zaten
opgesloten en niet naar beneden konden Wil
moesten dan ook hollen orn nog met de boot
mee te kunnen die de vertreksignalen met de
stoomfluit al had gegeven. Op de terugreis was
alles gematigder. Moe en soms misselijk van het
overtollige snoep, nuur wel voldaan onderglngen we dg lange reis terug naar huis.

Naschrift van de redactie
1. De schrijver is een zoon van A.P. Vermeulen van
1918 tot 1945 gerneentesecre{aris van Schipluiden.

2. Het

is in 2001 aangewezen
rijksmonument. Het woÍdt uitvoerig
beschrevsn in e€n recente aflevering van het
tiidschrift van de "Vereniging van Vrienden van
het Historisch Museum Den Briel":
J.J.M. van Oerc, Brielse Mare, Jrg. 11, nr. 2,
oktober 200 I , pag. 27 - 36 .
Het ligt in onze bibliotheek ter inzage.
bedevaartscomplex

als jong

3. Wii danken de redactie van het bovengenoemde
tijdschrift hartelijk voor het ter beschikking
Het ciborium (een overl<apping van het
openluchtaltaar) ís gebouwd ín 1921.

stellen van de aÍbeeldingen van het bedwaartscomplex.
JT

De buurtschap Korpershoek
L.M. Varekamp
Korpershoek is al eeuwenlang een buurtschap
ten westen van het dorp Schipluiden De naam is
ontstaan omdat in dit gebied al vele eeuwen
karpers
het voorjaar komen paren en
kuitschieten. De buurtschap ligt niet in een
polder, het bestaat grotendeels uit rietland en
water. Het wordt omsloten door vier polders.
Ten noorden de Klaas Engelbrechtspolder, ten
oosten de Zouteveense polder, ten zuiden de
Duifpolder en ten westen de Dorppolder.
Korpershoek wordt van deze polders
respectievelijk gescheiden door de Gaag, de
Lichtvoetswatering
volksmond
Vlaardingse- of Vlaardingervaartl genoemd), de
Oostgaag en de Zllde.

in

(in de

In deze buurtschap liggen verschillende objecten
die de naam Korpershoek dragen, namelijk de
Korpershoekse molen, de Korpershoekse brug
en de boerderij Korpershoek'. Deze boerderij
ligt aan de grens van het gebied en de Klaas
Engelbrechtspolder. In een archiefshrk uit het
begin van de achttiende eeuw lezen we dal deze

boerderij vanouds Korpershoek wordt genoemd.
Ook de b'rug over de Zijde en de molen worden
eeuwenlang Korpershoekse brug en
Korpershoekse molen genoemd.
archiefshrkken blijkt dat
1625 de
aan
toenmalige molenaar
het Hoogheemraadscbap Delfland rtaagt zlin grondgebied iets

al

uit te

breiden omdat hij zijn molen wil
vervangerl Deze molen is in februari 1945
afgeb'rand, ma:r op die plaats is in 1950 een
nieuwe molen gebouwd. De brug is in de loop
der eeuwen vele malen vervangen.
De families Korpershoek
Toen in de achttiende eeuw veel mensen in dit
gebied niet meer alleen met hun patroniem maar
met een achtemaam werden aangeduid z{n er
twee smilies die zich Korpershoek gingen
noemen. De molenaar Pieter Pietersz. koopt, als
zirn eerste vrouw is overleden, een graf in de
hervormde kerk te Schipluiden. Op de graÊteen
die nog in de kerk ligt lee*. men Pieter Pietersz.
de corenmolenaar.

Molen Koryershoek en de voormolige baitenplaats Baarslust,
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in

Uit

*

1960.

De kinderen van hem en zijn tweede wouw
noemen zich Pietersz. of Pietersd. Korpershoek.
De andere familie is afl<omstig van de boerderii
Korpershoek. Eén van de kinderen, die
bouwman is op de boerder$ tegenover de
hervorrnde kerk, noemt zich Claas Abrahams
Korpershoek terwijl zijn vader die bouwman op
de boerderij Korpershoek is, Abraham Jacobsz.
in 't Rietveld heet. Het nageslacht van beide
families blijft zich Korpershoek noemerl hoewel
ze geen familie van elkaar ziiru

De buitenplaats "BaarslustÍ
In de buurtschap is tot ca. 1885 een scheepswerf
geweest. In 1890 is deze met de twee kleine
huisjes, die op het terrein stonden, afgebroken
De heer van Enthoven, een Delftse industrieel,
heeft hier in dat jaar de buitenplaats "Baarslust"
laten bouwen met tuinhuisje, druivenkassen,
ronde glazen koepel en een botenhuisje.
De druivenkassen, de glazen koepel en het
botenhuisje
afgebroken,
de
Um 12) en het
buitenplaats (Gaagweg
tuinhuisjei staan er nog.

zijn

4

Ír:ur

De druivenkos bij buitenplaats

,3a6sl11sst', +

Foto:

IpJ0

fanilksÍrfi id Var€kamD

Noten
1. Zie nascbrift.

2. Enkele jaren geleden is de naam van deze
boerderij - thans woonboerderii - gewijzigd

In 't Rieneld.
3. Het tuirÍruisje verdient bescherming
tn:

als

gemeentelijk of r!ft smonument.

Het tuinhuisje bij Baarslust, gezicht op De Zijde.
Fdo: D.R- JmlGí, Schipluklen.
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Het tuinhui sj e, de tail.
Fc(o: D.R. Jfil(er, SchhluíJen.

Naschrift van de redactie
De Vlaardingervaart (schrijfirijze en benaÍning volgens de topografsche kaart, uitgave 1935 en
1999) heeft in de loop van de eeuwen verschillende benamingen gehad:
- topografische kaart 1857: Vlaardingsche Vaart.
- kaart van Kruikius, 1712: Bree Vaert of Lichtvoet Watering (van Schipluiden tot de Vlietlanden).
Vlaerdinger Vaert (blad 17) of Vlaerdingse Vaert (blad 22) (van de
Vlietlanden tot Vlaardmgen).
- Floris Bafthasars, 16l
Bree Vaert (echter de gehele vaart van Schipluiden tot Vlaardtngen).
- Jan Potter,
Platvoetsche of Grote Vlaardingsche Vacrt (meerdere schriifwijzeq,
pl atv o e t eendenvo et).

1570:

l:

:

Merkwaardigerwijs worden op waterstaatskaaÍen, zel[s vrij recent, (oude) benamingen gebrruftt die
afwijken van die op modeme topografische kaarten:
- uitgave 1966 en
- uitgave 1936:
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1985:

Bree- of Lichtvoetswatering (van Schipluiden tot de Vlietlanden).
Vlaardingervaart (van de Vlietlanden tot Vlaardingen).
Breede- of Vlaardingervaart (van Schipluiden tot Vlaardingen).

Het ondergebit in de St. Jacobuskerk.
Een Hodenpijlse anekdote"
L.M. vanVelzen
Meer dan zestig jaar geleden had de St.
Jacobuskerk bii Hodenpiil een koster die
biizonder punctueel was. Zo was hij er erg op
gesteld dat de kerk er altiid opgeruimd en verzorgd, lutzag. IIii bad dan ook de gewoonte om
's zondags na iedere Mis de banken na te lopen
om te kijken ofde beminde gelovigen niets in de
kerk hadden laten liggen. B[i de uitgang had hij
een tafeltje lrreergezoÍ, waarop hij dan zljn
vondsten deponeerde.
Het waren gewone dingen die hij vond: een
zakdoeh een halve sigaar, een paar handschoenen en dat soort zaken.

Op een zondag echter vond onze koster bij zijn
rondgang na de woeomis een ondergebit in één
van de banken- Ondat hij niet alleen prmctueel,
maar ook nieuwsgierig was, wilde hij toch wel
weten wie zijn ondergebit in de kerk had laten
liggen. Hii legde zijn vondst dus niet op het
tafeltje achter in de kerk, nxrar nam het mee
naar de sacristie.
Hij was juist klam met het doven van de kaarseo
toen hij een vrouwtje de kerk in '"9 komen- Zij
keek eerst naar het tafehje bii de gevonden
voorwerpen en ging daarna naar de plaats waar
de koster het gebit had gevonden.

Interieur van de St. Jacobuskerk te Hodenpijl, 1924.
Na de ingebruilcname van de gelijlmamige kerk te Schípluiden is het kerkgebouw eind
196i verkocht aan een Haags bedrijf. De toren is wijwel direct daama gesloopt.
De laatste mis in de Hodenpíjlse kzrk werd gehouden op 27 ofuober 1963.
Fdo: colbc{ie Hist. Ver. Ou+Schipluklen.

