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Voorwoord
Met ingang van I januari 2004 maken Schipluiden, Den Hoom en 't Woudt, het
werkgebied van de Historische Vereniging Oud-Schipluiden, deel uit van de nieuwe
gemeente Midden-Delfland. Oud-Schipluiden blijft zich inzetten voor het onderzoek en
de presentatie van de geschiedenis van deze woonkemen, zoals de Historische
Vereniging Maasland dat blijft doen voor het grondgebied van de oorspronkelijke
gemeente Maasland. Beide verenigingen vinden het belangrijk, dat er specifieke
aandacht blijft voor de identiteit val de verschillende woonkemen. Elk dorp heeft zijn
eigen kenmerken, cultuur en geschiedenis. Het landschap van de buitengebieden is een
sterk bindende factor. Hier zijn parallelle ontwikkelingen te zien. Op het gebied van
publicaties worden gezamenlijke projecten niet uitgesloten. Hierover is momenteel
overleg gaande. Ook zullen de tentoonstellingen in het Museum Het Tramstation en
Museum De Schilpen meer op elkaar afgestemd worden.

De Historische Vereniging Oud-Schipluiden zal ook In 2004 de planologische
ontwikkelingen met belangstelling blijven volgen. Handhaving van de historische
structuren is een voorwaarde om het geschiedenisverhaal te kunnen blijven vertellen. Dit
betekent niet, dat veranderingen onmogelijk zijn. Wel is het belangrijk, dat nieuwe
ontwikkelingen aansluiten bij bestaande patronen. We zijn blij dat de discussie over de
eventuele sloop van Hoeve Johanna is uitgesteld. Hier liggen kansen om een
karakteristieke boerenwoning een nieuwe, mogelijk educatieve, functie te geven. De
komst van de nieuwe rioolzuiveringsinstallatie in een deel van de Hamaschpolder heeft
in 2003 niet alleen geleid tot twee opvallende opgtavingen, maar ook tot een enorm stuk
kaalslag. Het landschap is hier onherkenbaar veranderd.

Heel merkwaardig zijn de beslissingen geweest, die hebben geleid tot de overgang van
delen van Den Hoom naar Delft. Ditzelfde geldt voor de overgang van een aantal
tuinbouwgebieden naar het Westland. De greruen van de nieuwe gemeente Midden-
Delfland, met name op het gondgobied van de voormalige gemeente Schipluiden,
sluiten op geen enkele wijze aan bij de cultuurhistorische kaders. Economische
motieven hebben in de discussie over de grenswijzigingen duidelijk de doorslag
gegeven.

De tuinbouw verdwijnt steeds meer uit Den Hoom, het dorp dat groot is geworden door
deze bedrijvigheid. Het is belangrijk dat situaties die gaan verarderen ook dooÍ de
gemeentelijke overheid worden vastgelegd. Foto's, kaarten, beschrijvingen en
krantenartikelen vonnen een onmisbare bron voor de geschiedschrijving en voor
exposities. Omdat er met name in Den Hoom in de komende decennia veel gaat
veranderen, moet de aandacht juist op deze woonkem worden gericht. Het bestaan van
de Historische Vereniging Oud-Schipluiden, als hoeder en registrator van het historisch
erfgoed, is ook om deze reden belangrijk. De groei van actieve leden blijft een
voorwaarde om dit werk in verenigingsverband te kunnen voortzetten.

Het jaarverslag 2003 geeft een goed beeld van onze activiteiten. De historische aÍikelen
tonen de breedheid aan van het regionaal-historisch onderzoek. Dit keer is niet voor een
thema gekozen. We hopen de lezer met dit overzicht weer een plezier te doen. Harry
Brik, onze secretaris, zorgde voor de opmaak van alle bijdragen. Jan Mooijmaa regelde
het kopieer- en bindwerk. We zijn er trots op, dat we nog steeds in eigen beheer een

volwaardig jaarverslag kunnen produceren.

Jacques Moerman, vooÍzitter van de Historische Vereniging Oud-Schipluiden,
Schipluiden. februari 2004.



In memoriam Arie Olsthoorn 30 ianuari 1921 - 14 februari 2004

Vlak voor de verschijning van dit jaarverslag bereikte ons het droevige bericht, dat

Arie Olsthoom na een kort ziekbed is overleden. In hem verliest de Historische
Vereniging Oud-Schipluiden een markant en actief lid. Vanaf de oprichting van de

Vereniging, in september 1970, heeft hij zich met hoofd en hart ingezet voor de

versterking van het historisch cultuurbesef in onze gemeente.

Arie hield zich in het bijzonder bezig met het agrarisch landschap van Zouteveen.
Talloze artikelen heeft hij geschreven over de natuur- en cultuurwaarden van dit open

weidegebied. We noemen zijn bijdragen in de Schip-Hoom en de Midden-Delfkrant,
het themanummer over Zouteveen, dat bij gelegenheid van het 700-jarig bestaan van

dit ambacht in 1982 is uitgegeven, zijn artikelen over boerderijen en de eendenkooi

van Zouteveen, zijn werk voor het Straatnamenboek van Schipluiden en zijn artikel
over een boerenboomgaard rond 1900, dat in ons vorige jaarverslag is verschenen.

Arie wilde graag anderen deelgenoot maken van de schoonheid en rijke historie van
zijn geliefde geboortebuurt en woonomgeving. Zljn teksten vallen op door zijn
betrokkenheid en persoonlijke schrijfstijl. Arie kon met taal spelen. Dit blijkt eveneens

uit zijn gedichten, die onder de naam Ary van Oostveen werden gepubliceerd.

ln het eeÍste decennium van het bestaan van de Vereniging werd er regelmatig
vergaderd in de opkamer ofop de deel van de boerderij van de familie Olsthoorn aan

de Oostveenseweg. Mede door deze sfeervolle omgeving kwam de Vereniging tot
bloei. ln de jaren tachtig was Arie een van de trouwste bezoekers van de werkruimte
van Oud-Schipluiden aan de Boomgaardslaan. Hier vooÍzag hij de gerestaureerde

potten en panÍren van de Keenenburg van kleur en werd er historisch nieuws
uitgewisseld. Het waren gezellige werkavonden.
De komst van het Museum Het Tramstation is in belangrijke mate aan de inzet van
Arie te danken. Door exposities over regionaal historische onderwerpen wilde hij een

nog groter publiek bereiken. Zijn gevoel voor esthetiek en harmonie leidde tot de

samenstelling van fraaie tentoonstellingen.
Op momenten dat het verenigingswerk extra aandacht woeg, was de mening van Arie
erg belangrijk. Tot het laatst bleef hij een vaste bezoeker van de vergaderingen en

verzorgde hij blijmoedig museumdiensten. Zijn betrokkenheid bij de Vereniging was
voor anderen altijd zeer stimulerend. Arie Olsthoom was niet alleen een deskundig,
maar ook een hartelijk mens. Gelukkig blijven veel sporen van hem zichtbaar. We zijn
dankbaar dat we als Vereniging ruim drieëndertig jaar van zijn inspirerende
aanwezigheid hebben kunnen genieten. We wensen zijn vrouw Mimi en zonen Arjen
en Wouter en schoondochter Tiirza veel sterkte toe om het semis van deze unieke
persoon te dragen.

Jacques Moerman



Verslag van de secretaris

H. Brik

de vereniging is als volgt

voorzitter
vice-voorzitter
secretaris

Bestuur
Het bestuur van
samengesteld:

J.W. Moerman
O. Spinnewijn
H. Brik
P.J.M. van Giesen lsb pemingrneester
Mw. R. Visser-Rotgans 2qe penningmeester

De coórdinatoren
missies zijn:

Bibliotheek
Genealogie
Registratie

van de verschillende com-

O. Spinnewijn
mw. L.M. Varekamp
J.W. Moerman

Tentoonstellingen mw.J.C.Brik-Heijting
Museumgebouw vacant

De Vereniging was in het bestuur van de Stich-
ting Tramstation Schipluiden vertegenwoordigd
door mw. M.L. ten Hom-van Nisoen
(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 01-01-2003 tot en
met3l-12-2003.
Aan het einde van de verslagperiode bedroeg
het aantal leden 30, het aantal vienden 172.
Het totaal aantal leden + wienden (200) nam
toe met fwee.
Gedurende de verslagperiode vonden de volgende
mutaties olaats:

Aanmeldingen en interne mutaties
Eén lid en vier nieuwe wienden werden
ingeschreven.
Eén lid en één wiend lieten zich overschrijven
tot respectievelijk wiend en lid.

Uitschrijvingen
Twee wienden werden uitgeschreven (één op
verzoek, de ander wegens verhuizing met
onbekende bestemming).
Het afgelopen najaar overleed mew. W.J.
Deijs-Parlevliet, Den Hoom. Zij was reeds
sinds 1981"vriend".

Vergaderingen
In de verslagperiode vonden vijf ledenver-
gaderingen plaats. Hierbij werden plannen ge-
maakt voor lezingen, voor nieuwe tentoon-
stellingen, excursies en andere activiteiten. De
tentoonstellingscommissie kwam afzonderlijk
bijeen.

Lezingen
Op 16 april werd in De Hoombloem in Den
Hoom een dialezing gehouden over de Klaas
Engelbrechtspolder, waarbij heden en verleden
ruimschoots aan bod kwamen. Sorekers waren
E.J. Bult. gemeentearcheoloog van Delft en o.a.
Schipluiden, en J.W. Moerman. Na afloop was
er een levendige discussie oveÍ de toekomst van
de boeren in de regio. De belangstelling was,
ondanks concurrentie van enkele andere
evenementen, bijzonder groot. Mrt ca. 130
belangstellenden was de zaal overvol.
Deze lezing werd georganiseerd in samen-
werking met de stichting "Midden-Delfland is
mensenwerk".

Als afsluiting van het "Jaar van de Boerderij "
werd op 27 november in De Hoombloem door
Frits van Ooststroom een lezing met dia's
gehouden over "Kijken naar Boerderijen". Deze
lezing hok ca. 65 bezoekers.



Onze voorzitter verzorgde verder diverse
lezingen voor andere groepen en instellingen:

- Het vervoer over vaarten en vlieten in en om
Midden-Delfiand.

- De landmeterlkaarttekenaar Jan Jansz. Potter.
- Kastelen in en om Midden-Delfland.
- In de aula van het Christelijk Lyceum Delft

werd, in het kader van de "Studium Generale
CLD Nr. 1", een lezing gehouden over de
overzeese sporen van de VOC.
Deze lezing is in 2003 ook nog voor een

aantal andere instellingen gehouden.

- H.P. Tettoroo verzorgde in dit kalenderjaar in
totaal negen lezingen. Op 6/2, l2l2 en 14/5

deed hij dit voor de historische verenigingen
in achtereenvolgens Delft, Naaldwijk (Oud-
Westland) en Zoetermeer. Verder sprak hij
vooral voor vrouwengildes. Het onderwerp
was steeds: de streektaal van Delfland.
Leidraad bij de lezingen vormde iedere keer
zijn boek "Kreen en Gruizig", waarvan
inmiddels bijna 2500 exemplaren zijn
verkocht.

Excursie
Op 24 mei werd een boerderijwandeling
gehouden in en om 't Woudt.
Ons lid dlu. A. van Mierlo maakte voor deze
gelegenheid noodbruggedes over twee sloten in
het tracé van het oude kerkenpad, waardoor het

Excursie 2003 naar 't lloudt en omgeving.
Eén van de twee noodbruggetjes in het tracé
van het oude kerkenpad.

Foto: Henk Groenendaal

mogelijk werd wijwel de oorspronkelijke route
te volgen.
We begonnen in 't Woudt, waar het exterieur
van enkele boerderijen werd bekeken en

toegelicht. Daama westwaarts door de polder
naar de boerderij van Dijkshoom, waar we de

stal bekeken.
Via de nu als woning in gebruik zijnde
historische boerderij van Chardon bezochten
we tenslotte de biologische boerderij
"Woudhoeve" van de fam. Van Paassen.

