JAARVERSLAG
2002

\1us' ht ll, t lt"ttt\t,ufur

\tltiltlritlt

tl

Kr)11(lot

lt t \lburlt

lnhoud
Voorwoord

I

Verslag van de secretaris

3

Museum Het Tramstation

7

Het archief en de bibliotheek van de Vereniging . . . . .

10

.

De Schipluidense kroniek 2002

IJ

Archeologische kroniek van Schipluiden 2001 - 2002

25

Sporen van de VOC in Schipluiden

JI

De huishouding van Jacob Frederik van Zevender en Beatrix van Schagen

indejarenl635-1642
Een negentiende eeuwse boedelbeschrijving
Een boerenboomgaard, rond 1900...
Twee gezichten van de voormalige stoomolieslagerij Mercurius
Excursie 1l mei2002

.....
.......
.....

36
48
58
62
65

Voorwoord
in 2002 niet stil in haar ontwikkeling'
De Historische vereniging oud-Schipluiden stond
regelmatig oproepen zijn gedaan
De leden en vrienden weten dat er in de laatste vijfjaar
maar een beperkt aantal
voor de wervlng van actleve leden of vrienden' Er kwam
nog steeds af' Een
reacties binnen. Inmiddels neemt het aantal actieve deelnemers
en vrienden zorgt op dit ogenblik
beperkte gÍoep van ongeveeÍ vijftien à twintig leden
voor de
voor alle werkzaamheden. ean de andere kant zien we de belangstelling
vinden gretig aftrek, de
cultuurhistorie alleen maar groeien. Historische publicaties
bezocht en de rubriek
L.ring"n van Oud-SchipluidÀ worden door steeds meer mensen
levert veel
'Tweï gezichte. uun. .." (inmiddels verschijnend in 'Den Maasluider')
positieve reactles oP.
altijd voldoende
Het besef dat de historische verenigingen in Midden-Delfland niet
in het gebied heeft
toekomen aan het actief volgen van de pianologische ontwikkelingen
is Mensenwerk Het was
mede geleid tot de komst van de Stichting Midden-Delfland
Hel
tiinu ánr"lfrprekend dat deze stichting onderdak heeft gekregen in het Museum is
Inmiddels
Tramstation, de thuisbasis van de Historische vereniging oud-schipluiden.
geworden' De
het tramstation ook het postadres van de Midden-Delfland Vereniging

komstvannogeenof-"".instellingenuitMidden.Delflandmetvoomamelijk

die behoefte
educatieve doeistellingen sluiten we niei uit' Er zijn meer verenigingen
op werkdagen
hebben aan een vast administratiepunt. Dit betekent dat het tÍamstation
zelfs
toekomst
de
intensiever zal worden gebruikt. Mogelijk kan het gebouw in
de Historische
uitgroeien tot een infocentrum voor Midden-Delfland. De oude wens van
Vániging om de luifel van het tramstation op te bouwen, wordt weer actueel!
ondergebracht
Het schervendepot in het Museum Het Tramstation zal op termijn worden
bij de archeologische dienst van Delft. Dit betekent niet dat de collectie voor
op
SËhiptuiden u"rlJ."n gaat. Ten behoeve van tentoonstellingen is het vondstmateriaal

elkmomentbeschikbaar.DaamaastblijfthetmuseumeenoverzichttonenVan

voorwerpen die aÍkomstig zijn van de Keenenburg en Huis te Dotp'
Het
Een vergelijkbare ontwikkeling is te zien op het gebied van het archiefbeheer.
de
van
gebouw
het
archief ian de gemeente Schipluiden bevindt zich sinds korl in
van
gemeentelijke archiefdienst van Delft. Eerder waren hier al de kerkelijke archieven
áe hervorrnden gemeenten van 't Woudt en Schipluiden opgenomen. De klimatologische
is.--de
omstandigheden in het Delftse gemeentearchief zijn optimaal, bovendien

toegankel-ijkheid goed geregeld. Personen die voor onderzoek archieven willen
,uuápl"g"n, kunnen hier vier dagen in de week kosteioos teÍecht. Het is wenselijk dat
ook andere particuliere archieven deze weg volgen'
Door de komst van meer gebruikers van het Museum Het Tramstation en de nauwe band
met de Delftse diensten worden de werkzaamheden op het gebied van het
cultuurhistorisch onderzoek steeds meer op elkaar afgestemd. Zo is er een plan om
gezamenlijk een of meer websites te ontwikkelen. De Historische vereniging oudSchipluiden blijft in de toekomst exposities, publicaties, lezingen en excursies
u"rrórg"n. Het tekon aan actieve krachten in de eigen gelederen woldt gedeeltelijk
opg",rung"n door de inschakeling van andere instellingen. Met de Historische
V"i""igÀg Maasland zal de mogelijkheid van gezamenlijke uitgaven nader worden
bekeken. Het is niet de bedoeling dat beide verenigingen fuseren. Het werkterrein van
oud-schipluiden blijft het grondgebied van de gemeente Schipluiden. Het
straatnamenboek geeft precies de begrenzing aan.

In dit jaarverslag vindt u weer de bekende rubrieken, waaronder de archeologische
kroniek en het overzicht van de belangrijkste locale gebeurtenissen in 2002 Andere
arlikelen geven de lezer een beeld van het leven op de Keenenburg omstreeks 1640, een
blik op het interieur van een woning in Schipluiden in de 19" eeuw en een kijkje in een
boomgaard in Zouteveen in het begin van de 20" eeuw. Harry Brik, onze secretaris heeft
alle bijdragen weer bij elkaar gebracht. Hij zorgde voor de lay-out van de tekst en de
illustraties. Jan Mooijman is verantwoordelijk voor het druk- en bindwerk. We zijn blij
met het resultaat en de hoeveelheid nieuwe informatie. Alle ontvangers van het
jaarverslag 2002 wensen we veel lees- en kijkplezier toe.
Jacques Moerman, voorzitter Historische Vereniging Oud-Schipluiden.

Schioluiden. februari 2003.

Tramstation in Maasland, evenals het Schipluidense tramstation gebouwd door de
Schipluidenaar Ph. Haring in 1911, gesloopt in 1963.
Dit tramstation was een kopie (in spiegelbeeld) van dat in Schipluiden.
De terugkeer van de luifel in Schipluiden (gesloopt begin jaren dertig) vergroot de
mogelijkheden van het gebruik van het gebouw.

Verslag van de secretaris
H. Brik

Bestuur
Het bestuur van de vereniging

is als volgt

Aanmeldingen'.
Acht nieuwe vrienden werden ingeschreven.

samengesteld:

voorzitter
J.W. Moerman
vice-voorzitter
O. Spinnewijn
secretarls
H. Brik
P.J.M. van Giesen 1tt" penningmeester
mw R. Visser-Rotgans 2de penningmeester

De coórdinatoren van de verschillende commissies waren:

-

Bibliotheek
Genealogie

Museumgebouw

Registratie

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

Tentoonstellingen mwJ.C.Brik-Heijting
De Vereniging was in het bestuur van de Stichting Tramstation Schipluiden vertegenwoordigd
door mw. M.L. ten Horn-van NisPen
(secretaris),de heer A. van den Engel
(penningmeester) en de heer A.A. Olsthoom

(lid); in de Stichting "Midden-Delfland is
Mensenwerk" door mw. R. Visser-Rotgans en
de heer J.W. Moerman; in de Stichting
Heropbouw Toren Keenenburg door mw. R.
Visser-Rotgans; in het Anjercomité door de
heer H. Brik en in de Monumentencommissie
door de heer J.W. Moerman. De contacten met
het Centrum voor Streekhistorie in
Honselersdijk werden verzorgd door de heer O.
Spinnewijn en mw. L.M. VarekamP.

Leden en vrienden
De verslagperiode loopt van 01-01-2002 tot en
met3l-12-2002.
Aan het einde van de verslagperiode bedroeg
het aantal leden 29, het aantal vrienden 171'
Het totaal aantal leden * wienden (200) nam
toe met vier.

Gedurende

Uitschríjvingen:
lid en één vriend werden uitgeschreven
wegens verhuizing buiten de regio.
In het jaar 2002 verloor de Vereniging helaas
drie vrienden door overlijden:

Eén

de

verslagperiode vonden de

volgende mutaties plaats:

De heer W. Kok, Schipluiden, aprt|2002.
Dhr. P.J. Bolten, Hoorn, 27 }uli 2002' in de
leeftij d van 85 jaar.
Dhr. A. de Bruyn, Schipluiden, 15juni2002,
in de leeftijd van 89 jaar.

i

december 1961 tot I
oktober 1975 burgemeester van Schipluiden.
In 1970 was hij één van de oprichters van de
Werkgroep Oud-Schipluiden (sinds 1916
Historische Vereniging Oud-Schipluiden).

Dhr. Bolten was van

Dhr. De Brul'n, vriend sinds 1987, was een
bekende persoonlijkheid in het dorp. Hij was
wekelijks in het museum Het Tramstation te
vinden waar hij, gezeten aan de keukentafel,
ons vele historische wetenswaardigheden kon
vertellen.

Vergaderingen
In de verslagperiode vonden vijf ledenvergaderingen plaats. Hierbij werden plannen gemaakt voor lezingen, voor nieuwe tentoonstellingen, excursies en andere activiteiten. De
tentoonstellingscommissie kwam afzonderlijk
bijeen.

Registratie en documentatie
In het afgelopen jaar hebben enkele trouwe
medewerkers, t.w. Leny Varekamp en Cé
Bakker-Varekamp, zich intensief bezig
gehouden met de documentatie en registratie
van verschillende collecties in het museum. De
kaaft- en fotoverzamelingen zijn nu grotendeels
beschreven. Er wordt gewerkt aan een index op
de oude jaargangen van 'De Schip-Hoom'.

is

verder de inventarisatie van
krantenknipsels en de ordening van archief-

Onze voorzitter verzorgde verder

stukken. Door deze arbeid weten we niet alleen
precies wat we in huis hebben, maar wordt ook
het raadplegen van dit materiaal bevorderd.

-

Lezingen
Op 22 april werd in de gereformeerde kerk te
Schipluiden een dialezing gehouden over het
landschap en de boerderijen van Zouteveen. Het
eerste deel - met de nadmk op de geschiedenis
van het landschap - werd verzorgd door de heer
J.W. Moerman. Na de pauze ging de heer F.W.
van Ooststroom dieper in op de bouwkundige
aspecten van een aantal boerenhofsteden in dit

-

Belangrijk

gebied.

Deze Iezing was oorspronkelijk gepland in het
bijgebouw van de kerk. Wegens de bijzonder
grote belangstelling werd uitgeweken naar de
kerkzaal. Er waren ca. 120 bezoekers.

Op 20 november hield de heer J.W. Moerman
in de hervormde kerk van Schipluiden aan de
hand van een groot aantal dia's een lezing over
het wonen op de Keenenburg omstreeks 1640.
Hierbij werd o.a. recent gevonden archiefmateriaal uit de nalatenschap van kasteelheer
Jacob Frederik van Zevender betrokken. De
historische omgeving - de kerk bevat vele
herinneringen aan de adellijke bewoners van de
Keenenburg - zorgde mede voor eer. zeer
geslaagde avond.

Ook deze lezing trok veel belangstelling. De
kerk was met ca. 120 bezoekers nagenoeg
gevuld.

Excursie meí 2002.
Via de Vlaardingervaart op
weg naar de Vlietlanden.

diverse
lezingen voor andere groepen en instellingen:

-

Overzeese sporen van de VOC (achtmaal,
waaronder in de Brakke Grond in
Amsterdam en in het kerkje van Vincent van
Gogh in Zundefi).
Het vervoer over vaarten en vlieten
(driemaal).
Inleiding over het gebruik van het culturele
erfgoed in het onderwijs, op uitnodiging van

het Erfgoedhuis Zuid-Holland. Leiden.

-

25

apriI2002.

De ontwikkeling van de Middendelflandse
boerderij, WLTO, Afd. Schipluiden e.o.
Historie en Landschap van MiddenDelfland, met accent op de Woudse Polder
(tweemaal).

-'t

Woudt en de Woudse

Polder.

Cultuurhistorisch geschiedenisboek

-

van

Midden-Delfland. Bij de presentatie van de
Stichting "Midden-Delfland is Mensenwerk",
N.H. kerk Maasland, 4 april2002.
Twee historische bijdragen (Bijstervelt en
Poot) op het afscheidsfeest van de burgemeester, 7 december 2002.

De heer H.P. Tetteroo verzorgde, n.a.v. het
verschijnen van "Kreen en Gruizig", in totaal
zeven lezingen over de streektaal van Delfland
voor de zusterverenigingen in Zoetenmeer,
Maasland en Nootdorp, en voor andere
gezelschappen.

Excursie
Op I 1 mei werd een excuÍsie gehouden naar de
omgeving van de Vlietlanden
Met twee volle boten gingen we op weg waarb{
Jacques Moerman en Frits van Ooststroom
onderweg voor uitleg zorgden.
BU het Rechthuis van Zouteveen weíd
aangelegd. In twee groepen werd resp' het
RecÍthuis en het gemaal van de Holierhoekseen Zouteveense Polder bezocht.
In het Rechthuis werden we rondgeleid door de
bewoners, de heer Mosterl en zijn echtgenote'
Ver-volgens werd aangelegd bij het Jachthuis
waar een consumptie werd genuttigd De
terugweg leidde langs de Foppenplas en het

Bommeer.

Oo de hoek van de Boonervliet en
Viaardingervaart werd even gestopt bij

de

een

terrein met een overdaad aan orchissen.
Hoewel het geen stralend weer was konden de
ó0 deelnemers terugzien op een zeer geslaagde
excursie.
De bij de aanvang van deze excursie uitgereikte
excursiebeschrijving is afgedrukt op pag. 65.

-

Sporen van de Keenenburg, o.a. ruïne en de
N.H. kerk SchiPluiden,
Het Westland vanaf het water, in het
bijzonder de Zijderoute, deel I en deel II.

-

Exposíties, anders dan in het Tramstation

Dó heer J.W Moerman verzorgde elders

de

volgende twee tentoonstellingen:

- "De Romeinen in de omgeving van
Delft" (in samenwerking met de
Archeologische Dienst van Delft),
Christelijk Lyceum Delft.
"Sporen van de VOC", Christelijk Lyceum
Delft.

-

Nieuwsbrief

In september 2002 verscheen een nieuwsbrief
voor leden en vrienden.

Putllicaties Yan leden
- J. Ham, "De middeleeuwse Mariakapel op

Den Hoom", Den Hoom 2002

(eigen

ultgave).

J.W. Moerman, E.J. Bult, 't Woudt en de
ll'oudse Polder. "Midden-DelÍkranÏ" , jg 26'

-

nr. 3, pag. 15- 19.

Het voormalipe Rechthuís van Zouteveen

Overige activiteiten

-

J.W. Moerman , Schipluidense sporen uit een
roemrucht verleden. Open Monumentendag
2002 in teken van de koopmansgeesl. "De
Schip-Hoom", jg.2'7,nr.9 (6 sept. 2002).

-

J.W. Moerman, Etsen van Antoon Derkzen
van Angeren (1878-1961). "De SchipHoom", jg. 27 , nr. 9 (6 sePt. 2002).

-

J.W. Moerman, Bijstervel(d)t, niet zomaar
een naam. "De Schip-Hoorn" , jg. 27 ' nt' 16
(17 dec. 2002).

-

TV-\4/EST en WOS-TV

Dhr. J.W. Moetman gaf op 30 maart 2002 voor
TV-West een interview oveÍ de Woudse Polder.

-

Dijkshoorn, "De Zondagsbode" 10 mei 2002'
A.A. Olsthoom, De mffia van de vogelwereld. "Midden-DelÍkrant", je. 26' nr. I'
pag. 16-i7.

Derkzen van Angeren'
"Midden-Del{krant", jg. 26, nr. 2' pag. 10-

- A.A. Olsthoom,

Verder trad hij op in vijf afleveringen van de
serie "Het Westland - een streek apafi", alle
uitgezonden door de WOS-TV:

-

- Het kerkdorp 't Woudt (herhaling),
- Het Westland vanaf het wateÍ, in het
bijzonder de route Schipluiden - Maasland

-

(herhaling),

J.W. Moerman, Wapenschild De Jong

13.

H. Tetteroo, MER-procdure dreigt uitgehold
te worden. (over de A4 in M-D), "MiddenDelÍkrant", jg. 26, m. 2, Pag. 9.
H. Tetteroo, Honderden bomen struiken
gesloopt. "Midden-Delfkrant", jg. 26' nr.2,
pag. 16.

- H.

Tetteroo, Yup en Yanneke. "MiddenDelfkrant", jg. 26, nr.4, katem "Delflands
Diep", pag. 6 en 7.

In mei 2002 is gestart met een rubriek in De
Schip-Hoorn, getiteld "De twee gezichten
van ...". Hierin worden, aan de hand van een
aÍbeelding van de oude en van de recente
situatie, interessante locaties in de gemeente
Schipluiden belicht. Tot en met december 2002
zijn verschenen:
Nr. 1 Voormalige stoomolieslagerij Mercurius.
Nr. 2 Schoolhuis en kerk van 't Woudt.
Nr. 3 De Singel in Schipluiden.
Nr. 4 De Hamaschwatering.
Nr. 5 De Leeuwenberg.
Nr. 6 Oude dorpskerk en pastorie.
Nr.7 Het gemaal van de Klaas Engelbrechtspolder.
De tekst is van J.W. Moerman, de foto's van de
recente situaties zijn gemaakt door H.J.J.
Groenendaal.

verzoek van de " Bewonersveren iging
Korpershoek" heeft H. Brik een aantal
bijdragen verzorgd in de Nieuwsbrief van de

Op

Bewoners-vereniging. In 2002 zijn verschenen:
- Het jaagpad langs de V laard ingervaan.
- De molen Korpershoek.
- De buurtschap Korpershoek.

Deze bijdragen zijn deels ontleend aan
(bewerkte) arlikelen in eerder verschenen
Jaarverslagen.

Op 23 oktober is dhr. H. Tetteroo begonnen met
een nieuwe rubriek over de streektaal van
Delfland, onder de titel "Wonen in woorden".
De rubriek verschijnt wekelijks in de Delftsche,
de Westlandsche en de Zoetermeersche Courant.

Informatieverstrekking
Aan een aantal personen werd op verzoek
informatie verstrekt over genealogie, streekhistorie en de activiteiten van de Vereniging.
Scholieren en studenten werden voorzien van
materiaal voor scripties.

De Vereniging

presenteerde

zich met

een

informatiestand tijdens het Westlandse
Bloemencorso in de Dorpsstraat van
Schipluiden (augustus) en op de Ouderendag in
de Hoornbloem (oktober) in Den Hoorn.

Cultuurhistorie

De Vereniging volgde het

afgelopen jaar
kritisch de ontwikkelingen in de Woudse Polder
in verband met de mogelijke komst van een
waterberging. Daamaast werd bij de Rijksdienst
voor Monumentenzorg een verzoek ingediend
tot bescherming van de voormalige buitenplaats
Hodenpijl, een vergeten rijksmonument.

In

nauwe samenwerking met de stichting
"Midden-Delfland is Mensenwerk" promoot

de Vereniging de cultuurhistorie

als

uitgangspunt bij toekomstige ontwikkelingen
in Midden-Delfland. De Stichting heeft als
thuisbasis (ook postadres) het Museum Het
Tramstation.

Financiën
Contributies
Een belangrijk deel van de inkomsten van onze
vereniging wordt gevormd door de bijdragen
van de leden en vrienden.

Met ingang van 1 januari 2002 bedraagÍ de
contributie voor leden € 17 ,50; voor vrienden
€ 10,-.
Subsídíes en giften

Van de Gemeente Schipluiden werd een subsidie ontvangen van € 3.400,Van de Rabobank Delflanden werd een gift
ontvangen van € 90,-.
Van het "Prins Bemhard Cultuurfonds ZuidHolland" werd een subsidie ontvangen van
€. 2.133.-. overeenkomend met 500% van de
kosten voor aanschaf van een computer met
toebehoren, software, en voor het aanbrengen
van [fV-werende folie op de ramen van de
"stationskamer" van het Museum.

Ook ontving de Vereniging van enkele
gift van € 750,- voor de

parliculieren een

aanschaf van een nieuwe vitrine.

Lintje!
Op vrijdag 26 aprll werd onze voorzitter,

de

heer J.W. Moerman, onder valse voorwendselen

naar de Dorpshoeve gelokt. Hier kreeg hij door
de burgemeester, mevr. Van BijsterveldtVliegenthart, de versierselen opgespeld,
behorende bij de benoeming tot Ridder in de

Orde van Oranje-Nassau.

Hij

kreeg

deze

onderscheiding met name voor zijn jarenlange
inzet voor de cultuurhistorie van de gemeente
Schipluiden en van Midden-Delfl and.

Museum Het Tramstation
J.C. Brik-Heijting

zijner

Inleiding

Het afgelopen jaar waren er

twee

tentoonstellingen die in totaal door ca. 800
bezoekers werden bekeken. Als gevolg van de
renovatie van enkele museumruimten wel iets
minder dan hetjaar daarvoor.
Voorzieningen
Gebouw
Daar vooral de voorzijde van het museum veel
vocht doorliet zijn de voor- en zijgevel opnieuw
gevoegd.
Hierna kon de binnenkant van de Keenenburgkamer en de hal onder handen worden
genomen. Als gevolg van het doorslaande vocht
was de stuclaag sterk aangetast. Deze moest
geheel worden verwij derd.
De afwerking, met name het witwerk, is door
enkele enthousiaste leden, onder andere de
voorzitter, verricht.
Daar het tijdens de renovatie niet mogelijk was

om het museum open te stellen zijn we de
maanden november en december gesloten
geweest. Dit verklaart ook het kleinere aantal
bezoekers.

Computer

Sinds een aantal jaren werd in het museum
gewerkt met een derdehands computer,

voorzien van sterk verouderde software.

tijd

gebruik worden gemaakt van het

rnternel.

Aanwinsten
De volgende voorwelpen zijn ons geschonken:
- Een Nederlandse vlag met wimpel, ca. 1920.
- Een WSM-handdoek.
-Twee bruiloftsgedichten 1i8d", 19d" eeuw;.
- Serviesgoed.

Exposities
De Dorpsstraat - Huízen en bewoners in het
verleden
Deze tentoonstelling, die gehouden werd van 7
maart t/m begin september 2002 omvatte veel

fotomateriaal van de panden aan de
Dorpsstraat. Verder waren er genealogische
gegevens over de vroege bewoners van deze
panden en voorwerpen over hun beroepen.
Doordat het dit keer een typisch Schipluidense
expositie was kwamen er vooral Schipluidenaren naar deze tentoonstelling. De meeste
bezoekers bleven lang en menigmaal werden er
gegevens overgenomen.
De tentoonstelling werd geopend door mevr.
J.A.G. van der Stap die, zoals ook vermeld in
de uitnodiging, bekend staat om haar
uitgebreide verzameling van alles wat met
Schipluiden te maken heeft.
Het totaal aantal bezoekers bedroeg + 500.

Uitwisseling van bestanden was hierdoor vaak

niet mogelijk. Ook de registratie van

de

museale verzameling eiste meer mogelijkheden
op dit gebied.
een nieuwe PC
het voorjaar 2002

In

is

aangeschaft, voorzien van modeme software en
o.a. een betere printer. Voor het registtatiewerk

is een voor musea aangepast software pakket
aangeschaft, AdLib.
Telefoon

Daar het tramstation sinds een jaar onderdak
geeft aan de stichting "Midden-Delfland is
Mensenwerk" is door de KPN een ISDNaansluiting aangelegd. Op deze wijze kan
getijktijdig worden getelefoneerd, gefaxt en te

Tentoonstelling over de Dorpsstraat.

Enkele van de vele panelen met íoto's

en

informatie over de panden aan de Dorpsstraat.

Etsen van Derkzen van Angeren (1878-1961),
uit zijn Hof van De(ise periode
Derkzen van Angeren werd in 1878 in Delft
geboren en heeft later o.a. in Den Floorn
gewoond. Hij was een lieÍhebber van de vrije
natuuÍ en mede daarom vinden veel van zijn
etsen hun oorsprong in zijn woonomgevirrg in

Midden-Delfland. Te zien waren etsen van
landschappen en ander vroeg werk uit zijn Hof
van Delftse periode. Van een aantal van zijn
etsen is de locatie bekend, zie het onderstaande
voorbeeld.
De collectie werd in bruikleen gesteld door o.a.
Jan Wagner, Jaap Schouten en enkele musea.
De openir.rg werd verricht door de Rotterdamse
kunstenaar Jan Wagner, schrijver van het boek
"Antoon Derkzen van Angeren, de bezielende
kracht achter de Rotterdamse grafiek" .
Wegens de kwetsbaarheid van het geëxposeerde

meteriaal werd het een vrij

Jan Wagner rrjdcns ztin toespraok

In

voorbereiding

is

een tentoonstelling over

locale boerderijen waarbij met name het
interieur wordt belicht. Ook wordt in beperkte

korte
tentoonstelling. Deze liep van 13 september tot 2

mate ingegaan op de genealogie van bewoners

november 2002.

omgevlng.

In

totaal werd deze expositie door

+

300

bezoekers bezocht.
Toekomstige expos ities

Vanaf januari t/m 30 april 2003 volgt de
expositie "Schipluidense verzamelingen". Een
aantal inwoners van Schipluiden laten hier een
deel van hun verzameling zien. Het gaat om
zeven zeer uiteenlopende onderwerpen.

Huisje van Van Ryth, ets van Derkzen

van

Angeren, 1902. Origineel 22 x 22 cm.
Gemeentearchie f Delft.

van enkele prominente boerderijen in

de

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

Public Relations
De exposities in Museum Het Tramstation zijn
het afgelopen jaar meerdere malen uitgebreid in
de pers belicht, o.a. in de Delftsche Courant, het
Sporl-Cultuurblad en in de Midden-DelÍkrant.

Huisje van Van Ryth, recente Jbto.
Locatie: Díj lts hoornseweg 21 5.
Foto: Henk Groenendaal.

Museumwinkel
diverse publicaties te koop over regionale geschiedenis,
genealogie en andere regiogebonden onderwerpen Nieuwe aanwinsten zijn:

In het

museum

zijn

Boeken en boekjes
Straatnamenboek SchiPluiden
Derkzen van Angeren - De bezielende kracht achter de
Rotterdamse graftek
Dorpelingen en dorPse dingen
Kreen en Gruizig - Over de streektaal van Delfland
Monumenten in Schipluiden (met bindfout, wel kompleet),
nriic
--'^á"nearrle
vv\ vv H.uv
ó!r ! usr
Van St. Michaël tot St. Jacobus
Veranderend Westland
Westlandse Stam- en Naamreeksen
Het geslacht 'Van der Kooij'
10 mei- 1 5 mei 1940 in en om Watertngen
Historisch Jaarboek Westland
Schipluiden-Den Hoom'40-'45
Om niet te vergeten - Overschieënaars in verzet
Zelden zoveel geluk gezien (Westland mei 1945)
5000 jaar wonen oP veen en klei
Geologische waamemingen Kerkpolder
Kastelen in beeld
De kerk van Schipluiden
700 jaar kerkelijk leven in Schipluiden
700 jaar kerkmuziek
St. Caecilia - 75 jaar muziek in Schipluiden
Jaaruerslag'Oud-SchiPluiden'
Historie en Landschap van Midden-Delfland

Syllabi bij exposities
Voor zover nog voorradig

€ 20,50

e22,50

€
€

19,9s
1 1,3s

€, 4,50
r7,70
€22,20
€, 11,,
€.