+l

De koster kende het rtouwtje wel Zij heette
Mie en ze woonde samen met baar broer Piet op
een boerenspulletje ergens in de Veen Hii ging
naar het wouwtje toe en woeg: "Wel Me, mek
je wat?". Ze antwoordde : "Ja, maar ik ga jou
echt niet vertellen watn. 'Zoek je soms een
ondergebit", informeerde de koster. Mie bloosde
diep en vroeg "Heb jij het gevonden koster?".
'Jawel", zní deze,, "Maar van jou is dat gebit
niet, want ik kan zo zien dat het niet van jou is".
Mie weifelde nog eveÍL Ínz'^Í z2g wel dat ze de
koster tekst en uitleg moest geven 'Nou ja", zei
Me, uJe hebt gelijk. Het is niet van mij, het is
van mijn broer Piet", "Maar hoe kom jij er in
hemelsnaam bij om het gebit van je bnoer mee te
nemen als je naar de kerk gaat?", woeg de

koster verbaasd. 'Nou", antwoordde Mie, ulk
al bet je dan maar vertellen. Ik wil vandaag
soep koken Piet is gek op soepvlees en ik heb
grote kans dat hij, terwijl ik naar de kerk ben, aI
mijn soepvlees opeet. En daarom heb ik zijn
ondergebit meegenomen naar de
gelijh Mie", zei de koster. Hij haalde het gebit
en gaf het aan de vrouw. Zij stopte het
zorgvuldig in haar tasje en ging opgelucht
huiswaarts.

*

Toelichting van de schrijver: "Als jongen
werkte ik met een timmerman uit
Schipluiden. Die veÍelde altijd allerlei sterke
verhalen. Dit is er één van".

De St. Jacobusketk aan de Rijl<sstraatweg te Hodenpíjl, met links de pastorie en reclxs
de Kerkbrug ca. 1955. De l<erk is een tlpisch voorbeeld van een waerstaatskerk
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Hoornse blekers
(í580 -18741
J. Ham
Linnen, de vezel die verkregen wordt door het rotenl van vlas,
wordt al duizenden jaren gebruikt voor het maken van
weefsels.

Op het platteland werd, als onderdeel van het boerenbedrijf,
negentiende eeuw vlas verbouwd en verwerkt tot

tot in de

linnen voor eigen gebruik en voor de verkoop.
Het van oorsprong grauwe linnen werd destijds gebleekt op
bleekvelden.
Den Hoom lagen deze o.a. langs de
Dijkshoomseweg en de Woudseweg.

ln

De

vlasteelÍ

De vlasteeh was al
Vlaandereq maar

eeuwenlang bekend

in

ook op het Hollandse

platteland.
In de omgeving van De Lier waren de

blauwbloeiende vlasvelden al heel woeg bekend
en de blekers van het vlasgaren en het linnen

ook.

Maar ook op Den Hoorn lagen langs

de

Dijkshoomseweg al in de zestiende eeuw enkele
kleine en grote bleekvelden, gnsvelden dus.
De oude vlasboeren kookten het gesponnen
vlasgaren met loog2 en besproeiden het linnen
op de bleek.

Drie getuigen, allen onÍrent 50 jaren oud, woonaclrtig op Den Hoorn, werden onder ede gehoord.
Zn'n attmg van het Gerecht van Hof van Delft
met de schout en twee gezworenen in het biizijn
van gedaagde en getuigen werd ahijd op
Znfiag n het publiek gehouden. Op de b,rug
(de Hof van Delftbrug) achter de Oude Kerk te
Delft, onder protest van de predikanten!

Nog staat vermeld in de Rechtboeken van Hof
van Delft een r*htzaak betreffende Pieter
Jeroenzr., bleker op Den Hoorn, op I juli 1588,
die ook weer behandeld werd in de vierschaa/
op de brug achter de Oude Kerk.

Oude Hoornse Blekers
Landgifteboek in het stadsarchief van

In het

Delft (aftl.

I,

inv. Nr. 1308), vond

ik

deze

vermelding:
"

In 't jaar I 591 koopt Sijmen

Janszoon, bleyclcer, negen hont lant
ín Voordijkshoorn voor 900 gulden"

En enige tijd eerder wordt in een der Rechtboeken van Hof van Delfl op de 17d" januari
1588 op pagina 25 vemreld:

"Het versoeck van Claes Maertensm.,
bleyckzr, wonende op te Hooren."
Deze pagjna, volgeschreven met de ganzenveer,
behandelt uitvoerig de klacht over de onjuiste
betaling door Pieter Gerritszooq schuitvoerder
uit Vlaardingen-

Blelcer aan het werk met de schepspaan.
Gravure van Jan Luvlcen. 1694-

.tJ

$---..- Êa

f

rla,

ci:c k:c-rpei w"s, c'J3ÍÍ'., mcr

-\cfwreriertbteien-

Cc:iec;e:r blcvckc:s :oial {ich:icrs aergerde!.

Aan het werk op de blekerij.
Gravure van Adriaen van der Venne (1589 - 1662), een bekend Delfts
schilder, graveur en dichter.
De prent toont tevens de eerste twee regels van een gedicht van Jacob Cats.

De eerder genoemde bleker Claes Maertensn.
heeft later nog zaken gedaan met collega Pieter
hetzelfde Rechtboek staat
Jeroensm.
opgetekend:

In

f" April

1593 heeft Claes
Maertenszn., bleycker, gifte gegeven (:
aangifte gedaan van de verkoop) Pieter
Jeroensm. van de helft van een hont lant
aen het buytenwater(:L ookwatering)
Ieggende aen de Voordijckhorense wech.
Ende verclaren, dat het half hondt lants
vercoft is om dartich guldens gereet gelts"

"Op den

In het Register van betaling van de landgiften
van Hof van Delft blijkt dat de voogden van de
onmondige kinderen van van de overleden

ouders, Pieter Derxzr., bleker en Trijntje
Claesdr., het bedrijf van de overledenen
verkocht hebben aan Teunis Aryenszn. op 25
februai 1624, namelijk een:
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"Bleyckerije met huys, sehuur, Barch en
geboomte met 6 margen onvrij hoffIandts staande en gelegen op De Hooren
in 't hoefslag van Voordijkshoorn, 1624"

De bleker Simon Franszn- van den Bergh met
Elisabeth Claesdr., de weduwe van (z'n zoon?)
Frans Simorszo one gewesen bleker, waren in
een rechtszaak geraakt. Beiden woonden op
Den Hoorn. Dit vond plaats op de Rechtsdag
van 1 oktober 1684.

Aeltje Fransclr., weduwe van bleker Bastiaan
Gabrielszr., had financiêle moeilijkheden Johan
Goeree, comnil-generaal van hare Hoogh

en

Licenten, eiste
beslaqname op de meubelen en goederen in een
deel van de behuizing gelegen op De Hoom.
Vermeld in de notulen van de Rechtsdae van 20
Mogenden Convoyen

januari 1705 (l{ofvan Delft).

De bleker Jan van den Akker
In de protocollen van de gemeente

Op de Rechtsdag oktober 1727 van Hof van
Delft bleken volgens het Belastingregister van
de'Extra Ordinaris Verpondingen" van 16 april
1720, pag. 170 vs, deze blekers nog te betalen

Delft (pag. 118 verso)

is

Hof lan
o.a. een akte

beschreven over de koop van een blekerij, op 23
1800, gelegen aan het begin van de

juli

hadden:
Frans Joppezoon van

Diikshoomseweg. De groot-armmeester van
Schipluideq Pieter de Bruy4 verkocht toen aan
Jan Hendnk van den Akker in Den Hoom:

Houteq bleker,/8, -, en
Juffi. Catharina van Assendelft, bleekster,/6, -.

In het Rechtboek nr. 17 (oud m. 9A10),
betretrende de Notulen van het bestuur en het
gerecht van Hof van Delft, werd op de
Rechtdag 19 april 1734 en lijs gepubliceerd
van alle blekerljen van Hof van Delft.

Een blekerij, huis, bijhuízinge, uasch- en
twee
spoelhuys mitsgaarde
boomgaarden, zes stukken bleekveld en
een stuk weyland. Vrij hofland in het
hoefslag van Voordij kshoorn-

Toen de vlasgaren- en limenblekerijen na de
achttiende eeuw door o.a de concurrentie van
het betere Engelse linnen in verval raakte4

Belend: ten O. Jsn Heesterman
ten W. de Dijkshootnsche weg
ten Z. 't Sluyse Trefoad

ook

(nu Hoomsekade)
ten N. de edgenamen van

werden vele van deze omgezet in kleerblekeriien
en redden zo hun bestaan

krwweld.

Detail van een kadqstrale kast vqn Den Hoorn,

+

1825,

met linksonder de blekerij van Jan van den Akker.

:

I 03 t/ml 05 bleekvelden.
I 06 bedríjfsgeborwen.

:

107: woning.
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Aan dit perceel was nog verbonden een heel
oude, grafelijke (middeleeuwse) belasting het
zg. "hoendergeld" van 1 guldeq I I stuiver en 8
penningen ten behoeve van het comptoir
(bureau) van de Graafelijksheids Domeinen te 'sGravenhage.

l juli

De koopakte van
1800 was ondertekend
door Jan Daniël Mackor, schout, en door
Comelis Roels en Pieter van Ryt "geswoorens".
Qn de stad Ddft waren dat schepenen).
In het Oud-Rechterlijk Archief 1579 - 181I Hof
van Delft (deel 23) is op pag. 57 vs. aanwezig:

Een lijst vut eontribuatabele (: belastingplichtige) ingezetenen van Hof van Delft,

Ns w. 477 op het "Registre de l' Arrondissement de

Rotterdan, Cmton Delft, Comrmtne

HoJ vm Delft, 181,1" stond

opgetekend:
"Akker, Jan van deq blanchisseur, epoque de la

naissance 4 Juillet 1767".