Allerlei nieuwe regels maken de bedrijfsvoering
hier niet eenvoudiger.
Toen we na afloop van de excursie terug-
wandelden naar 't Woudt, lag er in het weiland
een eenzame koe te kalven. Eár van de

deelnemers, Gemma van Winden, kon dit, als

rechtgeaard dochter van de veeverloskundige
Kees Tetteroo, niet aanzien. Ze klom over het
hek en bracht het kalfie in de juiste stand,

waana het beestje uit zijn benarde positie kon
worden getrokten.
Hoewel het wat somber weer was. konden de

ca. 60 deelnemers terugzien op een zeer
geslaagde excursie.

Overige activiteiten

Exposities, anders dan in het Tramstation

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

- Tijdens de Open-Monumentendagen (13 en
14 september) was in de hervormde kerk van

Schipluiden een foto-expositie te zien over
schuilkerken in boerderijen. Deze expositie
was vervolgens te bezichtigen in het parochie-
centrum "De Schelp".

Nieuwsbrief
In september 2003 verscheen een nieuwsbrief
voor leden en vrienden.

Publicaties van leden

- Jacques Moerman, Historische relatie tussen

stdd en platteland. "Midden-De1Íkrant", jg.
27,w.2,pag.4-5.

- Jacques Moerman, Il/onen op oeverwallen.
"Midden-Delfkrant", jg. 27 , nr. 3, pag. 27 -

39.



- Jacques Moerman, Van boerenboter tot
boerenijs. "Midden-Delfkrant", jg. 27 , rtr. 3,
pag.40-42.

- Jacques Moerman, Van Dijkshoorn naar
Den Hoorn. "Midden-Delfl<rant", jg. 27, rr.
3,pag.42-44.

- Jacques Moerman, Project Midden-Delfland
is mensenwerk, sept. 2003. In: "De
gemeentegids 2003/2004", pag. 16- 18.

- Jacques Moerman, Het Boerenbedrijf in de

Woudse- en Hodenpíjlse polder, lÉ t/m 19"
eeuw. Resultaten van enkele bronnenstudies.
Historische Vereniging Oud-Schipluiden, 2003
(Syllabus bij de tentoonstelling "Wonen op
de boerderij ").

- A.A. Olsthoom, Een boerenboomgaard,
rond 1900. 'Midden-DelÍkrant", jg. 27, w.
l,pag.2l-24.

- O. Spinnewijn, Een eeuw Rabobank Delf-
landen, Rotterdarr, 2003. (Naar aanleiding
van het feit dat 100 jaar geleden de Boeren-
leenbank Schipluiden werd opgericht).

- O. Spinnewijn, Sint Cornelíus - Beminnelijk
Romein. Uniek in de Randstad. Den Hoom
2003. (Geschiedenis van de patroon van de
Hoomse parochie. Hierin is tevens de
historie van de Hoomse parochie verwerkt.)

- O. Spinnewijn, kalender ter gelegenheid van
het feit dat 40 jaar geleden de katholieke
kerk aan de Burg. Musquetiersingel in
gebruik werd genomen.

- H.P. Tetteroo, Boe! ! In de boes. " "Midden-
DelÍkrant", jg. 27,nt.4, pag. 13.

- H.P. Tetteroo , De Heij. 't Dorp van me jeugd,
dec. 2003; in samenwerking met A. Brehm-
van Seters (verhalenbundel over Ter Heijde;
13 verhalen in het dialect van het dorp).

- H.P. Tetteroo verzorgde in 2003 zijn in
oktober 2002 begonnen tweede rubriek over
de streektaal van Delfland. De rubriek
verscheen wekelijks in de Delftsche, de
Westlandsche en de Zoeterrneersche Courant.
In totaal verschenen 50 afleverinsen.

De in 2002 gestarte rubriek "De twee gezichten
van ..." is in 2003 in Den Maasluider
voortgezet. Hierin worden, aan de hand van een
aÍbeelding van de oude en van de recente
situatie, interessante locaties in de gemeente

Schipluiden belicht. Van de hand van J.W.
Moerman zijn in 2003 verschenen:

- De Woudseweg.
- Kerk en voormalige pastorie van 't Woudt.
- De Westlander in Schipluiden.
- De Lookwatering in Den Hoom.
- Huis ter Lucht in Maasland.
- De Keenenburgweg in Schipluiden.
- De Hoornsewal in Den Hoom.
- Het rechthuis van ZouteveeÍr.

De foto's van de recente situaties zijn gemaakt
door H.J.J. Groenendaal.

Informatieverstrekking
Aan een aantal personen werd op verzoek
informatie verstrekÍ over genealogie, streek-
historie en de activiteiten van de Vereniging.
Scholieren en studenten werdsn voorzien vaÍl
materiaal voor scripties.

Aan het Nationaal Comité 4 en 5 mei is, ten
behoeve van hun website, informatie verstrekt
over het Oorlogsmonument te Schipluiden.

De Vereniging "De Terebinth" verzocht ons om
informatie over begraafolaatsen in de gemeente
Schipluiden ten behoeve van een reeks uitgaven
over begraafplaatsen in Zuid-Holland.

Op verzoek van de gemeente zijn er voorstellen
ingediend voor straatnamen voor de wijk Look-
West en Keenenburg, alsmede voor een aantal
fietspaden in het buitengebied.
De namen in Look-West verwijzen naaÍ de
producten van de tuinbouw rond 1900, namelijk
appels, peren en pruimen. Er is een keuze
gemaakt uit een aantal oude soorhamen, die
ook in de kasboekjes van enkele Hoomse
tuinders worden genoemd.

Cultuurhistorie
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.
Mede op voorstel van zowel de Historische
Vereniging Oud-Schipluiden als de Midden-
Delfland Vereniging is de voormalige buiten-
plaats Hodenpijl (de percelen Tramkade 23 en
24) door het Rijk aangewezen als beschermd
monument-



Hoewel 'Hoeve Johanna' in de kem van het

dom seen monument is, is het behoud van deze

beeldÍepalende boerderij belangrijk' De

boerderij laat nog veel kenmerken zien van de

oorspronkelijke bedrij fsvoering. ln de directe

omgèving ligt een dijkje uit het begin van.de

vijftiendJ eeuw. De Historische Vereniging
hóeft het gemeentebestuur van Schipluidel
gewezen op de betekenis van beide

cultuurhistorische elementen.

Financiën
Contributies
Een belangrijk deel van de inkomsten van onze

vereniging wordt gevormd door de bijdragen
van de leden en wienden'
Met ingang van I januari 2002 bedraagt de contri-

butie voor leden € 17,50; voor vrienden € 10'-'
Subsidies en gtften
Van de Gemeente Schipluiden werd een sub-

sidie ontvangen van € 3.400,-.
Van de Rabobank Delflanden werd een gift
ontvangen van € 90,-.

Vrijwilliger van de Maand
Ons tiO ieni Varekamp werd in juni door de

gemeente Schipluiden uitgeroepen tot

i,"ii*iltie", van de maand in de categorie

"crllruur]recreatie en fesliviteiten"' Zij keeg dit

met name voor het belangrijke werk voor de

gemeente Schipluiden, het verzamelen van een

óchat aan informatie uit o.a het Nationaal

Archief en het ondersoek naar het grondgebruik

met behulp van 19d" eeuwse kadasterkaarten'

Op 24 juni 2003, vóór het begin van de

gemeenteraadsvergadering in De Hoombloem,

ontving zij na de toespraak van burgemeester

De Prieëlle de Vrijwilligerstrofee, een kunst-

werk van de Schipluidense keramiste Tineke

van Gils.



Museum Het Tramstation

J.C. Brik-Heijting

Inleiding
In het jaar 2003 waren er twee tentoonstellingen
die in totaal ca. 1550 bezoekers trokken.

Voorzieningen

Gebouw en inrichtíng
De fa. Steenks heeft
het afgelopen jaar de
achtergevel en zijgevel
opnieuw gevoegd en
schoongemaakt, zodat
nu het gehele gebouw
aan de buitenkant klaar
is.

Voor de Keenenburg-
kamer is een fíaaie
hoekvitrine met inge-
bouwde verlichting
aangeschaft. Deze is in
een hoek van de kamer
opgesteld.

Aanwinsten

Schenkingen
- Van museum "De Korenschuur" in l,oosduinen

hebben we uit hun depot een grutters-
weegschaal aangeboden gekregen. Op deze
weegschaal staat (zeer waarschijnlijk) het
wapen van Schipluiden.

- Enkele boerengebruiksvoorwerpen, zoals
serviesgoed van Maastrichts aardewerk en
enkele prenten.

- Een videoband met een film van Kees
Tetteroo (de vader van Gemma van Winden)
met allerlei boerenactiviteiten uit de jaren '50
tot'60.

- Een pantekening van het hek van kasteel
Keenenburg.

- Een doodshemd van omsheeks 1930.

Aankopen
- Een videoband over het leven op de

boerderij van Nico van Paassen in dejaren '30.
- Een foto van de oliemolen "Mercurius" aan

de Hoomseweg, omstreeks 1930.

Archeologische collectie
Een deel van het botmateriaal, gevonden bij de
opgravingen van de Keenenburg, is over-
gebracht naar de Archeologische Dienst Delft.

Exposities

S chip luide n s e v erz am elin gen
Deze expositie, die gehouden werd van 18
januari ím 30 april 2003, omvatte een zevental
zeer uiteenlopende onderwerpen:
- Een aantal voorwerpen en oude documenten

over Koningin Beatrix, die in 2003 haar 65ste

vet'aardag vierde.
- Boeken over "De Schoolmeester", pseudoniem

van Gerrit van de Linde (1808 - 1858), met
toelichting.

- Een collectie devotionalia, met name van Sint
Comelius, de beschermheilige van de R K
kerk in Den Hoom.

- Een aantal uitgaven van Maarten Toonder.
- Stripboeken van Kuife in 14 verschillende

talen waaronder enkele unieke exemplaren.
- Platenhoezen van deehemers aan het

Songfestival van 1964 tot heden.
- De geschiedenis van de radiobuis met

bijzondere en antieke buizen, met uitvoerige
documentatie.

Radiobuízen van de jaren 20 tot 70, met onder
andere magnetrons en klystrons uit IfO II.



De verzamelde voorwerpen waren aÍkomstig uit
de collectie var enkele leden van de
Vereniging. Er was deze keer geen officiële
opening. Het totaal aantal bezoekers bedroeg +
300, inclusief de extra bezoekers tijdens de
jaarlijkse evenementen.
Op Koninginnedag was er een ansichtkaarten-
ruilbeurs in de wachtkamer. Mevr. J. van der
Stap en enkele leden van de Vereniging waren
er met hun collectie. Hoewel er veel belang-
stelling was, werd er niet veel geruild omdat
vooral van de oude ansichtkaarten van
Schipluiden er niet veel in omloop zijn.
Niettemin was deze middag, meï ca. 125
bezoekers, een groot succes.

Mevr. J. van der Stap met een Hein deel van
h aar v erz amelin g ans ichtkaart en.

Il'onen op de boerderij
Deze tentoonstelling liep van 17 mei tot 23
december 2003.
2003 was het Jaar van de Boerderij. Evenals
veel andere musea in de regio heeft ook ons
museum hier aandacht aan besteed. Deze keer
hebben we het interieur, de bewoners en het
landgebruik centraal gesteld.
Van enkele boerderijen uit de omgeving waren
oude foto's, eigendomsbewijzen en familie-
gegevens te zien.
Verder was er een collectie kinderkleding uit +
1900 te zien en als klapstuk een verplaatsbare
bedstee (tweede helft achttiende eeuw) uit de
voormalige boerderij Korpershoek.
Ook konden de bezoekers twee videobanden
bekijken met o.a. beelden van het dagelijks
leven op de boerderij in vroeger tijd en een
boelhuis in dejaren'60 .

Ter gelegenheid van deze tentoonstelling is een
syllabus samengesteld met o.a. informatie over
diverse boerengeslachten, de veepest in de 18d'
eeuw en boelhuizen uit de regio.
De expositie werd geopend door dhr. Nico van
Paassen, eigenaar van de biologische boerderij
"De Woudhoeve" en voorzitter van de
Agrarische Natuurvereniging "Vockestaert". De
openingshandeling bestond uit het ontsteken
van een olielampje in de als boerernuimte
omgetoverde wachtkamer.
In totaal werd deze expositie door + 1250
bezoekers bezocht.