€ 16,10

€

8,8s

ê

R R5

€

6,80

Ê

R R5

€
€

8,3,40

€ )')\

€

1,80

€ 4,50
€ 5,70
€ 4,50
€ 4,50
ê ) )\

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

in 't

€
€

0,10
0,45

€ ) )\

€
€

6,80
1,10

Winkeltje, Vlaardingsekade 3, bij
mevr. J. van der Stap, Vlaardingsekade 7, Schipluiden, en bij mevr. N. van der Spekvan den Berg, Hoormsekade 24, Den Hoom.

Het Straatnamenboek is eveneens te koop

Het archief en de bibliotheek van de Vereniging
O. Spinnewijn

Zoals u ongetwijfeld via de voorgaande
jaarverslagen bekend is hebben we het
bib liotheekbestand van de Historische
Vereniging destijds in verschillende rubrieken
opgedeeld. Doel daarvan is uiteraard wat
gemakkelijker in de papietmassa zijn weg te
kunnen vinden. Gedurende de afgelopen jaren
is in die jaarverslagen achtereenvolgens telkens
één van die rubrieken qua inhoud nader
omschreven. Dat systeem is uiteraard niet
waterdicht, daarvoor zijn et teveel
dwarsverbanden Dikwijls vindt men namelijk
bepaalde specialisaties uitgewerkt in een

wijze niet meer beschikbaar is. Zo omvat de
ordner K 1-1 een verzameling krantenfoto's
met bijbehorende teksten uit de Westlandse
joumalistiek van de jaren 1968 t/m 1971. Het

beschreven onderwerp waar men dat niet direct
zal verwachten. Dat kunnen naast boeken

bijvoorbeeld de gebundelde programma's van

bijvoorbeeld vooral artikelen in tijdschriften
met een brede interesse zijn, waarin men op
grond van de titelomschrijving, dat bepaalde
onderwerp niet verwacht zou hebben. Dat

vereist naast mogelijke trefwoorden

dus

speurwerk.
De reeks rubrieken is inmiddels aanbeland op
de hoofdrubriek aangeduid met de letter K.
hetgeen de tiende en laatste in deze serie is.
Wat daarin is ondergebracht is dan ook weinig
gedefinieerd. De inhoud is samengevat als
"Varia". Een soort rommelmarkt waar van alles

kan worden verwacht als het maar wel
streekgebonden is. Overigens wil ik u erop
wijzen dat belangwekkende losse informatieve
materialen in het archief ook zijn ondergebracht
in ladenmappen die volgens hetzelfde
rubriekensysteem in bijbehorende ladekasten
zijn opgeborgen. Ook foto's zijn rubrieksgewijs
aldus gerangschikt.

Nu dus de rubriek K. De items zijn wat minder
goed te definiëren maar kunnen wel tot
omvangrijk uitgroeien. Zo rs er toch weer een
onderverdeling met vier subgroepen.
De serste. K-1. omvat de resultaten van de
knipseldienst. Berichten, artikelen en foto's
verzameld uit kranten en tijdschriften en in
plakboeken opgenomen. Men vindt daarin een
schat aan informatie welke veelal op andere

l0

gaat over gevarieerde onderwerpen waaronder
veilinggeschiedenissen, een zoektocht naar de
's Gravenhof van 's-Gtavenzande, dorpsbeschrijvingen, oude ambachten, de VIOS, enz.
Vervolgens zijn K l, - 3, - 4, en - 5 ordners met
krantenknipsels, uitsluitend betrekking hebbend
op Schipluiden vanaf 1954 tot heden.

K - 2 is iets meer gedefinieerd.

Hier vindt u

zomerfeesten, Oranje Vereniging,

een

notulenboek van de toneelvereniging " Vonde 1 ",
opgericht in 1923, de thuisfront communicatie
met de 'jongens' in Indonesië en dergelijke.

K - 3 is vergelijkbaar met de voorgaande maar
voor de regio maar is toch veel beperkter
gehouden.

K - 4 verzamelt allerlei oorlogsdocumentatie,

maar alleen indien enig verband bestaat met
onze directe omgeving. Een aantal voorbeelden
zíjn'.

K4-

1 "Vlucht 648", de wederwaardigheden
van de bemanningsleden van een boven het
Westland neergeschoten Engels toestel;
K 4 - 5 "The Hampden File", het relaas van een
fatale vlucht waarvan de overleden Engelse
piloot op de erebegraafplaats van Schipluiden is
bijgezet;
K 4 - 9, een memorial voor de naar Engeland
uitgeweken Schipluidenaar C. Waardenburg,
die aldaar als piloot verongelukte;
K 4 - 6 "Namen om te onthouden", over het
Maaslands verzet in oorlogstijd.
Tot zover dus deze tien afleveringen omtrent de
rubricering van het archiefmateriaal. Wellicht
moeten we voor de toekomst weer met
aanpassingen rekening houden nu de gemeente
Schipluiden de gemeente Midden-Delfland
wordt.

Een voorlopig blijvend onderdeel van

het

bibliotheekarchief zullen de aanwinsten van het
afgelopen jaar wel zijn. Het is verbazend
hoeveel literatuur op geschiedenisgebied het
licht ziet en bovendien voor ons als interessant
aangemerkt kunnen worden.
Een greep uit de keus van het afgelopen jaar
volgt hier onderstaand.

Crimineel gedrag is van alle tijden en straffen
daarop eveneens. De verschillen lijken echter
levensgroot. De misdaad van nu is ons vaak ver
boven het hoofd gegroeid en de straffen
daarvoor zeer menselijk. De misdaad van toen
is nu in onze ogen dikwijls goed te praten, maar
de straffen daarentegen doen onmenselijk
wreed aan Hoe men kleine vergrijpen
gedurende de l7d" en 18d" eeuw bestrafte in
onze omgeving laat zich lezen in het boekje:

"Crimineel"(D1-2).
Eenzelfde relaas bieden twee deeltjes 'ding'
boeken over respectievelijk de jaren 1565-1578
en 1581-1591 (C 8 -54 en C 8 - 55).
Prozaïscher stof biedt "Fietsen langs de
Trekvaarl". Dat beschrijft een oorspronkelijke
reis per trekschuit van Delfshaven naar Delfzijl
via onder andere ook Schipluiden. De trekschuit
is verdwenen, maar wel bestaan nog de
trekpaden en die kun je befietsen. Het is een
andere manier om vriendelijk en rustig te reizen

met de nodige culturele bagage op

De uitgave "Veranderend Westland (C 8 - 56)
is nu ook in onze boekerij opgenomen. Als
'Oud Schipluiden' leverden wij een tiental

bijdragen. Het boek laat zien hoe een
honderdtal Westlandse plekken over een
periode van 50 jaar soms zelfs onherkenbaar
veranderde. Het resultaat is gewoonlijk zeker
niet schilderachtiger.

En dan zijn er de ons op het lijf geschreven
informatieve boeken. Ik noem ze hieronder.

C 5 - 10. "Een bouwhistorische

verkenning
van de voormalige buitenplaats Hodenpijl" van
F.W. van Ooststroom. Dat beschrijft in 45
bladzijden geschiedenis en architectonische

bijzonderheden

van deze nu

letterlijk

monumentale buitenplaats.

C 8 - 53. "De Steentijdmensen van Ypenburg",
een zeer fraaie uitgave waaraan de ons
welbekende medewerker Hans Koot letterlijk
en al schrijvend een heel belangrijke bijdrage
leverde. Het relaas van voorouders die meer
dan 5000 jaar geleden hun potje kookten op de
plaats waar nu de fast food in een Vinex locatie
wordt verorberd.

de

achtergrond(D7-10).
Ja, en hiero nou dat grttízig boekie van die
potmís uit DelluJi met woretjes die menig
Schiplapper zal herkenne. Hebbie ut al gelese?
Het staat onder J 3 13 als "Kreen en Gruizig"
door Henk Tetteroo.
Zus Gemma van de voorgaande schrijver wilde

niet achterblijven bij de publicerende lamilie
Tetteroo. Haar schepping heet "Dorpelingen en
Dorpse dingen" en het staat onder rubriek E 3
onder nummer 15. Maar dat boekje hebt u
natuurlijk zelf ook al!

In het voorgaande jaarverslag was sprake van
ene Christiaan Duitsch, schoolmeester in
Schipluiden van 1828 tot 1872. Over zijn
grootvader en verdere familie hebben wij nu
voor de bibliotheek een bescheiden boekwerk
verworven D

5

13).

1l

C|-

32. "De Middeleeuwse Mariakapel op

Den Hoorn", veel

interessants wetens-

waardigheden bijeengegaard en tot een uitga\e
lid J. Ham, de oudschoolmeester in (of op) Den Hoom.

verwerkt door ons

De Mariakapel, op de hoek van de TanthoJkade.
AJbeelding uit "De Middeleeuwse Mariakapel
op Den Hoorn". Een door J. Ham bewerkt
.fragment van een kaart van de hoflanden, | 5 30.

Dirk van Wassenaar en zijn echtgenote, zuster
van de burggraafvan Leiden, + I560.

A 4 - 5. "Vertrouwd bezit" ( materiele cultuur

B3-

in Doesburg en Maassluis) door Hester Dibbets.
Modern geschiedenisonderzoek waarin het
dagelijks leven tussen 1650 en 1800 ook in

onze streek (Maassluis!) wordt beschreven.
Waarom Doesburg en Maassluis? Het
onderzoek wilde zich baseren op de
beschikbare inventarisatie van twee gemeenten
met gelijkwaardige problemen en dat waren
deze twee.

A 3 - 19. "Ridderschap in Holland - Podret
van een adellijke elite in de late

12

AJbeelding uit "Ridderschap in Holland".

13. "De vervening in Delfland en
Schieland tot het einde der zestiende eeuw",
door W.J. Diepeveen.

Naast toch nog andere aanwinsten kunnen

verder algerneen genoemd worden

de

gebruikelijke jaarboeken van de Historische
Verenigingen Vlaardingen, Rijswijk, Maasluis
en Maasland. En daamaast de ingebonden
jaargangen van tijdschriften en dergelijke, iets

dat onze medewerker J. Mooijman

op

voortreffelijke wijze steeds voor de vereniging
verzorgt.

Middeleeuwen", een zelfde uitgave als de
voorgaande maar dan omtrent een hogeí

Nieuwsgierig naar het bovenstaande of naar
hetgeen hier r.riet is genoemd, och kom eens

echelon!

langs!

De Schipluidense kroniek 2002
O. Spinnewijn
Natuurlijk gewoon het jaar dat op 2001 volgt,
maar op zichzelf toch een Jaar met een
opmerkelijke cij fercombinatie Het jaartal 2002'
dàt de 11.173 Schipluidenaren, en talloos vele
anderen met hen, een jaar lang boven hun
briefhoofden en mailtjes zullen zetten. Eén dag

-

hiervan springt er als zodanig zelfs om dezelfde
redenen nog bijzonder bovenuit' In menig
agenda stond die dag al lang tevoren genoteerd:
zàterdag 2 februari, of wel als onvergetelijke

'02 1
Sprak de kroniek 2001 al dat de gemeente
Sthipluiden min of meer regelmatig ook buiten
haar grenzen van zich doet spreken' Ten
aanzien van 2002 mag gezegd worden dat ze
code 02-O2

zelfs op grote schaal regelmatig de aandacht op
gaat eisen van landelijke pers of televisie. Mijr
vraagtekens of wij al dan niet daarmee steeds
blij moeten zijn blijven. Intussen sprtsen onze
Schipluidense toekomstvragen zich toe op
groen of glas, van zeven naar één Westlandse
gemeente of mag de verdeling toch twee en vijf
worden. Zelfs dwaalt er bij Provinciale Staten een
ootie voor 5 - 0, met andere woorden: maak Delft
en Maasland wat groter. De gedachte van een
blijvende gemeente Schipluiden is al lang
verbannen, alles moet groter en 'efficiënter'
worden. Het grote merendeel van de burgers zal
van deze praktijk niet profiteren, integendeel.
Buiten dit plaatselijk, of beter regionaal
geharewar is onomstotelijk het belangrijkst
gebeuren bij de overgang naar het nieuwe jaar
voor ons, maar dat op zijn minst ook voor heel
Europa, de introductie van de euro als courant
betaalmiddel in onze portemonnee' Naast al die
andere graag gebruikte vakantiemunten heeft

onze ook onze vertrouwde gulden vanaf 1
januari 2002 nog slechts onofficiële verzamelwaarde. Overigens kan in Schipluiden niet
iedereen zich zo maar zonder problemen aan de
nieuwe munteenheid, die onze geldvoorraad
met een verlies van 10% halveert' aanpassen.
De geldautomaaL bij het postagentschap van de
'stipdrogist' aan de Keenenburgweg wetgert
balorig voorlopig gewoon even euro's af te
leveren. De liefhebbers die daar hun kasgeld
gewoonlijk aanvullen moeten maar zien hoe ze
aan die nieuwigheid kunnen wennen.

Ja, en dan vriest het enkele dagen rond
zaïerdag 4 januari even zodanig dat
ijsmeester Theo van Paassen, ondersteunt
met een Interpolis cheque van. nog in
guldens / 1250,-, de rjsbaan "Vlietlanden"
vrij kan geven voor de schaatslieÍhebbers.
En dat zijn er velen! Zo massaal dat door de
trillingen de dijk het plaatselijk begeeft en
het water onder het ijs een eigen weg zoekt
Provisorisch herstel is snel gefikst en de
schaatsvreugde lijdt er niet onder' De

volgende dag met stralend weer zet de dooi
alweer in en kunnen zwanen en ganzen hun
waterdomein oPnieuw betrekken.
- Op I I januari voor alle burgers van de
gemeente Schipluiden de Nieuwjaarsbijeenkomst, nu in 'De Dorpshoeve'. Tijdens
een ongedwongen uitwisselen van allerlei
goede wensen voorspelt de burgemeester een
spannend jaar. Fusie, Midden-Delfland,
Hamaschpolder, samenwerking met de grote
omringende steden en inteme plannen zullen
hun stempel op 2002 gaan drukken. Een ware
profetie en dat zou nog niet eens alles zijn!

-

Intussen heeft er nog een niet alledaagse
letterlijke verhuizing plaats gevonden. Met
behulp van een monsterkraan van 42 meter en
een trailer verplaatst een heel huis zich van de
Zouteveenseweg naar Abtswoude.
Hemelsbreed een afstand van slechts enkele
honderden meters. Helaas laat de kortste weg
een dergelijk transport niet toe' Het wordt een
sightseeing via Vlaardingen, Westerlee, De
Lier en Delft. Men voelt zich natuurlijk wel
direct weer thuis.

- Na 40 jaar lesgeven komt op 25 januari juf
Hennie de Boer een keer met de koets naar de
basisschool 'De Ark'. Ze is weliswaar al de
65 gepasseerd maar geeft het niet op'
Dagelijks komt ze vanuit Zwijndrecht naaÍ
Schipluiden en deze keer komt ook haar
burgemeester mee. En dat niet zonder
redenen, hij zal haar ridderen in de Orde van
Oranj e Nassau. Zijn Schipluidense
ambtgenoot wil niet achterblijven met de
waardering en biedt haar de hoogste
Schipluidense gemeenteonderscheiding aan.
13

- De raadsvergadering van 29 januari in Den
Hoom wordt geconfronteerd met 2000
handtekeningen van verontruste burgers,
verzameld door het comité 'De A4 loopt niet
hier'. De wil is daar misschien wel aanwezig,
maar niet de daadkracht. Het blijft bij
spandoeken en natuurlijk een adviesbureau.

- 30 Januari. Het aanstaande huwelijk van
Willem Alexander met Máxima houdt

de

gemoederen al goed bezig. Op de Hoornse
basisschool Het Galjoen treedt juf Margitte
voor de klas op als de bruid en stagiair Jeroen
als de aanstaande echtgenoot. Alle kinderen in
oranje mogen met het bruidspaar op de foto
en versieren letterlijk en figuurlijk een grote
bruidstaart. Overigens speelt ook de
toneelgroep VAT '75 in op dit feest. Ze

brengen

-

op de vooravond nog eens de

eenakter "Lachen, gieren en brullen met de
koningin" voor het voetlicht.
Zalerdag 02-02-'02, de door velen verbeide
dag voor een belangrijke levensstap! ln Schipluiden treden zeven paren in het
huwelij ksavontuur. Overwerk op het

Tíneke van Gils leest haar gedicht voor in een

Midden-Delflands

dan tevens horen dat ook dichten tot haar

culturele bagage behoorl. Een gedicht
begeleidt derhalve het aangeboden bord,
waarvan hier de eerste en de laatste strofe:

tot IVoudsepolder,
van Mandjeska' tot Boonewliet
het wintervoer ligt hier op zolder,
de kikker huíst hier in het riet.
Van Krabbeplas

- Herinnert u zich nog de gemaskerde overval

Sta op uit de veren
er is hier heel wot te doen,
nàg nrst hier de hemel
op een bedje van groen.

van 14 december vorig jaar op de winkel van
bakkerij Holtkamp? Op 6 iebruari meldt de
bandieten, twee jongens van resp. 15 en 16

jaar, afkomstig uit Delft en

Rijswijk.
maar
de
historie
niet,
Achtergronden vermeldt
de rekening voor de aanstaande vuurwerkaankoop

lijkt

me een plausibele reden.

- Een dag later die maand ziet de zich toch nog
altijd een halve Schipluidenaar voelende pater
Tom Tetteroo terug op 90 jaar zeer actief
leven, waarvan 50 jaar als missionaris in

Nieuw-Guinea,

de zwaÍe
je

oorlogsj aren

zou zeggen dat zo
meegerekend. Hoewel
iemand wel eens aan wat rust toe is, omvat
zijn werkschema toch nog altijd zwemmen,
fietsen en verstrooiing op de computer. Die
verjaardag vieÍ hij dus met een eucharistieviering met de familie in Schipluiden.

- In het kader van de Midden-Delfland
activiteiten 2002, die op 19 februari van start
gaan, heeft onze dorpsgenote de alom
gekende keramiste Tineke van Gils een
handgedraaide Midden-Delfland schaal
vervaardigd. Het eerste exemplaar is een
presentje voor de burgemeester. Tineke laat

t4

polder.
Foto : Midden-DelJkrant

gemeentehuis.

politie deze wildwest affaire te hebben
opgelost. Het gaat om twee jeugdige

e

In

datzelfde Midden-Delfland leidt Piet
Graveland voor de laatste maal zijn wilgenknottersploeg voor onderhoud door zijn
Natuurmonumenlen kooibos aan de Zouteveenseweg voor het nodige onderhoud.

- Op 21 februari sluiten de drie

Hoornse

basisscholen hun jaarlijks educatieproject af.
Deze keer betrof het te bestuderen onderwerp
'De Mode'. De ontwerpresultaten worden ter
afsluiting als in Parijs bij Dior op de 'catwalk'
door de enthousiaste ontwelpers vooÍ het
publiek geshowd. Voor de modetrend van het
komend seizoen blijkt de voorkeur uit te gaan
naar niet alledaagse, al gebruikte materialen.
Milieuvriendelijk hergebruik dus, oftewel
'recycling'.

- Op 21 februari ziet Schipluiden de inhoud van
haar gemeentearchief officieel overdragen
door de burgemeester aan de Delftse
wethouder Van Oosten. Voor 50 strekkende
meter papier uit de jaren 1612 tot 1937 is een
plaats gereserveerd bij het Delftse Gemeentearchief dat een veiliger plaats zou moeten

zijn. Wethouder J. Groenewegen mocht mee
om de eerste doos over te dragen. Weer een
zorg minder.

- Die laatste week van de korte maand februari
zorgt Den Hoorn voor wat nieuws in deze
rubriek. Dan zien de bewoners van de
Woudseweg tussen de A4 en de kem hun
bomen langs de weg voor een groot deel
omzagen. Ze moeten wijken voor een nog aan
te leggen veiliger fietspad.

- De maand maart staat altijd bol van hoopvolle
lenteboden. Op de 9d" vindt André van Mierlo
alweer het eerste kievitsei op Schipluidens
bodem, twee dagen na Nederlands eerste.
Men laat vertellen dat die vroege eieren in de
natuur geen enkele levenskans hebben).
Eigenlijk mag men mijns inziens de op de

16d" geopende, opmerkelijk

Vervolgens een brand die de bovenverdieping

van de familie Van

-

Paassen aan de
Harnaskade 15 verwoest en tenslotte zet een
stroomstoring een groot deel van het dorp in
het duister van Zaterdagavond 7 uur tot ver in
de volgende Zondagmorgen. Afgekeken van
ons spoorwegnet?
Intussen wordt politiek Schipluiden toch wel
wat onrustig met de verkiezingen in het

vooruitzicht. Alle heikele punten van de
vorige verkiezingen zullen nu snel worden

opgelost: het sluipverkeer met maximale druk
van de gemeente wordt het doseringssysteem
gerealiseerd, een centrumontwikkeling voor
de kem Den Hoom, het lot van 'De
Dorpshoeve', een hulpsecretarie voor Den
Hoorn, nog veel meer huizen in ons landelijk
zo mooie gebied, enzovoort. Alle 12
nieuwstemmers krijgen van de burgemeester
persoonlijk een uitnodiging om hun
democratisch recht in praktijk te brengen. Och
ja, die weten nog niet beter.
- De zesde maart is het dan zover: Wie gaan
voor de komende tijd de lakens uitdelen in nu
nog de gemeente Schipluiden. Voor die
verantwoording kiest een meerderheid het
CDA, die zonder tegenstand met acht
raadsleden van de vijftien totaal de raad hun

wil op kunnen leggen. De VVD is

als

oppositiepartij het slachtoffer. In het College
is het stuivertje wisselen tussen de CDA-ers
Groenewegen en Van der Kamp. De eerste
wordt weer raadslid, maar wel voorzitter. De
tweede wil de wat minder aantrekkelijk
geworden financiën gezond zien te houden.
Een bijzonder opmerkelijk resultaat van de
verkiezing vormt de meerderheid van de
vrouw in de gemeenteraad, die daar dus
schoon schip kan maken. Landelijk ligt dat
percentage op slechts 25! Drie raadsleden met
12 ï.oÍ 21 'dienstjaren' nemen afscheid van die

tijdrovende bezigheid

en krijgen

koninklijke onderscheiding opgespeld.

een

gesorteerde

dames-modezaak "Wilhelmina" ook als
lentebode zien. De Vlaardingsekade is er zeker
rijker mee.
Een zeker als lentebode erkende activiteit
geldt de nu al 45e Nationale Boomplantdag.
Onder de ervaren leiding van wethouder
Keijzer planten 75 kinderen op die dag enkele
honderden bomen aan de rand van het
sportcomplex 'Keenenburg'. Zlj zullen waarschijnlijk als eersten uit de wind kunnen
genieten van hun werk.
En tenslotte staÍt het lenteseizoen werkelijk
als op 30 maart de vrijwilligers de veerpont
'De Kwakel' weer in bedrijf zetten. Al voor
30 eurocenten verbindt de nu toch ook

symbolische overtocht, Maasland met
Schipluiden.

-

Ongeacht de mening van de direct
betrokkenen wil ook de provincie haar
mening over de Westlandse fusieplannen
laten horen. Na veel geharrewar en een
woedende VVD fractie haalt een voorstel
voor de 5 - 2 indeling een meerderheid. Wel
moet naar hun mening dan onder andere de
vooral Maaslandse financiële poot
geamputeerd worden. Onze Schipluidense
burgemeester heeft voor het bewerken van dit
resultaat een in de raad uiteekeerd bosie
bloemen verdiend.

- Maartse criminele gebeurtenissen bezorgen
helaas wel enige onrust. Aangehouden
jeugdige graffitispuiters uit Schipluiden en De
Lier blijft nog tot daaraan toe, ze zijn hun verf
kwijt en mogen bij Bureau Halt wat nuttigers
voor de gemeenschap doen. Het stelen van
bankpasjes bij seníoren in 'Korpershoek' en
daar mee dan op slinkse wijze aan het werk
gaan is andere koek, zoals de kanten van 20
maart ons veÍellen. Om dan nog maar niet te
spreken van negen inbraken in de afgelopen
maand maart in de wijk 'Oude Veiling". Met
instemming van de betreffende autoriteiten

organiseren

de

bewoners

er een sooÍ

burserwacht.
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toekomst tegemoet gaat met overigens weinig
zaken denk ik, waarvoor een hovenier zich druk
maakt.

- Na die laatste negatieve berichten íneldl 24
maart gelukkig weer positieve vrijetijdsbesteding. Bij de rayonkampioenschappen in
Vlaardingen ziet Femke Rense haar inzet bij
de senioren beloond met het kampioenschap.

Lieke de Jong presteert hetzelfde

bij

- Jaarlijks organiseeft de Hoomse Mariaschool
een sportief evenement , waarmee ze een goed

doel willen steunen. Dit jaar is dat een minisponsorloop en het doel een bijdrage over te
maken ten behoeve van de kankerbestrijding,
iets waar ook de Roparun zich wat later voor
in gaaÍ zeïïen. Resultaat? De jongste (4 jaar)
en de oudste leerling mogen de cheque gaan
overhandigen en daarop staat het bedrag van
€ 8.599,60.

de

junioren.

-

Een positieve veiligheidsmaatregel betekent
eind maart de start met het plaatsen van een
houten kadewand aan de Hamaskade. Een
safe idee voor de verontruste bewoners aldaar
die daar nog even mogen blijven wonen.

- Rond I april, heus het is echt waar,
organiseeÍ de stichting 'Arti Delflandiae' voor
de groepen 6 van alle basisscholen een
muzikaal evenement met het 'Watergeluidsoverlast-orkest', gedirigeerd door Martin
Groeneveld. Allemaal namen vol tegentrijdigheden maar positief ervaren door de
daarbij actieve jeugd.
- Ja, Midden-Delfland houdt op vele manieren
de gemoederen in en buiten onze omgeving
bezig. Een nieuw initiatief van de stichting
"Midden-Delfland is Mensenwerk", het
'Belvédère' project, wordt op 4 april in de
Maaslandse Hervormde kerk ten doop
gehouden door staatssecretaris Van der Ploeg
en gedeputeerde Houtman. Allemaal zeer
bezorgde mensen omtrent het lot van de
groene long, ingesloten en doorsneden door
natuuronvriendelrjke scheppingen en voor wie
ook geen cent teveel is. Tegelijkertijd zijn de
natuurboeren wel uiterst verbolgen over het
uitblijven van allerlei toegezegde financiële
overheidsbeloften. Een niet uitgekeerde steun
die bovendien nog weer op de tocht lijkt te
staan.