Dat de bleker Van den Akker zeker tot de meer
gegoede inwoners vaÍr Den Hoorn moest
worden gerekend blijkt wel uit deze aanslagen
van zijn buren in het centnrm van 't dorp:

tapper Í 2,smid í13,Sprinkhuizen f 6,bleker Í16,bakker Í3O,-

huisnr. 80. GerÍit Boele,
huisnr. 83. Frans van Zutphe4
huisnr.84. Jac.
huisnr. 88. Jan van den Akkeq
huisnr. 92. Hendrik Koop,

wnengesteld op 8 augusíus 1803.
De heffing van die buitengewone belasting was
20Á op alle bezittingen. In de jaren van de
Bataafse Republiek warelr er vaak belastingmoeilijkheden.
Op pag. 63 van genoemde lijst stond bij de naam
Johannes van den Akker deze aantekening:

"2 knech* en 3 meyden van J. v.d Akker àjn
omtillig hunne namen op te geven*.

In

1810 werd na vier jaren het Koninkrijk

Holland (1806 - l8l0) met de koning Lodewijk
Napoleon weer opgeheven en Nederland werd
een Franse provincie. De kleine couranten
moesten toen in twee talen gedrukÍ worden.

Er kwamen nieuwe Iijsten van inwoners, geheel in
het Frans samengesteld gedate€rd 13 juilleí
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Het wer"k op de blekerij
In de groeiende steden werd in de meer gegoede

families (met de grote en goed gevulde
linnenkasen) de waag naar betere wasserijen
steeds sterker. Deze families waren gewend de
was slechts éenmaal in de drie maanden naar de
blekerij te stureq ook wel eens per half jaar of
eenmaal per jaar!
Bij de blekerijen werd niet, zoals thans, per kilo
betaald, maar de klant had een óonnement.

De kosten hingen af van de grootte van het
gezi4 inclusief het dienstpersoneel. De was
werd door de eigenaar in manden gepal<t. De
wasmanden weÍden ook

wel

genoemd.
Ze waren van binnen met linnen bekleed. Op de
rnanden stond de naarn van de eigenaar. Per
beurtschip werden de volle manden naar de

blekerijen vervoerd. Was het vervoer van de
was door strenge vorst per schip niet mogelijk
dan vond het plaats met paard eÍl rirageÍi.
In sommige grote steden waren de prijzen voor
het vervoer van de wasmanden door B. en W.
bepaald in een openbare kennisgeving. In
Amsterdam blvooóeeld werd zoh verordening
gepubliceerd op 16 oktober 1828. Het
afrekenen gebeurde gewoonlijk slechts eenmaal
perjaar.
Na aankomst op de blekerij van Jan van den
Akker werd de was in de stampkuipen gedaan.
Met een grote was kon men gemakkelijk een
stampkuip lullen. Kleine wassen gingen in
netten gescheiden in de kuipen.
Na het voorweken begon het stampen in de
laripen. Deze werden voorzien van waÍm water
uit het waterreservoir op het fornuis. Aan het
water werd zeep toegevoegd. Daar was men
niet zuinig mee. Hoe meer hoe beteq dacht men
toen. Soms was de vloer van het washuis met
een laag zeepsop bedekt.

De meest eenvoudige wijze van werken was de
was in de kuipen te stampen met de hand met
een houten stamper. Voor iedere kuip stond dan
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een borstel werd er dan stevig geboend, Daarna

een waswouw_

Grote blekerijen beschikten wel over

ión!ád.aG..tátcà.aC/r.9a.,g€Érl
r-2

een

zogenaamde rosmolen. Het ronddraaiende paard

trok een groot horizontaal kamwiel waarbij dan
in enige kuipen de verschillende stampers
beurtelings hun werk deden.
Als de was uit de kuipen was gehaald, kregen
hardnekkige vuile plekken nog een extra
behandeling.Met een gewone houten plank en

werd alles in de broeiketel gekooÍt met loog'.
Na het koken Na het koken weÍd de was op
berries geladen en naar de bleekvelden gebracht
om te worden uitgelegd. Op de bleekvelden
moest het linnen geregeld worden natgehouden
met een schepspaan ("waterhoos"). Later
kwamen de grote broesgieters met de vele
gaatjes in de trechter in gebruik.

?ten be:'íz '
19 e- woá wcrá. op berrïes
o.anr ár- btaaLvofaar^ g.},r"*J*
r,n
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DaarÍra moest er gespoeld worden. Dat
gebeurde gewoonlijk in het verbrede gedeelte

Een hecht en síerk huis nr. 53 ingericht als
'kleederbleelrerij" met wasch- en spoelhuis,

van de spoelsloot.

turfsclnnr,

Op de

blekerijen werd de gehele winter
doorgewerkt. Bij vorst moest het ijs uit de
spoelsloot gehakt worden. De spoelwouw had
dan een koperen emmertje met warm water bij
zich staan om hierin af en toe haar handen te
verwaÍmen.

Op de grote zolders werd de was op de
droogstokken opgehangen om te drogen. De
droge was werd daarna aan de bewoners van de
grote huizen in de stad afgeleverd.
Mangelen en strijken werd thuis gedaan door de
dienstboden.

Ne rtHet Fortuyn" een klederblekerij a
In juni 1846 verscheen het bericht van de
verkoop van twee Hoornse houtzaagmolens, de
oude paltrokmolen "De Hoop", de bovenkruier

"Het Fortuyn", etr de

buitenplaats

"Stilgenoegen", op de hoek van de Tanthofl<adg
oostzijde.
Dit bericht stond toen in "De Delftrche Cournt,
het Nieuwsblad vrnr Delfi en Delfland'.
Deze kleine krant, éen blad groot, verscheen
tweemaal per week, op dinsdag en wijdag.

In

1846 bleek de nieuwe eigenaar heel nieuwe
plannen voor ha molenbedrijf te hóben. De
houtzaagmolen "Het Fortuyn" werd stígelegd.
Het personeel van zes arbeiders en twee
kinderen (kinderarbeid was toe heel normaal)
werd ontslagen.
In 1847 werd dit molenbedrijf niet meer vermeld

in de "Officiële StateÍr van Fabrieken en

Bedrijven".

De koper werd de heer Hermanus llartogh

Heys, horftzaagmolenaar en

houtkoper,
mitsgaders lid van de Edelachtbare Raad der
stad Delft, wonende aldaar.
liet toen op het molengebied en "Heederbleekerif bouwen, die hem vermoede$k meer
opleverde dan een windzaagmolea die soms
dagenlang stístond.
Toen deze welgestelde Delftse heer op 7
novenrber 1864 overleed, werd daarna deze
blekerij openbaar geveild (als perceel 9) en
aangekondigd als:

IÍj
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Iods,

werf

en

bleekveld (weiland).

Toorís de lnlve waíeing aan de noordzijde,
enige watering aan de westzijde en de gehele
watertng aan de wegzijde langs dit pereeel.

Ook werd op 15 december 18ó4 geveild (als
perceel 10) het blok van drie huizen, nrs 50, 5l
en 52 met slop aan de westzijde, half aan de
noordzijde en de hele watering aan de zuidzijde.
AIIes staonde en gelegen aan & rcordzijde van
de Woudscheweg op Den Hoom in de gemeente

Hofvan Delfí.
Koper was de heer Hendrik Hartogh Heys van
De Lier- een familielid van de overledene. De
blekerij was toen al verturd aan de bleker Hendrik
Volk€rs tot I nei 1868 voor/150,- perjaa.

Het blok van drie huizen (nrs. 50, 5l en 52)
werd toen al enige jaren verhuurd voor f 2,25
per week (per woning dus 75 ct per week).

De blekerij en de drie huizen werden in 1864
gekocht voor/3.025,-.
Reeds na vier jaren, al in januari 1868, gaf de
heer Hendrik llartogh Heys opdracht aan
notaris B. van Berckel te Delft de blekerij en het
blok van ilrie huizen in een openbare veiling te
verkopen.
Dit vond plaats op zaterdag 4 januari 1868 om
2 uur in het logement "De Bolk' te Delft.
Volgens het veilinglericht werden de drie luisjes
in dat jaar verhuurd á 1,10,85 ct en 85 ct per
weet met de mutoraardige aantekening:
"eene verm dering van I0 ct. in de winter".
Ook stond er betreffende de koopsom:
"De betaling moet geschieden in grof zilveren
Nederlandsch gelà'.