De bedstee uit de voormalige boerderij
Korpershoek.

Een itrine vol kinderjurljes van + 1900.



Vanaf deze plaats willen we alle bruikleen-
gevers van harte danken.

To e komstige exp os ities
De eerstvolgende expositie zal bestaan uit een

selectie van de uitgebreide verzameling van ons

lid Cees van 't Hoog te Schipluiden. Naast een

(nep)paard op ware grootte met arrenslee zijn er
allerlei aÍikelen die met paarden te maken
hebben, zoals een klokkenspel voor een

arrenslee, bellenruigen, verzorgingsgerei en

fotomateriaal. De tentoonstelling gaat heten:

"Paard en Gerei - Van de 19d" eeuw tot heden".

In de Keenenburgkamer worden, na een onder-
breking van enkele jaren, in een geheel nieuwe
opzet, de archeologische vondsten van kasteel
Keenenburg weer tentoongesteld. Deze zijn te
bezichtigen vanaf de opening van "Paard en

Gerei".

Diverse evenementen
Het museum was extra open in het
Museumweekend (12 april), op Koninginnedag,
de Midden-Delflanddag (28 juni), tijdens het
varend corso en in het Monumentenweekend
(13 en 14 september).
Het totaal aantal bezoekers op deze dagen

bedroee * 650.

Groepsrondleidingen
Het afgelopen jaar hebben wij twaalf groepen

in het Tramstation verwelkomd. De entreeprijs
van€ 22,50 is hierbij geen belemmering.

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

SpoÍ-Cultuurblad en in De Schakel (uitgave
Maassluise Courant).
Tevens zijn er enkele interviews vooÍ de

regionale radiozenders gehouden.

Door de "Agrarische Natuuwereniging Vocke-
staert" is een nieuwe folder "Stilte naast de

stad" uitgegeven. Op 9 mei 2003 was er
gelegenheid voor de aangesloten instellingen en

bedrijven, waaronder Museum Het Tramstation,
zich te presenteren. Dit vond plaats in de stal

van de kampeerboerderij van de fam. De Vette
aan de Gaagweg. Vervolgens begaf het
gezelschap zich te voet of per koets naar het

einde van de Kwakelweg waar overgevaren
werd naar het Jachthuis. Hier werd, tijdens een

feestelijke bijeenkomst, de nieuwe folder door
Nico van Paassen, de voorzitter van

"Vockestaert" overhandigd aan wethouder Van
de Kamp.
In de folder zijn 33 bezienswaardigheden in het

oolderland van Delfl and beschreven.



Museumwinkel

Boeken en boekjes
Straatnamenboek SchiPluiden
Derkzen van Angeren

De bezielende kracht achter de Rotterdamse grafrek

Dorpelingen en dorpse dingen, deel I
Kreen en Gruizig - Over de streektaal van Delfland
Sint Comelius - Bemirurelijk Romein. Uniek in de Randstad t
Monumenten in SchiPluiden

(met bindfout, wel kompleet), gereduceerde prijs

Van St. Michaël tot St. Jacobus
Veranderend Westland
Westlandse Stam- en Naamreeksen
Het geslacht "Van der Kooij "
10 mei-15 mei 1940 in en om Wateringen

Historisch Jaarboek Westland
Schipluiden-Den Hoom'40-'45
Om niet te veÍgeten - Overschieënaars in verzet

Zelden zoveel geluk gezien (Westland mei 1945)

5000 j aar wonen op veen en klei
Geologische waamemingen Kerkpolder
Kastelen in beeld
De kerk van Schipluiden
700 jaar kerkelijk leven in Schipluiden
700 j aar kerkmuziek
St. Caecilia - 75 jaar muziek in Schipluiden
Jaarverslag "Oud-Schipluiden"
Historie en Landschap van Midden-Delfland
Boerderijen en Erven

Syllabi bij exposities
Het Boerenbedrijf in de Woudse- en Hodenpijlse polder *

Overige, voor zover nog voorradig

Diversen
Informatiebladen (in bakjes in de zalen)

Prentbriefkaarten
Bouwplaat "In 't Rietveld" (voormalige boerderij Korpershoek) "
Bouwplaat "Keenenburg"'
Poster "Keenenburg"
Tekening "Tramstation"
Fietsroutes langs industrieel erfgoed

"Kastelen in beeld", inclusief drie fietsroutes

* Nieuwe aanwinsten

€ 20,50

ê )) <(\

e 19,95
ê r I ?5

€ 12,50

€ 45n
€ r7,70
e22,20

€ 16,10
€ 8,85
€ 8,85
€ 6,80
€ 8,85
€ 8,-
€ 3,40
ê ) )<
€ 1,80
ê ) )\
c 4,50
Ê 570
€ 4,50
€ 45n
€ 5-

€ 0,10
€ 0,45
ê 1-
ê ) )\
ê ) )\
€ 6,80
€ 1,10
€ ') )\

ê ) )\
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Het archief en de bibliotheek van de Vereniging

O. Spinnewijn

Zoals u in voorgaande jaarverslagen hebt kun-
nen lezen, is de documentatie van de vereniging
onderverdeeld in tien hoofdrubrieken. Per jaar-
verslag werd in de voorgaande periode inge-
gaan op hetgeen de verschillende rubrieken de

nieuwsgierige lezer te biedeÍl hebben. In hetjaar-
verclag 2002 was de laatste hoofdrubriek aan de

beurt, namelijk het materiaal gemerkt met de
letter K. Deze rubriek omvat vooral veel kan-
tenknipsels en oorlogsdocumentatie.

In principe zijn informatieve krantenknipsels en

dergelijke ook ondergebracht in ladenmappen,
gemerlÍ A Vm K, indien ze gerubriceerd kon-
den worden onder een van de daarvoor bestem-
de rubrieken. Beeldmateriaal leent zich daar
soms toch minder voor. Algemeen worden
foto's ook ondergebracht in ladenmappen,
waarop de afbeelding betrekking heeft. Dat kan
een kerk zijn, een wijk, groepen bij feestelijke
gebeurtenissen, enzovoorts. Is het materiaal
evenwel gÍoteÍ dan A4 formaat, dan moesten
we uitwijken naar apart gecreëerde bewaar-
plaatsen. Beeldmateriaal van afivijkend for-
maaï, zoals bijvoorbeeld dia's of digitale infor-
matie, is nog slecht gedocumenteerd, maar
heeft wel de aandacht.
Het archief kan op afspraak ter plaatse gecon-
sulteerd worden. In principe biedt de vereniging
alleen leden en wienden materialen te leen aan.

Het bezit van de vereniging breidt elk jaar weer
verder uit met nieuwe (of ook wel oudere) in-
formatie. Het is een stroom die dusdanig groot
is dat keuzes moeten worden gemaakt. De be-
schikbare ruimte is feitelijk al overvol. Het aan-
tal verschijnende titels lijkt alleen maar uit te
dijen, terwijl wij nog niet zoveel jaren geleden
meenden, dat ons archief haar grootste goei
achter de rug had.

In dit jaarverslag wordt onder het bovenstaande
hoofdstuk een keus gemaakt uit de recente aan-
winsten verkregen of aaageschaft gedurende de
het verslagiaar 2003.

B4-22 In de serie 'cultuur historische hoofd-
stukken' voor Zuid-Holland verscheen de uitga-
ve Delfland en Schieland. Het betreft een map

met 8 grootformaat kaarten, waarop de cultuur-
monumenten in kaart zijn gebracht in de ge-

noemde regio. Ze geven in hoofdlijnen de sa-

menhang weer van cultuurmonumenten op het
terrein van archeologie, landschap en nederzet-
tingen.

A8-6 In glas verpah De geschiedenis van de

Europese fles door J. Soelens. Een monumenta-
le uitgave over de geschiedenis van de fles en

hoe en waar die fles werd en wordt gemaakt.

Van bier- of wijnfles tot flessen en flesjes voor
medische doeleinden, maar niet te veÍgeten ook
wat vanaf de Romeinse tijd al gepresteerd werd
op dit gebied. Dat alles verteld in 460 bladzij-
den met talloze illustraties. Wist u dat de fles-
senfabriek 'Delft' rond de eeuwwisseling 1900
per jaar 20 miljoen flessen produceerde in 1800

soorten?

H33-22 Historisch Jaarboek Westland 2003.
Deel 16 alweer, dat verschillende interessante
artikelen biedt over het hele Westland en dus

ook Schipluiden. Een voorbeeld is de water-
kwaliteit. Het is ongetwijfeld duidelijk dat de
waterkwaliteit in dit tuinbouwgebied een grote
rol speelt. Maar ook de consument zieÍ gÍaag
goed water uit de kraan komen. Dit wordt een

steeds moeilijker probleem door verzilting van
het grondwater.
Daamaast is er een verhandeling hoe de tuinder
in de loop der tijd zijn producten bij de klant
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kreeg. Aanvankelijk natuurlijk over water, later
bracht de WSM uitkomst en die heeft weer
plaats moeten maken voor vervoer over de weg.
Tenslotte biedt dit jaarboek onder andere ook
een artikel over Westlanders die dienst moesten
doen in het leger van Napoleon. U vindt er ook
twee Schipluidense namen onder.

K3-4 Jan Anclerson, 65 jaar in beweging. Een
auto-biogmfie van Jan Anderson, kent u hem?
Hij is van oorsprong Hagenaar en uiteindelijk,
na veel omzwervingen, Vlaardinger en drogis-
terijmagnaat. Maar hij is ook een aaÍsverzame-
laar en wel voor de meest uitlopende objecten,
die hij steeds voorheffelijk catalogiseert en op-
slaat. Daarmee heeft hij talloze interessante ten-
loonstellingen in'zijn' museurn op zijn naam
staan. Ook anderen mogen van die verzamel-
drift gebruik maken. Oud-Schipluiden heeft
meermalen een beroep op hem mogen doen. Bij
zijn 65" ve4aardag verzorgde hij het genoemde
boeiende boekwerk over zijn levensgeschiede-
nis. Dit nadat hij een jaar eerder, toen bij zijn
kwart eeuw oude streeknuseum, een boekwerkje
verzorgde in full colour, met teksten en afbeel-
dingen gebaseerd op talloze vormen van kunst
en zaken uit het dagelijks leven.

B4-21 HeI fotoboek met tekst De Holíërhoekse
en Zouteveense polder door Paul Meuldijk. Hij
maakte in de loop der jaren al fietsend meer dan
1300 foto's in dit gebied. Een selectie daaruit
vormt nu een prachtig overzicht met bijgaaÍlde
teksten van Midden-Delfland zoals het noe niet zo
lang geleden was.

H3.l-26 Onze buur Rijswrjk geeft ook jaarlijks
een jaarboek uit. Een 180 bladzijden tellend
zeer goed verzorgd boekwerk met artikelen
over de talloze facetten van de rijke Rijswijkse
seschiedenis.

H3.1-25 Uiteraard blijft Vlaardingen, onze an-

dere buur, niet achter en heeft ook zijn jaar-
boek. Hooftlpunt in de uitgave 2002 is een artikel
van 40 pagina's met de in Vlaardingen gedrukte
krant als onderwerp. Van Maasbode tot Haven-
loods in de tijd dat er inderdaad ook nog Vlaar-
dingse edities waren en gedrukt aldaar.

I NIXIIWE
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A6-35 De oudste kerken van Holland geschre-
ven door Elizabeth de Hertog. Dit boek behan-
delt de kerkbouw in Holland tot het jaar 1300.

Voor ons staan daarin beschreven de kerken
van 't Woudt, Monster en natuurlijk de Delftse
Oude Jan. Het is niet de enige documentatie die
we over deze gebouwen hebben.