- Half april ontmoeten zo'n dertigtal leerlingen
van de Christelijke Nationale School elkaar in
Schipluiden. Niets bijzonders ware het niet
dat zij die school ruim 45 jaar geleden, dat wil
zeggen in 1955/1956, bevolkten. Sindsdien
waaierden ze uit over heel Nederland, maar
ook naar Duitsland en Canada. Een
gewaardeerde reiinie na lange jaren.

- Op 19 april wordt

een eerste paal geslagen

voor het in het centrum van Schipluiden
bekende hoveniersbedrij f van Van der
Heijden. U begrijpt het, zoiets past niet in ons
nog steeds naar huizen snakkende dorpsbeeld.
Het bedrijf is nu veilig opgeborgen in de
Hoomse Hamaschoolder. die een heel andere

l6

-

Intussen houden landelijke politiek, de grenscorrecties en het lot van de 44, zowel
beslissers als degenen die er de ellende van

ondervinden, bezig.

Zo meldt 9 april

een

heuse wegblokkade die het bouwverkeer naar
Korpershoek treft en de bouw stil legt. Och ja,
dan grijpt de rechter in.
Een nieuwe actie 'De A4 loopt niet hier' op

23 aprll met een ludieke

snelheidscontrole
groep
door de schooljeugd van
8 met uitdelen
van gele kaarten, spandoeken, poppen en

ballonnen veraangenamen zeker ook de
verslaggevers en cameramensen. Elke
oplossing heeft haar dilemma.

- Nee dan ziet het er op 2l april letterlijk en
figuurlijk zonniger uit voor Schipluiden en
wel met name voor de voetballers. Winst die
dag betekent kampioen en promotie. Alles is
er voor de cup-final in gereedheid gebracht.
Na een 0-2 achterstand goed te hebben
gemaakt met 2-2 betekent dat evenwel uitstel
met nog een beslissingswedstrijd te spelen,
maar dat doen we wel even, volgende keer
beter! Hoewel? De Hoomse rivalen bekijken
het een en ander van een aflstand. Ze bestaan
zelf 50 jaar en vieren dus toch wel een feestje.
Ook al omdat ze voldoende moed moeten
verzamelen voor de op handen zijnde
overplaatsing van hun sportvelden naar de
Kerkpolder. Overigens blijkt sport een diepe
put voor investeringen. Na vier jaar met veel
regen die de schuld krijgt, blijkt het hooÍdveld
van Keenenburg alweer helemaal op de schop
te moeten.

- Eind april viert onze gemeente op de
gebruikelijke wijze de Koninginnedag met
optochten, muziek, ballonnen en de lintjes-

regen. Daarvoor komen

vijf

inwoners na

jarenlange voomamelijk vrijwillige inzet voor
de gemeenschap in aanmerking, te weten:

Mevr. A.C. M. v.d. Ende- van Marrewijk,
onder andere 53 jaar inzeÍ voor allerlei goede
doelen.
Mevr. A. Schouten - van Doom, ook voor de
meest uiteenlopende doelen, o.a. de Oranje
Vereniging.
Mevr. C. H. Smits Hersbach, organiseert
activiteiten voorjong en oud op allerlei tenein.
De heer P. Dekker, 35 jaar erkend schrijver

van historische boeken, vooral over

de

zeevaaÍÍ.

De heer J.W. Moerman, graver van jongsaf
die onder elke molshoop een archeologisch
monument hoopte te vinden. Op zijn verdiensten
wordt in ditjaar-verslag nader ingegaan.

kerkbezoek niet ongemerkt voorbij. Na 20

jaar veel werk met veel inzet te hebben
gerealiseerd en daar nu wat afstand van

nemend wordt de heer A. Schilperoort als
waardering na de viering verrast met de
pauselijke onderscheiding 'Pro Ecclesia et
Pontifice'. Vervolgens begeven de parochianen
zich dan naar het parochiecentrum 'De

Schelp' waar als wanddecoratie

een

schitterend tapijt wordt onthuld. Het gegeven
daarvoor is gebaseerd op de pelgrimage naar
Jacobus van Santiago de Compostela Een

schepping van mevrouw C. van Eijk uit
Drachten. Ze heef\ er niet minder dan 75 km
garen in verwerkt en dat dan verdeeld over 30
kleuren.
- Diezelfde zondag, het is bevrijdingsdag, u zult
het wel al begrepen hebben, ook op die
feestdag ziet voetballend Schipluiden door
een 3-l verlies, haar kansen op promotie
vervliegen. Een overeenkomstig resultaat later
in de nacompetitie betekent daÍ de zegekar
voorlopig op stal blijft staan. Helaas!
- Een dag later is Schipluiden in last. Voor meer
dan negenhonderd elektriciteitverbruikers valt
die vorm van energie uit. Met de pinpas bij
AH de aankopen regelen is er niet bij: handje,
contantj

e!

- 8 mei gaat, na goede voorbereiding, de
Schipluidense lopers afvaardiging op weg
naar Rotterdam, naar de start van de

De gedecoreerden met de burgemeester op het
bordes van het Raadhuis
Foto: Henk Groenendaal'

- Eind april 2002 betekent voor de ons bekende
bakkerij dat Aad Holtkamp na 55 jaar bakken
het rustiger aan wil gaan doen.
De cliëntèle kan voorlopig gerust zijn. Neef
Jeroen Reissenweber, die al tien jaar de
familie-eer in de bakkerij hoog heeft
gehouden zet het bijna 150-jarige bedrijf
onder dezelfde naam vooft.
- Zondag 5 mei gaat voor de katholieke
gemeenschap van de Jacobusparochie het

'Roparun'. Een estafetteloop van 530 km van
Rotterdam naaÍ Parijs. Onze acht
estafettelopers met de bijbehorende
verzorging gaan de Lichtstad met nog veel
enthousiasme binnen komen. Ze scoren
daarmee ruim 35.000 euro voor goede doelen.
Doelen waarvooÍ o.a. de burgemeester op 21
december 2001 al een eerste lot kocht. Op 11
mei de klinkende terugkeer, waarvoor dan wel
eigentij dser vervoer is ingeschakeld.
- Vanaf 13 mei zal voor meer dan een halfjaaÍ
de Rijksstraatweg tussen Den Hoom en
Hodenpijl afgesloten blijven. Men vindt dat er
nog wel een brug over de vaart bij kan en die
werkzaamheden gaan nu van start. Drie
weken later slaat de verantwoordelijke
wethouder de eerste paal voor deze directe

verbinding met de Reinier de Graafweg.
Kosten: 3,5 miljoen euro. Tijdwinst voor de
busdienst: 4 minuten. Tijdverlies voor de
Hoomse burger: aanzienlijk.
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- We moeten er hier als landelijk nieuws
eigenlijk niet over reppen, maar de
verkiezingen voor de Tweede Kamer boeken
hier een opkomst van 90,3 %. De landelijke
ontevredenheid van de kiezer wordt hier
conservatief slechts uitgedrukt door 15 % LPF
stemmers.

- De dag van de dauwtrappers, Hemelvaartsdag
9 mei, brengt de sponsorbingo van RTL 4
naar de Schipluidense sportterreinen. Op de
brug aldaar slaat de motor af en dat zorgt
uiteraard voor de nodige vertraging. Oorzaak?
Gewoon, de diesel blt1kt bU controle op en
dan rijdt het niet meer. Het feest ten bate van
de harmonie 'St. Caecilia' heeft er niet onder
geleden. Allerlei sporten vormen daar
vanzelfsprekend het voomaamste venier.
waaronder als experiment 'Voetvolley'. Voor
de hongerigen ligt er dan nog de grootste taaÍt
ooit aangesneden. Dat lijkt toch niet teveel
moeite met zich mee te brengen. Ze verdwiint
glansrijk.

- Doorzetten is ons Streven, ofwel het Hoornse
DIOS organiseen alweer haar 20" Lentefeest
in de maand mei. Een week feest met voor elk
wat wils en dat in het biizonder voor de
Hoomse kem.

- Het eerste lustrum voor de 'Vereniging LTC
Keenenburg' staat genoteerd op 20 mei.
Natuurlijk kan dat niet zonder een balletje te
slaan. Een beede spreiding in feestactiviteiten

is evenwel gewenst en dus is de feestweek
vastgesteld voor half juni. Die start met een
duosprong uit een Cessna van de Flying
Dutchman waarbij als duo de voorzitter van
de kantinecommissie fungeert. Spannend,
maar toch blij weer gewoon met beide benen
op de grond te staan.

- Op 25 mei zet de kooiker Piet Graveland zijn
eendenkooi voor één keer open voor
belangstellende Schipluidenaren, en die zijn
er. Het is zijn bijdrage aan het feest van zljn
geheimzinnige bezigheden die hij daar 25 jaar
uitvoerde. Hrj bl|ft dat werk nog even doen
om dan aan het eind van het jaar van zíjn
pensioen te gaan genieten. Zijn opvolger is er
al: Gerard van Winden. De eendenkooi

functioneert eigenlijk alleen

nog

als
ringstation voor het registreren en bestuderen
van het trekgedrag van trekvogels.

l8

-

Helaas is niet alles feest. In een onbewaakt

ogenblik verdrinkt

op

Pinksterdag

een

tweejarige kleuter in een Groeneveldse sloot.

Het blijkt een moeilijk adres voor

de

hulpverlening.

- Tot slot van

deze meimaand nog wat politieke

wetenswaardigheden. Zo blijkt dat de extra
kosten voor de fusievoorbereidingen,
gerekend tot oktober, al op slechts € 175.000
kunnen worden ingeschat. De onderzoeksbureaus floreren nog steeds best en misschien
ook de enigen. In ieder geval verklaren
Delftenaren langs Abtswoude in de toekomst
liever als Midden-Delflanders worden
aangemerkt, terwij I een honderdtal Hoomse
Schipluidenaren die de politiek voor de goede
vrede maar naar Delft overhevelt daar al
evenmin een enkel goed woord voor over
hebben. Politiek werkt met puinhopen, zoveel
is langzamerhand wel duidelijk. Een nieuwe
ontwikkeling in onze raad is dat als eerste de
heer J. van Staalduinen de gekortwiekte WD

raadsfractie als commissielid mag gaan
versterken. Een toegestane wijziging maakt
dat sinds kort mogelijk en verlicht
ongetwijfeld de moeilijke taak van een
éénmansfractie.

Een klein beetje politiek is nog dat Jasper
Koorevaar aftreedt als voorzitter van de

Vereniging Midden-Delfland. Zott het
mogelijk iets uitstaande hebben met de
verkenningstocht eind mei van de Haagse
gemeenteraad, en een dag later van het
voltallig Haags College door MiddenDelfland? Gezien hun Haagse reputatie, zou u

ook denken dat de ijsboerderij en

de

zuivelboerderij dan ook goede zaken hebben
gedaan?

- Op 7 juni maken de ambtenaren op voorhand
maar alvast een officiële start met het
voorbereiden van een fusie Schipluiden/
Maasland tot de gemeente Midden-Delfland.
Voor die materie is natuurlijk een aparte
raadscommissie onontbeerlijk, voilá: een
commissie voor fusieaangelegenheden, en ze
hebben het al zo druk. Haar eerste activiteit is
een briefie naar de provincie met argumenten
die moeten voorkomen dat de toekomstige
groene gemeente ook niet-groene delen
kwijtraakt.

Vijf

-

dagen later, 12

juni

tekenen

de

belanghebbenden een realisatieovereenkomst
op de weg naar de realisatie van de
alvalwaterzuivering in de Hamaschpolder.
Het gaat hier letterlijk om het inpassen van

schoenen voor aantrekt. De 24" uitgave wordt
op de 6" gelopen door het record totaal van

1315 deelneem(st)ers en tjes. Vlaardinger
Michiel de Maat doet weer mee en wint dus.
Hij mag deze keer dan de wisselbeker mee

ontsluitingswegen. Dit onder andere in de
richting van de A 4 en à raison van 20 miljoen

naar huis nemen voor zijn trofeeënkast.
Overigens kijkt dit loopspektakel ook verder

euro.

dan de kade lang is. Een sponsoring brengt
1200 euro op voor een goed doel in Egypte.
Ze zlJlen daar geen kadeloopjes hebben en
waren eigenlijk altijd blij met jaarlijkse
overstromingen. Nu zijn daar de stuwdammen

-

Schokkend maar niet onverwacht verklaart
Marja van Bijsterveldt eveneens op 12 juni
desgevraagd bereid te zijn het burgemeesterschap in te ruilen voor de voorzittershamer
van het CDA. We weten in ons hart dat ze
hoge ogen gooit voor die functie.

- De publiciteit blijft voortdurend bol staan van
prikjes die als storm in een glas water de
voorgenomen toekomst van Midden-Delfland
willen bedreigen. Zo Naaldwijk en De Lier
die alsnog weer de 7-0 optie bepleiten, of het

balletje dat opgaat door de Kamer van
Koophandel, die toch pleit voor een
toekomstig bedrijventerrein in MiddenDelfland. Het gaat in de doofpot, maar toch!l

-

Gelukkig laten de Midden-Delfland adepten
de moed niet zakken. Jongeren leggen in deze
zomermaand hun visie op hun woongebied

vast door middel van technieken

als

fotografie, tekenen en, eigentijds, ook met
behulp van de spuitbus. Die scheppingen
zullen deel uitmaken van de activiteiten rond
de 'Week van het platteland' in september. De
bioboeren bieden de bezoeker op 22 juni hun
open dag. Daartoe behoort een voorvechter
zoals Nico van Paassen, die laat zien waar hij
voor staat. Hoe hij, zonder gebruik van
bestrijdings-middelen, zonder kunstmest en
dergelijke, maar wel met veel ontzag voor de
natuur biologisch verantwoorde producten op
de markt kan zetten. Niettemin hooÍ men als
voorzichtige toekomstverwachting dat dit
gebied het domein zal worden voor lepelaars,
kanoërs, fietsers en wandelaars. De koe en de
boer zullen slechts minder uitgesproken
aanw ezig kunnen bl ij ven.

- De maand juni sluit af met de jaarlijkse
molendag. De wiekende molen blijft toch ook
in de nieuwe situatie een kenmerkend en
vertrouwd attribuut in ons polderland.

-

maand, de maand juli,
natuurlijk 'De Kadeloop'. Het evenement
waar jong en oud soms wel een heel jaar de

In de zevende

mogelijk een goed altematief voor

een

dammenloop.

- Voor de maand juli is afscheid nemen

een
de

belangrijke facet. Juf Geels van
Jozefschool doet dat op 18 juli van haar

huidige en vroegere kleuters. Na ruim 25 jaar
een steentj e te hebben bijgedragen aan hun
aller welzijn vindt ze het echt welletjes. Er zal
onder haar ex-leerlingen toch zeker wel een
kandidaat te vinden zijn die dat stokje over
kan nemen!
- Baas boven baas. Na 38 jaar gebittenonderhoud in Den Hoorn neemt ook tandarts
F. J. Philippus afscheid van zijn cliënten om
van een welverdiende rust te gaan genleten.
Eventuele feestgaven bij dat afscheid stelt hij

beschikking van een goed doel: de
invaliden op Sumatra, waar zuster Jeannette
van Paassen haar beste krachten aan besteed.
Met deze tegendraadse tandartsrekening kan
2652,88 euro naaÍ dat verre doel gaan.
Dankzij goed onderhoud en dus bescheiden
rekeningen hield zijn klant dus gelukkig wat

ter

over.

- Een geheel ander alscheid betekent op 27 juli
het overlijden van de 85-jarige Drs. P. J.
Bolten. Hij was hier burgemeester van 1961
toI 1973 en deed dat vervolgens in Alkemade
tot zijn pensionering. Wat liet hij in
Schipluiden na? Onder andere het dienstencentrum Korpershoek, de wijk Bijsterveld,
nieuwe scholen en het eigen gemeentelijk
gasbedrijf, dat in Schipluiden inmiddels
promoveerde tot gemeentehuis. Ook gaf hij
een wezenlijke bijdrage aan de reconstructie
van Midden-Delfland. U weet, een erfenis die
nu naar zijn eindvorm groeit.
- Tot slot van dit juliverslag een initiatief dat
hier aandacht verdient en krijgt. Voor de één
een niet te realiseren utopie, voor velen een
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ludiek idee en natuurlijk zijn er zoals overal
de zwartkijkers. Vier aan elkaar gewaagde
Schipluidense echtparen zouden voelen voor

het wonen in een herbouwd kasteel
Keenenburg! Ze presenteren hun plan

officieel en compleet met maquette en het
kostenplaatje van zo'n kleine 4 miljoen euro.
Dat kasteel was groot en ze stellen dan ook
hun benedenverdieping beschikbaar voor
zaken waarover een normaal gemeentehuis
zal beschikken, maar die hier merkwaardiger
wijs ontbreken. Het gaat om zaken als een
raadzaal en een trouwzaal. Het idee is zeker
niet geheel nieuw en eerder gelanceerd, maar
de presentatie nu is dat wel. Historisch gezien
zot zelfs Maasland hier onmiddellijk vrede

mee kunnen hebben, dunkt mij. Echt
representatiefs is daar momenteel toch ook

-

niet beschikbaar. Kijken ofhet nog uit de lade
komt, nu de nood aan de man komt en de
gefuseerde gemeentes t.z.t. toch over een
raadhuis zullen moeten kunnen beschikken.
Sedert de start vormt Schipluiden door haar
ligging de sleutelplaats voor het nu jaarlijkse
varend bloemencorso. Een voorproe{e op 3
augustus in de regen laat een beperkt aantal

nieuwsgierigen

al genieten van

de

bloemenpracht bij de eerste doortocht. De
officiële doodocht op zondag van het corso
met als thema "Het Zinderend Zomercircus ".
zorgt voor een zeer overbevolkt Schipluiden.
Van heinde en verre, dankzij een geslaagde
promotie, dromt een menigte samen langs de
Dorpsstraat en het 'Kaatje'. Gezellig ook door
allerlei activiteiten op de walkant. Wanneer
het laatste bloemetje is gepasseerd, start op

het Gaagwater de strijd om het eerste
Nederlandse kampioenschap'surfbike' (waterfietsen).

- Met augustus heerst

er in

Schipluiden
overigens uiterlijk de vakantierust, maar velen
zullen toch via het scherm op 10 augustus de
verrichtingen van hun oud-dorpsgenoot
hebben gevolgd bij de Europese kampioenschappen op de 3000 m. 'steeple chase'. Met
nog 10 m. te gaan denkt iedereen zijn positie
veilig, maar juist dan stormt de Spanjaard
Jimenez naar voor en ziet kans hem net te
kloppen. Het werd 'slechts zilver' dus. Het
zou zo mooi geweest zljn na zijn Europees
record in juli op de baan van Monaco en niet
te vergeten zljn l2e plaats op de Olympische
Spelen van Sydney.
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Geroutineerd georganiseerd starten op l6
augustus de Schipluidense zomerfeesten. Bij
de opening op vrijdagavond laten meer dan
levensgrote, buiten opgestelde schermen,
videobeelden van weleer zien. De zondag,
deze keer zonder velddienst met generaals en
hun manschappen, maar wel met een zeer
druk bezochte oecumenische buitendienst bij
de Jacobuskerk. Daama kan het 'Bruin café'
van start. Dit jaar wisselt het management aan
de top van de organisatie. Edwin Bonte draagt
de voorzittershamer na 20 jaar over aan
Willem Haring. Als steeds is het een vrolijk
gebeuren zonder wanklanken, waarvoor de
toegangskaaÍen vele weken tevoren meteen
zijn uitverkocht.
De politiek is in augustus niet echt op
zomeÍreces, ook niet voor Schipluiden en
Maasland. Onze simpele gedachten brj

fuseren houden

in dat

daarmee twee

gemeenten gewoon gekoppeld worden zoals
ze zi1n, klaar is kees. De politiek op een wat
hoger echelon meent in haar (on)wijsheid dat
zij toch ook een stempel op een besluit
moeten drukken en spelen dus wat 'landje
pik' tot ongenoegen van degenen die dat
aangaat. De beide burgemeesters laten een

duidelijk protest horen dat de doofpot als
bestemming krijgt. Er is nog tijd, het besluit
heeft nog een aantal stappen te gaan alvorens
een minister (welke) zijn handtekening wil

zetten. Ook de Naaldwijkse Kamer van
Koophandel wil een aandeel in de discussie.
In haar maandkrant stelt ze dat een deel van
het groengebied Midden-Delfland in de
toekomst best aangemerkt mag worden als
bedrijventerrein. De tegenpartij zet zich weer
krachtig af met de verklaring dat overheden
en maatschappelijke organisaties het belang
van een agrarisch en cultuurlandschap
Midden-Delfland hebben onderschreven en
vragen de stouterts daar rekening mee te
houden.

Intussen zorgt Schipluiden er van meet af wel
aan met zijn tijd mee te gaan. Op 2118 biedt
een verbeterde website de mogelijkheid

formulieren thuis

op te vragen en af

te

handelen. 'De' oplossing voor een niet nieuw
gemeentehuis, men heeft zoiets niet moer
nodig.

's

Morgens
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augustus barst boven

Schipluiden een zwaar onweer los. Het is 7.40

uur als een bolbliksem inslaat op het rieten
dak van de pas vijf jaar oude grote boerderij

"Nieuw Bijstervelt" aan de Zouteveenseweg
Niettegenstaand e de zeer snelle actie van de
brandweren uit Schipluiden, Den Hoorn en
Delft is de schade zeer groot. Gelukkig bleef

dankzij een watergordijn de stal nog
behouden. De gedupeerden ontvangen van
alle kant veel hulp en ook voorlopig
onderdak. Elders in het dorp zijn er klachten
vanwege bliksemschade aan elektrische
apparatuur.

- Op 3 september meldt ook Den Hoorn een

brand en wel in de voormalige meelfabriek
van Van der Ende. Die is vermoedelijk aansestoken" maar de schade is er niet minder om
ón wordt geschat op circa € 100.000.
Onrust is er teweeggebracht omtrent

vrijgekomen asbest aÍkomstig

van

de

dakbedekking.

schotelskibaan. De enige Nederlandse
wedstrijdskiër met wereldpunten Harald de
Mar geeft er een demonstratie van zijn
kunnen. "sportcentre All Round", ook in Den
Hoorn, wil drie weken later niet achterblijven

en opent haar nieuwe 'spinning' zaal.
Conditietraining op een fiets met veel

versnellingen. Opgezweept door daarvoor
gecomponeerde muziek komt men geen
centimeter vooruit. Het lt1kt me een
teleurstellende bezigheid. Leontien van
Moortsel, tweemaal wereldkampioene en
goed voor drie gouden Olympische plakken
mag de fietsen inrijden en laat de huis, tuin en
keuken trimmer, figuurlijk dan, natuurlijk ver
achter zich.

September.
sportseizoen,
spot1nieuws.

wint met vlag en
wimpel. De brandweer was na afloop
aanwezig om de deelnemeÍs schoon te
aangetrokken voelde,

spuiten.

- En er is nog meer sport. Behalve de volleybal
vereniging "Veni Vidi Vici" die 45 jaar
bestaat en tot nu toe gezelligheid verkiest
boven het devies 'Vici', is er natuurlijk
IJsbrand Chardon. Op 22 september in het
Spaanse Yerez drievoudig wereldkampioen
met zijn vierspan paarden en dat ondanks veel
pech bij de aanloop voor deelname. Naar de
huldiging in Schipluiden laat hij zich rijden'
Dochterlief heeft problemen om het huis
binnen te komen vanwege de vracht bloemen
aldaar.

- Als de eerste september om de hoek kijkt zijn
er vooruitziende blikken die alweer met de
winter bezig zljn. "Alpine Sports " in Den
Hoom demonstreeft een zelf ontwikkelde

-

Zouteveense polder met 60 daarop wachtende
sloten. Michel Maat, die zich ook

de aanloop naar een nieur.l
staat bol van opzienbarend
De golÍbaan start met de

uitbreiding tot 27 holes. Over vijfjaar zouden
we kunnen melden dat de 85! hectare door
lieÍhebbers in gebruik kan worden genomen.
Intussen kunnen de waterpartijen volgens het
H oogheetnraadschap nog wel een nuttige
functie kunnen hebben als waterberging bij
hevige regenval. Een fenomeen dat onze
opwarmende aarde eens te meer bedreigt. En
nu we het toch over water hebben, oP 7
september werd ook de 'drek- of prutrace'
volbracht. Vier kilometer baggeren door de

- Zou er niets over politiek te melden zijn

in
september? Natuurlijk well Het fusieoverleg
omtÍent samensmelting van de MiddenDelfland gemeenten gaat door en als resultaat
voor de ambtenaren komt uit de bus dat onder
hen geen ontslagen zullen vallen. Zijn ze 58

jaar of ouder dan is er de vrije

keuze:

doorgaan ofpensioneren. Eén uitzondering, of

liever twee. de beide ge Ineen tesecretarisse n
moeten gaan, maar er is een plaats vacant!
Intussen heeft Maasland onder de burgerij 1800
handtekeningen verzameld ter begeleiding
van weer een verzoek aan de provincie. Een
opgemaakte begroting zou verder laten zien
dat de burger er financieel niet gelukkiger
mee wordt. Datzelfde zal door fuseren qua
dienstverlening ook wel opgaan. Voorbeelden
te over in allerlei facetten van de huidige
maatschappij. Duidelijk ontstemd is de
Schipluidense raad weer als Zuid-Hollands
provinciecommissaris op persoonlijke titel
een lans breekt voor de 7-0 indeling.
Duidelijk veÍontrust zijn wij in Schipluiden
daarentegen omtrent de competitie tussen Jan
Krapels en onze burgemeester Marja van
Bijsterveldt. Wie mag er voorzitter van het
CDA worden. Zorgen ook vanwege een
nieuw plan Norder, die voor het inpassen van
zijn stokpaardje de A4, daar 100 hectare
'nieuwe natuur' wil inpassen. Waar blijft de
toekomst van de 'groene boer'.
- Op 24 september behandelt de Raad de
Schipluidense begroting voor het jaar 2003.
Een historisch moment? Het is vermoedeliik
de laatste!
2T

- In het positieve

kader van Midden-Delfland
kan de overtuigde cultuurlieflrebber tot en met
november nog weer genieten van beeldende
kunst, muziek en wandelingen in dat gebied.
En tenslotte: verhalen van de mensen die nog
weten hoe het er vroeger in Midden-Delfland
aan toeging heeft Gemma van Winden in
boekvorm samengevat. Het eerste exemplaar
was 6 september voor de burgemeester.

- Een reportage, begin oktober, die de
landelijke Tv-kijker een nostalgischer beeld
dan de werkelijkheid voorschotelt laat heel
Nederland kennis maken met MiddenDelfland en haar strijdbare burgemeester. Een

positieve promotie voor zowel dat hoekje
Westland als wel meegenomen door de
burgemeester bij haar campagne voor het
CDA voorzitterschap. Zoiets kan men nog
eens bekijken op 27 oktober. Netwerk doet
dat dunnetjes over met het programma 'Een
oase van Rust in de Randstad', beelden zoals
we het wel graag zouden willen zien.
- De Hoomaar Hein van Velzen startte bijna

100 jaar geleden, in 1905, zijn

kruidenierswinkeltje aan de Delftweg. Dat is

nu de Plus-Markt, annex bakkerij aan de
Leeuwenberg die nu op I oktober wordt
overgenomen door de huidige bedrijfsleider
Robert van Lseuwen.

naar

Drachten alwaar Friese paarden op hun goede
stameigenschappen worden vergeleken. Na
talloze raspaarden bij de keuring achter zich
gelaten te hebben wordt 'Ijarda weliswaar
geen kampioen, maar ze is wel, zo nodig, nog

de reservekampioen. Het verschil zal de
buitenstaander zeker niet opvallen en het
resultaat mag zeker iets zijn waarop de
eigenaars tevreden terug zien.