Í

De blekerij en de huisjes werden gekocht op 13
A. Vreeburg,
houthandelaar te Delft, wonende a^n de noordzijde van de Buitenwatersloot, wijk 3, nr. 6.
De Hoomse Hedeólekerij aan de Woudseweg
werd al na enige jaren opgeheven door de
bouw van de nieuwe openbare school met
onderwijzerswoning in het jaar 18745. In dat
gebouw vergaderde de Raad van de gemeente
Hof van Delft.

januari 1868 door Laurentius

Een veiling in Den Hoorn
't Was druk in 't Hoornse Koffiehuis, genoemd
"Zorermrg" van de wed. G. Arkesteiin, op
zaterdag 29 september 1905 (nu café Delfland).
Om 1 1 uur vond er een openbare veiling plaats,
aÊlag en toewijzing. Op deze Hoornse veiling
verkocht de bekende Delftse houthandelaar
L.A. Vreeburg o.a Íurn de meester-timmerman
Ambrosius Bontenbal uit Schipluiden een deel
van de voormalige molenwerf van Het Fortuyn.
Als perceel I: een blok van drie htizen nr. 47,
48 en 49, open grond, een houtloods aan water
gelegen ^^n de noordzijde van de Woudsche
weg in Den Hoorq gem. Hof van Delft. Samen
groot 9 a en 5 ca en verkocht voot f2.900,-.

perceel werd daama in l9l I door A.
Bontenbal verkocht aan Jan Loomans, een
wagenmaker uit Kwintslreul. Deze vestigde zich
op het oude erf vaÍl de voorrnalige
houtzaagmolen "Het Fortuyn" op de hoek van
de Woudseweg en de Lookwatering.
In de kleine zakenwereld van Den Hoorn is nu
al gedurende 90 jaren de naam Loomans heel

Dit

bekend geworden en gewaardeerd.

De eigenaan van het voornalige molenerf
van 'rHet Fortuyn'l
1846 Hermanus Hartogh Heys te Delft.
1864 Hendrik flartogh Heys te Delft.
1868 Laurentius Vreeburg te Delft.

1905 Ambrosius Bontenbal te Schipluiden.

191I

Jan Loomans te Den Hoorn.

Noten

l.

Het roten - een rottingsproces - dient om de
pectine, de substantie die de vlasvezels bijeen
houdt, te verwijderen.

2. Deze loog werd bereid door houtas uit te

trekken met water. Vooral de as van
eikenhorÍ of naaldhout was hiervoor
geschikÍ.

3. Vierschaar: Rechtsprekend college.
Letterlijk: de vier banken voor de rechterlijke
beambten

4. Dit hoofdstuk sluit aan op het aÍikel over de
Hoornse houtzaagmolen "Het Fortuyn" in
het Jaawerslag 1 999-2000.

5. Thans "De Rijstuin", het kerkelijk centnrm
van de hervormde gemeente 't Woudt.

Bronnen en literatuur

-

"De Blekerii", door H.W.M. Plettenburg.
Bjftm:ser:rn voor Von<slamde, ArnlrÍÍt, 1963.

-

'De l{arlense blekoi}:n", door AJ. Enschedé.

Johannes Jacobus Loomans.
Geb. 26 mei 1887. overleden 5 ianumi 1965.

-

'Een blekersbedrijf in de 18d" eeu#', door D.J.
van der Ven 1939.

'De Leidse blekerijen', door W.J. Kret, 1963.
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SCHIPLUIDEN ROND DE EEUWWISSELING VAN í9OO
O. Spinnewijn

Op I januari 2001 maakten we de tweeduizend
jaar van onze jaartelling vo1 en daarom wil het
jaarverslag van de Historische Vereniging nog

eens terugblikken

op het leven in

onze
Schipluidense omgeving rond de eeuwwisseling
van 1900. Kortom gezegd: het begin van de
twintigste eeu% ruwweg begrensd door de
jaren 1890 en 1910.
In dat jaar van de eeuwwisseling, 1900, staat er
een twintigiarige koningin Wilhelmina aan het
roer van ons land.
haar tweede
koningirmedag, dat wil zeggen op 31 augustus,
feliciteert de dichter Bernard van Meurs haar in
het dagblad 'De Maasbode'. Natuurlijk doet hij
dat in dichworm waannee hij, enigszins verkort,
als volgt zijn gwoelens vertollÍ:

Op

Wi I lemien, ne e W i I lemientj e,

Schriefl et tweede gouden tientje
Zie 'k haor, twintig jaorig
Im beelínis veur mien síaon
Vïel parmantig, mdor toch aorig
Kieh ze as Keuningin mien aon
Mien wms is ttou venryld
Inng regi ere Wi llemientj e
't Lieve Oranje - zonneschientje
lïaar ons volk mee is verguld
Diezelfrle dag stuurt ook de burgemeester van
Hodenpijl en Schipluideq toch wat zakelijker,
een telegram met de gelukwensen van zijn
College naar Hare Majesteit, die daar via
dezelftle weg haar dank voor betuigt. De
telegraaf is in die tijd dan ook aI goed
ingeburgerd en een onmisbaar communicatiemiddel geworden.
Die burgemeester van Schipluiden en Hodenpijl
is Henri Antoine Musquetier. I[j leidt ajn circa
1000 burgers gedurende een ambtsperiode van
bijna veertig jaar, van 1882 tot 1921, het nieuwe
tijdperk in. Zijn burgemeestersjaren markeren
dus precies die eeuwwisseling. In die periode
ontwikkelen zich stormenderhand de nieuwe
technische verworvenheden die het wereldbeeld
weldra definitief gaan veranderen. Bij zijn
aanffeden in 1882 beslist de gemeenteraad nog
50

over de aanschaf van een nieuwe klep voor de
nachtwacht, maur zeker is dat burgemeester
Musquetier voor de technische mogelijkheden
vaÍ.
tijd steeds een min of meer open oog
getoond. Voor de beslissingen daarover is
heeft^jl
hij echter aftankelijk vafl de gemeenteraad. Een
staf van zeven leden (waarvan twee wethouder)
die nog wel eens dwars wil liggen als de
financiën ter sprake komen.
Behalve het bovengenoemde telegram
vermelden de notulen van de gemeenteraadsvergaderingen in 1900 dat nog drie telegrammen
zijn verzonden met gelukwensen. Te weten één
op 2 augustus voor de verjaardag van koninginmoeder Emma en één bij de proclamatie die
'den volke land doet'van de verloving van de
koningin met prins Hendrik van Mecklenburg
SchweÍin op 16 okÍober. De teksten van de
proclamatie en het telegraÍn worden door de
raad staande aanhoord. Tenslotte het derde
genotrÍeerde telegram van ló december. Dit is
bestemd voor de Zuid-Afrikaanse president Paul
I(ruger. Hij brengt een bezoek aan AmsterdanL
tijdens een rondreis door Europa, om hier hulp
te bepleiten voor zijn za*: de boerenoorlog in
Zuid-Atika. De strijd van de Zuid-Afrikaanse
Boeren tegen de Engelsen houdt de meelevende
gemoederen in Nederland in die jaren namelijk
sterk in de ban.
Aldus blijh al met al dat de telegraaf ook voor
Schipluiden is uitgegroeid tot een belangrijke
schakel naar de buitenwereld. Landelijk was de
ontwikkeling van het spoorwegnet de directe
aanzet voor een telegrafienet. Langs de
spooóanen werden al vamf 1845 telegraafverbindingen aangelegd. Aanvankelijk zijn ze

bestemd

om de

contacten

te

kunnen
onderhouden omtrent de treinenloop tussen de
onderlinge stations. Tot dan kent men in ons

land namelijk overal zijn 'plaatselijke tijd',
spoorwegen natuurlijk een meer
uniforme tlidrekening vragerl iets wat een
telegrafienet kon bewerkstelligen. Als
Schipluiden in 1892 ook over een
telegrafiekantoor beschikt wordt centraal

terwijl

De laatste bijeenlatmst met
burgemeester Musquetier te
zijner huize, 1922.
Zittend, van links naar rechts:
gem e ent e s e cl e t ar i s Verm eul e n,
wethouder N.J. van Oosten,
burgeme e ster H. A. Musqueti er,
wethouder J. Th. Ammerl aan.
Staande:
J.G. Janssen,
A. Poot,
H. Boekestijn,
L. van der Marel,
S. van der Eiik.

gevraagd ook hier de gemeenteklokken gelijk te
zetten met de uniforme Nederlandse t!jd. Dat
bliikt dao nog niet nodig, want Schipluiden
beschikt niet over gemeenteklokken.