A2-19 In deze opsomming van nieuwe aanwin-
sten mag ook het proefschrift van David Fontijn
niet ontbreken. Hij verkreeg op 27 maart 2003
zijn Doctorsbul met lof. Een proefschrift van
400 dichtbedrukte pagina's met daarin het re-
sultaat van zijn onderzoek naar de sporen van
het leven gedurende onder meer de bronstijd in
het Belgisch-Nederlandse grens-gebied. Dat wil
zeggen de periode tussen 2500 tot 800 jaar voor
Christus. Men werkte daar al met materialen als

vuursteen, brons en koper, zaken die ook toen
daar gei'mporteerd moesten worden. U leest dat
boek vermoedelijk niet in een avond uit! De
wieg van David voor zijn archeologische onder-
zoeken stond bij Oud- Schipluiden..

B1-7 Tenslotte dan een uitgave met historische
informatie nog iets dichter bij huis. De gemeen-
te Den Haag en het Hoogheemraadschap van
Delfland doen hierin verslag van het voorberei-
dend werk voor de bouw van de afizalwaterzui-
vering in onze Hamaschpolder. Het gaat hier
om de Archeologische monumentenzorg in het
AHR-proj ect (Afvalwaterzuivering Haagse Regio),

Feitelijk dienen hier nog twee eigen uitgaven
vermeld te worden:
D3-5 Een eeuw Rabobank Delflanden, en
C1-32 St. Cornelius Beminnelijk Romein, Uniek
in de Randstad, maar als rechtgeaard liefhebber
van Schipluidens historie heeft u dat al lang in
huis.

Jan Anderson

í5 ,:ï,
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De Schipluidense kroniek 2003

O. Spinnewijn

Op 1 januari 2003 telt de gemeente Schipluiden
57 52 marnen, 5417 wouwen, totaal dus nog
11.169 Schipluidenaren die deze eerste januari
2003 het laatste nieuwj aar ingaan als burgers
van die gemeente. Voorboden van de komende
veranderingen zijn er al legio. In onze
gemanipuleerde democratie mocht de bevolking
van Schipluiden, na veel moeite, in 2002 nog
een keuze maken uit de twee uiteindelijk aan
hen voorgelegde verplichte varianten. Het dan
meest verkieselijk geachte voorstel, het
realiseren van een samensmelting Maasland-
Schipluiden, kondigt zich sindsdien op alle
fronten aan. Zo wordt per januari 2003 het ons
na vele jaren vertrouwd geworden
informatieblad De Schiphoorn opeens alvast
Den Maasluider. Een nogal archaïsch
aandoende titel voor een mij overigens
onbekend beroep. Deze kleurige uitgave wil
proberen de burgers van nu drie kernen bimen
de nieuw te vormen gemeente te gaan
interesseren voor wat zich daarbinnen afspeelt.
Het eerste nummer stelt meteen de nieuwe
burgemeester voor. Hij wil het karwei van de
samensmelting tijdelijk wel gaan klaren. Dat
heeft hij meer gedaan en zal er 'als
voorbijganger' op toezien dat één en ander in
de gewenste banen komt. Een mijns iruiens
nogal tlpisch eigentijdse taakopvatting. Deze
kroniek beperkt zich ook nu tot Schipluiden.

Januari
Al met al, ook dit jaar kende de nodige
vermeldenswaardige gebeurtenissen, waarvan
achteraf gezegd kan worden: "Ja dat was toen".
Zo liet in de tweede week van januari koning
Thialf zich voor de tweede keer in die winter
gelden. Schipluiden genoot vijf dagen met
honderden lieÍhebbers en lieÍhebberties volop
van zijn onvolprezen ijsbaan.

In datzelfde weekeinde kwam met veel succes
de Gym Vereniging Schipluiden, tijdens de
eerste van drie wedstrijden voor de
tumcompetitie Delfland in Maassluis, al a1s

beste uit de bus. Daar horen we nog wel meer
van.
Natuurlijk kent winterkou ook keerzijden! Een
ontdooiende geknapte waterleiding veroor-
zaakte tijdens het al weer dooiende weekeinde
een zondvloed in de Hoomse school in de
Look-West.

Niet alleen op politiek niveau, ook op kerkelijk
vlak heeft Schipluiden een nieuwkomer
waaÍmee voor de 'Samen op weg' gedachte op
16 jaauari aan een belangrijke voorwaarde werd
voldaan. Op die zondag installeerde de
gereformeerde gemeente de jonge dominee
P. Vis als haar nieuwe predikant, na een lange
periode het zonder hebben te moeten doen.

Een 'ijselijk' avontuur, dat gelukkig goed
afliep, beleefden twee schaatslievende
dorpsgenoten. Op weg naar de altematieve
elfstedentocht op de Oostenrijkse Weissensee
stond hun volbezette rijdende bus in
lichterlaaie. Koelbloedigheid vaa de Schip-
luidenaren voorkwam een ÍamD. Beroofd van

Foto: "Den Maasluide/'

13



alles door de brand, maar goed opgevangen

schaatsten die twee uiteindelijk toch nog de

toertocht op hun plaats van bestemming.

Landelijk politiek stemde ook Schipluiden op

22 jaman. Met een overweldigend opkomst-
peÍcentage van 90,36 0Á wees men na 2002 de

LPF terug, met winst voor WD en PvdA.

De criminaliteit sloeg in Schipluiden toe op de

vroege zaterdagochtend van 25 januari' Onze

nostalgische bakker Theo Hoek stond al achter

zijn oven en miste daardoor het toch

opmerkelijk lawaai veroorzaakt door een stuk

trottoirband waarmee onverlaten de

winkeldeumrit vNr zijn zo karakteristiek
winkeltje verbrijzelden. Ze gingen er met de

kassalade vandoor en zoals gewoonlijk was de

buit kleiner dar de aangerichte schade.

De dag daarop liet ook de voetbalderby
Holland-B elgië, ofwel Schipluiden-Den Hoom,

even zien hoe het eigenlijk niet hoort. Gelukkig
maakte sportiviteit na afloop van de met 1-3

verloren wedstrijd de zaak toch weer wat goed.

Met een al vele j aren voor zijn tuinhobby
knokkende ex-Schipluidenaar en ex-gemeente-
raadslid, die graag een blokhude op zijn
landgoed zott zien, maar daarvoor niet het

vereiste fiat van de gemeente krij gt en nu ook
niet van de Raad van State, sluit de maand
j anuari af. Hij gaat door, maar helaas moet je
dat groter kunnen aanPakken, zoals

bijvoorbeeld tegelijkertijd wel het startsein

werd gegeven voor een weinig landelijk te

noemen schoonheid als de ontwikkeling in de

Hamaschpolder. Een karwei waar 15 jaar voor
is uitgetrokken. Was dit inderdaad de

allerlaatste gebeurtenis van deze maand? Nee,

natuurlijk niet! Onze koningin vierde toch haar

65" ve{ aardag en Schipluiden zag díe avond
van 31 januari, voorafgegaan door muziek en

majoÍettes, enkele honderden kinderen met
lampions, voorzien var een kaarsje, door het

dorp trekken. Een feeëriek schouwspel dat de

koningin niet heeft gezien.

Februari
Als voorlopig sluitstuk voor een nieuwe
busbaan naar en van Delft werd op 15 februari
in Den Hoom een 22000 kilo zwaar brugdek
van 14 x 6 meter over de Gaag geplaatst. Een

publiektrekkend karwei, a1leen al door het

vervoeÍ van Delftse Schie naar Den Hoom. Dat

woeg de nodige stuurmanskunst. Ooit legden

we een duur aquaduct onder die Gaag door,

omdat een brug Midden-Delfland zou ontsieren.

Inmiddels passeert de scheepvaart nu vanaf het

kruispunt Den Hoorn tot en met de Paardenbrug

in Schipluiden al tien bruggen. Als alles

volgens de weldoordachte plannen verloopt,
zien we naast de nu geplaatste busbaanbrug een

eigenlijk toch wat logischer gewone verkeers-

brug komen. Het verlies van acht bushaltes in
Den Hoom door verlegging van de route was

nauwelijks ingecalculeerd en bracht later bij de

raadsvergaderin g van 25 maart naast een talrijk
publiek niet minder dan 5 insprekers op de been'

Drie dagen later, 18 februari, verschafte een stel

onverlaten zich via een ingegooid raam 's
avonds toegang tot het gemeentehuis' De buit
bestond uit LCD-schermen el, nog

teruggevonden, computers. Ze konden veilig
hun werk doen, want tezelfdertijd deelde de

politie op de Woudseweg bonnen uit aan

snelheidsmaniakken. Zouden die 51 bonnen de

inbraakschade van vijf 'flatscreens' dekken?

Welnee, je bestelt als gemeente de volgende

dag toch gewoon 5 nieuwe.

En de Woudse 'snelweg 223'? Daawoor
presenteerde men met de bekeuringen een dag

later de uitvoering van een veiligheidsplan à 14

miljoen €, dat maakt het wellicht nog aantrek-

kelijker de 80 km/uur aan zijn laars te lappen.

Het A4-debat laten we deze maand hier even

buiten beschouwing. Daar blijft besluite-

loosheid voorlopig nog wel even troef en

sluipverkeer is ingecalculeerd.

In januari schaatste Schipluiden nog, maar

beleefde vervolgens één van de warmste

februarimaanden ooit (een voorproefie van wat
het jaar verder zou laten zien!) Wie schetst de

verbazing als zich in de tweede helft val de

maand nog een derde 'íjstijdje' meldt.

Schipluiden kon weer drie dagen schaatsen.
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Men moest daartoe wel wat woeger uit de
veren, waÍrt in de namiddag deed de zon zich al
teveel gelden.

Als afsluiting van de sprokkelmaand maakte 's-
Hertogenbosch op de laatste dag bekend dat
Usbrand Chardon aldaar was uitgeroepen tot
'Ruiter van het jaar 2002' . }{lj verdiende dat naar
aanleiding van zljn successen op het wereld-
ruitertoumooi in het Spaanse Jerez de la
Frontera in 2002.

Maart
Inmiddels kondigt de lentemaald zich aan.
Alles wordt nieuw en zo gaat op de derde van
deze maand de slopershamer in het
huizenblokje 1 Vm 13 aan het Sint Maartens-
regtplein. Het eerste huizenblokje, met een
huurprijs van 4,50 gulden per week, dat de
'Woningbouwvereniging Sint Willibrordus' in
1928, tien jaar na haar oprichting van het
toenmalig gemeentebestuur mocht bouwen.
Niet echt een monument, maar wel een stukje
nu verdwenen historie uit een tijd waarin men
nog blij was met een piepklein woninkje. Zes
appartementen in twee lagen van drie modeme
woningen zullen de plaats daar gaan innemen.

Ook de gemeente zelf wil weer meer in haar
onderkomen investeren. Ze derkt over haar
derde nieuwe vestiging sedert 1928. Die zou
voorlopig l l miljoen € mogen gaan kosten,
mzur men zoeld nog een plaatsje. Er zljn
politici die beweren dat fusie besparen betekent.
Voor de gewone burger is dat m,i. nog nergens
bewaarheid en ook voor de nieuwe gemeente
Midden-Delfland tekent zich dat al af. Men
spreekt al over meer ambtenaren en men heeft
er al zoveel in ons overgereglementeerde
landje. Voordeel: men heeft wel minder
burgemeesters nodig, maar dan wel een duurdere.

Op l0 maart is 'Tabaksboetiek Bouter' in Den
Hoom voor de derde maal binnen vier maanden
slachtoffer van een overval. De etalageruit
sneuvelde en de buit is een vuilniszak gevuld
met sloffen sigaretten. De blanke dader ging er
vandoor op een gele fiets, een heftig bloedspoor
nalatend.

Voor de tweede en niet laatste keer dit jaar trok
Schipluiden op 1 1 maart ter stembus. Nu dan
voor het kiezen van Statenleden. Ten opzichte
van januari waren de partijvoorkeuren nau-
welijks veranderd en is men blijkbaar tevreden.