- Op 18 oktober blijft de provincie met nog een
enkele aanpassing bij het voorstel een
geamputeerde fusiegemeente MiddenDelfland te creeren. Dit voorstel gaat als haar
aanbeveling naar de Tweede Kamer, die dan
uiteindelijk wel eens zal beslissen als daar na
het pas gevallen kabinet te zijner tijd weer wat
orde op de puinhoop zal zijn gezet. Het zou
ook de fusiedatum nog kunnen betnvloeden.
De beide gemeenten zijn 't moe en zien
weinig heil meer in verdere actie. Maar ze
'fuseren' wel door. Schipluiden komt daarbij
tot de ontdekking dat dit inderdaad geld kost.
Ze stelt bij de meerjaren begroting alvast voor
een aantal investeringen tot een bedrag van

5,5 miljoen euro voorlopig alvast even te
schrappen. Maar zelfs de najaarsnota laat al een
tekort van 508.000 euro zien. (Tegenvallers!)

- Na de start van de bouwwerkzaamheden voor
de nieuwe wijk Korpershoek in 1999, zijn nu
op l0 oktober de eerste vier gelukkige
eigenaren in het bezit van hun nieuwe
huissleutel. De allereerste is bestemd voor
Helma Meeuwisse en Dennis Hofstede.
Negentig procent van de kopers blijkt van

- Om nog even bittere pillen te slikken wordt onze
burgemeester, uitgerekend op Allerzielen, ook
nog gekozen tot voorzitter van het landelijk
CDA. Natuurlijk, ze heeft er hard voor
gewerkt, het is haar zeker van harte gegund en
de felicitaties zijn echt gemeend. Toch kun je
je afvragen in hoeverre zij gelukkig zal zijn in
het landelijk politieke wespennest, waar, zo
lijkt het, voor haar sociale kwaliteiten weinig
plaats is. Na acht jaar genoten te hebben van
haar burgemeesterschap zal er na 1 januari
2003 wel wat weemoed blijven bij links en
rechts over de verleden tijd. Dat links en
rechts is er toch nog wel hè, burgemeester?
- In ieder geval de Harmonie St. Caecilia treurt
niet. Een dag later behalen de muzikanten met

sportieve herinneringen bewaren aan de plek
waar ze nu slapen. Qua bouwkwaliteit een
goed verzorgd plan, maar Schipluiden mist als
dorp met toeristische aspiraties toch wel weer
een pittoreske hoek.

bondsconcours in Kudelstaan een eerste prijs.
Beter nog: het is een eerste plaats met 't
hoogst aantal punten, hetgeen promotie
betekent naar de ereafdeling. Zij repeteerden
de avond daarvoor in Bruinisse, terwijl anderen
dus de politiek volgden.

-

Na de jaarlijkse

Westlandse brandweerwedstrijden van 5 oktober vinden we,bij het
eindklassement Schipluiden op de 2"', Den
Hoorn op de 4d" en Maasland op de 5de plaats.
Niet slecht dus, maar ze hebben er dan ook
enkele malen een goede praktijkoefening
opzitten tijdens het algelopen jaar.

Schipluidense of Hoornse komaf en
ongetwijfeld zullen velen van hen nog

- Met de brand

in hun boerderij

"Nieaw
Bijsterveld" nog vers in het geheugen gaan
Linda en Marien Boekesteiin 12 oktober met
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hun superpaard, de vierjarige 'Ijarda,

Willem van Zee als dirigent op

het

- Cultureel zit men die maand toch zeker niet
stil. De theatergroep "VAT 25 " programmeert
driemaal een stuk rond het werk van Annie
M. G. Schmidt en dan is er ook nog eens op

15/11 een uitvoering van de Mariavespers van
uitgeweken naar
Monteverdi. Daarvoor

is

Sacramentskerk in Delft. Zeventiende-eeuwse
muziek die echt wel bijzonder hoge eisen aan
de zangers stelt.
- Zondagavond 10 november gàan twee
uitgebroken koeien een nachtje op stap en wel
op en rond de Woudseweg. De politie gunt
die dieren dat uitstapje natuurlijk niet maar
moet daar wel overuren voor maken. Pas de
volgende morgen om half tien staan ze weer
voldaan op stal en de politie onder de douche.

- En onze burgemeester zorgt als het even kan
altijd voor haar PR. Nu een misschien iets
minder geslaagd debatop TV met Barend en

Van Dorp op de 12"'. Maar die jongens
houden er dan ook een weinig sympathiek
gedrag op na. Ook bij de 25 jaar bestaande
'Mídden-Delfland Vereniging' mag ze
natuurlijk niet ontbreken. Dat woÍdt officieel
gevierd in Maaslands Hervormde kerk in het
bijzijn van onder andere de demissionaire
minister van landbouw Dr. C. Veenman. Die
wil de boeren nog wel extra ondersteunen,
maar ja, hij is demissionair hè! Marja voelt
meer voor een verhoogde OZB belasting voor

hen die rond dit 'park' leven. Hun

zijn daardoor toch veel meer
's Avonds bij het feest
toekomst natuurlijk helemaal

onderkomens

waard gewordenl

wordt de

positief.

- De volgende dag komt wel sinterklaas, maar
niet met de centen. Als burgemeester met de
ambtsketting ontvangt ze hem voor de laatste
maal op het bordes van wat ooit het
representatief gemeentehuis was. Sint kent de
Nederlandse politiek en biedt haar derhalve
een bijna levensgrote voorzittershamer aan.
(Nog weer twee weken later houdt de
eigenaar, Renaud & Wolff, in hetzelfde
onderkomen open huis. Hij wil laten zien wat
daar tegenwoordig zoal kan. In plaats van een
paspoort halen kun je er nu bijvoorbeeld
gewoon je vakantiereis bespreken.)

laatste raadsvergadering van 2002
verordent dat Schipluidenaren zonder
toestemming geen bomen meer mogen
kappen. Ongeveer tezelfdertijd zorgt de
natuur met een fikse storm voor de
uitdunning. Onder andere de monumentale
treurwilg op het eiland in de vijver van de
B.M. Singel, 65 jaar oud, moet er het

- De

onderspit delven. Het laat wel een leegte daar.

-

Voor de traditionele feestmaand december
helaas eerst opnieuw een slecht bericht. Op de
6o" slaat de rode haan weer toe. Het is wel
even buiten onze gemeentegÍenzen, maar we
zijn er toch zeer bij betrokken. De uit 1778

daterende monumentale boerderij en
gerenommeerd restaurant "De Lickebaertshoeve" wordt een prooi van de vlammen.
Naast de annuleringen voor de feestmaand is
de schade zeer groot. De eigenaar uit Den
Hoom. Frans Coenders. belooft niettemin
herbouw. Een gigantisch kar-wei.
- Dit was een te warm bericht, maar enkele
dagen later is het echt koud. Zo koud dat
"ÏJsclub Vlíetlanden" als eerste in wijde
omgeving haar baan aan de schaatsers laat.
Het ijs ligt er prachtig bij en de baan is zelfs 2
ha. groter dan vroeger. In het weekeinde
wordt er een marathon verreden en is er een
'shorl track' demonstratie. De club schriift
haar 4000" lid in, 3 jaar oud

- Nog een leuk bericht. Juf Lies van de
Jozefschool wint de hoofdprijs van de
sinterklaas ondernemersactie. Een speciale
delegatie gaat dat haar in de klas op school
melden. Hilariteit! De 'nooit wat winnende
'gelukkige mag 3 minuten gratis graaien bij
Supermarkt AIbert Heijn. Gecontroleerd door
de haar vergezellende 29 pupillen wordt dat
een kassabon van een halve meter.

- De 25 jarige " Mídden-Delfland Vereniging"
biedt op 9 december in de met kaarsen

verlichte Schipluidense Hervormde kerk een
diapresentatie aan door Frits van Ooststroom.
Men wijst erop dat het jarenlang beschermde
open gebied zonder maatregelen momenteel

snel achteruit dreigt te gaan. Het
financiële hulp
"Groenfonds

",

kan
niet ontberen. Een opgezet
waarin Den Haag, Delft en

Schipluiden participeren heeft al

7

miljoen
euro aan subsidiegelden toegezegd. Marja van
Bijsterveldt, die als Midden-Delflandsburger
hier wil blijven wonen, wordt tot
beschermvrouwe van het gebied benoemd.
- Ja, en daarmee kan deze rubriek er niet meer
omheen. Het is tijd om op vele manieren
nemen als
afscheid van Marja

Dat begon al bij haar
brandweer, tij dens de jaarlijkse

burgemeester.

bindingsavond, van 25 november. Hun cadeau
is een zandzakje, gesierd met het Schipluidens
wapen en voorzien van de namen van hen die
gedurende de afgelopen acht jaar deel
uitmaakten van deze dienst.
L)

Op 7 december is er dan het spontaan door de
burgerij georganiseerde'culturele' afscheid in
de bijzonder warm aangeklede "Dorps'
hoeve". Het palet van Schipluidens culturele
activiteiten geeft acte de présence en dat is
veel. Ongetwijfeld de meest in het geheugen
gegri fte enthousiaste manifestatie.
Daarmee niets afdingend op het officiële
afscheid twee weken later in een volle
sportzaal van "De Hoornbloem". Hier zijn de
bijzondere kwaliteiten van Marja breed
uitgesponnen door de gemeenteraad, door
collega's van omringende gemeenten en
onder anderen ook de Provincie. De
Commissaris van de Koningin in ZuidHolland bracht voor haar de versierselen mee
die behoren blj "Ridder in de Orde van
Oranje Nassau". Met haar dankwoord laat ik
het bij de mededeling dat zij het een voonecht
vond hier burgemeester te zijn geweest,
buiten de grootschaligheid van de Randstad,
maar wel midden in een open ruimte waar het
dorpskarakter behouden is gebleven.
lntussen hebben Maasland en Schipluiden per
I januari een plaatsvervangend burgemeester
in het vooruitzicht: J. de Prieëlle, oudburgemeester van Pijnacker. Bij het versneld
vertrek van Schipluidens burgemeester
besloot ook de Maaslandse burgemeester
namelijk op dezelfde datum af te treden. In
Schipluiden is hij dan burgervader voor 5752
mannen en 5417 vrouwen, samen 11.169
inwoners, ofwel vier minder dan waamee het
J

aar stante.
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Tenslotte is daar de laatste dag van 2002 en
levert dus mevrouw J.M. van BijsterveldtVliegentharl als burgemeester van Schipluiden haar ambtsketen in. Die moet nog wel
een jaaÍje dienst doen. WU tenslotte, wensen
vanaf hier onze oud-burgemeester een goede
toekomst, om te beginnen als voorzitter en
goede motor van het landelijk CDA. Later
zien we wel.

Foto: "De Schíp-Hoorn"

Tot slot volgt dan de kroniek van degenen die
in de loop van het afgelopen jaar terug konden
zien op een gouden of nog meer jaren
huwelijkstrouw. Gebeurlenissen waarbij ook
het gemeentebestuur haar felicitaties brengt.

50 jaar gehuwd de echtparen:

jaar gehuwd de echtParen:

april
16 april
21 mei
26 juni

M.C. Bentvelsen - van Adrichem
W. Verboon - Valstar
Rodenburg - van der Hoel.
H. Peereboom. Jagt
6 augustus A. W. van der Velden - Lalleman.
1 september L.M.H. Loomans - de Gier
I I september W. Vonk - Hoogerbrug
9

juni
juli
2
8 juli

E.C.F. van Galen - Seesin
A.J.M. Verhoeff - Kars
J.H. van Manewijk - Nederpel
7 augustus M.J. Kerklaan - de Vette
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En als klap op de vuurpijl het 65-jarig huwelijk van het echtpaar H. van der Stap

eind mei van dit jaar.

')Á

-

Tetteroo,

Archeologische kroniek van Schipluiden 2001'2002
E. J. Bult

Woudsepolder (MD 01-04) (2000)
In het kader van tracébegeleiding van een
t

ransportleid

ing voor

drinkwaler van

het

waterbedrijf Europoort werd onder meer een 8
m brede sleuf gegraven door de oostflank van
een terp die in het tracé ligt. Deze terp was
eerder gekarteerd en geregistreerd onder de
code MDOl-04. De terp was nog als een 60 cm

in de polder aanwezig'
aan de opgraving werd in

hoog aardlichaam
Voorafgaand

samenwerking met de faculteit van Geodesie
van de TU-Delft door middel van een GPSsysteem een hoogtelijnenkaart van de terp
vervaardigd.
De bodem onder en naast de terp bestond uit
een laag Hollandveen, die was afgedekt met een
dunne afgezette schone geelgrijze kleilaag. Het
veen onder het hart van de terp was dikker dan
het veen dichter bij de flanken' Aan de rand van
het terplichaam vertoonde het veen
krimpscheuren in een onregelmatig hexagonaal
patroon als gevolg van verdroging.De scheuren
waren goed waameembaar doordat de schone

kleilaag die boven het veen lag, waarschijnlijk
tijdens regenbuien na een periode van droogte
naar beneden werd getransporteerd en de door
krimp ontstane holtes opvulde. Onder het

aardlichaam van de terp ontbreken deze
krimpscheuren. Klaarblijkelijk vormde het

terplichaam een isolatielaag tegen de
verdroging en krimp van het onderliggende
veen. Dit wijst erop dat de krimp van het veen
pas heeft plaatsgevonden nadat de terp was
opgeworpen. De natuurlijke kleilaag die het
veen onder de terp heeft afgedekt kon
aanvankelijk niet worden gedateerd als een laag
klei van de Afzettingen van Duinkerke I (300

voor Chr.) of Afzettingen van Duinkerke III
(tweede kwart twaalfde eeuw). Een AMS
datering van de top van het veen toonde aan dat
het veen aldaar 1550 jaar geleden was gevormd
en derhalve van na de Afzettingen van

Duinkerke I dateert. Het toont ook aan dat er
veenvorming in de Woudse Polder in of vlak na
de Romeinse tijd moet zijn begonnen.
Op de schone afgezette kleilaag uit de
Duinkerke Ill-transgressiefase lag een pakket
schone geroerde klei, die bovenin door oxidatie
geel was gekleurd en onderin door reductie grijs
was. Deze ophoging vormde de eerste fase van
de bewoning. Het toont aan dat de bewoning is
begonnen op een opgehoogd erf. Klaarblijkelijk

was er vanaf het begin van de woning al
behoefte aan veiligheid tegen oversromingen.

Deze kernheuvel bestond uit opgebrachte
schone klei en had in de sleuf een doorsnede
van ongeveer 19 m.
In de tweede lase werd de terp vergroot door
vuile grijze klei en afval op de flank van de

oorspronkelijke terp te storten. De doorsnede
van de terp nam in de sleuf daardoor toe tot 36
m. In totaal was er maximaal 80 cm ophoging
aangebracht. Als gevolg van het gewicht van
het opgebrachte aardlichaam was het veen
onder het centrum van de terp 20 cm ingezakt.
Behalve ophogings- en vuilslortlagen werden er
geen grondsporen in de vorm van paalgaten of
kuilen waargenomen. Dit is een verschijnsel dat
vaker is vastgesteld in terpen, onder meer bij

archeologisch onderzoek in de Hamaschpolder
en bij een terp naast Rijksweg 19 in het
noordoosten van de Woudse Polder (MD0l0l).
Een duidelijke verklaring voor dit verschijnsel
is nog niet voor handen.
Het aardewerk uit de oudste ophogingslagen
bestond uit scherven (paffrath)kogelpot'
pingsdorf en andenne. Deze dateren de aanvang
van de bewoning vanaf het tweede kwart van de
twaalfde eeuw. Het aardewerk op de flanken

van de terp dateert voornamelijk uit

de

dertiende en veertiende eeuw. Uit het jongste
aardewerk dat hier is gevonden kan worden
opgemaakt dat de bewoning rond het midden
van de veertiende eeuw werd afgebroken.
25

Woudsepolder (MD 01-37) (2000)
In het kader van de tracébegeleiding van een

voor drinkwater van het
waterbedrijf Europoort werd naast de
transportleiding een bassin voor tijdelijke
transpoÍleiding

waterberging aangelegd. Dit bassin lag op
ongeveer 200 m afstand van bovengenoemde
vindplaats MD 0l -04. In het bassin werden

enkele scherven middeleeuws aardewerk
aangetroffen. In overleg met Europoort werd
daarom besloten om een leesbaar vlak in het
bassin aan te leggen.

ondergrond bestond uit Hollandveen,
waarover een dun kleidek lag dat tot de
Afzettingen van Duinkerke III wordt gerekend.
Deze afzetÍingen worden in de regio gedateerd
op het tweede kwad van de twaalfde eeuw. De
scherven aardewerk lagen direct onder dit
kleidek en moeten derhalve van vóór die tijd
dateren. De scherven lagen op de top van het
veen, dat een amorfe, grotendeels veraarde

De

In deze laag kwamen
houtskoolpartikels voor, brokken huttenleem en
enkele verkoolde graankorrels, afkomstig van
tarwe, gerst en rogge. Opvallend was ook de
vondst van een druivenpit. De scherven lagen
grotendeels plat op het veen, wat aangeeft dat
dit het oud oppervlak ten tijde van de bewoning
was. Wel tekenden zich in het vlak
onregelmatige hexagonale krimpscheuren af.
Deze scheuren waren ontstaan doordat in droge
perioden het veen dieper werd ontwaterd
waardoor verdroging leidde tot krimp van het
veen. De amorfe structuu van het veen wijst er
bovendien op dat er ook flinke oxidatie van het
veen moet zijn opgetreden. Er was amper nog
organisch materiaal bewaard gebleven. Bij het
zeven van de grond bleek zelfs het
paleobotanisch materiaal grotendeels te zijn
verdwenen. Ook het weinige botmateriaal
verkeerde in slechte staat.
De scheuren zijn soms wel 40 cm diep en
structuur had.

gevuld met de klei van de Afzettingen van
Duinkerke III die bovenop het veen lag. De
krimpscheuren zijn aantoonbaar na de
bewoning en na het afzetten van de klei
ontstaan. Scherven aardewerk die uit de
krimpscheuren werden geborgen, lagen niet op

de

bodem van

de

scheur, maar

soms

halverwege, ingeklemd tussen veen en klei.
Indien de scheuren zouden zijn ontstaan tijdens
of na de bewoning, maar voor de afzetting van
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de klei, dan hadden de scherven onderin de
scheur gelegen. Dit toont aan dat de krimp pas
heeft plaatsgevonden na de afzetting van het
kleidek, dus na het tweede kwart van de
twaalfde eeuw.
Het aardewerk bestond voomamelijk uit zacht
gebakken kogelpot met grove kwartsmagering.
De kogelpotten hadden soms de kenmerkende
"drielaagjes" structuur, wat inhoudt dat de kem
van de breuk zwart is en een dun laagje over de
binnen- en buitenkant van de scherf lichter van
kleur is door het oxiderend afstoken van de pot.
Dergelijk aardewerk dateert in het algemeen uit
de tiende of vroege elfde eeuw. Het overige

aardewerk, slechts 20%, bestond

uit

het

zogenaamde pingsdorfaardewerk. In de loop
van de elfde eeuw nam dit percentage in deze
regio in de regel toe tot boven de 30%. Het
kogelpotaardewerk bestaat dan overwegend uit
het zogenaamde paffrathbaksel. Van dit baksel

was slechts één scherf in het

ceramisch

spectrum aanwezíg. Ook de harde blauwgrijze
kogelpotten uit de twaalfde en dertiende eeuw
en de twaalfdeeeuwse andenneceramiek
ontbreken in het spectrum. Dit wijst erop dat de

bewoning

in

negende

of

tiende eeuw

is

begonnen en vermoedelijk voor het midden van
de elfde eeuw al is geëindigd.
Het aardewerk lag verspreid over een oppervlak
van 40 x 12 m.
Behalve de krimpscheuren werden er geen door

de mensen veroorzaakte

grondsporen
aangetroffen. Toch doet de dichtheid en de
verspreiding van het aardewerk vermoeden,
evenals de aanwezigheid van huttenleem en
verkoolde graanÍesten, dat het aangelegde vlak
ter plekke van een huiserf lag, maar dat door
oxidatie alle organische resten, waaronder de
houten palen van het huis compleet zijn
weggerot en verdwenen. Deze gedachte wordt
onder meer ondersteund door de AMS-datering

van het veen dat op het niveau van

het

aardewerk aanwezig was. Dit leverde geen
datering op uit de tiende eeuw, maar een
datering van 227 5 + BP (ongeveer derde eeuw
voor Chr. Samen met de amorfe veenstructuur,
de krimpscheuren, het gebrek aan organische
resten en de huidige ligging van 275 cm -NAP
in plaats van tenminste lm +NAP ten tijde van
de bewoning wijst dit erop dat 1200 jaar
veenvorming tussen de Midden-lJzertijd en de
Late Middeleeuwen inmiddels is verdwenen.

Vergelijkbare vindplaatsen van aardewerk op

het veen die onder een kleidek van

de

Afzettingen van Duinkerke III lagen werden
enkele jaren geleden op enige honderden meters
westelijker gevonden bij de aanleg van een
gasleiding van de NAM. Van de oudste
vindplaats komt het aardewerkspectrum goed
overeen met het spectrum van deze vindplaats'
Harnaschpolder Noordhoorn (2001-2002)
In opdracht van het Hoogheemraadschap van
Delfland is door RAAP Archeologisch
Adviesbureau een aanvullende archeologische
inventarisatie (AAI2) en een aanvullend
archeologisch onderzoek (AAO)venicht in het
noordoostelijke deel van de Hamaschpolder.

Projectleider

was P. Deunhouwer. Dit

archeologisch onderzoek vond plaats van\Íege
de voorgenomen aanleg van een
afvalwaterzuiveringsinstallatie voor de Haagse
regio. Bij het verkennend booronderzoek was
geconstateerd dat er in het uiterste noorden
van de Hamaschpolder een zandlichaam
aanwezig was die bestond uit een laag matig
fijn tot matig grof zand. Dit zandlichaam blijkt
een strandwal te zijn die globaal tussen 4000 en
3500 voor Christus is ontstaan toen de kustlijn
ter hoogte van de Noordhoomseweg lag. De

strandwal lag op een rietdoorgroeide laag
zandige klei. Boven het zandlichaam lag een
laagje kleiig Hollandveen dat de strandwal
grotendeels afdekte.

Met behulp van een Avegaarboor werd het
strandwalzand bemonsterd om te zien of er
archeologische vondsten op de strandwal te
verwachten zijn en wat de verspreiding van de
vondsten is. Daarbij werden tal van
archeologische aanwijzingen over een groot
gedeelte van de slrandwal aangetroffen' Het
ging daarbij om v uursteenafslagen waaronder
de vuursteenafslag van een bijl. Ook werden
en ke le kleine fragmenten handgevormd
aardewerk gevonden. Ook organische resten
werden aangetroffen: botresten van zoogdieren.
vogels en vissen. De verspreiding van het
onderscheiden botmateriaal is enigszins
verschillend en wijst op verschillend menselijk
handelen met voedsel binnen de nederzetting.
Ook zijn er verkoolde graankorrels van
emmertarwe aangetroffen en veel zaden van de
sleedoorn. Over het algemeen kan worden
gesteld dat het meeste vondstmateriaal op de
helling van de strandwal ligt, terwij I de
vondstdichtheid op te top van het duin minder
is. Hier zijn ook aanwijzingen voor erosie door
de iatere Alzettingen van Duinkerke I.
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Boerderij van Adriaan CJaesz. van Adrichem aan de Noordhoorn, in de Harnaschpolder.
Getekend door Coenraad Oelen, I 556.
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Om te controleren of er ook grondsporen op de
strandwal aanwezig zijn, is er een proefgat van
4 x 4 m gemaakt. Daarin bleek dat de bovenste
35 cm bestond uit donkergrijs tot zwart humeus
zand, waarin zich verreweg de meeste vondsten
bevonden. Pas in het eronder liggende
lichtgrijze zand werden grondsporen zichtbaar
met een ronde of ovale vorm en een licht
bruingrijze vulling. Vondsten werden niet in de
sporen gedaan.

C-14 dateringen, de hoogteligging van

de

strandwal ten opzichte van de zeespiegelcurve
en de karakteristieken van het vondstmateriaal,
doen vermoeden dat de bewoning dateeÍ uit
omstreeks 3600 v. Chr. De vondsten lijken te
behoren tot de zogenaamde Hazendonk 3groep. De kwaliteit van het vondstmateriaal is
dusdanig dat. deze vindplaats, die niet kan
worden uitgespaard in de bouwplannen, in het
voorjaar van 2003 zal worden opgegraven. De
strandwal loopt echter ook buiten het AWZItenein door, in de richting van het Bonte Huis.
Ook daar zijn archeologische indicatoren
aangetroffen die op de prehistorische bewoning
wijzen. Hier kunnen de bewoningssporen wel
gespaard blijven.

Harnaschpolder AWZI-terrein (2001)
In opdracht van het Hoogheemraadschap van
Delfland is door RAAP Archeologisch
Adviesbureau een aanvullende archeologische
inventarisatie (AAI) verricht ten behoeve van
de aanleg van een afvalwaterzuiveringsinstallatie in het noordoostelijke deel van de

Harnaschpolder. Projectleider was P.
Deunhouwer. Er werd onderzoek gedaan naar
de aanwezigheid van vindplaatsen in deze
polder en het bijbehorende bodemkundige
landschap. Ondanks de hoge archeologische
verwachting voor vindplaatsen uit de Romeinse
tud en Late Middeleeuwen leverde het
karterend booronderzoek nauwelij ks
archeologische indicatoren op die aan deze
periode zijn toe te schrijven.
Omdat in het plangebied twee nederzettingen
uit de Romeinse tijd bekend waren en de

verwachting bestond dat er rondom deze
nederzettingen een uitgebreid verkavelingspatroon heeft gelegen -dergelijke sporen zijn
door middel van grondboringen nauwelijks
aantoonbaar- werden er in het naiaar door het

28

Archeologisch Diensten Centrum (ADC) onder
leiding van P.F.B. Jongste en T.A. Goossens
proefsleuven gegraven op het voor onderzoek
beschikbare terrein. De directievoering berustte
bij J. Flamman.

In de sleuven werden de resten van een

uitgebreid verkavelingspatroon aangetroffen.
Dit patÍoon lijkt aan te sluiten bij de twee
bekende Romeinse nederzettingen die zo'n 400
m uit elkaar liggen. De exacte aansluiting op de
woonerven is echter niet te maken, daar grote
delen van het plangebied in deze fase niet voor
het aanvullend archeologisch onderzoek (AAO)
toegankelijk waren.