Inmiddels zijn ,lan de communicatie technieken
al weer sterk verbeterd, niet rneer te stuiten en
heeft ook de telefoon zïn intrede gedaan. Het
Rijk wil daarop inspelen met een Koninklijk
Besluit lan 1881 om kleine gemeenten zoals
Schipluiden te stimuleren een telefoonkantoor in
te richten. Wanreer burgemeester Musquetier in
1885 vemeenrt dat het Hoogheemraadschap
besluit het centrale sein van Schipluiden
telefonisch met het Gemeenlandshuis in Delft te
verbinden, pleit hij iiverig bij de Raad voor een
aansluiting op het hulppostkantoor van z$n
dorp. Na veel overleggen en tegenwerking ligt
er dan eindelijk in 1896 het raadsbesluit tot het
oprichten ran een Rijkstelefoonkantoor. De
Raad is daarmee bereid haar aandeel in de
kosten naar het Rijk bij te dragen
De gemeentearchitect, de heer Verboorr, wordt
de telefoonhouder met als vervanger de heer A.
G. Zuidgeest. Deze verbinding zal overigens
voorlopig alleen dienen voor het doorspreken
naar Delft van telegranrmen De jaarwedde van
de heer Verboom gaat 100,: bedragen en de
imichting van het kantoor wordt begroot op
circaf 35,:. Overigens bliftt die firnctie een niet

f

al te zware dagtaak. Het jaaroverzicht voor
1905 geeft biivoorbeeld aan dat er in die periode
geen enkel telegram
aangeboden noch
afgeleverd. Pas in 1906 wordt het telefoonkantoor voor algemeen verkeer opengesteld en
verwerkt in dat jaar 105 gesprekken uitgaand en
uitsluitend
binnenkomend.
interlokale gesprekken want in 1901 telt de
telefoongids, naast het kantoor ze$, nog slechts
een particuliere aansluiting. Dat is het nuÍ[ner
van de heer Van Enthoven, Delfts industrieel

is

Dat ziin

75

sedert 1891 wonend in villa 'Baarslust'. Het
raadhuis moet dan nog 10 jaar wachten op de
telefoon vooraleer de raad zal zwichten.
De telefoonontwikkelingen tonen aan dat de
raad zich niet gernakkelijk laat overtuigen ten
aanáen van al die dure nieuwigheden Het over
de balk gooien van gemeenschapsgeld is daar
niet te verkopen Een opgehaalde herinnering in
een uitgave van het opinieblad 'De Linie' uit
1952 van een journalist die in de beginjaren van
1900 enkele gemeenteraadsvergaderingen

biiwoonde verhaalt zelfs

dat het er tot

handgemeen kon komen en dat zulk nieuws ook
de landelijke pers zou hebben gehaald.
dergelijk onverkwikkelijk gesteggel
wethoudersoverleg
de
vermeldt
voorzitter eind 1906 over dat jaar zijn reískosten

Een

het

als

declareert. De declaratie van de brngemeester
trueaagl í 22,90, een vergoeding v661 minstens
51

twaalf reizen gedaaíl ten behoeve van de
gemeente, waarvan hij er negen in rekening
heeft gebracht. De ene wethouder weigert
zonder bepaalde reden botweg zijn goedkeuring
te geven, de ander betwijfelt of de reizen wel
nsdig waren. Het verweer van de burgemeester
is dat officieel in ájn positie de kosten per reis
7,05 rnogen bedragen. Omdat hij gewoonlijk
loopt (vermoedelijk was het reisdoel dan Delft)
brengt hij meestal slechts Yz var dat bedrag in
rekening in plaats van ách het gemak van een
rijtuig te veroorloven. Dat laatste deed hij
slechts eenmaal vanwege het ongunstige weer

f

en

een volgend keer wegens zwaÍe
vermoeidheid. Vervolgens wordt de declaratie
voorlopig toch aangehouden.
Tijdens dalzelfde overleg staat ook

de
herdenking op de agenda van de 300' verjaardag
van Mchiel de Ruiter. Het Nationaal Comité
heeft daartoe voor de schooljeugd de uitgave
van een boekje verzorgd. Na enig beraadslagen
besluit het college niet tot het bestellen over te
gaan. De reden?: 'de uitgaaf vut 20,: levert
niet het nut op om die som daaraan te besteden'.

f

Ook de

aanschaf van schoolplaten wordt
afgewezen. Deze besluiten worden in tweede
instantie tijdens de volgende vergadering nog
eens bevestigd. De vrije dag voor de jeugd
levert geen weerstand op!
De inhoud van de verschillende verslagen van
collegevergaderingen en raadsvergaderingen

geven al met al een aardig beeld van de
leefomstandigheden en de zaken die de
gemeenschap in die jaren hebben bezig
gehouden. Het zijn voorbeelden van een
zuinigheid die wij in de eenentwintigste eeuw
niet meer in kunnen leven. Sociaal gezien biedt
die tijd, en zeker ook op het platteland een
weinig rooskleurig beeld, dat onder andere
wordt veroorzaakt door technisch achtergebleven werktechnieken. Niettemin begint de
arbeidende bevolking rond die jaarwisseling
door aanpassingen toch weer uit het diepe dal
omhoog te kruipen. Dat wordt bewerkstelligd
door een sociaal saamhorigheidsgevoel waarin
bijvooóeeld Raiffeisenbanken en Boerenleenbanken een rol spelen. Een dergelijke
vooruitstrevende sociale voorziening uit eigen
gelederen mag hier met ere genoemd worden.

Het is de nog altld

bestaande werkliedenvereniging 'Door Eendracht Sterk', kortweg
JZ

D.E.S., opgericht in 1899. DES is in 1903, op
een ander vlak gwolgd door de oprichting van
een Boerenleenbank voor Schipluiden. Een
overeenkomstig beeld biedt Den Hoorrq dat in
1900 nog niet zoals nu onder de gemeente
Schipluiden valt, maar deel uitmaakt van de
gemeente Hof van Delft. De glastuinbouw komt
daar meer en meer goed van de grond an
groentetelers gaan dan hun productprijzen
beschermen door het oprichten in 1901 van een
coóperatieve veiling. Aanvankelijk is die
gevestigd aan de Delftse Buitenwatersloot in
een pakhuis maar groeit al snel telkens uit haar
jas, breidt dan naar elders uit en zal tenslotte
vanaf 1920 in Den Hoom kunnen gedijen. De
omzet stijgt in die periode van 4700 rnar 2
miljoen gulden.
Sprekend over Den Hoom dat in die tijd dus als
woonkem nog deel uitmaakt van de gemeente
Hof van Delft, al veel woeger, in 1896, vinden
er oriënterende besprekingen plaats over een
voorstel tot v/ijziging van de gemeentegrenzen.
Dat wil zeggen het opheffen van de gemeenten
Hof van Delft en Vrijenban ten gunste van

gemeenten

Delft en

Schipluiden. Orue

burgemeester ziet de voordelige kanten van het
voorstel, de gemeenteraad alleen haken en ogen.
Nadat dit punt in 1918 weer op de agenda
verschijnt wordt in 1921, dus 25 jaar later, de
knoop doorgehakt en bestuurt burgemeester
Musquetier op het eind van zijn ambtsperiode de
qua oppervlalce nagenoeg grootste gemeente
van Zuid-Holland.

Hand

in

hand met de erbarmelijke

sociale
voorzieningen tegen het eind van de negentiende

eeuw kent ook de gezondheidsvoorziening
zorgetjke ontwikkelingen, meer in het bijzonder
de noodzaak van betere hygiënische
omstandigheden. De grote kindersterfte is een
algemeen dram4 maar het Westland wordt op
het eind van de 19' eeuw bovendien geteisterd
door een cholera-epidemie, die in Schipluiden
gelukkig weinig om zich heen grijpt. Als
voornaamste oorzaak voor de besmetting moet
men het verontreinigde oppervlalÍewater
aanwijzen. Het Delflands boezemwater is in de
waÍme zomer van 1897 zodanig vervuild dat de
daardoor gestorven duizenden en duizenden
vissen een ondraaglijke stank veroorzaken.
Naast het toenemend gedumpte tuindersafval

spelen daarin vooral het fórieksafvalwater van
de Delftse Gist- en Spiritusfabriek en de hoge
concentratie koeien per hectaÍe
onze
omgeving een rol. De mest van de laatsten komt
polderbemaling direct
het
boezemwater, zoals
Gaag
de
Maardingsevaart. Maar ook de mens draagt een

in

via de

de

op
en

groot steentje bij. Huisafvat fecalien

eÍr

chemicaliën worden rechtstreeks op het
oppervlatÍewater geloosd. Van een rioolstelsel
is voorlopig geen sprake. (Wel bestaan er
zogenaamde tonnendiensten voor de fecalii:n in
stedelijke gebiedeq maar alleen Rotterdam
kende sedert 1890 een rioolstelsel.) In de
gem€ente Hof van Delft, waaÍtoe Den Hoorn in
die tijd behoort, bespreekÍ de gemeenteraad in
oktober 1900 een nieuwe aanbesteding voor het
ophalen van huisvuil en fecalitn. Daar besluit de

raad dat

dit voor Den Hoom nog een

overbodige luxe is, alleen het stadsgedeelte van
gemeente komt daarvoor rffeer in
aanmerking.
Wel is in Schipluiden in verband met het
verkrijgen van eeÍl betere drinkwaterkwaliteit
sedert 1883 een 'buitengèwone reiniging van de
sloten' verordend . Zo wordÍ de sloot achter de
Dorpsstraat schoon gehouden. De daarvoor
aangewezen mensen zijn S. Berkhout en H.H.
Wubben die dat doen voor 20 ct per uur 's
nachts en 15 ct per uur overdag.
1885 wil burgemeester Musquetier een
gemeentepomp plaatsen om daarmee dan het
diepere
zuiverder water
kunnen
distribueren. IIj vindt dit dermate belangrijk dat
hij, wegens verzet door de wethouders, op eigen
houtje een proef wil nernen á raison van;f 5,: ,
die hij desnoods uit eigen zak zal betalen. Die
gemeentepomp komt er tenslotte in okÍober van
hetzelfcle jaar, maar in juni 1915 wordt er hier
nog altijd negatief beschilÍ op een verzoek om
een concessie voor het aanleggen van een
waterleiding te verkrijgen. Tocl4 ean jaar later
gemeenteraad Àch bereid
verklaart
medewerking te verlenen aan het tot stand
komen van een drinkwatervoorziening. Ook
voor dit onderwerp blijkt 1921, na de annexatie
van Den Hoom naar Schipluideq het magische
jaartal. Delft distribueerde in het dan voormalig
Hof van Delft al sedert 1910 gas en water bij de
bewoners thuis en biedt dat vergeefs ook aan
voor Schipluiden. Vanwege een aanhoudende

de

In

en

de

te

droogte is er schaarste aan goed drinkwater en
dan besluit op 22 j.uJi de gemeenteraad zich

akkoord met een watervoorziening

van
gemeentewege. Een leiding vanuit Den Hoorn
zal worden aangesloten op een brandkraan.
leder geztn heeft per dag recht op twee emmers
water á 3 cent per emmer (niet aangesloten
Hoornaars betalen 2 cent per emmer).