Woensdag 26 maart rijdt bij de Meerkoetlaan in
Schipluiden een colonne voor, bestaande uit
twee taxibussen en een limousine. Uit dit
milieubewust transport stappen 35 Hoomaartjes
voor een milieudienende handeling: twaalf
bomen planten bij gelegenheid van de al 47"
Nationale Boomplantdag. Wethouder Keijzer
laat zoals gewoonlijk zien hoe je dat moet doen.

Op 27 maart reisde een deputatie van onder
andere ons 'Oud Schipluiden' af naar het
Rapenburg in Leiden. Daar verdedigde David
Fontijn met verve cum laude een omvangrijk en
gedegen proefschrift over diverse aspecten van
het Bronstijdperk in onder aÍrderc de
Nederlanden.
Bij Oud-Schipluiden draagt een door hem
gebruikte lade uit zijn vïoegere studietijd nog
altijd zijn naam, stammend uit de periode die
ongetwijfeld bijgedragen heeft aan het nu
bereikte resultaat.

De maand sluit af met een zeeÍ opmerkelijk
goede afloop van een ongeval tijdens spitsuur
op de Zouteveenseweg. Een frontale botsing
van een motor met een peÍsonenwagen. MotoÍ
en berijder vlogen over de wagen heen. De
schade was groot, maar wonder boven wonder
kwamen beide betrokkenen met de scbrik wii.

April
Op 4 april tumen 400 gymnasten een tien uuÍ
lange dag in De Lier. Schipluiden ging die
avond met 5 gouden, 9 zilveren en 3 bronzen
medailles, in totaal zelfs 2l medailles
huiswaarts. Een wat agressiever sportgebeuren
vond in Den Hoom op 12 april plaats. De
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Zuidhollandse kampioenschappen boksen in de

sportzaal van 'De Hoombloem'. In totaal 15

partijen, waaronder ook damesboksen.

Van volkomen andere aard is de uitvoering van
weer de Matháus Passion in de Oude Kerk te
Delft, die een uitstekende recensie verkreeg. De
koren St. Michaël en Vivace, 120 zangers,
aangevuld door solisten, een kinderkoor en het
s)'rnfonieorkest Vox Delflandiae voerden dit
magistrale werk met veel verve uit.
Die zelf<le dag schreef men in voor de

nieuwbouw van 22 woningen in deelplan
Keenenburg IV in Schipluiden. Onderkomens
die in prijs varieerden van € 325.000 tot
€ 75.000.

Koninginnedag startte in Den Hoom aan de
vooravond van het feest met een lampionnen-
optocht. Er scheen dan nog een stralend
oranjezonnetje. Een zonnetje dat de volgende
dag helaas nogal verstek liet gaan. De
Schipluidense optocht eindigde in een

waterballet.
Naast deze gebruikelijke activiteiten beloont
Koninginnedag ook altijd verdienstelijke
medeburgers met een lintje. Hier in onze
gemeente dit jaar viermaal met een benoeming
tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.
Hieronder zelfs een echtpaar! Dat waren de
heer J. van 't Noordende en mewouw H.M. van
't Noordende-Pot uit Den Hoom. Beiden
onderscheiden voor hun zeer actieve inzet ten
bate van de atletiek. Voor meerdere terreinen,
maar vooral kerkelijk werk kreeg ook mewouw
C. Scheepstra de onderscheiding. Tenslotte
spelde onze interim-burgemeester het lintje op
bij de heer Y van Woerden, een duizendpoot
die. onder andere. functioneerde in talloze
bestuursfuncties.

Mei
Uiteraard werden op de avond van 4 mei door
Den Hoom en Schipluiden samen de gevallenen
herdacht. Zij die in het belang van ons land zijn
omgekomen. Een herdenking met als motto
'Vrijheid is niet te koop'. Na de gebruikelijke
plechtigheden, de dienst in de hervormde kerk,
de stille tocht naar het gevallenenmonument en
de kanslegging, was er een samenzijn met
kofÍie in 'De Dorpshoeve'. Aldaar werd nog
breder over de grenzen gekeken en aandacht
gevraagd voor de mensenrechten wereldwijd.
De bevrijdingsdag verliep zoals gebruikelijk

rustig met een fietstocht uitgezet in Midden-
Delfland. Wel zag Den Hoom 's avonds een

slechts 6 meter lang plezierbootje met een

wiendengroep vut 14 jongeren aan boord
tweemaal zinken. Overbelasting was oorzaak
dat de passagiers al zwemmend de walkant
moesten bereiken. Een eerste poging het bootje
op te takelen mislukte en de boot zonk voor de

tweede maal naar de bodem. Uiteindelijk was
iedereen dus veilig en bleek het vaartuig toch
weinig schade te hebben opgelopen. Vader
eigenaar sprak nog wel een hartig woordje met
zijn zoon die de tocht had georganiseerd.

Met haastige spoed ging op 6 mei de

gemeenteraad akkoord met een eerste aanzet

van 1 miljoen € door het College voor de bouw
van een verzorgingshuis aan de Vlaardingse-
kade. Dat die bouw alweer een aanslag is op
Midden-Delfsland natuurgebied deert nauwelijks.
De Schipluidense eeffte-klasse handbalsters
winnen op 1 1 mei verpletterend met 0 - 18 van

het Haagse HVL.

Op de 'Nationale Voorleesdag', 12 mei, leest

ook burgemeester De Prieëlle de jeugd met veel
verve verhaaltjes voor. Compleet met ambts-
ketting vertelt hij twee spannende verhalen aan

de groepen 1 en 2 van 'Het Galjoen' in Den
Hoom. Geïmponeerd vinden die dat hij van hen
wel een tien op zijn rapport mag krijgen.

De burgemeester leest voor uit "Bange Freek".
Foto: Fred Niis. Delftse Post

De fusie Maasland-Schipluiden komt op 22 mei
weer een stapje naderbij. De Tweede Kamer
gaat met het voorstel akkoord, rest nu nog voor
een definitieve afronding de toestemming van
de Eerste Kamer.
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Juni
De eerste dag van juni zal bij de Hoornse
voetbalfans een onvergetelijke herinnering
nalaten. Vanuit een 0-2 verliespositie speelde
Den Hoom winnend naat 3-2 op drie minuten
voor het eind van de wedstrijd. Ze promoveerde
daarmee naar het tweede klasse voetbal.
Schipluiden zag een jaar eerder die kans voorbij
gaan. Uiteraard was het feest in Den Hoom en
schuimde de Champagne. Voor de tÍainer
Kuntz betekende de promotie een geweldig
afscheidscadeau, waat hiermee sloot hij zijn
carrière bij de Hoomse club af. In de nabije
toekomst za1 Den Hoom zich op de naar de
Kerkpolder te verplaatsen sporfvelden waar
moeten gaar maken. De wethouders hebben
daar op 4 juli al ingespeeld. De nu nog
vertrouwde velden gaan plaats maken voor
Hoomse woningbouw

De volgende dag buigt een raadscommissie zich
enthousiast over de herbouw van het (lucht?)
kasteel de Keenenburg. Een plan van vier
gezinnen die wel als slotbewoner verder door
het leven willen gaan. Daar is door hen de
bovenverdieping voor gereserveerd. De begane
grond zou een belangrijke ro1 kunnen venullen
voor maatschappelijke en culturele aspecten die
met Midden-Delfland samenhangen. Of de
plarurenmakers er nog mÍur even over na willen
denken, daa is de commissie graag bereid zich
nog eens over die plannen te buigen!

Politiek gaat men nu geregeld de fusie onder
ogen zien. Over de jaarrekening van 2002
maakt de Raad zich al nauwelijks meer druk.
Een negatief saldo van 410.000 € slikÍ men
gewoon. Wethouder Van der Kamp meent dat
al met al dat tekort wel meevalt. Met de
verkiezingen in zicht wil het CDA-Maasland-
Schipluiden zijn leden voorstellen Piet van den
Berg als lijsthekker aan te wijzen. Ook is vast
een ontwerpprograrnma opgesteld voor de
toekomstige groene gemeente.

Op 5 juni toog de heer J. de Priëlle niet naar het
stÍand van Israël, waarover hij in het eerste
juninummer van Den Maasluider gewag maakt,
maar hij ging wel naar het Scheveningse strand,
of liever naar het Kurhaus aldaar. Bij zich had
hij een benoeming tot Ridder in de Orde van
Oranje Nassau, bestemd voor een 'echte'
burgemeester ir. P. Lemaire. Hij is geen
concurÍent voor wat betreft oolitieke

fusievraagstukken maar zieÍ zich wel
doordrongen van de noodzaak dat kwaliteit
geleverd moet worden. Hij stond namelijk aan
de wieg en staat nu nog steeds aan het stapelbed
van de kwaliteitszorg en dat zowel op
Nederlaads als Europees niveau. Daar is bij-
inbegrepen de zorg voor opleiding en training
van deskundigen die kwaliteit op velerlei
terrein zullen moeten bewaken.

Het DlOS-Lentefeest viel dit jaar samen met
het late Pinksterfeest. Het feest voor 'Elck wat
wils' in het Hoornse waartoe, met medewerking
van de brandweer, een spectaculaire
zeepkistenrace behoorde en natuwlijk de
jaarlijkse DlOS-Lenteloop. Die lente was het
feest niet geheel welgezind. Een zware storm
deed onder andere een deel van de feesttent
instoÍten, maar dat kon de goede stemming niet
kapot maken.
Gedurende deze zomerse maanden gaan de
lange dagen welhaast van de ene activiteit over
naar de andere en soms moet men zelfs keuze
maken. Niet vergeten mogen we hier het
officieel in gebruik nemen van de nieuwe
woonwijk Korpershoek op 13 juni in
Schipluiden. Een wijk met een mooie en
gevarieerde lage bebouwing onder de wind van
de Korpershoekse molen voor 92 gelukkige
eigenaren. Een wijk die niettemin toch weer
wat aÍknabbelt van rustiek Schipluiden. In het
zicht van de molen is een wije ruimte
uitgespaard waar, naast wat speeltoestellen voor
de jeugd, orze Schipluidense keramiste Tineke
van Gils een bijzonder aantrekkelijk kunstwerk

Het kunstwerk van Tineke yan Gils.
Foto: "Den Maasluide/'

t7



heeft ontworpen. Een ontwerp dat de naam

Korpershoek treffend symboliseert en waaÍvoor

ook de jeugd met handen en voeten vooÍ de

eeuwigheid haar bijdrage mocht leveren'

Op diezelfde dag reed Usbrand Chardon in
Breda tegen een sterk bezet veld van

concurrenten opnieuw naat een wereld-
kampioenschap vierspanrijden. Hij is vast van

plan nog wel enkele bekers aan zijn welhaast

ontelbare reeks toe te voegen.

IJsbrand Chardon met zijn vierspan.
Foto: Guus Dubbelman, De Volkskrant

Het is, zoals gezegd, bijna nauwelijks meer

mogelijk aan alle activiteiten en herdenkingen

aandacht te schenken, laat staan deel te nemen!

Noem maar de poldertochten, een heuse Fancy
Fair ten bate van de kerk van 't Woudt, een

honderdjarige Boerenleenbank Schipluiden, de

tiende Westlandse Molendag, enzovoorts. Een

voorbeeld alleen al is de Midden-Delflanddag
op 28 juni met stralend weer. Die dag bood een

aanbod van meer dan 80 evenementen en bracht
duizenden op de been ofop de fiets.

lntussen heeft ook de Eerste Kamer haar fiat
verleend aan de herindeling van het Westland.

Maasland en Schipluiden zullen per I januari

2004 samen verantwoordeiijk zijn voor de

waarden van Midden-Delfland. Er moet nog
wel een domper op dit besluit worden vermeld,
omdat onder andere een aantal verknochte
Maaslanders en Schipluidenaren geen deel meer

uil gaat maken van de nieuwe gemeente'

Op 25 juni beleefde de al even genoemde

honderdjarige RABO-bank aan de Keenen-

burgweg tijdens de 'schaft' een overval door
vier met pistolen gewapende daders. De buit is
ons niet bekend.
Met de Hamaschpolder sluit de maand juni af.