Nederzettingen

en verkavelingen blijken

liggen op de geulsedimenten van

te

twee

nagenoeg dichtgeslibde Gantelarmen in het
oosten van de Hamaschpolder. Westelijker gaat
het gebied over in komgronden en een
veengebied.

Het verkavelingspatroon bestond uit

hoofd1-1,5
m
zijn
greppels.
hoofdsloten
De
sloten en
breed en ongeveer 1 m diep. De smallere
greppels zijn 15 - 50 cm breed en 5 tot 40 cm
diep. Verder is bij de ontwatering ook nog
gebruik gemaakt van de restgeulen die in de
Romeinse tijd nog als lager gelegen slenken in

landschap lagen. Eén hoofdsloot ligt
bovenop de hoge geulsedimenten en loopt
kaarsrecht van noord naar zuid. Een tweede
hoofdsloot lag westelijker. Deze sloot maakte
een knik die lijkt te zijn bepaald door het
verloop van de kreekrug, waarbij de sloot aan

het

de flank van de geulsedimenten op de overgang
naar het komgebied werd gegraven. Op deze

wijze kon het overtollige water worden
opgevangen dat vanuit het veengebied
oorspronkelijk naar de restgeul in de
geulsedimenten stroomde, maar dat zich door
de opgetreden inversie begon te verzamelen aan
de buitenzijde van de kreekrug.
De greppels zijn schuin op zowel de restgeul als
de hoofdsloot gericht. Ze lagen parallel aan
elkaar en omvatten meerdere percelen land. Op
grond van oversnijdingen zijn er twee fasen in
de verkaveling te onderscheiden. Daarbij is de
tendens dat de percelen land in de tweede fase
groter zijn dan in de eerste fase.
Er zijn maar weinig vondsten in de restbedding,
hoofdsloten en greppels aangetroffen die een

nauwkeurige datering toelaten.

vondsten

zljn

gedaan nabij

De

het

meeste

meest

noordelijke

erf waarvan de periferie

werd

aangesneden en dateren uit voomamelijk de
tweede helft van de tweede eeuw en mogelijk
het begin van de derde eeuw.
Het assemblage aardewerkvondsten vertoont
geen opvallend beeld. Terra sigillata en geverfd
aardewerk vormen elk ongeveer 20Á van her
totale aantal scherven en het inheemse
aardewerk maakt ruim 50%o van het vaatwerk
uit. Als alle dateerbare vondsten in hun
onderlinge samenhang worden gezien, lijkt de
meest noordelijke vindplaats te kunnen worden
gedateerd op tussen ongeveer 100 en 200 na
Chr., met mogelijk een uitloper tot in de vroege
derde eeuw. Over de datering van het
verkavelingspatroon is op dit moment geen

goed beeld te verkrijgen op grond van de
vondsten. Een bijzondere vondst is een
fragment van een pijpaarden beeldje dat een
gesluierde vrouw voorstelt.

Harnaschpolder AWZI-terrein (2001)
In opdracht van het Hoogheemraadschap van
Delfland is door RAAP Archeologisch
Adviesbureau een aanvullende archeologische
inventarisatie (AAI) venicht ten behoeve van
de aanleg van een afvalwaterzuiveringsinstallatie in het noordoostelijke deel van de

Harnaschpolder. Projectleider was P.
Deunhouwer. Er werd onderzoek gedaan naar

de aanwezigheid van

archeologische
vindplaatsen en het bodemkundig landschap
van deze polder. Sporen van laatmiddeleeuwse
bewoning waren tijdens bureauonderzoek op de
geulsedimenten van een oude Gantelarm langs
de Noordhoomseweg aan de oostkant van het
plangebied aangetoond. Verder werd de
veronderstelling geuit dat er mogelijk in het

westelijker gelegen veengebied

oudere
bewoning aanwezig was. Ondanks deze hoge
archeologische verwachting leverde het
karterend booronderzoek geen archeologische
indicatoren op die aan deze periode zijn toe te

In het najaar werd door het

Archeologisch

Diensten Centrum (ADC) onder leiding van
P.F.B. Jongste en T.A. Goossens proefsleuven
gegraven op het voor onderzoek beschikbare
terrein. De directievoering berustte bij J.
Flamman.

Behalve vele sporen uit de Romeinse tijd,
werden er ook enkele kuilen en greppels uit de
Late Middeleeuwen en de Nieuwe tijd

aangetroifen

in de nabijheid van

de

Noordhoomseweg. Ze wlizen erop dat vlakbij

een middeleeuws woonerf heeft gelegen.
Vondsten uit de sporen wijzen uit dat de
bewoning vanaf de tweede helft van de
twaalfde eeuw plaats vond.
Greppels en sloten uit de Middeleeuwen en
Nieuwe Tijd liggen evenwijdig aan de huidige
verkaveling of staan hier haaks op. Dit duidt

erop dat de huidige verkaveling grotendeels
terug zal gaan tot de twaalfde eeuw.
Nederlands Hervormde kerk van

't

Woudt

(2001)
In de Nederlands Hervormde kerk van 't Woudt
werd lijdens het aanbrengen van een nieuwe
verwarming de stenen vloer in de kerk op
verschillende plaatsen opengebroken en werden
er sleuven gegraven om verwarmingsbuizen aan
te brengen. Tijdens deze werkzaamheden
konden archeologische waamemingen worden
verricht. Zo werd een 80 cm brede fundering
aangetroffen die op enkele centimeters parallel
aan de binnenzijde van de huidige oostmuur
liep. Onduidelijk is of deze muur heeft
doorgelopen tot de aanzet van de triomfboog en
of dit mogelijk de oorspronkelijke oostmuur is
van de huidige afsluiting.
De fundering dateert waarschijnlijk uit de 15e
eeuw. Ook naast de noordzijde van de
ingebouwde kerktoren kwam een 60 cm brede
muur tevoorschijn die doorliep tot tegen de
noordwesthoek van de toren.

schrijven.
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Gaagweg 12 (200r)
Tijdens de sloop en de herbouw van een boerderij aan de Gaagweg werd ook de oude kelder
van het woonhuis uitgebroken en vervangen
door een nieuwe kelder. Daarbij deed zich de
mogelijkheid voor archeologische waamemingen te verrichten.
De boerderij stond op een duidelijke waameembare huisterp, die ruim een meter boven de omgeving uitstak. De boerderijplaats maakt onderdeel uit van een lintpatroon met woonplaatsen
die vanaf de twaalfde eeuw bewoond waren. De
verwachting was dat ook onder deze boerderij
spoÍen van een middeleeuwse voorganger tevoorschUn konden komen. Dit bleek niet geheel
juist. In de negentiende eeuw is de boerderij
herbouwd, waarbij klaarblijkelijk een uitbreiding van het woonhuis aan de voorzijde heeft
plaatsgevonden. Daarbij heeft men toen nieuwe
grond tegen de bestaande terp aangestort. Daarop is het nieuwe woonhuis en de daaronder gelegen kelder gebouwd. De ondergrond van deze

uitbreiding bleek te bestaan uit een laag klei op
Hollandveen. De oudste scherven die werden
aangetroffen onder de aanvulling dateren uit de
dertiende eeuw. Klaarblijkelijk heeft de oorspronkelijke boerderij meer naar achteren gelegen, onder het niet afgegraven erf.

Inventarisaties zonder vindplaatsen (2001)
Schipluiden bouwplan Look-west I In het zuidoostelijke deel van de Hamaschpolder is vooruitlopend op de realisatie van het woningbouwplan Look West I een booronderzoek verricht.
De toplaag is er afgedekt met ongeveer 60 cm
opgevaren grond. De eronder gelegen Afzettingen van Duinkerke I zijn voor een deel met de
opgevaren gronden verspit. Toch is op somm!
ge plekken nog de woudlaag, de oorspronkelijke humeuze toplaag van de Duinkerke I afzettingen bewaard gebleven. In totaal werden er
100 boringen gezet. Geen van de boringen leverde concrete aanwijzingen voor archeologische sporen op.
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Sporen van de VOC in SchiPluiden
J.W. Moetman

Het landelíjke thema van Open Monumentendag 2002 was 'Koopmansgeest'
het 400-jarig
monumentán van 4e handel', met specíieke aandacht voor
Schipluiden telt geen
b)estaan van de Verenígde Oostindische Compagnie'
rijke kooplieden' de VOC en
ít"à"" ai" r)e herinneíing levend houtleneraan
in deze gemeente wel degelijk
de economische overvloed. Toch zijn
Eeuw'
sl)oren te vinden die verwíjzen naar de roemruchte Gouden

Oostindiëvaarder in gemeentewapen
Het meest opvallend is misschien wel het
wapen van het ambacht Schipluiden, dat een
zeventiende-eeuwse Oostindiëvaarder met volle
zeilen voorstelt. Na de Franse tijd (1815) heeft
de gemeente een wapen gekregen, waarop een
schip is te zien met gereefde zeilen. Waarom
het oorspronkelijk wapen is gewijzigd, weten
we niet. Ook is onbekend hoe Schipluiden aan
zo'n aansprekend wapen kwam. Vermoedelijk
heeft een heer van de Keenenburg, die tevens

ambachtsheer van Schipluiden was, hier de
hand in gehad. Een van de oudste afbeeldingen
van het eerste vr'apen bevindt zich in de
Nederlands hervormde kerk van Schipluiden,
namelijk op de koperen boog van het doophek
uit 1702. Daamaast is het wapen te zien op het
achttiende-eeuwse kerkzegel van de hervormde
gemeente. Tenslotte vinden we een aÍbeelding
van het oudste wapen op een van de consoles in
de kerk.

Het oLdste wapen van Schípluiden op de doopboog in de N H. kerk van Schipluiden.
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Een knechtje uit Oost-Indiê

dopen. In 1605 mocht hij dat wel, want in dat
jaar werd hij officieel benoemd tot predikant
van Lexmond. Op 7 december I 608 werd hij

predikant van de hervormde gemeente 't Woudt.
Ziln carière begon bU een van de
voorcompagnieên van de VOC. In 1598 vertrok
hij als ziekentrooster met het schip 'Amsterdam'
en nog zeven schepen naar Oost-Indië. Een deel
van de vloot moest onderweg vanwege gebrek
aan vers water uitwijken naar Mauritius. Dit
eiland ligt in de Indische Oceaan, tussen
Madagaskar en de Indische Archipel. Uit een
scheepsjoumaal blijkt dat Philip Pietersz.
tijdens het verblijf op Mauritius meer heeft
gedaan dan alleen maar zieken troosten. Op een
van de zondagen leidde hij op het eiland twee
kerkdiensten. Hierin doopte hij een inlander uit
Madagaskar en een tweetal schepelingen. Na
veertien dagen werden de ankers gelicht en
I.
voeren de schepen naar Bantam in Oost-Indië
Toen Philip Pietersz. enkele jaren later in
Nederland terugkeerde, kreeg hij een
reprimande van de Heruormde Kerk, omdat hij
als ziekentrooster niet bevoegd was mensen te

bevestigd als predikant van de kerk van 't Woudt.

Philip Pietersz. (van Hueren) kwam oorspronkelijk uit Delft. Van 1608-1616 was hij

ambtsperiode in deze hervotmde
gemeente is een bijzonder verhaal bewaard
gebleven. Op 5 oktober 1609 vroeg Philip
Pietersz. de Classis van Delft om "zijn
knechtken, zynde uyt Oost-Indiën medegebracht, 't welc out zynde waelf jaren, het
sacrament des doopsels aen hem te besteden".
Argumenten hiervoor waren, dat hij "een tyt in
de (l(oudtse) kercke den Catechismus opgeseyt
hadde; ooc betoonde hij merckelijke teeckenen

Uit zijn

van godsalícheyï"

.

De collega-predikanten stemden in met de doop

van de inlandse jongen, mede omdat ze
bemerkten dat Philin Pietersz. hem als een
vader beschermde2. Het was in de zeventiende
en achttiende eeuw niet ongebruikelijk, dat
voorname VOC-dienaren jonge inlandse slaven
als (toekomstige) huisbedienden meebrachten
naar Nederland.

"Afteeckeninge van 'tgeene sy op 't Eijlandt Mauritius ghesíen en ghevonden hebben" (1598).
Philip Pietersz, de (dominee) zíekentrooster, zit rechts bij de boom. Zie ook de dodo (links)!
AJbeelding
)L

uit:

"Het [ndisch Sion - De Gereformeerde kerk onder de VOC", 2002.

De zelfupolfering van ds. Hambroeck op Formosa' I661'
Schitderii ,oí J.t|'. Pieneman(l809- 1860) ' Rijksmuseum Amsterdam

In het kerkenraadregister van de Woudtse kerk
heeft dominee Philip Pietersz. slechts twee
bladzijden aantekeningen nagelaten De
gegevens hebben alleen betrekking op de eerste
ánàerhalfjaar in deze hervormde gemeente Ze

vermelden slechts de avondmaalsdiensten en de
benoeming van ouderlingen en diakenen Ook
het archief van de Classis Delft en Delfland
geeft weinig informatie over de predikant' Op

15 april 1613 kon hij vanwege ziekte de
vergadering van de classis niet bijwonen'

Veertien dagen later was hij vanwege "eelr
zeecker accident in 't hooft" niet ir.r staat te
preken. Op 7 aPr1l 1614 leidde hij de
vergadering van de classis op't Woudt' Ook
daarna trad hij nog regelmatig op binnen
classicaal verband3.
In 1616 wordt aangetekend dat Philips Pietersz'
op 16 maarl 161.6 "op het Ilroudt gerustelijck in
tlen heeren is ontslaePen"

-

.

Dominee Antonius Hambroeck' 1607 -1661
Op 4 april 1632 werd Antonius Hambroeck
bévestigd als predikant van Schipluiden' Enkele
maanden later huwde hij met Anna Vincentta
Ivroii uit Leiden. die hem tenminste vter

Hij was een nauwgezet en
van zijn gemeente. Over ztln

kindàren schonk5.

trouw dienaar

ambtsperiode in Schipluiden zljn weinig
bijzonderheden te vemelden. Toch is Antonlus
Hambroeck één van de beÍoemdste predikanten
van de zeventiende eeuw geworden. ln 1631
werd hij door de hervomrde gemeente
Schipluiden voor een aantal maanden
uitgeleend aan Maalten Harperlszoon Tromp'
Deze luitenant-admiraal van de vloot had om
een predikant verzocht, "opdat de maftozen en
solcloten, die anderzins ruw en ongebonden
zijn, ín Gocts heilige vreeze, hoe langer hoe
meer, zouden mogen worden ondet'wezen". De
vloot van Tromp beschermde de handelsschepen tegen de Duinkerker kapers.
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Hambroeck werd geplaatst op hot schip van de
opperbevelhebber.

Een kleine tien jaar later werd hij door de
predikanten van Rotterdam uitgenodigd om in
dienst te treden van de Verenigde Oostindische
Compagnie. Hiermee ging een lang gekoesterdc
wens van Hambroeck in verwulling. In het
voorjaar van 1647 vertrok hij met zijn gezin op
het schip "Nieuw Rotterdam" naar Batavia. Op
20 april i648 werd hij tot predikant benoemd
op Formosa (het tegenwoordige Ta:iwan). Hij
arbeidde hier met veel succes. Hij stichtte er

een school en gaf onder andere

een

bijbelvcrrrling in het formosaans uil. waarvoor
hij ook een letterschrift ontwielp.
In 1661 werd een groot deel van het eiland
ovenompeld door de Chinese roverhoofdman
Coxinga. Deze landde zo onverwachts, dat hij
veel compagniesdienaren in handen kreeg,
waaronder Flambroeck, zijn vrouw, een zoon en
een dochter. Een deel van de Nederlanders kon
zich terugtrekken binnen het fort Zeelandia.
Coxinga zond Hambroeck naar de Nederlandse
gouvemeuÍ Frederik Coyett met het verzoek de
vesting over te geven. Als hij niet binnen een
voorgeschreven tijd ter-ugkeerde in het kamp
van het Chinese leger zouden zljn echtgenote en

in

stukken gehakt worden. Deze
boodschap bracht de dappere Coyett in ernstige
kinderen

gewetensnood. Hambroeck was zijn boezemvriend, bovendien waÍen eÍ nog twee dochters

van de predikant in het fort.

smeekten

bezetting van Formosa6.

De moed van dominee Hambroeck werd in de
negentiende eeuw nog uitgebreid bezongen in
allerlei geschiedenisboeken. De schilder
Nicolaas Pieneman maakte een schilderij van de
zelfopoffering van deze predikant uit
Schipluiden. In een zijkapel van de St.
Laurenskerk in Rotterdam herinnefi een
beeldengroep aan dominee HambroeckT

Het gedenkteken van dominee A. Hambroeck
in de St. Laurenskerk te Rotterdam.
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Zij

Coyett het for1 Zeelandia aan Coxinga over te
dragen. Om zijn vriend te redden was de
gouvemeur hiertoe genegen, maar Hambroeck
moedigde hem juist aan de vesting te bltjven
verdedigen. De verdedigers en zijn dochters
smeekten de predikant in het fort te blijven.
Harnbrocck wilde echler niet zijn vrouw en
kinderen buiten de vesting in de steek laten. Na
een dramatisch afscheid keerde hij terug naar
het leger van de vijand, waar hij voor het oog
van zijn vrouw, zoon en dochter werd onthoofd.
De Chinezen doodden daama de andere
Nederlandse mannen en voerden de vtouwen
weg in slavemij. Zij werden verdeeld onder de
Chinese officieren. Begin 1662 capituleerde het
foft Zeelandia en eindigde de Nederlandse

VOC-schePen en -dienaren
De kamers van de VOC kozen zelf de namen
voor hun schepen. Soms waren het begrippen'

zoals Dankbaarheid, Bevalligheid of
Vriendschap. Vaak werden ook namen gebruikt
van plaatsen. Zo had de kamer van Rotterdam
schep"n ,raren met de namen Woud en Kethel'
De Delftse kamer bezat schepen met de namen
Sion, Hof van Delft, Maasland en Vlaardingen'
Onder de ca. 1 miljoen personen die gedurende

twee eeuwen

in

dienst van de VOC zijn

geweest, was slechts een gering aantal inwoners

uit Hof t un Delft of Schipluiden Het waren

hooguit enkele tientallen peÍsonen' Uit Delft
vertiokken in de periode 1700-i795 10'633
inwoners naar de Oost. Hun namen staan in de

scheepssoldijboeken van de VOC' Als ze
lidmaat van een hervormde gemeente waren,
worden ze ook vemeld in de lidmatenregisters'
In geval van uit- of inschrijving wordt achter de
naam van een lidmaat de reden genoemd van
het vertrek of de plaats van herkomst Twee
voorbeelden uit Schipluiden zijn: Pieter van der

Heijde, die in 1691 het dorp verliet voor een
reis naar "Oostindien" en Johannes Arentsz

Veerom, die hier tussen 1670 en 1680
aniveerde na een verbhj f in "Macassar in
Indien"

8

Het aantal personen dat vertrok, was altrld
sroter dan het aantal dat terugkeerde' In totaal
iwam slechts eenderde van alle compagniesdienaren terug in het vaderland.
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De huishouding van Jacob Frederik van Zevender en
Beatrix van Schagen in de jaren 1635-1642
J.W. Moerman

In het gemeentearchief van Delft bevinden zich
verschillende stukken die te maken hebben met
de nalatenschap van Jacob Frederik van

ender, heer van Keenenburg, St.
Maartensrecht, Schipluiden, Maasland,
Maassluis, Middelharnis en Sinderen'.
Vermoedelijk zijn deze archivalia hier in de
negentiende eeuw gedeponeerd door P.M.
Zev

in Schipluiden. Jacob
Frederik van Zevender werd op 2'7 februati
Beelaerts, rijksontvanger

1611 geboren als zoon van Otto van Zevender
en Besten van Brienen. Hij trouwde op 17 april
1634 in de hervormde kerk van Schipluiden met
jonkvrouwe Beatrix van Schagen. Zij was een
dochter van Albrecht van Schagen en Theodora
van Wassenaar van Duvenvoorde. Binnen vijf
jaar kreeg dit echtpaar vijf kinderen, waaronder
vier meisjes. Het oudste kind heette Beste
Elisabeth. Ze was zowel vemoemd naar haar
grootmoeder Besten van Brienen als naar haar

overgrootmoeder, Elisabeth van Egmond, een
dochter van Otto van Egmond (1522-1586).
Dochter Henrica. eveneens vemoemd naar een
kind van Otto van Egmond, stierf vermoedelijk
vroeg. Van drie andere kinderen staat het vast
dat ze in de hervormde kerk van Schipluiden
zijn gedoopt, namelijk Anna op 22 jl:ni 1636'
Otto Frederik op 23 augustus 1638 en Jacoba
Frederica op 9 november 1639. Brj gelegenheid
van de doop van de enige zoon schonken de
ouders de kerk een zilveren doopbekken,

waarin hun familiewapens

zijn

gegraveerd.

Dochter Jacoba Frederica werd na de dood van
haar vader geboren. Jacob Frederik van
Zevender was op 8 maart 1639 gestorven. Op
2l maart 1639 werd zijn lichaam bijgezet in de
grafkelder van het huis Keenenburg in de kerk
van Schipluiden. Daags na zijn dood is zijn
kantoor op het kasteel verzegeld. Beatrix van
Schagen liet zich bijstaan door haar moeder,

Theodora van

Wassenaar, weduwe van
Schagen, Diederik van Schagen, heer van
Goudriaan en Johan van Wassenaar, haar oom.
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De familie van de

overledene was

vertegenwoordigd door Hendrik van Zevender'
die geassisteerd werd door Jacob van
Wijngaerden, heer van Benthuysen, Diederik
van Lynden en Jaspar de Bloys van Treslong.
Het duurde enkele jaren voordat er volledig
beeld was van de omvang van zijn
nalatenschap. Beatrix van Schagen hertrouwde
op 16 september 1640 met Hendrik van Eck,
heer tot Medler en Heynoorden, Herselo, etc.,
met wie ze mogelijk reeds in 1642 naat
Wassenaar verhuisde. In dat jaar waren de
voogden van Otto Frederik van Zevender van
plan huis, hof, stal en visserijrechten van
Keenenburg te verhuren. Er is geen reden te
twijfelen, dat dit niet is gebeurd.
De inkomsten en schulden van Jacob Frederik
van Zevender en zijn echtgenote zijn in een
tweetal stukken beschreven. Eén overzicht is
opgesteld door Adriaen Cleijwegh. secretaris
van Maasland, afgesloten op 24 december
1644 het andere is van Willem Havius, een
administrateur uit Den Haag, afgesloten op 1 I
januari 1645. Beide lijsten vermelden een groot
aantal inkomsten en tientallen rekeningen die
inmiddels betaald waren. De posten beslaan de
periode 1635 tot 1642. Ze geven ons een kijkje
in het huishouden van Jacob Frederik van
Zevender en Beatrix van Schagen.

Hieronder vermelden

we een groot aantal

opgenomen zljn alle
betreffende interest,
uitgaven
inkomsten én de
obligaties en aflossingen. De betalingen die in
beide overzichten voorkomen, zijn gemarkeerd

rekeningen.

Niet

met een sterretje (*). De betekenis of
achtergrond van een aantal posten wordt
verklaard in de noten na het overzicht.

l.

G.A. Delft, Archief 598, losse aanwinsten, nr.
1236, stukken betreffende de nalatenschap van
Jacob Frederik van Zevender, heer van
Keenenburg in Schipluiden, 1'634-1'693

Het wapen van Jctcob Frederik van Zevender en Beatrix van Schagen
oo het ioopbekken van de Nederlands Hervormde kerk van Schipluiden'

De loden plaat clie op cte lijkkist van Jacob Frederik van Zevender heeft gezeten. De tekst luidt:

"HIER IN LEYT BEGRAVEN IONCKHEER IAC.. FREDERICK VANDER ZEVENDER,
HEER VAN KEN.,BURCH, MAESLANT, SCHIPLUYDE ENDE MAESSLUYS, HF,ER IN
MIDDELHARNES ENDE IN ZINDEREN, HOOGENHEEMRAET VAN DELFLANT.
GERUST DEN STEN MAERT 1639 ENDE iN DEN KELDER GESEDT DEN 21 MAERT A'O'
37

Rekening van Adriaen Cleijwegh (post

I t/m 49) en van Willem Havius (50 t/m
Gulden

Betaald aan
I

150

Wolter Hulfhout, wijncoper

in den Haegh,

over

seleverde wiinen

421

3. Griffier Gool over de leenregten van de graeffligheits
leenen oo ionkheer Otto Frederick van Zevender
4. Mr. Andries tot Schipluij over reise voor den huijse van
Keenenburg, 't leeren van de jonge juffertie, alsmede
van 't luijen over 't leste verstorven kindt van
Kenenbursh
5. Gerrit Andriese, slootmaecker op Maasluijs, over
gelevert slootwerck, spijckers ende anders in 't jagt van
de heer van Kenenbursh
6. Christiaen Groeneweegen tot Delft van geleverde wijnen
7.

9.

l1
4

149

23

6

759

8

Juffrouw Bos in't Wapen van Zeelant in 's Gravenhage
over verteerde costen bij mijn heer Eck in der kinderen
200

saecke
8.

Stuivers

Neeltie Leendertsdr., de minne van Jacob Frederik van
Zevender

2.

126)

bij hem in 't jagt van zaliger

Jacob Kagenaar
Kenenbursh verdient

heer van

Trijntge Aelbregts, weduwe van Jan

6

9

65

l7

Jansz.

stadtsmetselaer, ter sake verdient metselwerck

i0. Comelis Jansz. van der Hagt, gemeenlant smit en
slootmaecker op Maesluijs van 't geweer schoon te
11.

29

maecken
Oth Pieterse, smit tot Schipluij, van geleverl ijserwerck

12. Jacob Janse van de Wijn, timmerman, van gelevert hout
en arbeitsloon
i3. Joost van Loodesteijn tot Delft over gelevert en gehuijrt
tinwerck op Kenenburgh
14.

J

10

--t

OJ

Apotheecker

131

Bijlant tot Delft van

medicamenten
16. Sijtge Joris op Maasluijs van geleverde waren

geleverde

in't jagt

17. Philips den Backer op Maasluijs over gelevert broot in

59

10

25

14

6

I

l9

19

9

12

10

10

't

lagt
18.

1t

Anthonij de Man, apothecaris tot Delft, van geleverde
medicamenten

15.

t4l

Michiel Jacobse, metselaer, bij hem in 't jagt verdient

Comelis Gerritse Voet over gelevert touwwerck in't
iaet
20. Jan Lourisse d'Jonge, gemeenlant timmerman over 't
gene bij hem tot dienst van 't jagt gemaeckt
21. Jannetie Pieters, weduwe van Arijen Willemse Koijman,
voor gelevert houtwerck in 't jagt
19.