Het vervoer en verkeer rond die eeuwwisseling
in onze omgeving mag hier natuurlijk niet

worden vergeten. Iliteraard moeten

de
plattelandsbewoners zich van die tijd regelmatig
hebben kunnen verplaatsen. Dan gaat het hier
merendeel slechts om
toch
verplaatsingen bfunen een beperkÍe actieradius.
Voor vele zaken kan men in die tijd gewoon in
het dorp terecht en anders zal, zonodig, Delft
eerste
voornaamste doel
omwentelingen naar een figuurlijk veel kleinere
wereld hebben in 1900 al wortel geschoten. Dat
is allereerst de stoomtrein. Als onderdeel van de
RotterdanL en veel
spoorlijn Amsterdam
verder, snelt die trein tussen Delft en Kethel al
sedert 1847 over Schipluidens grondgebied.
Ook de auto en de fiets hebben voorzichtig hun
entree gemaalÍ en met hen duiken meteen aI
problemen op omtrent het in beát nernen van de
wegen.
Het eeuwenoude schip blijft echter voor onze
favoriete
contreien voorlopig toch
paard,
al dan niet met
vervoermiddel naast het
vergeten
niet
de
wagen,
hondentractie. En natuurlijlg verder is er de
lopende de mens, die in die tijd dan ook geen
afstanden schuwt.
Rond 1900 kent men nog de trekschuit
getrokken door een paaÍd. Het
de
is
uitgerust
met
een
wiens
boot
beurtschipper
kleine kajuit als passagiersaccomodatie voor de
dienst VlaardingenÀ,Iaassluis - Delft.
De dienstregeling is algemeen punctueel, hoewel
nog slechts zeer beperlÍ, maar laat zich toch al
als te langzaam ervaren. In Schipluiden heeft het
trekpaard in 1900 nog zijn wisselplaats op het
punt dat nog altijd bekend
als de
'Paardenmarkt' aan de Maardingse kade.
De omnibusdienst met paardentractie van S.
Zwaard uit Maassluis verzorgt inmiddels een
heen en weer dienst tussen Maassluis en Delft,
via Maasland, Schipluiden en Den Hoom. Bij

vooÍ het

nin. De

het

-

het

en

te

ook

is

is

)J

Station van de W.S.M. te Schipluiden, )- 1912.
het binnenrijden van ons dorp blaast blj op ájn
hoorn tot hij de halteplaats heeft bereikt bí,j 'De
Vergulde Valk'. Op de wijs van de hoomblazer
neuriën dan de dorpelingen de volgende
woorden:
Meisje noet je nog piesen
Voordat je in de omníbus gaat
Want als je het ín de omnibus doet
IGijg je van Sijmen Zwaard!

/

Zwaard krijgt in 1892 zijn subsidie van 240,:
mits hij 3 maal daags de ingezetenen gelegenheid biedt onder normale omstandisheden te
worden vervoerd.
Intussen zit ook de concurrentie van de omnibus
zeker niet stil. De Westlandsche Stoomtramweg
Maatschappij wil baar net uitbreiden met onder
andere een lijn Naaldwiik
De Lier Delft en
biedt een aansluiting voor
gemeente
SchipluideÍL \À/aar de lijn aan de westzijde mu
moeten passeren.
1890 vinden de eerste
besprekingen plaats, waarvoor de provincie een
subsidie van
100.000 wil foumeren. B & W
reageren echter negatiefen vinden de aanleg niet
nodig omdat de baan 30 minuten gaans buiten
het dorp blijft.
Tijdens een bespreking
1892 wagen de
concessionairs nog een subsidióijdrage voor de
genoemde liiq rnar komen dan in 1894 met een

-

In

/
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de

gewijzigd tracé van de lijn Die zal Schipluiden
aan de oostzijde passeÍen en is het ook ons nog
wel bekende huidige fietstraé. De besprekingen
verlopen nu kennelijk positiever, want op 30
april 1900 kunnen de voorbereidingen worden
getroffen voor het onteigenen van gronden ten
behoeve van de trambaan Alle hobbels kunnen
vanaf dan worden geslecht. Tenslotte ligt er dan
op 4 juli l9l1 de bouwvergunning voor het
station 'Schipluiden' en als dan op 27 september
de chanrpagne door de burgemeester goed is
gekeurd kan die op
oktober de nieuwe lijn
Delft - Maaslandsedam daarmee inzggsasa
Ter afsluiting van de W.S.M. paÍagraaf is het
wellicht nog interessant te vermelden dat in
1907 een verzoek voor de aanleg van een
verbinding Wateringen - Delft, via Den Hoorn,
door de raad is afgewezen. Nr1 honderd jaar
later, denkt men daar anders over!

ll

Tot zover het regulier vervoer, want daafiaast
is er vanzelfsprekend het nodige ád hoc verkeer.
Dat maakt, als vanouds her, ook gebruik van de

bekende waterwegeÍ\ naast het verkeer over
land dat veelal aangewezen is op de vaak
erbarmelijk slechte en smalle wegen.
Schipluiden is in die tijd uitgegroeid tot een echt
schippersdorp waar talloze zeilende Westlanders
hun thuis hebben Na een werkweek die hen

dikwijls tot ver buiten de

gemeentegrenzen

voerde, verzamelen de schippers zich voor de
zondag rn de kom van het dorp voor een dag
nog echte zondagsrust met de familie. De
zaterdagrniddag wordt benut om de boot op te
poetsen. Maar ook de bollende zeilen gaan
concrurentie ondervinden. In 1910 laat schipper
A. de Bruijn als eerste een motor in zijn boot
zetten en in 1916 geeft de gemeente een
vergunning af aan twee Vlaardingse
ondernerners om met een motorboot van Del-ft
naar Maardingen te mogen varen. Het varen
met de niet van de wind aflrankelijke motorboot
vindt vervolgens snel navolging.
Naast deze 'grote vaart' is er op het wateÍ het
individuele verkeer, waarbij de trekschuit,
gejaagd door paard of man nog altijd een
vertrouwd beeld is. De beurtschipper is al
genoemd, míxr voor alle met een jaaglijn
getrokken boten vormen de vaste bruggen een
obstakel, dan zit de jaaglijn in de weg. Een lage
leuning voor het pad langs de waterkant is geen
probleem. Echter bï de bruggen dwars over het
water ligt dat moeilijker. Daar zlrjn de leuningen
wel voorzien van geleiderichels ofzelfs katrollen
zoals bij de Hoornse brug, maar op een gegeven

moment moet de jaaglijn toch losgelaten
worden. Een typisch gebeuren speelt zich dan af
bij de Hoornse brug, waar de hulp van de
dorpsjeugd door de schipper op prijs wordt
gesteld want z:1n jazglijl is een belangrlk
attribuut. Op de brug stelt de jeugd zich daar op
om de schippers te helpen met het overbrengen
van de lijn. M€t het bekende zeggen van de
schipper 'Vooruit maar'nemen ze de lijn over
en krijgen daar een cent voor die door

de
schipper op de brug wordt gegooid, een kluwen
van jongens moet die cent dan in het zand terug
moet vinden. Vervolgens begeeft de winnaar
zich met zijn kornuiten naar het winkeltje van
vrouw Seesink aan de Dijkshoornsew eg waaÍ ze
de buit omzetten in snoep. Is de schipper de
vervoerder van de haring uit Maardingen die
naar de visafslag in Scheveningen op weg is, dan
is de beloning een haring.
Kijkend naar alle andere vervoer over water dan
is de praam of het roeibootje het geëigende
transportmiddel voor het vervoer
de
binnenlanden. Bij de boer is het de taxi voor zijn
koeien, maar ook voor de melk die afgevoerd

in

moet wordeq de groenteteler brengt er zijn
producten mee naar de marlt of de veiling, de

dokter bezoelt eÍ zijn patiënten mee en de
bakker bezorgt in wijde omtrek ájn brood met
het roeibootje bij de boeren. Ook de lijnkoekerL
het wintervoedsel voor de koeien op stal, die in
de winter nauwelijks bereikbaar zijn voor
transporteÍL worden via de boot gedistribueerd.
Heel bekend als veevoer-vervoerders zijn de
spoelingschuiten die hun waar aÍhalen bij de
Gist- en SpfuitusfabÍiek. Dit vervoersbeeld blijft
gedurende de gehele eerste helft van de
twintigste eeuw noÍmaal en zullen de ouderen
onder ons zeker nog herkermen.