Tijdens de laatste raadsvergadering van het sei-

zoen kreeg ons lid merT . L. Varekamp de wij-
willigersprijs van de maand juni uitgereikt.
Geen Schipluidense meer, maar wel al 33 jaar

actief lid van de historische vereniging waar-

voor ze een schat aan historische informatie over

Schipluidens verleden verzamelde.

Het gaat om een oeverloos gesprek over een

badkuip als waterberging, wanneer daarvan op

regenachtige dagen teveel is gevallen' De enige

goede plek blijkt dan weer om en nabij het

beschermd dorpsgezicht van 't Woudt. Daar is
het laatste woord nog niet over gesproken.

Voorlopig interessanter is het landelijk nieuws

van formaat afkomstig van de plaats, waarin
diezelfde omgeving een gigantische rioolwater-
zuivering is voorzien. Daar waar wij ons

rioolwater willen reinigen, woonden bijna 6000
jaar geleden al Schipluidenaren. Na deze

ontdekking mocht het graven nog even

doorgaan, nieuwsgierig om te weten hoe onze

voorouders daar overleefden.

Juli
Een niet weg te denken gebeurtenis begin juli is
de jaathjkse Kadeloop. Op 5 juli alweer voor de

25" keer een aflevering. Niet minder dan 1220

liefhebbers in alle categorieën verschenen aan

de staí. De I 2 km was dit keer voor Wim
Padmos uit Rockanje. Bij de dames op 6

minuten gevolgd door Carla Ophorst uit

Honselersdijk, die de race voor de vijfde maal

als snelste dame op haar naam schreef.

Ook gedurende de maand juli wijdden televisie

en kranten veel aandacht aaÍl de archeologie in
de Hamaschpolder. Het werk aldaar werd
uitgevoerd door specialisten en Leidse

studenten en gaat met zeer mooi zomerweer

onverdroten voort. Uit de resultaten blijkt dat

die oudste bewoners al een gemengd bedrijf
voor landbouw en veeteelt kenden' Het Den
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Hoom van die tijd lag op een duinrand
nagenoeg aan zee.

Helaas signaleert het politierapport op 23 juli
weer twee eigentijdse misdragingen. Allereerst
een inbraak op de Keenenburgweg en wel in de
Dorpshoeve, buit: geld en bier. Vervolgens
betrapte in Den Hoom de politie een

hennepkweker. Zijn hennep werd vemietigd en
de apparatuur in beslag genomen.

Augustus
In de kem Schipluiden waren begin augustus de
Zomerfeesten een vast gegeven en sinds zes jaar
alweer het Westlands Varend Corso. Beide ziin
uitgegroeid
waarvan dit
genoten.

spectaculaire evenementen
samengevoegd kon worden

De Zomedeesten hadden voor de derde maal
een min of meer officiële start met een zeer
opvallende oecumenische openlucht kerkdienst.
Rondom de Paardenbrug verzamelden zich
daartoe deze keer de kerkgangers voor een

overvolle dienst met een heerlijke zon a1s dak.
De 'vissers', de voorgangers, arriveerden per
bootje en predikten vanaf het water hun
boodschap. Hun netten waÍen na afloop gevuld
met eigentijdse euro's voor een goed doel.
Vervolgens maakte Schipluiden zich twee uur
later op voor de ontvangst van het varend
bloemencorso. Een divers aanbod van attmcties
langs het water van de Dorpsstraat zorgde voor
de goede stemming. De meer dan veeÍig
professioneel zeeí artistiek opgetuigde
westlanders en dergelijke lieten het publiek weer
kennismaken met de bekende sprookjeswereld.
Het zomerfeest zelf liep nog een weekje door,
zeer innovatief als altijd en specifiek bestemd
voor dorpsgenoten, jong en oud.

Er zijn Schipluidenaren die hun sportieve
prestaties graag meten in het buitenland. Jos

Brouwer is zo iemand. Hij volbracht in
Zwitserland de Inferno Triathlon van Miirren.
Een 'helletocht' die met recht deze naam
verdient. In plaats van drie beproevingen, zoals
de naam aangeeft, omvat die naast de steile
beklimmingen tot 2500 meter hoog, nog een

vierde zware test. Hij volbracht de kwelling
ruim binnen de beschikbare tijd. De inbegrepen
halve marathon liep hij met zijn vader!
Enkele dagen later zag men de geboren

Schipluidenaar Simon Vroemen op het WK
Steeple in Parij s zijn loop in een toptijd
volbrensen.

Tot eind augustus bleef archeologie van de
Hamaschpolder de gemoederen verrassen met
ongekend oude vondsten. De professionals
mochten nog tot de herfst grond afschrapen. ln
de directe nabijheid zijn het Romeinse vondsten
die, wat minder oud dus, toch interessant
materiaal opleveren. Zo bhjfr. er jaren werk
voor de archeologen en derhalve minder wees
voor werkeloosheid.

Opgraving in de Harnaschpolder.
Foto: FotobuÍo Fred Nijs.

Zolang de politiek het toelaat en hen niet
verj aagt blijft 31 augustus voor Sion de dag van
Koningin en Vaderland. Ze doen dat nu al 75
jaar en willen dat nog wel even volhouden.

September
Per I september zegt de Raad een eenmaiige
subsidie toe van € 500.000 voor de bouw van
een sporthal. Het comité moet nu nog € 200.000
bij elkaar zien te sprokkelen, wil ze in februari
2004 met de bouw kunnen starten.

Begin september stelde het College de Raad op
de hoogte van het besluit het terrein van de

Johannahoeve naast het huidige gemeentehuis

te kopen, de boerderij af te willen breken en het
terrein te bestemmen voor een nieuw te bouwen
gemeentehuis. Uitgerekend in 2003, het jaar
van de 'Boerderij't. Y erzeï tegen die plannen
organiseert zich tegen de a{braak van de laatste
(of één van de laatste) dorpsboerderijen. De
identiteit van Midden-Delfland en ook van

Schipluiden als de bewakers van dit tlpisch
cultuurgoed acht men in gevaar. Eigenlijk ook
benadrukt ook de Commissaris van Ztid-
Holland die taak tijdens een kort daarop

volgend bezoek: 'De uitbreiding van Midden-
Delfland heeft zijn grerzen bereikt; we moeten
er zuinig op zijn'.

tot
jaar
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De natuur en met name de dijken in Nederland,
zeker ook in de gemeente Schipluiden, lijden
onder de langdurig warme en droge zomer. Er
ontstaan in de dijken scheuren en verzakkingen
die met man en macht om versterking wagen'

Duizenden m3 grond worden daarvoor in allerijl
aangevoerd om dijkdoorbraak te voorkomen.

Tijdens de zomer werd hard gewerkt aan een

wel heel fraai nieuw onderkomen voor onze

allet'ongsten in Schipluiden. Die verhuisden
van De Dorpshoeve naaÍ het voormalig' nu
geheel gerenoveerde, gebouw van oorspronke-
lijk de openbare school. Op 6 september opende

wethouder Keijzer de lokalen van de nieuwe
Woelige Hoek met een gouden sleutel.

Diezelfde dag vond ook een opmerkelijke
huwelijksvoltrekking plaats midden in een mooi
Midden-Delflands weiland. Na afloop werd het
feest bij het Jachthuis voortgezet, waama het
jonggehuwd paar Van der Drift per boot en

vuurwerk de terugreis aanvaardde.

De ballonnen van Koninginnedag, weet u nog?
Vier maanden nadat de 600 stuks op dwaaltocht
waÍen gestuuÍd zljn er 29 gevonden labeltjes
teruggestuurd. Ze vertrokken veelal richting
Noord-Holland, miutr er waren ook wereld-
reizigers bij en dat werden op 12 september de

wirmaars qua afgelegde afstand. Een 3" prijs
voor de bij het Duitse Genderkesee gevonden

label, op 375 km van Schipluiden. De op een na
verste legde 1212 Wí af en werd in Slowakije
gevonden. De kroon spande de ballon van

Martin Sunder met een goedkope vlucht naar

Fuerteventura op de Canarische eilanden, 2800
km ver!

Op zondag 14 september herdacht katholiek
Den Hoom dat haar parochiepatroon, St.

Cornelius, 1750 jaar geleden overleed. De
jaarlijkse 'Stil1e Voettocht' te zljner ere van
Den Hoom naar de Maria van Jessekerk in
Delft, via de Delftse kermis, werd dit jaar voor-
gegaan door oud-bisschop Beir en pastor SpaaÍI.

Met de gebruikelijke slogan van een fraaie
wijk, waarin het prettig wonen is (waar hoor je
dat meer) ging in Den Hoom de eerste paal de

grond in voor een complex van 52 woningen,
voorloper van totaal 650. Wethouder Van den

Berg stond daarmee aan de voet van een nieuwe
wiik.

Het 'Open Monumenten' weekeinde van 13/14

september trok veel aandacht en belangstelling.
De monumenten op het water, de zeilboten,
streden om de snelste tocht van Schipluiden
naar Maasland en de volgende dag omgekeerd.
Helaas was er geen of heel weinig wind, zodat
de mens op het trekpad te hulp moest worden
geroepen.

Inmiddels hebben ook de politieke partijen voor
de nieuwe Midden-Delfland gemeente zich
gepresenteerd voor de verkiezingen in
november. CDA en WD gaan onder eigen

naam door; PAK en OGM gaan door onder de

naam OGP, een compromis waarbij de P van
PAK behouden bleef. Uiteraard hebben ze alle
drie hun verkiezingsprogram.

Op 20 september narn de opgeruimde, altijd
'zingende' postbode Chiel alvast ludiek
afscheid. Hij bracht 17 jaar lar-g zijn kiantjes
vanaf Tramkade I tot en met de hele Vlaar-
dingsekade per brommertje de voor hen

bestemde post. Nu overzag hij die route per

boot, vergezeld door zijn Delftse koor.

Uiteraard legde hij her en der even aan en hoopt
nu wat meer tijd voor zijn koorwerk te krij gen.

Eind septernber blijkt dat de beslissing over de

Johannahoeve en een nieuw gemeentehuis

wordt overgelaten aan het nieuwe gemeente-

bestuur van Midden-Delfl and

Het archeologisch avontuur loopt nu ook op

haar eind. Met nog twee gevonden kinder-
graven is het onderzoek naar de oudste

bewoners van West-Nederland afgerond. De
interessante Romeinse zoektocht gaat nog even

door. Het project kostte DelJland 6,7 miljoen
euÍo, naast tegemoetkomingen van Den Haag,

Delft en Schipluiden.

De 'Samen op Weg' kerken in Schipluiden
tekenden op 27 september, na zorgvuldige
samenspraak, het pre-federatie besluit. Een
gelukkige mijlpaal na tientallen jaren overleg.
Syrnbolisch ontmoette men elkaar op de

HoÍbrug, 'de brug te ver'. Na nog enkele

ambtelijke hobbels gaat de federatie dan per I
januari 2005 ofÍicieel van start. Een niet voor
een ieder gemakkelijke stap, maar voorwaar
toch een besluit op christelijke basis.

Verdeeldheid zou eigenlijk niet mogen, maar is

helaas de wereld niet uit.
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De laatste dag van september sloeg de zesjarige
Jesper van Mil met wethouder Van den Berg de

eerste paal voor de 22 woningen van plaÍl
Keenenburg [V.

Oktober
Per I oktober neemt men afscheid van de

zomer. Dan wordt de motorpont De Kwakel luit"

de vaart genomen voor een winterslaap. Ze
bedient met vrijwilligers de verbinding tussen
de Kwakelweg, het Jachthuis en de
Broekpolder. Per 1 oktober komt er dan
plotseling nog een aanvulling op de
verbindingen. Op die dag wordt de Trekschuit
in de vaaÍ gebracht. Klanten kunnen daar met
eigen handkracht bij Wietzicht de Vlaardinger-
vaart oversteken. Gedeputeerde Norder brengt
de boot officieel in de vaart. Weliswaar geldt
ook voor dit veer de bovengenoemde vaartijd,
maar hij mag nog een weekje proefuaren om
eventuele malkementen op te spoÍen en daama
zonodig te repareren.