38

26

Betaald aan
22.

in'tjagt

zJ. Mr. Adam, chirurgijn, van geleverde medicamenten en
visitatien aen de kinderen van Kenenburgh
24. Doctor van der A van 't gene bij hem als doctor bij 't
leven van den zaliger heere van Kenenburgh is verdient
25. Vranck Leendertse van Wyck, timmerman, van gelevert
houtwerck op den huijse van Kenenburgh en verdient
arbeitsloon
26. Cornelis Hermense, metselaer, over verdient
metselwerck en geleverde waren aen den huijse van
Kenenbursh
21. Rochus Gerritse van verdient arbeitsloon

29.

overgeleverde
declaratie
Jan Huijgense tot Schipluijde over een jaer custing van
de woninge bij d'heer van Kenenburgh zaliger

32.

Jan Mighielse, steenhouder in den Haege, over geleverde
geslepe steenen op KenenbuÍgh

33.

Pieter van Duijvesteijn over de verpondinge van huijs te
Kenenburgh alsmede van de thienden ende erfpacht voor
1640
Cornelis Janse, schoenmaker. van geleveft leerwerck

35.
JO.

Cornelis van Vliet, notaris ende procureur tot Delft, van
verdient salaris

10

86

200

1000

128

8

2
138

12

100

434

10

10

73

14

65

3

'79

75

Joffr. Wijngaerden bij haer Ed. verschooten voor de
kinderen als voort maken van jonkheer Otto SUn

tabberken. met de kooo van een doosken en anders
37. Mr. Andries soo van 't maejen en de slooten van de
boomgaert ende cingel, 't snoeijen van de wijngaerden
ende anders
38. Gabriel Dircxe van der Houff over 13 sack en een
agtendeel hennipsaet op de koij van den huijse van
Kenenburgh en over geleverde oude vuiicken
39. Pieter van Duijvesteijn, secretaris van St. Maeftensregt,
over den 20e penningen die de erffgenamen van de
weled. heer van Kenenburgh over de erffenisse van den
zaliger heere Otto van Zevender schuldigh waren
40. Mr. Gerrit van Crimpen, chirurgijn tot Delft, over 't
gene bij hem aan de kinderen op Kenenburgh is verdient
41.

10

Mr. Andries de Kock volgens sijn

30. Arent Jorissen Pijnacker over gelevert vleijs op den
huijse van Kenenburgh bij 't leven van den selven heer
31. Huijgh Janse buijten Delft ter saecke ht tot Amsterdam
en tot UUtregt om mijn Ed. heer Heeckeren is geweest

)+.

Stuivers

Pieter Cornelisz., blockmaker, van geleverde haecken,
boomen ende anders

28.

Gulden

9

t4

6

99

3

1090
15

Mr. Adam van Crimpen, chirurgijn in Maeslant,

van
verdient meesterloon en geleverde medicamenten aen de
heer van Kenenbursh verdient

19

18

39

Betaald aan
Adriaen Pieterse van Wassenaer van selevert iserwerck
opte woninge in Maeslant
43. Mr. Andries, schoolmeester tot Schipluij, van verdient

Gulden

Stuivers

42.

arbeitsloon
44.

45.

46.

47.
48.

nacht verzorging van jonkheer Otto van Zevender, die
seer swack, teer ende sober van lighaeme is geweest van
junij 1640 tot meij 1642, door des rendants huiisvrouw
De rendant voor menigvuldige zorgen ende schuijtvragt,
mitsgaders verteeringe gedragen in de saecken ende
affairen van den huijse van Kenenburgh omtrent de tijt
van drie iaeren
Mees Claase Claverdijck ter saecke van verteerde costen
bij verscheijde personen op 't affsterven ende uijtvaert
van de heer van Kenenburgh 't sijnen huiise verteert
Aeltgen in't Gulde Hooft over gelevert lijwaet ten
behoeve van jonkheer Hendrick van Zevender gelevert
Abraham den tuijnman over leverantsij van boomen en
arbeitsloon

51.

Jacob van 's Gravensande binnen Delft over leverantie
van taeffelbancket

52.

Anthonij de Man, apothecarius binnen Delft, van
november 1631 tot 30 maert 1639
Christiaen van Groenewegen, wijncooper binnen Delft,
van leverantie van wijnen van l7 meij 1635 tot 19 maert
\639
Wouter Hulfhout, wijnkooper in den Hage, over
leverantie van wijnen van 1636-1639
Idem over Rijnschen wijn op de begraeffenisse van
zaliger den heere van Kenenburgh
Genit Jansz. van der Vloet, sijdenlaeckencooper in 't
Duijfgen in den Hage, van 28 februarij tot 22 september
r639
Samuel Berckel, sijdenlaeckenkooper binnen Delft, over
leverantie van laeckenen van 28 april 1637 tot 19 maert
r639
Johan Smits, zijdenlaeckenkooper in den Hage, van 28
julij 1636 tot 4 maert i639
Catelijntgen Daniels, lijwatierster binnen Delft, over
leverantie van lijwaet en spelde van 8 junU 1636 tot
october 1638

54.
55.
56.

57.

58.

59.

40

5

7

2

De rendant (Pieter van Duijvesteijn) voor de dag en

49. De rendant voor menighluldige vacatie, moeite ende
dienste soo in 't verveijlen, vercopen ende opdragen van
vercogte perceelen van goederen, diverse sollicitatien,
etc. geduijrende de tijr van drie.jaeren
50. Joris Ariensz. Pijnacker, vleijshouwer binnen Delft, over
leverantie van vleesch

53.

9

500

600

227

2

JUJ

3

100

200
434

10

28

12

99

I4

498

8

144

T4

2102

13

533

10

225

118

12

GuIden

Betaald aan
60.
61.

Sijtgen Joris op Maessluijs over geleverde waren in het
iaof
ClemenÍ Dirckse, zeijlmaecker binnen Leijden, over
reparatie van het bezaelzeij I aen'tjagt in september
163 8

Philips den Backer op Sluijs over leverantie van broot in
't j agt
63. Michiel Jacobse, metselaer, over verdient loon en
metserien in 't jagt
64. Cornelis Gerritse Voet, lijndrajer, over leverantie van
touwwerck in 't jagt
65. Jan Lourense, timmerman, over timmerage aen 't jagt

Stuivers

25

14

a

lb

o

I

19

19

9

t2

10

10

62.

66.

Jannitgen Pieters over geleved houtwerck in

67.

Pieter Cornelisz., clockmaecker

'tjagt

Gerrit Andriese, slotmaecker op Sluijs, van leverantie
ende reparatie in 163 8
69. Jacob Cagenaer over verdient loon aen 't jagt

zo
10

68.

70. Franck Leendertse van Wijck, timmerman binnen
Schipluijde, over timmeragie ende leverantie van
houtwerck ten behoeve van den huyse van Kenenburgh
totten iaere 1640
11. Mr. Herman, houffsmit binnen Delft, over beslaan ende
stallinge van paarden zedert 16 meij 1638
12. Lenert van den Boom, swaertveger in den Hage, over
leverantie van deegenssporen van 10 oktober 1636 tot 22
ausustus 1638
73. Nogh over leverantsie in den rouw ende uijtvaert van
den welgedachte heer van Kenenburgh in marlio 1639
74. Maerten Gerrits, in 't Bonte Paert in den Haege, over
stallingen ende voeragie van paerden, als oock
maeltiiden van de knecht tot 14 maart 1638
75. Mr. Adam van Crimpen, chirurgijn over cueren ende
visiten gedaen te hebben ten behoeve van de kinderen
van Kenenburgh van 7 maert 1641 tot 7 meij 1642
/o. Hans Middagh, wijncooper in den Hage
77.

Maritgen Lauris buijten Delft over bier geslagen

18. Jacob Jans van Wijn, timmerman, van timmeragie aen
de wooninge van Pedun Jansz. in Maeslant
79. Joost van Lodensteijn, tinnegieter binnen Delft, over
huijr van tinwerck in het leven van de heer van
Kenenbursh
80. Oth Pieter van der Meij, smith tot Schipluijde, voor
gelevert ijzerwerck ende spijckers van meij 1638tot
ausustus i 640

z.)

5

6

9

1779
10

96

o/

169

8

34

18

28
21

18

JJ

10

63

tÁ1

1l

4l

Betaald aan
81.

82. Cornelis Hermens, metselaer, over metserijen ende
materialen voor 26 februarii 1641
83. Abraham Beuse, thuijnman, voor geleverde oostboomen,
palmen en andere plantsoenen mitsgaders arbeijtsloon

85.

86.

81.

88.
89.

Hendrick Anthonisz., saelmaecker in den Hage, over
leverantie ende verstellen van paerd en wagen tuijch
Comelis Jans van der Hacht op Maessluijs over 't
schoonmaecken van de geweren op den Huijse van
Kenenbursh
De weduwe van wijlen Jacob Gilbaert, in sijn leven
fourier van sijn hoocheijt, over verteeringen in 't leger
van Breda in 163 7
Trijntgen AlbeÍs, weduwe van Jan Jansz.,
stadtsmetselaer binnen Delft, over reste van arbeUtsloon
anno 1635 aen den huiis van Kenenburgh verdient
Den advocaet Brandijn over eenjaer landthuijr van vier
mergen landts aen de wooninge van Maeslant in 1638
Rochus Gerritsz. over verdient arbeiitsloon aen den
heere van Keenenbursh

90. Jan Michiels, steenhouwer in den Hage, betaelt voor
marmer ende gesleepen tegeltens, op den huijse van
Kenenburgh qelevert in meii 1640
91. Gerritgen Pieters ende Jannettie Gerrits dochteren over 't
gene bij hen als uijtdraeghters is verdient in't leven van
den heere van Kenenbursh
92. Bafiel Cassen in den Hage over vsrdient salaris uit
visiteeren ende meten van 't huijs van de heere van
Veruwer 't welck den heere Kenenburgh meende te
coopen
93. Joris Dirckse, leijdecker, over verdient loon aen den
huijse van Kenenburgh anno \640 en 1641,

94. Comelis Jacobs over verdient loon in de hooven ende
boomgaerden van Keenenburgh anno 1638 en 1639
95. Adriaen Jochums Versteegh, brouwer in de Ruijt binnen
Geertruijdenberch, over leverantie van bier aen den
heere van Kenenbursh
96. Aeltgen Comelisdr., weduwe wijlen Dirck Snoeck
metselaer, 163 8
9'7. Jan Wagevelt, gewesenen camerlingh, over verschooten
oenningen
98.
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Claes Claesz., gewesene coster ende tuijnman, over

1640
99. Maria van der Bije, pareerselmaackster, over leverantie
aan mevrouw in 1638 en 1639
100.

Stuivers

Doctor Van der Aa binnen Delft over visiten ende
medicamenten gedaen en geleveÍ 't sederl 1635 tot april
1641

84.

Gulden

Gerrit Pieters, wielmaecker, over reparatie aen wagenen

150

48
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Betaald aan
101.

Gulden

Stuivers

Doctor Henricus Florentius binnen Leijden ter saecke
van visiten gedaen zedert 9 augustus 1636 tot 18 julij
14

163 8

102. Artus Hovinga, apothecaris, over leveÍantie van
medicinen in julij 163 8

o

6

290

t

i03. Jan van der Lisse, boeckhouder van het
Verschvaerderken, daer op stierman was Wouter

Minnicus
104.

Burgemeester Van der Meer binnen Leijden over 't huijs
op 't lant in Schipluijde 1638

l0s. Mr. Hubreght van Althena, mr. cleermaecker, van
maecken ende fatsoeneren van cleederen

't

106.

Dr. Johan Werckhorst binnen Leijden over reste van
visitien ende seleverde medicamenten anno 1838

107.

Everhardt de Harloge, tinnegieter in den Hage, over
reste van gelevert tinwerck in april en december 1636

108.

Pieter Dircks, houffsmith in den Hage, over ijserwerck
tot paerdt en wagen behouffvan 20 september tot 18
meii 1640
Willem de Milde, loodtgieter in den Hage, van het loot
ende fontijnwerck in dejare 1635 en 1636 op de huijse
Kenenburgh gelevert
Mees Jansz. Claverdijck tot Schipluijde over verteerde
kosten op den uijtvaert ende begraeffenisse van den
heere van Kenenburgh bij de regenten van de dorpen
ende anders siine huiise gedaen
Maritgen Lauris, herbergieÍ Buijtenwatersloot

109.

110.

111

1

Adriaen Dirxz. voor 't brengen van coneijnen ten dienste
van den heere van Kenenburgh ten tUde sijn Edelheijt
hoose heemraet van Delftlant was
113. Adriaen Pietersz. Wassenaer, smit, over ijsserwerck
gelevert anno 1640 tot behouff van de wooninge in
Maeslant
114. Isbrant van Warmont over reparatie van glasen op den
huijse van Kenenburgh anno 1640
115. Mr. Andries, schoolmeester tot Schiplude, over verdient
loon met reijsen, luijden over het lest affgestorven kint
ende leeren van jonge joffrouwen bij quitantie van 1
december 1640
116. Christiaen van Groenewegen, wijncoper binnen Delft,
over leverantie van 2 april 1639 tot 4 september 1640
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119.
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18
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7

Isbrandus Bijlandt, apothecaris tot Delft, over
medicamenten van 10 november tot 6 iuni 1640

59

10

Idem van medicamenten van Ipoeras op de bruijloft van
mevÍouw tot 22 iluni 1642

27

4

Mr. Adam, chirurgijn, over medicamenten en visitatien
ten behouve van de kinderen zedert den 19 oktober 1639
toÍ aoril 1644

86
43

Betaald aan

GuIden

120. Arent Jansz. Pijnacker, vleijshouwer tot Delft, over
leverantie van vleesch sedert den 17 april totten lesten
meii 1639
121. Maerten Gerritse van Winden, in 't Witte Paerl in den
Hage, over stallinge, voeragie van paerden, als oock
maeltijden van dienaers van 9 maefi 1639 tot 15
seotember 1640
r22. Claes Claesz., gewesene coetsier ende thuijnman, 's
iaers
lzJ. Mr. Harman, houffsmit binnen Delft, op beslaen ende
stallinge van paerden van meij 1640 tot april 1641

Stuivers

140

8

148

2

1s0
3

-ll

124. Herman Janse Houwers binnen Delft op leverantie van
suijcker ende wijnasijn in september 1639

45

125. Anthonij de Man, apothecaris tot Delft, van leverantie
van medicamenten van april 1639 totjulij 1640

-ll

6

1i

8

126.

Jan Ackersdijck op Sluijs over leverantie van visch in
den jare 1641
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Keenenburg, naar Roghman (sítuatíe 1646). Prentenatlas G. van Giesen,l729.
G emeente I ij ke Arc hieídíens t's - Gravenhage.
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rekeningen)
Noten (dc nummers conesponderen met die van de

l.JacobFrederikvanZevenderwas28jaartoenhijstierf.Zijnmoederhadinhaartestament
krijgen' In voorname lamilies was het
geregeld, dat de mtn uu'-' huu' 'oon i50 gulden zou
werd ingeschakeld voor de borstvoeding'
E"trl.:,it"iijt dat een andere vrouw
3.NadedoodvanJacobFrederikvanZevenderveruielendeleenrechtenaanottoFrederikvan
de leenzaken waar' Tot 1659
Zevender. Omdat

zln

zoon minderjarig was' namen de voogden

stonclottoFrederikondervoogdijvanheerDirckMeerman,ridder,raadenoud-burgemeester
van Delft, alsmede hoogheemraad van Delfland
bezitters.' In: ons
J.H. Brakke, 'Het verdwerren huis Kenenburg en sommige zijner
Voorgeslacht, jrg. 1965, nr. 129 (anuari \965)' 12-32'

4.Mr.AndrieswasschoolmeesterenkostervandekerkvanSchipluiden.Hijvenichtteook
jonge
kregen van

kinderen
De
allerlei werkzaamheden voor de bewoners van de Keenenburg.
hemparticulierlesaanhuis.HetgestorvenkindmoetdochterHenricazijngeweest.Haarnaam
komen we later nlet meeÍ tegen'
jacht voor zijn dienstreizen in de regio'
5. Jacob Frederik van Zevender had een sierlijk overdekt
de Keenenburg bezat
Als ambachtsheer bezocht hij regelmatig Maasland en Maassluis' Naast
Haag'
de familie ook een woning in Maasland en een in Den
uit Delft als uit Schipluiden
11. Voor het onderhoud van het kasteel werden zowel ambachtslieden
rngezet.

en doktersbezoek te maken'
23. Opmerkelijk veel posten hebben met de leverantie van medicijnen
zijn kinderen' Ze
alleen kosten voor Jacob Frederik van Zevender, maar ook voor
Het betreft niet

kegenonderanderepokkenenmazelen.DechirurgijnskwamenuitDelft,MaaslandenLeiden.

29. 'Custing'is

de rente op onroerend goed'

Zalfpotjes van tle apotheker, gevonden in de westelijke gracht
en de hoofdbeeryttt van de Keenenburg'
Foto L A' ten Horn'
45

13. Pieter van Duijvesteijn woonde op de nederhof (de voorburcht) van het kasteel Keenenburg. In
de periode 1627-1656 trad hij op als schout van Schipluiden en St. Maartensrecht. Daamaast

hij als

rentmeester (officier)

de persoonlijke goederen van

verschillende
ambachtsheren en -vrouwen van de Keenenburg. Hieronder vielen drie boerderijen.in de naaste
omgeving van het kasteel met in totaal 75 morgen land.

behierde

36. 'Tabberken'is in de regel een tot op de voeten neerhangend bovenkleed met wijde mouwen. Het
ging hier om een kleine maat, omdat Otto Frederik van Zevender nog erg jong was'
37. Met 'wijngaerden' worden druivenbomen bedoeld, die
zonrijk deel van de tuin waren te vinden.
38.

in die tijd gewoonlijk in een beschut

en

De eendenkooi in de Zouteveense Polder met naaste omgeving, in totaal 7 morgen en 179
roeden land, was ook een bezitting van Jacob Frederik van Zevender. Deze kooi viel in de
zeventiende eeuw onder het ambacht Dorp. Gabriël Dircx van der Houff, die op een grote
boerderij in de Duifpolder woonde, pachtte deze eendenkooi. zljn gtafzerk vinden we op het
koor van de hervormde kerk van Schipluiden, naast die van ridder otto van Egmond. De plaats
en gÍootte van deze zerk duiden op zijn status. Hij stierf op 17 juní 1649-

39. Otto van Zevender, heer van Sinderen, was de jongere broer van Jacob Frederik van Zevender'
Hij stierf ongehuwd op 11 augustus 1638. Zijn lichaam werd bijgezet in de grafkelder van het
huis Keenenburg in de hervormde kerk van Schipluiden. Er is een tekening bewaard gebleven
van de stoet van zljn begrafenis. zie: J.w. Moerman, 'De lijkstoet van otto van Zevender
(1638)'. In: Jaarverslag Historische Vereniging Oud-Schipluiden 1995-1996' 25-27.
Na zijn dood kwam het erfdeel Sinderen aan zijn broer Jacob Frederik van Zevender.
44. De indruk bestaat dat Otto Frederik van Zevender gedurende twee jaar in het gezin verbleef van

Pieter van Duijvesteijn en zijn echtgenote Desalyra (Elsje) de ZwatÍ. De vrouw van de
rentmeester verzorgde de ziekelijke jongen al die tijd liefdevol. De betaling van 500 gulden kan
fors worden genoemd. De relatie tussen de familie Van Zevender en Van Duijvesteijn was dus
niet alleen zakelijk. Dit blijkt ook uit de naamgeving van twee kinderen van de rentmeester,
namelijk Otto en Beste Beatrix. Otto van Duijvesteijn werd op 17 mei 173'7 gedoopt in de
hervormde kerk van Schipluiden. Otto van Zevendet, de broer van Jacob Frederik van
Zevender, was een van de twee getuigen. Zïjn neef Otto Frederik van Zevender legde op 21
december 1656 in zijn testament vast, dat een legaat van 500 gulden werd gereserveerd voor
Desalyna de swar1, huisvrouw van Pieter van Duijvesteijn, of bij haar vooroverlijden ten
behoeve van haar kinderen.

K.J. Slijkerman, 'De oudste generaties van Zuid-Hollandse geslachten Duivestein. II. De
gereformeerde familie (Van) Duijvesteijn uit Schipluiden.' In: Ons Voorgeslacht, jrg. 1982, l3-I9.

46. Het betreft hieÍ de dood en de begrafenis van Jacob Frederik van Zevender in maart 1639. De
kosten werden gemaakt in de herberg'Het Witte Paard'. Uit een notariële akte van 15 oktober
1641 blijkt dat dit pand "op de hoeck (de westzijde) van de Bogaertslaen" stond en van Mees
Jansz. Claverdijck was geweest. ARA, Notarieel archief nr. 5490, Maassluis (vriendelijke
mededeling van mevr. L.M. Varekamp).
De herbergen Het Witte Paard en de Vergulde Valck worden reeds genoemd in de rekening van
ontvangsten en uitgaven ten behoeve van de verbrande kerk etc. in Schipluiden, 1616-1619
Archief Kerkvoogdij hervormde gemeente Schipluiden, inv. nr. 102. G.A. Delft.
47

.'Lijwaet' is lijnwaad, linnengoed. Hier duikt ineens de derde zoon van Otto van Zevender en
Besten van Brienen op. We ontmoeten hem ook als getuige bij de doop van Jacoba Frederica op
9 november 1639. In latere stukken wordt ht de derde zoon van Kenenburg genoemd. Hij stierf
voor 3 augustus 1645, omdat de administrateur Willem Havius toen Pieter van Duijvestetjn
aanmaande om de afrekening betreffende verschillende zaken en goederen van wijlen Hendrik
van Zevender in te zenden, Brakke, 20.

46

bestuurders van de ambachten in een vaste rangorde mee in de
rouwstoet. Het dragen van speciale rouwkleding was voorgeschreven. op 20 maart 1641
verklaarde Albert Hendricksz., kleermaker te Delft, dat hij zes jaar geleden voor Pieter van
Duijvesteijn een kleed en een mantel had gemaakt om te dienen in de rouwstoet van wijlen
Besten van Brienen. Zij stierf op 30 augustus 1634' Btakke,22'

1'3. Gewoonlijk liepen alle

83.

,Oostboomen' en 'palmen' zijn vrijwel zeker door de VOC uit Azië ingevoerd. In kringen rond
het stadhouderlijke hofwas in de zeventiende eeuw veel vraag naar sierplanten uit de Oost.

98. In 1641 wordt de boomgaard van de Keenenburg voor 800 gulden velpacht aan Cors Doense99. Met 'pareersel' wordt kostbare kledij met versiersels bedoeld'
112. Jacob Frederik van Zevender werd op 20 maart 1636 tot hoogheemraad van Delfland gekozen.
Zijn beëdiging volgde op 16 april van datjaar.
113. Deze woning met ruim 25 morgen en 3 hond land lag in de Dijkpolder, niet ver van de
Westgaag. Jaiob Frederik van Zevender kocht dit bezit in 1631. Oorspronkelijk stond hier het
adellijke ttuis de Hoeve. De heer van Zevender vemieuwde "de hofstad van der Houve" op
13 april 1641 werd het land, "de timmeragie ende plantagie daarin begrepen" voor 19.187
gulden en 10 stuivers verkocht aan Pieter Willemsz. Voorstat.
De woning in Den Haag, die achter de Kloosterkerk stond, werd op 12 februari 1643 voor
6.300 guldin verkocht aán Sr. Lourens van Veen. Met deze bedragen kon een belangrijk deel
van de schulden worden afgelost.
118. 'lpoeras'is Hippocrates, de beroemde Griekse arts.

Á'7

Een negentiende-eeuwse boedelbeschrijving
L.M. Varekamp
Op een gedeelte van de plaats waar nu het pand
Dorpsstraat l1 staat, stond aan het begin van de
achttiende ceuw een bor-rwvallige boerderij Hij
werd afgebroken en er werd een nteuwe
boerderij gebouwd. De boerderij werd in 175 1
verkocht a:rn Frederik Bontje die het ten oosten
gelegen pand al in zrjn bezit had. Ht1 was
rneester smid en maakte van de panden een
smederij. Als hij deze later verkoopt wordt het
westelijke pand niet geheel verkocht, maar tot
aan de muur die in dit pand is opgetrokken.
Bekijkt men nr: dit pand dan lijkt l-ret alsof het
stuk na die muur is afgcbrokcn.

In

1787 verkoopt Frederik Bontje de beide

panden aan Aalbefi van Hoek, eveneens
meester smid. Hrj is bijna veertig jaar smid in
Schipluiden geweest wanneer

hij 30 september

182ó de smederij verkoopt aan zijn zoon
Jacobus, die zich ook meester smid mag
noemen.
Jacobus trouwcle op 17 februari 1825 met de tn
Sint Maaftensregt geboren Antje de Koning. Zij
krijgen twee dochters, Henderina en Grietle.
Jacobus is na een ziekte op 20 febmari 1837

overleden. Hij had samen met zijn vrouw op 29
september 1S3 1 bij notaris Willem van der
Velden te Delft een testament laten opmaken.
In dat testament had hij haar tot zijn erÍgename
aangesteld, zowel in eigendom als vruchtgebruik.
Er moet nu een boedelbeschrijving komen. Dit
gebeurl op l0 juli 1837 onder leiding van
notaris Comelis Kouwenhoven, residerende te
Monster in huis "wijk A nummer I I te
Schipluiden Kanton Naaldwijk ten verzoeke en
ter presentie van Antje de Koning sntederij'
bettríjf uitoefende wonende te dier plaatse,
weduwe van Jacob van Hoek, in leven Meester
smíd gewoond hebbende ler plaats voormeld en
aldaar de twintigsten .februari dezes jaars

overleden."
Antje is voogdes over haar beide minderjarige
kinderen en als voogd is in de familieraad van
12 april 1837: "onder voorzitting van den Heer
Vreclerechter van het Kanton Naaldwijk
aangesteld Charlemagne Christophe Edouard
Machen, Landmeter der Eerste klasse bij het
kadaster, te Schipluiden ".

Dorpsstraat 11, ca. 1980.
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Er worden verschillende taxateurs aangesteld
en beëdigd door de Vrederechter' Voor de

meubelen, inboedel, goud en zilverwerk is het
Johannes Dolmaker van Witzenburg, bode bij
het gemeentebestuur te Schipluiden, en voor de
gereedschappen van de smederij als van het
voorhanden zijnde bewerkt en onbewerkt ijzer
Gerrit Scheer mr. smid te De Lier.

Door notaris Kouwenhoven zrln

Bruin

Lugtigheid, meester kleermaker, en Johannes

de Bruijn, meester kuiper, beide wonend

te

Schipluiden, als getuigen aangesteld. Wanneer
iedereen heeft getekend gaat men over tot het
inventariseren van de Meubilaire goederen,
Kl ederen, Inbo ede I enzoovoorts :
Voor elke ruimte wordt beschreven wat er
aanwezig is en tevens wat de waarde hiervan
is. Deze inventarisatie wordt hier letterlijk
beschreven en komt dan oveteen met de tekst
van de boedelbeschrijving.