Het wegverkeer zoals wij dat kennen staat rond
1900 nog in de kinderschoenen. Men weet er
net als nu geen raad mee. Zoals gezegd, de
weinig aanwezige wegen zijn, behalve de
Hoomseweg en de Rijksstraatweg, smal en in
het gunstigste geval alleen voorzien van een
middenbestrating vooÍ de paarden en bovendien
tijdens de winters niet of nauwelijks begaanbaar.
Natuurlijk hebben de boeren hun koetseq
waannee ze 's zondags op pad gaan voor het
kerkbezoek in Delft, in 't Woudt, of in éár van
de drie Schipluidense kerken. Het merendeel
van de kerkgangers doet dat evenwel te voet.
Zonodig bekorten kerkepadeq zoals het
Kerkpolderpad voor de bewoners van Papsou,
de Voddijk en het Woudse kerkpad, voor hen
de afstand. Algemeen is men aangewezen op
lopen en dat doet men dan ook veel. Zo beÀt
bijvoorbeeld de katholieke schooljeugd van
Schipluiden en Den HoorÍ! die dagelijks naar de
woegnis in de Hodenpijlse kerk loopt, zeker

nog geen fiets en ze heeft voor die tijd
gewoonlijk al thuis de handen uit de mouwen
moeten steken om te helpen bij de dagtaak.
Niettemi4 die automobielen en velocipèdes zijn
wel op komst en moeten al aan banden worden
gelegd,. Zo wordt als e€rste de Kerkpolderweg
de huidige Trarnkade (of fietspad) in 1895
afgesloten voor de velocipèdes.

De

kijgt in

1900 zijn
ongeschikt verklaring voor gebruik door
Zouteveenseweg

motorvoerhrigen. In een enkel dringend geval is
later door de gemeenteraad wel ontheffing

verleend (1906). Zelfs

het deel vafl

de

Rijksstraatweg onder de gemeente Schipluiden
wil de gemeenteraad in 1900 afsluiten voor
gebruik door motorvoeÍtuigen. Noch Maasland
en Maasluis, noch de gemeente Hof van Delft
f)

(Hoomseweg) willen daar hun medewerking aan
verlenen en de wens is rían ook niet ingew'rligd.
Is dat alle verkeer wat men in die tiid op de weg
kan onbnoeten? Het antwoord is nee! Heel
gebruikelijk is ook de hondenwagen voor
kleinere transporten Daarmee bezorgt men rían
bijvoorbeeld melk en brood bij de klanten Dat
gebeurt vooral vanuit Den Hoom naar Delftse
klanten, maar zelfs vanuit Schipluiden bedient
men die. De hond is in die tijd een werkkracht.
(Zijdelings van dit stukje over dit shrkje
verkeersverbaal is bijvoorbeeld bekend dat in

Den Hoom destiids aan het eind van

de
Harnaskade een hond in een tredmolen werkte
om water op te pompen.)
Aansluitend
verhaal waarin de
verkeersmiddelen van die tijd hun rol spelen, is
wellicht interessant burgemeester
Musquetier eens fictief te volgeq wanneer hij na
een bezoek aan njn amtrtgenoot in Hof van
Delft, bwgemeester Manger Cats, terugkeert
nam Schipluiden- Te voet, zoals hij dat na zijn
declaratie tegenover
College vaÍt
wethouders heeft voorgespiegeld. Per slot van
rekening is de 'benenwagen' in die tijd nog de
belangrijkste methode om zich te verplaatsen
over kortere afstanden. Het raadhuis van Hof
van Delft staat aan de St. OloftlaaÍL nabli de
spoorweghalte van de 'Schoolpoort', op de
grens met de gemeente Delft. Het nieuwe
station van Delft ligt dan al sedert 1885 op de
plaats waar men het ook nu nog vindt. Bii de
Buitenwatersloot heeft de burgemeester de keus
tussen de Hoomsekade aan de rechterziide van
water, een voetpad
Íum de
Diikshoornseweg in de kern Den Hoorn, ofwel
via de officiële weg links van het water, de weg
naar Maassluis. Hij kiest voor de rustige
rechterkant, het jaagpad over het grondgebied
van de gemeente Hof van Delft. Daar is nog
weinig bebouwing,
wel een aantal
tuinderijen. Aan de overzijde van het water ligt
het Westerkwartier in aanbouw. een nieuwe
arbeiderswijk voor Delft. De groentenveiling
daar heeft wegens plaatsgebrek al moeten
verhu2en naar de Westvest in Delft. Stevig
doorwandelend kijkt de burgemeester op het
eind van de bebouwde kom uit op het aan de
overzijde liggende complex van het door een
zware brand geteisterde voormalig gebouw lan
de firma Van MeeÍen. Het was de distilleerderii

op dit

het

het

het

'De Postduif

,

die inmiddels is overgenomen

door de Gist- en Spiritusàbriek.
Schuin daartegenover, aan zijn kant, passeert hij
nu de 'Kogelgieterli' waarna de verre horizon
naar beide kanten open ligt. Een landschap dat
de in Den Hoorn woonachtige tekenaar-schilder
Derkzen-lan Angeren van 1902 tot 1907 heeft
vastgelegd en die onze burgerneester daar dus
ontmoet zou kunnen hebben.
Links achter de Karthuizerwetering prijkt aan de
ovezijde van het water, iets verder het land ira
de houtzaagmolen 'De Gekroonde Zalm'. Het is
het bedrijf wn Vreeburg die daar voor zijn
personeel ook een rij woningen heeft laten
bouwen die bekend staan als 'De witte huizen'.
Naar rechts wordt het weidse uitzicht beheerst

door de

Voordijkslroomsemolen,

die

de

waterhuishouding van de gelijknamige polder
regelt. Via een kanaaltje, in het verlengde van de
Karthuizerwetering aan de overzijde, li/ordt het
polderwater op de 'Kikkert' geloosd. De beide
watertjes vormen de grens tussen de gerneenten
Hof van Delft en Delft. Langs het smalle maar

verbarde jaagpad staan er tot de
Dijkshoomseweg nu nog slechts een tweetal
tuinderswoningen en het bedrijfe van Dirk

wel

Troost. Als kuiper maakt en repareert hij houten

tot

nuÍr
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De Voordijkshoornse molen, gebouwd in 1737
ter bemaling van de Voordijlahoornse Polder.
In 1924 werd in plaats van de windaandrijving
een elehromotor geplnatst. In de dertiger jaren
is de kap van de molen gesloopt. Situotíe 1924.

Tolhuis aan de Hoomseweg, Den Hoorn, op de oostelijke hoek van
een pad dat later Schoolstraat werd genoemd, rmar de aldaar in 1922
gebouwde lagere school.
Het tolhuis is omstreeks 1820 gebouwd, het is in 1925 gesloopt. Het
schildeij - de schilder is onbekend - toont de situatie omstreels 1915.
Na ophffing van de tol, in 1900, diende het tolhuis als woning voor
rijksveldwachter Deijs en zijn gezín.

tonnen. Die tonnen zijn bestemd voor het
inmaken van groenten,. maar ook voor het
vervoer van de melk waarbii men nog is
Íungewezen op het gebruik van houten tonneÍL
Aan de overzijde hoort de burgemeester
vewolgens het regelmatig gestámp van de
oliemolen 'Mercurius'. Het is het op stoomkracht werkend bedrijf van de heer Beek die in
het grote huis naast de molen woont. In die
molen verwerkt men lijnzaad voor het maken
van zogeheten 'koeienkoeken', veevoer voor
het winterseimen dat de Hoomse schipper
Ruigrok van de Woudseweg distribueert bij de
Wesf,landse veeboeren

Inmiddels is onze wandelaar dan de kleine kern
rond de Hoomse brug genaderd. Aan de
oveÍkant moet het verkeer tol betalen om te
mogen passeren (een dergelijk obstakel bevindt
zrch tot l9l4 ook even achter de Korperslroekse
molen bii de boerderij van Valk op de Rijksweg
naar Maassluis). Richting brug, op de plaats
waar voordien de buitenplaats 'Stil Genoegen'
stond, staat nu een blokje van vijf woningen en
de houtloods van de firma Bontenbal De latere
uunnem€r Jaap van Velzen is hier in dienst als
timmerman Aannemer Dirk Bontenbal had in
1893 de timmerwinkel met woonhuis tegenover
de Valbrug in Schipluiden gekocht. Zljn zaon