De maand oktober is overigens, behoudens de
voortdurend om aandacht wagende politiek,
een opvallend rustige maand. Er zijn wat
zorgen omtrent het gebruik op school van
rekenmethoden, waarin de gulden nog en rol
speelt; zorgen die niet bewaarheid worden. Die
zorgen hebben eerder ouderen, die merken dat
leven met de gulden voordeliger was.

Gemma van Winden vond 24 oktober het juiste
tijdstip voor de uitgave van het tweede deel van
haar boek: Dorpelíngen en dorpse dingen.
Opnieuw 72 interviewtjes met belevenissen
opgetekend uit de mond van ons allen bekende
dorpelingen.

Het historisch monument de Lickebaertshoeve
is na de brand van 10 maanden geleden in alle
glorie, of nog prachtiger, gerestaureerd. Een
geweldige prestatie dankzij velen, maar vooral
van de eigenaar Coenders. Zijn gasten kunnen
weer likkebaarden bij de culinaire hoogstandjes
in een schitterende ambiance.

Deze kroniek vertelde eerder iets over plannen
tot herbouw vart de Keenenburg. Men zou er op
terug komen. Wel dat deden de plannenmakers
uitvoerig met een informatieavond op 27
oktober, een avond die de nodige belangstelling
trok. De Raadscommissie van toen vond
kennelijk, dat ze wel wat anders te doen had.

November
Het nieuws van de maand november staat
nagenoeg slechts bol over de zegeningen van de

nieuwe fusiegemeente en de goede voomemens
van de politiek. Het lijkt me beter de kiezer hier
niet meer mee te vermoeien.
Als die fusie tot Midden-Delfland een feit is per
l januari 2004 moet de nieuwe gemeente zich
natuurlijk wel kunnen profileren met een

nieuwe huisstijl, zoals dat tegenwoordig heet.

Daar hoort dan een logo bij. Op 4 november
mocht het gemeentepersoneel, uiteraard
feestelijk, kennis maken met de nieuwe
uibnonstering. De formulierendrukker en de

wagenspuiter kunnen het werk afrnaken.
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AJbraak aan de Noordhoornseweg

Triest daarentegen zijn de oud-bewoners van
de Noordhoomseweg die hun geliefde
woningen met al hun lief en leed herinneringen
door de sloper met grof geweld zien
verdwijnen. Een triest landschap blijft over. Ja
voor geld moet veel wijken.

Daamaast dreigt in hetzelfde gebied
horizonvenuiling! In wat met weemd
gesjacher Delfts gebied geworden is, dreigt
ontsierende hoogbouw, niettegenstaande
andere afspraken.
Ja, en dan zljn daar de verkiezingen voor de
eerste leden van de Raad in gefuseerd
Maasland-Schipluiden: de groene gemeente
Midden-Delfland. Met spanning keek de
politiek uit naar 19 novemb er, zoniet door een
goot deel van de kiezers. Van de
kiesgerechtigden kwNn 45%o tot de conclusie:
'ze doen maar'. Het C.D.A. was het
slachtoffer. De winst: elf raadsleden minder oo
de 28. Qua ambtenaren mag 97Yo een functiè

blijven vemrllen, maar mogelijk voorziet men
dat er toch nog een paar bij moeten.

ln De Boeg, het zaallje bij de Gereformeerde
Kerk in Schipluiden, wilde men u op 14
november van 10 tot 10 gaame hebben gezien.
Voor het onderhoud van ztjn kerk bakte daar
onder andere Ds. Vis aan de lopende band
pannenkoeken voor het goede doel. Opbrengst
10.000 euro.

Een politiek fenomeen op ander niveau zijn de
lusten en lasten van de privatisering. Voor
nagenoeg een ieder zijn dat lasten moet dan de
conclusie zijn. Een betere dienstverlening laat
overal te wensen over en in tegendeel moet
men helaas zelfs constateren dat die alleen
maar slechter wordt. Aldus verdween nu ook
het postkantoortje van Schipluiden. Den Hoorn
was daarin al eerder voorgegÍurÍr. U ziet maar
dat u in Delft komt, denkt KPN. Mocht u met
de taxi naar het postkantoor aldaar willen gaan,
wilt u er dan rekening mee houden, dat vanaf
deze maand het taxitarief ruim 5olo hoser is dan
voordien.

Gelukkig zijn er nog enkele onderwerpen van
een ander kaliber, zoals de tijdelijke beelden-
tuin aan de Woudseweg. Daar stonden voor het
goede doel bï André Kleijweg 240 beelden in
de tuin, werk van jonge kunstenaars in
Zimbabwe. Het goede doel betrof een
kindertehuis aldaar. Daarvoor kon met deze
actie 8000 € worden overgemaakt, exclusief de
tegemoetkoming aan de kunstenaars.

En dan is er natuurlijk de aankomst van Sint
Nicolaas. die met welhaast zacht lenteweer
verwelkomd kon worden in Den Hoorn en
Schipluiden. De burgemeester De Prieëlle deed
dat met verve, hij kende Sint Nicolaas ook al
van elders! De gemeentebode Agterberg
assisteerde daarbij voor de laatste keer,

22



wÍuraan de nodige aandacht werd besteed. De

kinderen kwamen vol verwachting niettemin bij
sint toch goed aan hun trekken.

Decernber
December is de maand die vrede wenst' De

maand ook, waarin goede voornemens worden
gemaakt voor het nieuwe jaar en waarin men

ten afscheid terugblikt op hetgeen het afgelopen
jaar ons bood en dat nu voorgoed historie is.

Aldus, na enkele j aren achteruit zien' als

Kroniek van de gemeente Schipluiden, is deze

december de alstuiting van die reeks. Hier nu

tenslotte nog de weerslag van hetgeen ons

gedurende die laatste 31 dagen van 2003 in
mijn opinie bezig kon houden'

Als een soort sinterklaascadeau gaat de Tweede

Kamer akkoord met een uitgave door de

minister van 475 miljoen euro's voor de aanleg

van de 7 km A4 die in ons gebied nog
ontbreekt. Maar stel u gerust, hij ligt er nog

niet! Dat bedrag dekt alleen de kostprijs voor
het bovengtonds asfalt en dat is voor andere

instanties nu juist onverteerbaar. Vermoedelijk
modderen we nog wel enkele jaren overleggend
voort.

De cadeaumaand biedt van een andere

genoÍeuze minister zowaar nog een gift.
Schipluiden mag met Rotterdam 5,1 miljoen
euro verdelen, opdat er toch maar weer een

bedrijventerrein bij ons in de Hamaschpolder
mag verrijzen. Zott dat naar rato van de

bevolking gaan? We hebben nu ons inwonertal
wel op moeten schroeven naar 18.000

inwoners, maar Rotterdam? In ieder geval zljn
het ook Delft en Den Haag die niet vies zijn van

een bedrijventerreintje meer op grond van hun
buurgemeente. Sinds 9 decemb er zijn ze het et

roerend over eens, dat we aldaar samen iets

voor elkaar zouden moeten betekenen'

Zoals het goede conservatieven past, zal voor
het college van B & W in de nieuwe gemeente

de V.V.D. buiten spel worden gezet' Met
O.G.P. heeft men een zekere ervaring en in
2006 kunnen we wel weer eens kijken hoe het

dan moet. Men mikt oP een 'full time'
wethouder, Christiaan van der Kamp, die wil
graag, en verder weer Piet van den Berg
(C.D.A.), Dirk Hanemaaier (O.G.P') en Hen
Keijzer (O.G.P.). Oude bekenden dus die een

andere waag oproept, waaÍ blijft de bezuiniging

oo wethouders?

De gemeente Schipluiden stÍeek het veÍgrijzend
wijwilligersbestand graag over al dan niet
aanwezige haten. Zo werd hen op 13 december

een uitgebreide kerstbrunch aangeboden, waar

live muziek uitnodigde voor een dansje.

Diezelfde dag zag Schipluiden rond de

Hervormde Kerk aan de daarvoor afgesloten

Dorpsstraat een geslaagde kerstmarkt Slechts

het weer kon beter.

Langzaamaan breekt hiet nu de tijd aan vooÍ
afscheid nemen. Dat speelt zich vooral op

oolitiek niveau af. De markante Martin

Agterberg deed dat al bij aankomst van

sinterklaas, na 33 jaar propaganda voor de

bodebus. Uiteraard gebeurde dat ook officiëler,
maar minder ludiek. Maar we zijn hem nog niet

kwijt, want hij wil zich nog wel in blijven
zetten als ambtenaar van de Burgerlijke Stand.

Een ware uittocht ziet de laatste Raad van de

gemeente Schipluiden. Negen van de 15 leden

houden het voor gezien. Twee van hen komen

vanwege de 'lange' staat var dienst in
aanmerking voor het lintje. Voor de uitreiking
daarvan had de burgemeester zich deftig in
trouwkostuum gestoken.

Niet onderscheiden werden de 1262 inwoners

die Schipluidenaar of Maaslander af zljn,
ondanks hun staat van dienst. Ze werden

gewoon, zonder dankjewel, afgescheept. Weer

andere grenscorrecties maken dat 338 burgers
per I januari in het bevolkingsregister van

Midden-Delfland zijn opgenomen. De beide

gemeentehuizen zijn vanaf half december

buiten dienst. Alleen voor de Burgerlijke Stand

kan men er een uurtje terecht. Daar kon per 1

ianuari 10.25 uur de eerste echte Midden-
belflander worden ingeschreven: Mano v.d.

Ende uit de kem Den Hoom.

Om te weten waar men zich vn nu af bevindt

zijn ook de borden aan de ingangen van de

kemen onmiddellijk aangepast aal de nieuwe

situatie, evenals het gemeentelijk wagenpark.

Dit alles na zo'n 433 jaar als zelfstandig

Schipluiden geschiedenis te hebben gemaakt.

Dat is voorbij ! Vanaf deze plaats wenst de

koniek Midden-Delfland een goede toekomst.

Of die toekomst ook 400 jaar zal halen, staat te

bezien, zoveel geduld bestaat vermoedelijk niet

meer.
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Archeologische Kroniek van Schipluiden 2003

Epko J. Bult & Jan-Michael Groen

In 2003 stond Schipluiden prominent op de ar-
cheologische kaart van Nederland vanwege het
onderzoek dat werd uitgevoerd op het tenein
van de Afvalwaterzuiveringsinstallatie Haagse
Regio (AWZl-tenein). Hier werd in opdracht
van het Hoogheemraadschap van Delfland door
de Universiteit van Leiden de bewoning op een
oud duin onderzocht dat dateert uit ongeveer
3700 voor Ch. BU dit onderzoek werden onder
meer de oudste beschoeide waterput van Neder-
land aangetroffen, het oudste huisje uit het kust-
gebied, stukken van een peddel en enkele be-
gravingen. De uitwerking van het onderzoek is
in volle galg op over de resultaten zal in de ar-
cheologische kroniek van volgend jaar uitge-
breid worden ingegaan.
Hetzelfde geldt voor het onderzoek naar bewc.
ning uit de Romeinse Tijd en uit de Mddeleeuwen.
Langs de Noordhoomseweg werd een erf uit de
Romeinse tijd aangetroffen waarop een houten
huis heeft gestaan. Aansluitend op dit door een
brede sloot begrensde erf werden de sporen van
verkavelinggreppels aangetroffen die aansluiten
op het verkavelingsysteem waarover vorig jaar
in de archeologische kroniek werd bericht. Ook
dit onderzoek bevindt zich nog volop in de uit-
werkingsfase, zodat de verslaglegging naar de
archeologische kroniek van volgend jaar wordt
uitgesteld.