In de schuur ofbergplaats:
1,50

Een Spekbak en meer, gewaardeerd oP
OP de oPkamer:

Drie einden mat en vijf vloermatten op
Zeven diverse stoelen oP
Een Schuiftafel, op
Een ijken houten tafel, oP
Negen schilderijen en een spiegeltje met vergulden lijst op
Een hangende klok. oP
Een hoekkasje, op
DaaroP:
pulletjes, op
eenige
en
Drie engelse kommen, een kannetje

Daarin:
glaasjes,
divers op
achtien
en
porceleine
Schotels
Twaalf
Twee presenten blikjes op
Voorts:
gekleurde
koppen en bakken op,
en
twaalf
ZwaÍt
theeservies
een
Een theeblad,
op
Twee tabakskisjes en een vuurkomfoord,
Een witmakers kabinet, op
Daarop:
Vijf kommen op
Daarin
Eerste Plank:
Twee kussensloopen, twee paar vrouwenkousen en twee paar ondermutsen, op
Zes servetten en een Kinderhoedje, op
Twee vrouwenmutsen en een dito ondetmuts, op
Een Schorte kleed en een gekleurde doek, op
Een witte neteldoekse rok, op
Drie kasdoekjes' oP
rweede Plank:
Elf vrouwenrokken, divers, en een blad van een Schoudermantel,
Acht diverse vrouwe jakken, oP
Drie diverse Schofien kleeden' op
Derde plank:
Goederen van de kinderen
vierde plank:

3,50
1

3,50
3,50
10,

1,50

i,1,50
1,

3,50
1,50

1,1,-

1,-

3,,
3,1,50
1,

-,50
aa

l1
2,50

Een Schoudermantel en een paar ronden manden, op
Een wollen deken, op

2

Drie vrouwen broeken, op

2,50

1,
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Eenige lappen en rommeling,

In de binnenladen:

op

f

1,-

"
,,

4'50

In de Eerste onderlade:
Goederen van den knecht

Tweede onderlade:
Goederen van de kinderen.

Derde onderlade:

Vier wollen onderkleden en een lange borstrok,

op

Voor de bedstede:

op

Een paar katoene bedgordijnen en rabat,

Daarin:

op

Een bed, peuluw en twee kussens,
Twee bedlakens, twee kussenslopen en een katoenen deken,
Een Tinnen waterpot,

op

1,50

" I2',' 6',' -'75

op

Voorts:
Zeven diverse glasgordijnen, op
Een verlakt blaadje met zes glaasjes en vijfplated lepeltje,

,,
,,

op

In het kantoortj e:
Een rol matten, een raamhor, een koperen beddenpan en eenige ledige flesschen,

Op de Zolder boven de Smidswinkel:
Een oud bed, peuluw, een kussen, een deken en twee kleine bedlakens,

op

op ,'

1'1,50

2,50

,,

9,-

,,

3,-

In het slaapkamertje:
Twee matjes, een Stoel en een lessenaar,

op

Voor de Bedstede:

Twee katoene bedgordijnen en rabat,

,, l.-

op

DaaÍin:
Een bed, peuluw en twee kussens, twee bedlakens, twee kussensloopen, een
wollen en een katoenen deken,

op

,,

20.

,,

2,

..

-,50

In de Gang:
Een

Tinkast,
Daarop:

Vijipullen

en twee kommen.

op
Daarin:
Bovenste gedeelte:

Elf diverse aardenwerksche Schotels, op
Een Tinnen Bier- en een koperen koffrjkan, op
Een Tinnen beker, Een tinnen komfoord en een dito Bierkan,
Een Tinnen koffiekan en twee dito kandelaars, op
Een tinnen bierkannetje, eenige lepels en meer,

op

Drie koperen ketels, op
Een koperen koffijkan, twee koperen schalenen meer,

op

op

,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,

1,50
1,25

-,75
1,50

1,6,3,-

Onderste gedeelte:

Twee vrouwenhemden en een bedlaken,
Een tafellakentjeen meer, op
Een Zwarte vrouwe rok, op

50

op

,,
,,
,,

3,50
1,,1,50

In het achterhuis:

Vijf vloermatten

en eindje mat, oP

fan
)
I 50
I sn

Negen diverse Stoelen, oP
Een theestoof en een ketel, oP
Een Theestoof met een koperen ketel, op
Zes Schilderijen, een Spiegeltje met een vergulden- en een dito met een Zwarte
lijst en twee blaadjes oP
Een oude ladetafel, oP
Daarrn:
Goederen van de

j-

kinderen
VooÍts:
I

Een Tafel, op
Een gekleurd theeservies en Twaalf koppen en Schotels, op
Een Regtbank, op
DaaroP:
Een Theeblad met eenig Engelsch aardenwerk, op
oJuurrn,
Een koffijmolen , een tinnen trekpot en

,

so

150

)

-.".,

, 50
tI 50

Een Theebusje en twee koperen ketels, op

Eenige Engelsche borden, een houten broodbak en een tafellaken, op
Vijf stoven en een stofvarken, oP
Twee gordijnenen Twee horretjes, op
Eenige vrouwe klederen, oP
Op het kleine opkamertje:
Voor de bedstede:

50

-

Een paar bedgordijnen en rabat, oP

Daarin:
'7

Een bed en beddenzak, oP

In de Loots:
ijzeren pot en meer, oP
schotelrak met twee Schotels, vijfborden en drie tinnen schoteltjes, op
stijfselkom en meer, oP
rooster, een tang, een vleeschvork en een koperen vuilnisblik, op
Tinne lepels, op

Een
Een
Een
Een

.

1 50
1

-

'5
50

1 5n

In eene vaste kast:
Eerste Plank:
borden op
porceleine
zes
en
Achten twintig engelsche
Een blauw theeseruies en zes kop en schotels, op
Twee tinnen peperbussen oP

Tweede Plank:
Zes aardewerksche borden, vier boterschoteltjes en vijf engelsche Schaaltjes op
Een blauw serviesje en eenig aardewerk, op
Derde Plank:
op
aardewerk,
Zes aardewerksche borden en eenig
Een koperen koffijkan op
Voorts:
Eenige potten en Pannen, oP

,,
,,
,,
,,

0,75
0,30
1,

0,15

,,
,,

0,1s

,,

0,40

0,80
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Op de Plaats:
Een Kleerbak en Twee oude Emmers en een tobbe, op
Goederen in de Wasch, op

f1

Juwelen. Goud en Zilverwerk

1n_

Een Juwelen Boot, gewaardeerd oP
Een gouden Ketting, wegende drie lood een wigje , op
Een dito dito met een gouden kruis, wegende Een lood en Negen wigjes' op

40,30
24,70
16,90
6,50
10,40

Twee gouden oorringen wegen Een lood drie wigies, op
Twee dito dito, wegende vijf wigjes, op
Een gouden Doekspeld, wegende twee wigjes, op
Een zilveren beugeltas, gewaardeerd op
Een dito knipbeugelttje, op
Een dito Snuifdoos, wegende vijf lood, op
Een pepermuntdoosje, wegende een loot zeven wigjes, op
Een Zilveren ketting en cachet, wegende drie loot en twee wigjes op
Een Zilveren zakhorloge, getaxeerd op Acht Gulden
Een bloedkoralen ketting van vijf strengen met gouden Slot, op Twaalf Gulden
(Makende le Zamen een som van
En hiermede de Taxateur Johannes Dolmaker van Witzenburg gedefungeerd
hebbende, heeft de Zelve na doorlezing in goedkeuring, alhier geteekend:)

11'l g0

| ?,
R

1',)

f lal

Ro

De totale waarde van de inventaris was f. 391, . De taxateur Johannes Dolmaker van Witzenburg
heeft na doorlezen en goedgekeuring getekend en zijn taak neergelegd

Daarna wordt de inventaris wordt op dezelfde manier het ijzerwerk en de goederen en
gereedschappen die bij de smederij behoren geïnventariseerd.
In de Schuur of bergplaats:
Op de Vliering:
Eenige oude ijzeren banden gewaardeerd op
Ongeveer Honderd
gewaardeerd op

vijf

f

Op de Zolder:
en Twintig Nederlandsche ponden nieuw bandijzer,

Circa vijf honderd Nederlandsche ponden nieuw staafijzer, op
Circa Zeventig Nederlandsche ponden nieuw geslagen plaatijzer op
Circa vijf honderd Nederlandsche ponden oud ijzer, op
Circa twee honderd Nederlandsche ponden diti dito op
Circa honderd vijf en twintig Nederlandsche ponden dito dito op
Nog eenig oud ijzer, ongeveer vijfhonderd pond oud ijzer, op
Een kago Eaz, op
Eenig oud houtwerk, op
Twee tonnetjes Rek, op
Eenige Turf, op

)R-

,,
,,
,,

85,
20,_
60,
')? _

,,
,,
,,
,,

10,

Beneden:

Eenig houtwerken meer, op
Eeníge gegoten platen, op
Eenig Essen houten stoelen, op
Een kozijn, op
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2,50

40,_
7,

20,_

1)
,) {n

,,

,,
,,

40,_

|,40

l,-

f

Eenig hout en gruls, oP
Een hoopje Steenkoolen, oP
Eenige wielen en planken, oP
Eenige wielen en banden, oP
Een eerpoort en meer, oP
Een chais, op
Eenige Tobben en Tonnen oP
Een kruiwagen oP
Een hoop Steenkoolen, oP

a<
I

10_
11_
16,

6,,

Op de vliering boven de winkel:
Eenige diverse voorwerpen en rommeling, op

)4 -

Op de winkel Zolder:
Een kast op

Eenig Lood, op Gulden
Een kist met koper en eenige Sleutels op Gulden
Eenige Rommeling, oP Gulden
Eenige Assen, raamlooden en meer, op en Twintig Gulden
Eenig oud lood, Spijkers en meer, oP
Eenig rijtuighanden en meer, oP
Een groot koperen ketel, oP
Eenige schaatsen en meer, oP
Eenige Snyijzers, oP
Eenige platen en opleggers, oP
Eenig nieuw lood, oP
Eenige onder Scheiden gemaakte voorwelpen, op
De voorraad van Spijkers in Soorten, op
Idem van hoefnagels, oP

In de winkel:
Een Slijpsteen, op
Drie aanbeelden, drie schroeven en een Speerhaak, op
Twee waterbakken en twee blaasbalgen, op en zestig Gulden
Eenige lijsten en ronde Stempels, vijftig Nagelgaten, honderd Stempels en tien

ronde boesenproppen, oP
Honderd pond gewigt, oP gulden
Vijf en twintig vuurtangen in soorten, op Gulden
Elf hamers in sooden, op Gulden
Eenige koubijtels en doorslagen in soorlen, een buigtang, een nijptang,
De beslagbak met zijn toebehooren, op
De Spijkerbak, op
Eenige Schragen en kleinigheden, op

Voorts buiten oP het Erf:
Eenig Brandhout, op
en Eenige Takkebossen, oP
Makende het ijzerwerk, mitsgaders de goederen en gereedschappen tot de Smederij
behoorende, te zamen een som van Dertien honderd zeven en veertig Gulden en
en negenl rg cents

1R-

qa

q_
2

41n_
R_

?R,
1) _

16,-

101a<

11n

1) A

1

SO

)-

.t1
1a

1341,90

Voor dit gedeeltc heeft Gerit Scheer getekend.
Het volgende dat wordt beschreven betreft het
contante geld en de eigendomsbewijzen van de
onroerende goederen.

Het aanwezig contante geld bedroeg f.225, .
Dat is voor die tijd veel geld. Men was nog niet
gewend zijn geld op een bank te zetten. Jacobus
en Antje hadden:
Onroerende Goederen

Dezelve worden hieronder beschreven bij de
vermelding van de Eigendomsbewij zen
daarvan.

Titels en Paqiqlqq
Nummer Een

Een kopie van het Testament, in de hoofde
dezer vermeld, den negenen Twintigsten
September achttien honderd een en dertig voor

deze Notaris lltillem van der

Velden,

residerende te Delft, in presentíe van getuigen
aldaar gepasseerd, mel den dood bekrachtigd
en behoorlijk gerigistreerd; waarbij de nu
overleden Jacob van Hoek, zijne huisvrouw,
Thans zíjne weduwe, de Rela.uirante Antje de
Koníngvoor het ten hare behoeve, zooveel in
Eigendom als in vruchtgebruik, beschikbaar

TransporÍ, den Dertigste September achtien
honder zes en Twintig voor notaris Notaris
Gijsbert Gerard Murraij residerende te
Ilateringen in presentie van getuigen aldaar
gepasseerd, behoorlijk geregis lreerden
overgeschreven; waarbij door Aalbert van
Hoek te Schipluide, aan Zijnen zoon, de nu
overleden Jacobus van Hoek wordt
overgedragen: Een Huis, gemerkt Letter A No.
12, thdns No. ll, Schuur, Travaille en Erve,
waarin en op de Smídsalfaire geëxerceerd,
bevorens bestaan hebbende in een Huis en
Et"ve, genaamd de Buíjs, Travaille; en een
gedeelte van een daarnevens zijnde Huis en

Erve, Staande en gelegen te Schipluide
voorschreve, benevens al de losse en vaste
gereedschappen tot de gemelde Smidsaffaire
behoorende, al het oud en Níeuw ijzer en alle
meubelenen andere tot des koopers inboedel
behoorende roerende goederen, die zich bij het
overlijden van den verkooper, oí ten tijde dat
hij gedurende deszelfs leven ook het gebruik
van het opgemelde verkochlte aan den kooper
magt af staan en overgeven in het gemelde
Huis, Schuur en Erve bevinden en aanwezíg
zouden zíjn, niets daarvan uítgezonderd; - van

zijne

al welk verkochtte de verkooper zich bij de
zelve acte het volkomen gebruik en genot,

Erfgename heeft henoemd en tot Executrice van
het zelve aangesteld. Nummer Twee
Het Afschrift van eene acte van verkoop en

evenals een vruchtgebruiker, deszelfs lev enl ang
gedurende, heeft gereser"veerd, met bepaling
dat de verkoopprijs, ad Twee Duízend
vijJhonderd Gulden, zoude moeten worden

gedeelte zíjner nalatenschap,

tot

Een travalje (travaílle) oJ'
hoefstal.
Vóór het paard werd beslagen
werd het hierin vastgezet.

vdn

het

Maria Bas, weduwe Ádriaan de Raat te Delft'

voorschreve gebruik en genot ten behoeve des
koopers mogt afzíen, binne tien jaren na den
Eersten chec welke op díen afstand het eerst
volgen zal; doch indien de verkooper voor het
einrle dier tíen jaren mogt komen te overlijden,
als dan bínnen vijf jaren nadat af stewen; en
wanneer de kooper eerst met den dag van des
verkoopers daad, het afgemeld gebruik en genot

aan de nu overleden Jacobus van Hoek te Delft
wordt overgedragen Een Huis (bestaande in
vier woníngen onder een dak) met Tuin, ErJ en
wed te zamen groot Twee en veertig Roeden
zeven en vijftig Ellen en dríen en Tachtig
Palmen, Staande en gelegen in den dorpe van
Schipluíden, gedesigneerd Nummer 9.
Bij de week verhuurd, als een gedeehe aan

dier gevallen, de geheele koopprijs na
des verkoopers daad, met het erfdeel den
kooper en des verkoopers Nalatenschap
competerende, zoude kunne worden verrekend;

Cornelis Borsboom en Nardus van Bohemen'
íeder een ander gedeelte, elk 's wekelijhs van
Tachtig centen, alles aanbetaald tot Zaturdag
vóór het overlijden.

verkooper,

bii

deszelfs leven

verkrijgen zoude, als dan binnen víjf jaren
nadat overlijden, ten wdre, zoowel in het een
als ander

en dat wijders door den kooper, van den
gezegden koopprijs jaarlijks intressen zullen

moeten worden betaald, tegen vijf percent 's
jaars, ingaande met den dag, waarop hij het
meer gemelde gebruil en genot bekomen
zoude.LYordende alverder daartoe betrekkelíjk, op de

verklaring van

de Rekwirante,

alhier

genoteerd, dat de verkooper reeds bij het leven
van den kooper, ten behoeve van den zelve, van
dat gebruik en genote heeft afgestaan, echter
voorwaardelijk, en zoodanig dat híj dat gebruik
en genot gedurende des zelfs leven ten allen
tijde weder aan zich nemen konde, ingeval zulks
verkieselíjk mogt voorkomen, terwijl dan ook
met het zooeven gemeld plaats gehad hebbend
veikríjgen door den kooper van dat gebruík en
genot, uít hoofde van de Zooeven vermelde
herroepetíjkheíd daarvan, de termíjn waarna de
betaling van den koopprijs moet plaats hebben,
nog niet wordt gerekend te zíjn aangevangen,
en ook nog geene Intressen van den kooppríjs
zijn verschuldigd. - Zijnde al de goederen tot
dezen boedel behoorende, voor zooveel dezelve,
blíjkens hetgene hiervoren is gezegd, te
rangschikken zijn onder die welke met het
voorschreve vruchtgebruík weder kunnen
worden ber,paard daaraan onderworpen.Nummer drie

Een Afschrift van eene acle van verkoop en
Transport den dertíende September achttienhonderd acht en Twintig voor den Notaris
Simonm Adrianus Scholten, residerende te
DeW, in presenííe van getuigen, aldaar

gepasseerd, behoorlijk geregistreerd
overgeschreven,

waarbíj door

en

Pieter de Koning, voor Eene Gulden vijftig
cents 's weeks, en aan Ilillerm Bosman,

Nummer víer

Een afschrift van een acte van verkoop en
Transport den Negende October achttien
honder víer en dertig, voor den Notaris íI/illem
van Velden en getuigen te Delft gepasseerd,
behoorlijk geregísfteerd en overgeschreven,
waarbij door Anthoníe Dolmaker ll'itzenburg,
toen woonachtig onder Monster aan den nu
overleden Jacobus van Hoek overgedragen Een
Huís, Schuur, Erf en Tuin, Staande en gelegen
in de gemeente te Schipluíde, geteekend A No.
73, aan de kadezijde; bij het kadaster bekend in
Sectíe B onder Ns. 240 en 241; zijnde het Huis
verhuurd, gedeeltelijk aan Enoch van den Burg,
te Schipluide, tot prímo July achníen honderd
negen en dertig en víjfjaren optíe; voor zeven
en vijftig gulden, Twintig cents 's iaars, te
betalen telken drie maanden met een vierde
gedeelte, blijkens huurkontrakt tusschen den

vorigeen Eigenaar, Anthony Dolmaker
Ilitzenburg, en de genoemde Huurder, den Zes
en Twíntigste Juny achttien honderd vier en
dertig, Dubbeld geteekend, behoorlijk
gerígistreerd, overeenkomstíg het daarop-gesteld
relaas luídend: 'Op het Dubbeld gratis
gerigistreerd te Delft den Zes en Twintigste Juny
t 8j4, deel veertig, folie honderd Negen verso, vak
Zes en Zeven; houdende drie kwartblad, geen
renvoij; De Ontvanger" (geteekend) "v.d.
Mandele" waatnan de huurpenningen op het
overlijden te gaan waren, Sedert primo
Januaríj jongstleden, - gedeeltelíjk bij de week
aan de weduwe Langelaan, voor Zeventíg cents
's weeks, aan betaald tot Zaturdags vóór het
overlijden.-

Mejderouw
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Nummer

vijf

Een Dubbeld van de zoo even vermelde
Huurcedul de dato Zes en Twíntig Junij
achttíen honderd vier en dertig behoorlijk
geregístreerd.Nummer Zes

Twee bewijzen van aandeel in de
onderlinge brandwaarborg Maatschappíj onder
directíe van de Heeren de Jong, en Compagnie
te Amsterdam; waaruít blíjkt dat ín de zelve
verwaarborgíng, is aangenomen: het percel,
war"van het Eigendomsbewijs hiervoren onder
Nummero drie ís vermeld, in herbouw van

a en b.

vierduizend Gulden en ín de klaase van
innerlijke waarde ter Som van Twee duízend
vijf honderd Gulden; en ín het Huis welks
eigendomsbewijs onder Nummero vier is
omschreven, in de klasse van innerlijke waarde

voor Tweeduízend Gulden.Des Boedels overige papieren, bestaande
in brieve, kwítantancien en Soortgelíjken,
worden door Partíjen van te weinig, waarde
geconsidereerd, om Specifiek te worden
beschreven.'

Er waren ook rekeningen van zowel debiteuren
als crediteuren. In die tijd was men namelijk
niet gewend contant te betalen. Veelal werd er
maar éénmaal per jaar betaald. Dit gold niet
alleen voor verrichte werkzaamheden maar ook
de bakker e.d. kreeg maar één keer per jaar zijn
geld
Zo waren er dus nog diverse rekeningen die aan
de smidsaffaire moesten worden betaald. Bij het
nagaan van deze rekeningen blijkt dat Jacob bij
boeren, molens en ook bij particulieren, tot dan
nog niet verrekend werk heeft veÍricht. Tot één
van degenen die nog een rekening moest
betalen behoorde Zijne Koninklijke Hoogheid
r{e Princ wen í)rqnic

De hoogste rekening was bestemd vooÍ "De
Heer Jacob van Dijk te Schípluíde f. 1 59,60" en
de laagste voor "8. Lugtigheid aldaar, f. -,06".
Uit de rekeningen die door hemzelf nog betaald
moesten worden blijkt, dat de smid voor zijn

bedrijf gebruik maakte van steenkool.
Daamaast blijkt ook dat Jacob voor zijn
overlijden lang ziek is geweest. Dit wordt

56

afgeleid van de rekening van "De Heer
Johannes van Dik te Schipluiden, als
Chirugijn, over anno achttien honderd zes en
dertig, wegens des overledens laatste ziekte, Í.
64,95" hetgeen eveneens een voor die tijd
behoorlijk bedrag was. Ook werd een arts uit
Delft geraadpleegd. "De Heer J.M. van
Stipriaan Luiscíus te Delft als medicíne doctor,
alsmede wegens de laatste ziekte des
overledenen,

í

24,-".

Uit de te

betalen rekening kan men afleiden
welke boeren boter maakten en welke boeren
kaas. Zo hadden Arij Comeliszoon Koppert
boter en Arij Arijszoon Koppert kaas geleverd.
Ze woonden beiden in Hodenpijl.
Het totale nog te ontvangen bedrag bedroeg
f .1398,89'/,. De schuldenlast bedroeg totaal
f . 6023,40, maar hierbij was een bedrag van
f. 4643,40 dat Aalbert van Hoek kreeg voor
geleend geld en rente.

Uit het

inventarisatierapporl blijkt dat ieder
stukje huisraad wordt beschreven.
Wat verder opvalt is, dat niet wordt gesproken
over een kachel of fornuis. Waarschijnlijk werd
er in die tijd nog verwarmd met en gekookt op
een open haard. Van de meeste voorwelpen
weten we de betekenis.
In de bedsteden lagen schudbedden met daarop
een peluw, een kussen dat even breed was als
het bed waarop nog eens kussens werden
gelegd. Vóór de bedsteden hingen gordijnen en

een rabat, een sierlijk bewerkte strook of
valletje. Een stofvarken is een, nu nog soms
gebruikt, dialectwoord voor een veger.
Uit een dergelijke boedelbeschrijving kan men
nagaan hoe een beter gesitueerd huishouden er
in de negentiende eeuw uitzag.
De plaats waar de panden van Jacobus van
Hoek hebben gestaan of nog staan in
Schipluiden is vastgesteld met behulp van

rkaarten. Nummer twee is

nu
Dorpsstraat 10, nummer drie zijn de huizen van
kadaste

het Holje I t/m 5, en nummer vier

Vlaardingsekade 7.

Documentatie
Rechterlijk Archief Schipluiden.
Notariële Archieven Zuid-Holland, 1605-1842
Burgerlijke Stand Schipluiden.

is

De DorPsstraat in SchiPluíden.
Fragment kadasterkaart gemeente Schipluiden, Sectie B' Tweede Blad'

lBl3'

Vlaardingsekade in de kotn van Schípluiden. Het huidige pand nr' 7 ( I), destijds
ëén van tle panden van Jacobus van Hoek, ntaakt deel uit van perceel nr' 241'
De cloorgang naar de straatzijde, de "Paardenmarkt", is duidelijk te zien.
Fragment kadasterkaart gemeente Schipluiden, Sectie B, Derde BIad' I830'
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Een boerenboomgaard, rond 1900
A.A. Olsthoom

Om de boerderij, waar ik geboren ben, lagen
een paar kleine percelen die ais boomgaard
sebruikt werden. Aan de noord- en oostkant
i"."n ," omgeven door een lange strook
eeriefhout. Over een breedte van ongeveer acht
áeter stonden daar bomen en slruiken'
Daardoor werd de koude wind enigszins
sebroken. Dat was een heel geschikte situatie
ioor de fruitbomen. Meer dan
vijftig soorten waren er te vinden.

Peren en aPPels en ook

steenvruchten zoals Pruimen en
kersen. Wat fruit betreft hadden
de bewoners bijna hel hele jaar

voldoende aan de eigen

productie. In sommige j aren was
er zó veel dat er honderden kilo's
appelen en PeÍen verkocht
werden.
Ik was er uiteraard geen getulge
van dat de boomgaard werd
aangelegd. Dat was vóór mi.ln
tijd. Wel heb ik jarenlang genoten van de
productie die langzamerhand op gang was
sekomen.

de kinderen was al dat Íiuit een gezonde
vewanging van snoep' Snoep werd maar zelden
gekochi maar van het fruit mocht onbeperkt
gegeten worden. A1s het tenminste rijp was ln
juli waren er al soorten die gegeten konden
worden. Naast de groentetuin stond een enorme
boom: de zomerburgamot. in een goed jaar hing
deze vol met kleine peertjes die heel smakelijk
waren. Iedereen die in deze tijd bij de burgamot
in de buurt kwam, keek we1 even of er een paar
rijpe peertjes te vinden waren. Dat deden niet
alleen de kinderen, maar ook de gÍoten,
waaronder de knechts en de dienstboden'

Íoor

Omdat het de eerste peren waren die rij p
werden, moesten maag en ingewanden er nog
aan wennen. Vooral de kinderen hadden
hiermee wel eens te weinig geduld. Een gevolg
daarvan was soms buikpijn en diarree. Gelukkig
stond het houten gebouwtje van de plee in de
nabijheid. Dat kon soms de redding zijn'
Behalve menseiijke fruitliefhebbers waren er

ook grote troepen spreeuwen die zich

tegoed

kwamen doen.
Na de burgamotjes volgden de dirkies-peren'
Deze waren minder lekker. Verschillende
bomen van deze soort stonden er rond de
boerderij. Door de kinderen werden ze niet
gewaardeerd. ln sommige jaren waren ze.bijna
allemaal wormstekig. Dan aten ze nog llever
van de herenPeertjes. Hoewel dit
eigenlijk stoolPeren waren.
hadden ze een heel goede smaak
als ze lang genoeg aan de boom
hadden gehangen. Er was maar
één boom van, maar een heel

glote. Bovendien sloeg

deze

boom bijna geen jaar over met
produceren. In het voorlaar was
het één grote bloemenweelde en
in augustus kon er onbePerkt van
gegeten worden. Er was nog zo'n
stoofperensoort dat door de
kinderen met piezier uit de hand
gegeten werd: de trossies-peren. Deze werden
zo genoemd omdat de vruchten met trossen bl
elkàar aan de takken hingen. Als ze goed rijp
waren en vers van de boom, dan zat er nog wel
wat smaak aan. Als ze werden bewaard, dan
was er na een paar weken niet veel meer over
dan een schil met een steel waarin alleen vocht
en een kiokhuis te vinden waren. Als stoofoeer
werden ze dan ook alieen gebruikt als ze nog
niet rijp waren. Behalve de trossies-peer, die

vroeg rijp was, hadden we ook

de
december, ongeveer

klaassies-peer, die pas in
met Sinterklaas, gebruikt kon worden'
In de nazomer waÍen er ook verschillende
sooÍen echte handperen De eersle was de
Clapps Favoriet, een mooie grote peer' die
echter niet lang houdbaar was. De oranje
burgamot en de Beurré volgden. Die waren
beiden heei smakelijk' ln de nazomer kwam de
ene soort na de andere: de jutteperen. de
meloenepeer, de perzike-peer, de Borme
Louise, de William Duchesse, de soldat
Laboureur en de president Roosevelt' Deze
laatste was een hoog opgeschoten boom, die elk
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werden in kisten bewaard of op de zolder
uitgelegd. Om de paar dagen werden ze
gecontroleerd op rijpe exemplaren. Die werden
verzameld in een mand en kwamen 's avonds op
tafel. Het hele gezin, inclusief knechts en
dienstboden, kon er dan zo veel van gebruiken
als men wilde. De aangestoken exemplaren en
de schillen werden in een emmer bij elkaar
gebracht en gingen in de stal naar de koeien, die
ze nog als een lekkemij beschouwden. Jaren

later werd er door voormalig

inwonend
personeel nog gesproken over dat fruit-eten,

gezamenlijk bij de warme kachel, terwijl
allerlei verhalen de ronde deden en de

Calebasse peer

seizoen maar enkele vruchten voortbracht, maar

dat waren dan ook heel grote. Die wogen per
stuk wel meer dan een pond. Ze hadden een
mooie kleur, lichtgroen en roodbruin. Dan was
er nog een grote leiboom die een hele zuidwest
muur bedekte, de calebasse.
Als echte bewaarperen, die pas in oktober
geplukt werden, hadden we verschillende
bomen van de sooÍ Emile de Heyst en le curé.
De Emile de Heyst was één van de lekkerste
soorten die in de boomgaard groeiden. In de
fweede helft van november en de eerste helft
van december konden ze gegeten worden. Er
bestond altijd veel belangstelling voor deze
peren, in tegenstelling tot de curé. De curé werd
gewoonlijk gestoofd want als handpeer voldeed
hij niet erg. Op de boerderij werd hij vanwege
de smaak aangeduid met de naam "bietenpeer".