Ambrosius ("Broos") Bontenbal heeft hier van
1904 tot 1925 zijn bedrlifuitgeoefend.
Intussen kan de burgemeester constateren dat er
in Den Hoom de laatste jaren toch wel een
positieve ontwikkeling gaande is. Dit wordt
gunstige
mede verootzaakt door

de

ontwikkeling van de glastuinbouq waar de
komkommerteelt van niets op dat ogenblik al
meeÍ dan 18% van de productie uitmaakt. Ten

behoeve

van het daarvoor van

elders

aangetrokken personeel zijrL op initiatief vaÍr
tuinders zoals Lekkerkerlq Vink en Steenks,
rijtjes woningen gebouwd langs de Woudseweg
(van de weg nog gescheiden door een sloot met

voor ieder huis een bruggetje) en

de

Dijkshoornseweg.
Zlin wandeling vervolgend komt hij nu langs de
lruidenierswinkel van Hein van Velzen met
links daarvan één van de drie lantaams die Den
Hoorn r{k is. Het is een gaslantaarn want Den
Hoorn heeft via Delft
een complete
gasvoorziening. Tegen de bovenzijde van de
paal
deze lantaarns een dwarslatje
gemonte€rd, waar de lantaarnopsteker Dorus
Dessens, tevens schoenmaker, ziin laddertje
tegen kan laten rusten om de lamp te ontsteken
Als lantaamopsteker ontvangt hij f25,: per jan.

al

is bij

In

Schipluiden

wordt een

dergelijke
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gasvoorziening door de gemeenteraad nog heel
lang afgehouden Daar b'randen de lantaarns nog
altiid op Patentolie, nadat eerder, in 1899, een
voorstel om het goedkopere maaÍ gevaarlijker
petroleum te gebruiken is afgewezen Een
aanbod ran het Delftse gas- en waterbedrijf in
1920 om een leiding vanuit Den Hoorn aan te
leggen naar SchipluideÍ\ tegelijk met de wel aan
te leggen hoofdleiding naar De Lier, Naaldwijk
en 's-Gravenzande, wordt door de raad
voorlopig afgewezen. Reden: 'men
van
aansluitingen
mening dat men niet veel
zal
krijgen en het te kostbaar zal njn voor de

is

gemeente'. Overigens,

in

1908 zal er juist

achter de Hoomse brug, op Schipluidens grondgebied, bij het huis van de Rijksveldwachter
jachtopziener die net weer in Den Hoorn woont,

-

een elektrische lantaam geplaatst worden in
overleg met Hof van Delft. Gezamenlijk dragen
ze de kosten en besluiten voor de solrÍna van
acht gulden een dergelijke lantaarn aan te
schaffen- Elektriciteit spreekt de Schipluidense
raad tenslotte klaarblijkelijk meer Íutn dan gas,
want in 1914 is de aanleg daarvan een feit. De
19 bewoners van Abtswoudè, die zich willen
verbinden elektriciteit af te nemerl krijgen
echter tien jaar later nog nul op rekest. Ook
anderen zouden dat wel eens kunnen vragen!

Na de wat primitieve houten brug te zijn
voert de tocht nu in eigen

overgestoken

Het

monumentale inrijhek van kasteel
Keenenburg aan de Singel, + 1917.
Deze laatste zichtbore herinnering aan het in
1798 gesloopte lrasteel is in 1918 verkocht en
overgebracht naar een villo in Wassenaor.

staat nog een houtzaagmolen met

aan
weersziden van de vaart een balkengat. Recht
vooruit lonken halfweg de Hodenpiilse kerk en
de verte
de hervormde kerk van

in

al

Schipluiden Bii de Ommedlik ziet hij tot zijn
genoegen ook bouwactiviteit. Daar is men in
1906 beàg met de bouw van de monumentale
boerderij'Rehoboth' voor de paardenlieftrebber
Cbardon

In

Schipluiden aangekomen

vindt

de

gemeente langs de vaart via de Kerkpolderkade,

burgemeester na het passeren van de bocht bii
het 'waterrnachien' met de hoge seinmast, links,

afgesloten voor geb,ruik door velocipèdes, door
naar Schipluiden. Rechts van de Rijksstraatweg

tegenover zijn huis, het vertrouwde toegangshek
tot de voormalige Keenenburg. Hij zou er in

Het inmiddels

verdwenen

gemaal in de Kerkpolder (het
"wdetmac hi e n' ) me t se btnqst.

Leerlingen van

de

School met de B$bel,
met meester P.G.

Stnelik en juffrorw
Spieríng, 1903-

1918 nog vergeef,s voor pleiten dit fraaie hek als
monument voor Schipluiden te bewaren. Ook

irÍerventie van de Archeologische Corrnissie
kon de verkoop niet verhinderen.
In het verlengde van de kade ligt nu de Singel
met de gereformeerde kerk, het huis van
meester Smelik, het postkantoor en op de hoek
huis met kruidenierswinkeltje van
veldwachter (b!j feesten) D. Diederik, alias

het

telegrambesteller, gemeentebode en b'rugwachter. Als brugwachter heeft hij de taak circa
6000 maal per jaar voor boten de brug te
openen tegen 5 cent per keer. Het pachtrecht
heeft hij bï inschrijving voor drie jaar moeten
kopen Dat zzl totaal ongeveer 375 gulden zijn

krijgt L. van Bergen, alias Salomo, 0,50

cent.
de brandweer heeft een

Het blusmateriaal voor
onderdak aan de noordkênt van de hervormde
kerk die na het afbreken van de bouwvallige

toren nog altljd een travee korter

is

dan

tegenwoordig na de restauratie.
Aan de andere zijde van de kerk bevindt zich het
cachot, het arrestantenhok. Een weinig
comfortabel onderkomen waarvoor in 1900 een
'luchtdicht voorwe4) voor natuurlijke behoeften
van arrestanten' wordt aangeschaft. De
voorzitter van de raad, de burgemeester, wenst
hiertoe 'een tonnetje te doen makeq waarin een
trechter verbonden aan de bril en een goed
sluitend deksel'. Kostenopgave:/5,50.

geweest,

Overigens, die toch firnctioneel wel belangrilke
Singel is nog nauwelijks bestraat en kan dan ook
bii regenachtig weer in een waÍe modderpoel
veranderen. De burgemeester neemt uiteraard
de HoÍbrug om naar zijn woning boven het
raadhuis te gaan waar hij al sedert 1884 woont.
IIii kiikt nog eens naar boven naar de nok van
het pand waar tot l9l0 de klokkenstoel staat
opgesteld die bij brand het alarm moet slaan om
de brandweerlui op te roepen. Lid te zijn van dit
corps È een sociale plicht en die b'randweer
omvat dan ook een kleine honderd leden die bij
actieve dienst 20 cent per uur krijgen uitbetaald.
De eerste persoon die bij brand dit alarm
bedient krijgt daarvoor een beloning. In 1904

Uiteraard speeh zich op alle vlakken van het
dorpsleven ook in die jaren het nodige af.
Woningen krligen in 1890 hun 'postcode", dat
wil zeggen ze dragen voortaan allemaal een
achtereenvolgend nurnmer. Binnen de kom 127
nurnniers, voorafgegaan door een Il het
buitengebied 93 nrmmers voorafgegaan door
een B. De schilder P. van Bohemen mag de
nurnmers schilderen voor 22 gulden
Het onderwijs lqijgt in 1891 een school met de
Biibel" aan het hoofd meester Smelik en in 1894
ziet de openbare school aan de Boomgaardslaan
de onderwijzer A.M. van Mierlo aangesteld, een
achtemaam die tot het eind van de twintigste
eeuw in het onderwijs een begrip is gebleven
59

Ook al is er in die jaren weinig wije tijd, in 1895
is er sprake van de Vereniging Ilslust die
vergunning wordt verleend in het klein sterke
drank te verkopen. Dergelijke vergururingen zijn
in het horeca-gebeuren van die tijd nog al eens
aanleiding
maatregelen. Daarnaast telt
Schipluiden ook zijn fanfarecorps'Crescendo',
waawoor de burgemeester in 1902 wel bereid is
25 gulden per jaar zubsidie te geveÍL maar de
raad niet. In 1906 waagt dat corps dan maar

tot

niets en plaatst zonder vergunning

Natuurlijk biedt het aanzien van de gemeente
Schipluiden in het jaar 2000 vergeleken met
rond 1900 een ander beeld. Het verhaal is dan
ook zeker niet compleet. Soms zijn er de
dezelftle brandende zaken die net als toen weer

veel stof doen opwaaien. We denken aan de
fusieplarmen die het einde van de gemeente
Schipluiden betekeneq aan het verkeer dat
anderszins nu door zijn omvang ernstige
stagnatie veroorzaakt. Anderzijds is het aanzien

een

van het leven hier in alle

muziektent tegenover cafe 'De Vergulde Valk'.

onherkenbaar veranderd. De stedeling

Die mag uiteindelijk toch wel drie maanden
blijven staan. (Twintig jaar later is er dan
officieel op dezelftle plaats een muziektent
neeÍgezet.) Den Hoorn heeft in die tijd ook zijn
fanfarecoms 'Ce Dur'.

het platteland, dat er

opáchten

trelÍ naar
nauwelijks meer is,

welvaart is er voor eenieder buiten proporties,
maar rust en stilte bestaan niet meer, noch de
unieke weidse uitzichten over het unieke vlakke
polderland.

Schipluiden en Hodenpijl in
het begin van de twintigste
eeuw.

In de dorpskern

bevond de

bebowing zich hoofdzakelijk
ter weerszijden van de Gaag.

Kaartfragment van blad 480 van
de topografsche kaqrt van het
Koninkrijk der Nederlanden,
schaal 1:25.000. Verkend m
1874, herzien ín 1899 en 1912.
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