We hadden ook enkele bomsn van

de
peeÍje
eenvoudig
winterburgamot. Dit was een
met weinig pretenties; een echte winterpeer. De
sooÍ die het laatst ging rijpen was de Comtesse
de Paris. Van deze soort stond een leiboom aan
de zonnige kant van de houtloods. Deze peren
vereisten exl;ra zoÍg, wilden ze eetbaar worden.
Ze moesten worden uitgelegd op de bodem van
de kelder, met papier of karton er onder. Deed
je dit niet, dan droogden ze uit voordat ze rijp
waÍen en kwam er geen smaak aan. Met de
nodige zorg werden ze in februari rijp en
smaakten dan uitstekend.
De peren die ervoor in aanmerking kwamen,
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gezelligheid verhoogden. Er was nog geen radio
en geen televisie maar daaraan had men ook
geen behoefte.
Op de zolder waren ook de stoofperen, die
bewaard konden worden, in kisten bij elkaar
gebracht. De verheulperen, de Gieser
Wildeman, de Langhalsjes, de Lauwtjesperen,
de kleiperen, de ijsbouten en de Sint Rémy
kwamen daawoor in aanmerking. De Gieser
Wildeman was een goede stoofpeer die mooi
rood kookte en zeer goed smaakte.
De Sint Rémy hoorde ook bij de betere
soorten. De kleiperen waren wel met meer dan
tien bomen vertegenwoordigd. Ze waren
uitsluitend als stoofpeer te gebruiken. Als je die
zo van de boom wilde eten, beet je er je tanden
op stuk. De namen die ik in bovenstaande

opsomming gebruikte, waren gedeeltelijk de

officië1e soortnamen, gedeeltelijk de
aanduidingen, die op de boerderij gebruikt
werden ter onderscheiding van de verschillende
soorten.
Bij de appelen was het net eender als bij de
peren. Er waren stoofappelen die ook wel uit de
hand gegeten werden en er waÍen handappelen
die gestoofd werden of als appelmoes gegeten.
De dubbele kandijen en de blomzoeten als zoete
appelen en de goudreinetten, gulderlingen,
goudromeinen en zigeunerinnen waren daar een
voorbeeld van. De vroegste appel in onze
boomgaard was de yellow transparant.

Die was al eind

juli rijp.

Dan kwamen

de

rabauwen. Dit waren kleine appels die een heel
goede smaak hadden. De zigeunerinnen waren
ook woeg van de partij. Eind augustus hingen
ze als prachtige, rood-gele vruchten aan de
bomen. Dit was de lekkerste appel om
appelmoes van te maken. De present van

gaf langwerpige, glanzend-gele
vruchten met een heel groot klokhuis. Het was
een zogenaamd fijne appel. Er werd altijd
gezegd dat fijne appelen een gÍoot klokhuis
hadden, in tegenstelling tot de peren; daar was
het juist andersom. Fijne peren hadden een
klokhuis met kleine pitten. De Prins Albert was
een grote ronde appei met een heel zure smaak.
De Ellisons Oranj e en de Cox oranj e waren veel
kleiner maar wel veel smakelijker.
De echte stoofappelen waren ook goed
vertegenwoordigd. Een paar bomen campagners
en armgaarders en ook een paar bomen zoete
veentjes. Dit waren de kleinste appels die in de
boomgaard groeiden.
In sommige jaren hingen de bomen zo vol, dat
er toch vele manden van geplukt werden. Dan
waren er nog de harde zoetjes. Mogelijk hadden
Engeland

we hier te doen met vruchten van

een

onderstam. Er zat weinig smaak aan maar om te
stoven waÍen ze bruikbaar. De laatste soort die
geplukt werd, was de zoete Aagt. Dit was een
harde, droge appel, die vast aan de boom hing.
De najaarsstormen hadden haast geen vat op
deze soort. Zo kon het gebeuren dat de zoete
Aagt pas in december geplukt werd a1s er in de
polder al volop geschaatst werd. De spreeuwen
hadden weinig belangstelling voor deze appel
maar de kraaien wilden wel eens een vrucht
meepikken.
In het naj aar waren de spreeuwen heel lastige
gasten in de boomgaard. Met grote aantallen
tegelijk streken ze neer in de bomen als het fruit
begon te rijpen. Het was zo erg dat op de
boerderij zelfs een dubbelloops jachtgeweer
werd gebruikt om de spreeuwen te verjagen.
Ook werden ze vaak verdreven door
handgeklap of met een paar bellen, die in de
boomgaard gehangen werden en die uit de verte
met een lijn bediend konden worden. In het
begin hielp dat wel even maar do spreeuwen
waren al gauw aan het geklingel gewend.
Er waren natuurlijk ook andere vogels die wel
eens van al dat fiuit kwamen pikken. Dat werd
minder erg gevonden omdat ze niet, zoals het
spreeuwenleger, in enkele dagen verschiliende
bomen leeg roofden. Ze waren tevreden met
een paar exemplaren en die konden van de
overvloed wel gemist worden.
Als het oktober was, konden bijna alle sooften
appels en peren geplukt worden. Dan werden
ladders en trappen uit de schuur gehaald en van

Ellisons Oranje

de zolder manden en kisten. Met droog weer
was er extra activiteit op de boerderij. Iedereen
die geen andere noodzakelijke werkzaamheden
te doen had, werd ingezet om te plukken' Zonen
en dochters, knechts en dienstboden, ze glngen
allemaal met een plukmand de bomen in om het

fiïit te

verzamelen. Degenen

die

geen

hoogtevrees hadden, gebruikten de langste
ladders, de anderen bleven dichter bij de grond.
Je moest wel oppassen voor de wespen. Die
wilden nogal eens een aanval doen wanneer ze
in een boom van het fruit genoten en daarbij
gestoord werden Wat gebeurde er met al dat
fruit? Een groot deel was voor eigen gebruik

bestemd, maar

er werd ook

verkocht.
geen boomgaard hadden,

Piattelanders die
kwamen het halen, soms met honderd kilo
tegelijk.
De opbrengst per kilo was gering maar door de
grote hoeveelheid werd het nog wat. Voor de
betere sooÍen werd meer moeite gedaan.
Er waren een aantal mandjes van verschillende

$ootte op de boerderij, die met een

net
dichtgebonden konden worden. 's Woensdags
werd een aantal van deze mandjes gevuid met
het betere fruit en netjes afgewogen.
Donderdags gingen deze mandj es mee naar
Delft waar ze bij bepaalde adressen afgeleverd
werden. E1k jaar waren het dezelfde personon
die appels ofperen van de boerderij bestelden'
Voor eigen gebruik waren er ook vele kilo's
nodig. Het was in die tijd gewoonte om een
paar keer per week gestoofde appelen of peren
te eten bij de warme maaltijd in plaats van
groenle. De "schijfvan vijf'werd toen nog niet
in praktijk gebracht.
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Ook van de stoofappels en peren

waren
bepaalde soorten niet goed houdbaar. Daarom
werd er een hoeveelheid van gedroogd. In de
herfst kon het gebeuren dat's avonds het hele

gezin bij de kachel zat te schillen. Ook de
inwonende knechts en de meid waren.van de
partij. Vele kilo's werden dan onder handen
senomen. Behalve de schillen werden ook de
klokhuizen verwijderd. Wat
klaar was ging in jute of linnen
zakjes en werd naar de bakker
gebracht. Daar werden de
zakjes op de oven gelegd om
te drogen. Na een aantal dagen
kwamen de gedroogde appels

en peren terug naar de
boerderij. Ze w erd en

in een heel groot,
goed sluitend blik. In het

opgeborgen

te

gebruiken. Ze waren blj de
bakker erg ingedroogd zodat
ze nog maaÍ weinig wogen. Ze moesten entge
tijd in water voorgeweekt worden voordat ze
gestoofd op tafel kwamen. Ze waren dan
stroperig geworden; ongeveer a1s gedroogde
pruimen. De kinderen doken we1 eens in het
blik om een paar stukj es te bemachtigen. Dan
was het we1 een lcwestie va:r langdurig kouwen.
De kinderen hadden trouwens in een veel eerder

stadium ook al plezier met de voortbrengselen
van de boomgaard. Gewoonlijk was er in juli
een periode met veel wind. Dan viel er een
massa, nog niet volgroeide appels en peren vaÍ
de bomen. Dat was maar goed ook, want
verschillende bomen hingen veel te vo1. De
kinderen verzamelden dat afVal en gebruikten
het als speelgoed. Met behulp van afgebrande
lucilers ofdunne takjes werden er pootjes. een
staart en andere attributen aangemaakt en zo
kwam er een volledige boerderij tot stand met
paarden, koeien, schapen en varkens. Bij droog
weer werden in de groentetuin, op een vrij stuk

grond, miniatuur slootjes gegraven

en
op

landhekken gemaakt, zodat de dieren
verschillende percelen gescheiden konden
grazen. Het was speelgoed dat niets kostte en
dat bovendien de fantasie aan het werk zette.

ol

De kroosjes hadden

minder
pretenties. Kroosj es waren
kleine pruimen. Er stonden drie
hoge kroosj esbomen. Bijna elk
jaar droegen ze overvloedig.
Het lekkerst waren ze a1s ze zo
van de boom kwamen. Vooral
de kinderen waren er gek oP.
Ze Íroffen het want de kroosjes

waren gewoonlijk rijp in
zomervakantie. Net als bij

voorjaar, als het verse fi:uit op
was, werden ze te voorschijn

gehaald om ervan

De kinderen hadden er evenveel plezier mee als
met de Sinterklaascadeautjes die in de winkel
gekocht werden.
Behalve de appels en peren waren er ook
steenvruchten. Een paar kersenbomen, een paaÍ
morelien en op een beschutte plaats op het
zuiden een perzik als leiboom. Alleen in een
mooie zomer werden die perziken rijp.

de
de

andere fi:uitbomen was het ook
hier: wie het eerst komt, het
eerst maalt. Er was ook nog een
boom wijnpruimen. Die waren
bijzonder lekker maar in mijn tijd was de boom
al zó oud dat er nog maar weinig vmchten van
kwamen. Tenslotte stond er in het land, naast de
koebocht van het Vijverstuk, een gÍote
okkemoot. Ook deze was oud en ik heb er dan
ook maar weinig vruchten van gezien. Slechts
enkele j aren heb ik de boom gekend. Toen werd
hij omgehakt.
Al die fruitbomen waren er de oorzaak van dat
vele soorten zomervogels zich rond de boerderij
goed thuis voelden. Ze vonden in de boomgaard
voedsel, nestgelegenheid en beschutting. In de
winter kwam het voor dat een aantal ransuilen
er een rustboom had gekozen. Regelmatig
vonden we braakballen van deze bijzondere
vogels. Ook veel spechten kwamen er op
bezoek en in de zomer de wielewaal. Er werd

gebroed door de merel, de zanglijster, de
grauwe vliegenvanger, het roodslaartje, de
koolmees en de pimpelmees, de spotvogel en
vele andere zangvogels. Tengevolge daarvan
zagen we ook e1k jaar wel een jonge koekoek,
die door zijn kleine pleegouders zorgvuldig
gevoerd werd. In herfst en wintff waren er
talrijke kramsvogels en koperwieken, die dan
de sfeer verlevendigden.

Twee gezichten van de voormalige
stoomol ieslagerij Mercu ri us
J.W Moerman
Dit was de eerste bijdrage van de rubriek 'Twee gezichten van. .', die in 2002 in
de Schip-Hoorn is gestart. Naast een tekst worden steeds twee afbeeldingen
geplaatst, een van de oude en een van de nieuwe situatie- Henk Groenendaal
fotografeert de huidige situatie en Jacques Moerman verzorgt de tekst en de oude
afbeelding. Regelmatig reageren lezers op deze rubriek. Dit begon al direct na de
publicatie van de eerste aflevering over de voormalige stoomolieslagerij
Mercurius in Den Hoorn. Hieronder vermelden we allereerst de tekst van deze
bijdrage en venolgens de reactie.

Het gebouw
Aan de Hoomseweg, de weg van Den Hoorn
naar Delft, stonden in de negentiende eeuw
verschillende industrieën. Eén gebouw uit die
eeuw is bewaard gebleven en wordt nu gebruikt
door een bedrij f in relatiegeschenken. Het
betreft een onderdeel van de oorspronkelijke
stoomolieslagerij Mercurius. Aanvankelijk
stond hier een oliemolen, die door windkracht

werd voortgedreven. In 1874 gaf
gemeenteraad van

de

Hof van Delft toestemming

voor de bouw van een

stoomolieslagerij.
Hoewel een sluitsteen het jaaÍal 1829 vermeldt,
gaan we er toch van uit dat de bestaande
fabrieksruimte omstreeks 1874 is gebouwd. De

oude oliemolen bleef nog enige tijd naast het
nieuwe gebouw gehandhaafd. Uit lijn- en
raapzaad werd op deze locatie gedurende de
gehele negentiende en een deel van de
twintigste eeuw olie gewonnen. De olie was

vooral bestemd voor de verlichting in
huishoudens. Van het restafïal werden koeken
voor het vee gemaakt.
Een opgave uit 1847, de tijd van de oliemolen,
vermeldt een jaarproductie van 600 vaten olie
en 170.000 koeken. ln 1897 werkten in de
stoomolieslagerij 25 personeelsleden. Kort na
1900 venees op hel labneksterrein een nieuw
hoofdgebouw. In het oude gebouw kwam
omstreeks 1907 de suikerbakkerij van de

Foto van de oude situatie, ca. 1900.
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familie Van Woerden. De bruidssuikers van
deze firma waren vanwege de voortreffelijke
kwaliteit beroemd in wijde omgeving. In de
jaren zestig was eÍ een autoplaatwerkerij en spuiterij in het pand gevestigd. Sinds enkele
decennia maakt het gebouw deel uit van Dijco
BV, die de ruimte verhuuÍ aan Ega Giftware.
Het pand - feitelijk een industrieel monument loopt gevaar om gesloopt te worden ten
behoeve van woningbouw. Binnenkort gaat dit
stukj e Den Hoom namelijk naar Delft.

Het personeel
Een kleindochter van de heer M. van den Berg
stuurde ons een kopie van een fotoboek, dat
haar grootvader in 1924 van het personeel van
Mercurius heeft gekregen ter gelegenheid van
zrjn 25-jang jubileum bij deze firma. Van den
Berg was hoofdboekhouder van dit bedrij f. De
labriek Mercurius aan de Hoomseweg viel in
die tijd onder de N.V. Stoomolieslagerij "Het
Anker", die in Rotterdam een hoofdvestiging
had. Directeur was de heer C.M. van Sillevoldt.
De Nieuwe Delftsche Courant van 1 april 1924
venneldt:

"Het feest

stemming

is in de beste en hartelijkste

en

verstandhouding gevierd. De

jubilaris werd gecomplimenteerd door

patroon, den fabrieksbaas en
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den
een

afgevaardigde van de hooídboekhouding uit
Rotterdam, die allen waardeerende woorclen
spraken. Mede had de jubilaris eenige cadeaux
in ontvangst te nemen, nl. van het personeel een
boekenkast, van de f.rma een electrische lamp
en van de boekhouding een klok."

Het fotoboek bevat vooral aÍbeeldingen

van
personeelsleden. Hierdoor krij gen we een beeld
L924. Her betreft de
van de werknemers

in

.,^tdêhÁê

h4mah.

J.J. Aalbregt, C. van Dijk, J. van Dijk, G.
Dijkgraal W.H. Groenheide, H.C.J. Hijkoop, P.
Hijkoop, B.B. Hoogendam, P. Hoogendam, G.
v.d. Kraay, J. v.d. Kraay, J.A. Lupker, W.F.G.

Ninaber, J.J. Nowee, W.J. Nowee, K.F.
Plukaard, H. Poot, J. Quak, J. Ruigrok, W.K.

Touw, J. Verburg, J. Vermeer, E. Vis, W. Vis,
P.J. de Visser, A. Voogt, C. Voogt, A.
Wachtman en A. Wijnmalen.

Van een flink aantal medewerkers

wonen
tegenwoordig nog nakomelingen in Den Hoorn
en

Delft.

Een deel van het vermelde personeel is te zten
op onderstaande foto uit 1920. Links staat
hoofdboekhouder M. van den Berg, naast hem
boekhouder W.K. Touw.

Na een langdurige ziekte stierf M. van

Berg op 10 februari 1937 op 52-jarige leeftijd.
Uit krantenberichten van die tijd blijkt dat hij
naast bedrijfsleider van Mercurius ook nog
verschillende andere functies bekleedde. Zo zat
hij voor de Christelijke Historische Unie vanaf
193 1 in de gemeenteraad van Delft, was hij
secretaris van het college der notabelen van de
Nederlands Herormde gemeente en was hij
voorzitter van de Delftsche Zwemvereentgtng,
clie hij mede had helpen oprichten. De heer
Sillevoldt, directeur van Mercurius, prees hem
als volgt: "Trouw en toewiiding, gepaard aan
een helder verstand en een prettig karakter

en ntaakten hem
(1 lgen(ram medewerker '"

sierden hem

tot

een

Uit alles blijkt dat Van den Berg een
belangrijke kracht is geweest in de
stoomolieslagerij aan de Hoomseweg
Hoorn.

Met dank aan de heer J. Ham, J. Bestman
(overleden) en mevrouw A.M. Troost - Van
den Berg. Zlj leverden verschillende

den

in Den

gegevens over Mercurius.

-

De Monumentencommissie van Schipluiden
onderzoekt de mogelijkheden om het pand
Mercurius alsnog op de gemeentelijke
monumentenlijst te plaatsen. Hierover vindt
overleg plaats met de gemeente Delft, die
straks de nieuwe eigenaar wordt van dit
grondgebied.

Een recente bouwhistorische verkenning,
uitgevoerd door de Delftse bouwhistoricus
Wim Weve, heeft duidelijk gemaakt dat de
oliemolen Mercurius in 1829 is opgezet als
windmolen. De sterk hellende gevels zijn
kenmerkend voor windmolens. In 1874 is
deze windmolen omgebouwd tot stoomoliemolen. Het is een industrieel monument

dat de overgang van windkracht

oP

stoomkracht illustreert. Grote industriële
molens met zware vierkante onderbouwen

zijn in ons land relaÏief zeldzaam

Bescherming a1s gemeentelijk monument rs
dus zeker gerechtvaardi gc .

Recente situatie

Foto: Henk Groenendaal
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Excursie 11 mei 2002
H. Brik
Deze beschrijving van de te bezoeken locaties en r1e
bezienswaardi gheden langs de vaarroute is destijds
uitgereikt aan de deelnemers van de voorj aarsexcursi e.
Toelichting
De tussen haakjes geplaatste nummers in de
tekst verwijzen naar het kaartj e. De plaats van
een aantal markante - deels vetdwenen objecten is hier terug te vinden.
De Vlaardingervaart

Vanaf het startpunt varen we zuidwaarls,
richting Vlaardingervaarl. Even na de bocht
zien we rechts de voormalige buitenplaats
Baarslust, beschreven in het onlangs verschenen
Jaarverslag. Na de Korpershoekse molen mondt
de Oostgaag uit in de vaart.
Het bijna kaarsrechte deel van de vaart is tot
aan de Vlietlanden gegraven, het daama
volgende kronkelige deel is deels een restant
van een kreek en deels verbreed door
nrrcrctrnÍni n oen
Na de trambrug, bij een zwakke bocht in de
vaart, ligt aan de rechterkant het begin van de
Duifpolder. Het grootste deel van deze polder
behoort tot en met de Vlietlanden tot de
gemeente Maasland.
Halverwege zien we rechts het in 1872
gebouwde gemaal van de Duifpolder [ 1].
Intussen zrjn we de plaatsen gepasseerd waar,
op de linkeroever, de Noordmolen [A] en de
Buikslootmolen [B] hebben gestaan. Beide zijn
afgebroken in 1884. De plaats van de beide
molenwerven is in het landschap nog goed
herkenbaar.

Toelichting bij het routekdartie.
Enkele markante obj ecten :
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Gemaal van de Duifpolder
2. Het Rechthuis van Zouteveen.
3. Gemaal van de Holierhoekse- en Zouteveense
polder.

Locatie van enkele verdwenen molens langs de
Vlaardingervaart:

4. De Kleiput.
5. Het Bommeer.
6. Het Jachthuis.

A. Noordmolen.
B. Buikslootmolen.
C. Schouw- of Slinkslootmolen.

I

Het gemctal van de Holierhoekse-

en

Zouteveense polder, gelegen direct na het
Rechthuis. Links de woning van de

machinist.

De schuin aflopende leuningen van het
bruggetje herinneren aan de tijd van de
trekvaart. Deze dienden om de
het jaagpaard te geleiden.
Het Rechthuis van Zouteveen
Zouteveen was oorspronkelijk een ambachtsheerlijkheid met een eigen rechthuis. Even voor
de Vlietlanden zien we links dit voomalige
Rechthuis van Zouteveen, gebouwd omstreeks
1650 [2].

Hier

vergaderden

de baljuw met

zljn

welgeboren mannen en de schout met zljn
schepenen. Ook kwamen hier de molenmeesters
en de ambachts-bewaarders bijeen in verband
met de waterhuishouding va"n de polders. Het
huis diende tevens als herberg en woning.
In 1818 werd Zouteveen een zelfstandige
gemeente. Ook hierna werd het rechthuis
gebruikt als vergaderplaats, nu voor de
gemeenteraad.

Het gemaal van de

Holierhoekse-

en

Zouteveense polder

Dit

gemaal

[3] bevindt zich direct na het

rechthuis.

Het is gebouwd in 1883. ln de voorgevel
bevinden zich twee herdenkingsstenen. De
steen rechts van de deur (anno 1883) vermeldt de
namen van de toenmalige leden van het
polderbestuur.
De steen aan de linkerkant herinnert aan de

ombouw

in

1919. Het scheprad werd toen

vervangen door een centrifugaalpomp.
Naast het gemaal bevindt zich de woning van
de vroegere machinist (het gemaal werkt,
evenals het Duifooldergemaal, sinds enige tijd
automatisch). Dit huis is gebouwd op de plaats

van de in 1883 afgebroken

Schouw- of

Slinkslootrnolen [C].

De Vlieten en de Vlietlanden
De Vlieten, gegraven ter verbetering van de
ontwatering van het omliggende land, zljn zeer
oud. De Noordvliet en de Middelvliet zijn voor
het eerst genoemd in 1334. De Boonervliet is
gegraven omstreeks 1380. De resterende
stroken, de Vlietlanden, bestaan uit laagveen,
moerasbos, riet- en hooilanden. Het gebied is

lijn

van

éón van de weinige laagveengebieden in
Nederland die niet zijn ingepolderd. Hierdoor is
het veen niet ingeklonken en ligt daardoor
hoger dan de omringende poiders.
Het rietland wordt gemaaid door een rietdekkersbedrijf uit Schipluiden. Een deel blijft staan, als
broedgebied voor o.a. de rieïzanger en de
blauwborst. Naast andere vogels broeden er een
groot aantal blauwe reigers. Verder herbergt het
een aantal zeldzame planten zoals moeraskartelblad, veenpluis en brede orchis.
Het natuurgebied De Vlietlanden wordt beheerd
door de Vereniging Natuurmonumenten.
De Vlietlanden zijn ooit bewoond

geweest.

Zestiende-eeuwse kaarten van Jan Potter tonen
drie boerderijen. Aan het eind van de zestiende
eeuw is het gebied definitief verlaten.
Het plasje aan de oostrand van de Vlietlanden is
bekend als de Kleiput [4], gegraven vóór 7712.

Het Bommeer [5], een kleine plas bij

de

Boonervliet, was a1 aanwezig vóór het graven van

de vlieten.

h

1258 werd het genoemd

als

Boumare.

Ten westen van de Vlietlanden ligt Café "Het
Jachthuis" [6]. Het is te bereiken via het pontj e
vanaf de Kwakelweg.
Het jaagpad langs de Vlaardingervaart
Het huidige voetpad op de oostelijke oever van
de vaaft is gedurende drie eeuwen in gebruik
geweest als jaagpad, ten behoeve van de
veerdienst Delft - Maassluis/Vlaardingen.
Voor de veerdienst naar Maassluis werd het
jaagpaard ter hoogte van het huidige gemaal
van de Holierhoekse- en Zouteveense polder
met een schouw overgezet. Hier vervolgde het
zijn weg op hetjaagpad langs de Noordvliet.

Bronnen:
- J.W. Moerman, Midden-Delflaant, mrt 1982, p. 7-1 1.

-

A.A. Olsthoom, Monumenten en Htstorísche
Merkwaardigheden, p. 35 en 73, 1988.

-

G. Ottenvanger e.a., Molens, gemalen etc. in
Midden-Delfand, 1985.
66