Harnaschpolder oprit RW A4
Voorafgaand aan de voorbelasting van het tracé
van de ontsluitingsweg va.r de Hamaschpolder
op Rijksweg A4 werd een drieledig oudheid-
kundig onderzoek uitgevoerd naar de in de bo-
dem aanwezige archeologische resten. Middels
een veldkartering werd het oppervlak afgezocht
naar scherven aardewerk die aanwijzingen voor
mogelijke archeologische vindplaatsen zouden
kurmen geven. Deze werden niet aangetroffen.
Om dieper onder het maaiveld gelegen vind-
plaatsen op te sporen, werd vewolgens een kar-
terend booronderzoek uitgevoerd. Uit de 22
boringen bleek dat zowel de verticale opbouw
van de bodem als de horizontale spreiding van

de grondlagen in de meeste boringen in de bo-
venste twee meter onder het maaiveld een tame-
lijk uniform beeld veÍonen.
Onder een kleiige bouwvoor komen verschil-
lende (bruin)grijze kleilagen voor. Soms be-
vindt zich direct onder de bouwvoor een donker
(b1auw)grijze, ietwat humeuze kleilaag. Deze
laag is een post-Romeinse vegetatiehorizont,
ook wel de woudlaag genoemd. Het is waar-
schdnlíjk dat in de boringen waarin geen woud-
laag werd aangetroffen, deze in het verleden
wel heeft bestaan, maar dat deze laag in de
bouwvoor is opgenomen.

De grijsbruine kleilaag onder de bouwvoor is
zeer waarschijnlijk een dekafzetting van de
middeleeuwse Duinkerke III -transgressiefase.
De lichtgrijze kleilaag daaronder, of recht-
streeks onder de bouwvoor behoort tot de pre-
Romeinse Afzettingen van Duinkerke I. Onder
deze kleiige dekafzettingen bevindt zich in de
meeste boringen een (blauw)grijze kleilaag met
zandlensjes op een ongeveer 50 cm dik (blauw)
grijs zandpakket. Deze zandrge lagen behoren
toe aan de geulafzettingen van Duinkerke I.

Onder deze zandige lagen bevindt zich in de
meeste boringen een pakket Hollandveen dat uit
één of meerdere lagen bestaat. Dit veen vormt
de grens tussen de Afzettingen van Duinkerke I
en de Afzettingen van Calais.
Bij zeven boringen kwam in de Afzettingen van
Calais een (blauw)grijze, matig grove zxrdlaag
voor op ongeveer 320 cm - NAP. Dit is relatief
hoog ten opzichte van de hoogteligging van het
zand elders in de Hamaschpolder, waar het
zand pas op ongeveer 650 cm - NAP voorkomt.
Mogelijk beheft het een strandwalrestant met
oud duin, zoals ook nabij de Noordhoom in het
uiterste noorden van de Hamaschpolder is ge-

vonden, waarvan de top van het duin op onge-
veer dezelfde hoogte ligt als de zandbult in het
plaagebied. Op de Noordhoomstrandwal zijn
bewoningsporen aangetroffen die dateren uit
het midden van het Neolithicum (ongeveer
3800 - 3500 voor Chr.).
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Uit het feit dat er geen archeologische indicato-
ren zijn aangetroffen op de zandbult in het plan-

gebied, kan niet worden geconcludeerd dat dit
duin in het Neolithicum niet is gebruikt. Om be-

woning aan te tonen, dienen andere methoden

te worden ingezet die de kans vergtoten om ar-

cheologische vondsten in de boringen aan te
treffen. Bij het zandlichaam in het plangebied is

geen Hollandveen (meer) op de top van het

znd aanwezig. Langs de flanken komt wel
veen voor.

De hlpothese dat het een fossiel duin betreft,
wordt versterkt doordat het matig grove zand

uit de zeven boringen niet bruist indien er een

zoutzuuroplossin g van l0oÁ op wordt gedrup-

peld. Dit wijst op een gebrek aan kalk. Omdat

mariene afzettingen overwegend kalkhoudend
zijn en eolische afzettingen ontkalkt, kan dit
verschijnsel duiden op de aanwezigheid van een

eolische afzetÍingin de vorm van een duin. Het
is onduidelijk of dit zand tot een nog oudeÍe ge-

neratie strandwallen behoort dan de Noord-

hoom strandwal, of dat het gaat om een haak-

wal of zandbank die zich langs een getijdegeul

heeft ontwikkeld. Komend jaar wordt er naar

het vervolg van het duin geboord.

Over het gebied werd ook een aantal sleuven

gegraven om sporen uit de Romeinse Tijd en de

Middeleeuwen in beeld te brengen. De ver-
wachting was dat er greppels en sloten tevoor-

schijn zouden komen, die de voortzetting zou-

den zijn van de sporen die op het AWZl-tenein
waren aangetroffen.

Op basis van de gegevens van het AWzl-terrein
werden drie hoofdsloten verwacht. Slechts twee

ervan werden binnen het plangebied aangetrof-

fen, evenals drie niet eerder bekende sloten en

greppels. De precieze relatie tussen de eerder

beschreven Romeinse sloten en de in dit rapport

besproken sloten was overigens niet te leggen,

aangezien de hiervoor benodigde coórdinaten

tijdens het schrijven van dit rappoÍ niet voor-

handen waren,

8{,am

f,.egsodd 
- 

1 2 *"3 .4 w5
f'lï

Alb. l: De proefsleuven met de greppels, sloten en vondsten'

Legenda: 1. grens ilangebíed; 2. proefsleuven; j. greppels en sloten 4. boringen; 5. zandopduiking.
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De volgende greppels/sloten werden tijdens het
proefsleuvenonderzoek aangesneden:

o Sloot 1 is gemiddeld 30 cm breed, ongeveer
40 cm diep en is opgevuld met donker blauw-
grijze licht zavelige klei. Er zijn geen vond-
sten in deze sloot gedaan, maar de omdat de-
ze sloot in het verlengde ligt van de Romein-
se hoofdsloot op het AWZl-terrein en daar

waarschijnlijk op aansluit, wordt deze sloot
ook in de Romeinse Tijd gedateerd. Het is
mogelijk dat sloot 1 in het zuidoostelijke deel

van het plangebied sloot 2 en greppel B
kruist, maar onderzoek hiemaar was niet mo-
gelijk. Een andere mogelijkheid is dat deze

sloot een haakse bocht maakt en dat het spoor
zich als greppel C in sleuf4 voortzet.

o Sloot 2 is gemiddeld 40 cm breed en onge-
veer 60 cm diep en opgel'uld met donkergrij-
ze zayelige klei. In deze sloot werden twee
postmiddeleeuwse scherven in de nazakking
aangetroffen, maar het gaat zeeÍ waarschijn-
lijk om een sloot uit de Romeinse Tijd die
eveneens op het AWZl-terrein is aangetrof-
fen. Sloot 2 maakt in sleuf 4 een lichte bocht
in zuidoostelijke richting. Het spoor wordt in
sleuf 4 vrijwel loodrecht gekruist door grep-
pel C. In sleuf 5 wordt deze sloot steeds on-

dieper en verdwijnt uiteindelijk uit het leesba-

re vlak in de bouwvoor. Dit wijst erop dat het
terrein hier oorspronkelijk hoger lag en de

sloot in noordwestelijke richting za1 hebben
afgewaterd.

o Sloot A is een sloot die aangetroffen werd tij-
dens het graven van sleuf 2 en dateert uit de

Middeleeuwen. Een vergelijking met de kaaÍt
van Kruikius wijst uit daï deze sloot in 1712
a1 was gedempt. Sloot A wordt doorkruist
door greppel B, die ongeveer 20 cm breed en

30 cm diep is en derhalve jonger is. Greppel
B is bovendien als slenk nog zichtbaar aan

het oppervlak.

o Greppel C is ongeveer 100 cm breed, 30 cm
diep en is opgevuld met donkergrijze klei. Op
grond van de orientatie en de veronderstelde
gelijktijdigheid met sloot 2, is het aanneme-

lijk dat greppel C uit de Romeinse Tijd da-

teert. De mogeiijkheid bestaat dat geppel C

een voortzetting is van de in sleuf 1 waargeno-

men ftooftl)sloot l.

Deze sporen vormen een belangrijke verbinding
naar het bedrijventerrein van de Harnaschpol-
der, waar het onderzoek in 2004 zal worden
voortsezet.
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Den Hoorn aan zee

5700 jaar gelegen woonden er aan de Noordhoom, vlak bij
het Bonte Huis, al mensen. Hier zijn in de afgelopen zomer
op een oerduintje de oudste bewoningssporen gevonden
van West-Nederland. Iets meer zuidelijker zijn resten
aangetroffen van een kleine inheems-Romeinse
nederzetting uit de eerste eeuwen van onze jaartelling. De
landelijke pers en de regionale kranten hebben uitvoerig
stilgestaan bij deze spectaculaire opgravingen. Het
onderstaande arlikeltje is van Henk de Kat (Delftsche
Courant. 20-09-2003).

Henk de Kat

ongeveer 3800 voor Christus. hebben we nu een tweede wa'
Het is de oudste woonplek ooit terput gevonden uit die perio-
gevonden in westelijk Neder- de, sporen van twee tot drie
land. Op het duin heeft een . hulzen, mantelspelclen, stukken
huisje of schuur gestaan, er serviesgoed, olielarnpjes, drie
omheen was een groot hek bronzen munten en tot onze

neergezet. verbazing ook baksteen."
Eerder al werd de vondst ge- Mogelqk heeft eén rar-r de huizen

meld van vijf geraamten, allen een pannendak gehad. Arcl-rec
van mannen. Van één daarvan loog Cees Koot: "Dat bevestigt,

was de schedel ingeslagen, van samen met die munten, dat de

een tweede ontbrak het hoofd. inheemse bevolking die hier
in de laatste weken van de op- woon<le een intensief contact on
gravingen zijn de onderzoékers derhield met de Rorneinen clie

verder op in Rijswijk een neder-
zetting hadden."
De archeologen gàan een apart
boek schrijven over de vond-
sten op het vijí eeuwen oude
duin en hun wetenschappelijke
conclusies daarover. De ver-
schunrngsdarum ls geprano lnschijningsdatum is gepland in
de zomer van 2005. Verder
komt er een totaalboek rond dekomt er een totaalboek rond de

opgravingen in dit stuk Schi-
pluiden, met daarin dan ook
het Romeinse gedeelte. Dat
moet uitkomen in de zomer van
7006.
Het srondonderzoek en de pub[-

catles over de. opgraungen wor-
1 1, 1 -den mogeli;k gemaakt door het

Hoogheemraadschap van Delf-
land.

nleuwe
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Huisplattegrond van
een woning aan de
Noordhoorn, 2" eeuw
na Chr.

Foto: jm.

Overzicht van het
opgravingsterrein
aan de Noordhoorn.

Foto: jm.

Informatiebord van
het Hoogheemraad-
schap van Delfland
bij de toegang tot het

opgravingsterrein.

Foto: jm.

Op de website van het
Hoogheemraadschap
(www.hhdelfland.nl)
is veel informatie te
vínden over dit onder-
werp-
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Agrarische ontwikkeling van Den Hoorn

J.W. Moerman

Van Dijkshoorn naar Den Hoorn
De naam Dijkshoorn is al heel oud. In 1289 gaf
graaf Floris V ridder Dideríc van Raephorst
toestemming een hoeve lands, geheten " Vrije
Hernesse", in leen uit te geren. Het bezit lag
"after Dijxhoirne", ten v)esten van de plaats
waar de Dijkshoornseweg bíj de lloudselaan
een flauwe bocht maah. De toponiem Dijks-
hoorn verwijst naar deze kromming in de dijk.
De Dijkshoomseweg werd in de twaalfde eeuw
aangelegd als waterkering om het oostelijke ge-
bied, de latere Voordijkshoomsepolder, te be-
schermen.

Boerderijen en schuren langs de Dijkshoornse-
weg nabij de Woudselaan.

Fragment van een kaart van Jan Potter, 1569.

De oorspronkelijke kem van Den Hoom lag na-
bij de plaats waar de Lookwatering en de Kas-
tanjewatering samenkomen. ln de loop van de
vijftiende eeuw verschoof het centrum naar het
punt waar de Dijkshoomseweg overging in de
Tanthofl(ade. Tot 1604 waren deze dijken met
elkaar verbonden door een dam in de Hoomse-
vaart. Hier was een overtoom gebouwd met een

scheepshelling aan beide zijden van het dijk-
lichaam. De scheepjes konden daar met behulp
van een windas over de dam worden getrokken,
waama ze hun reis vervolgden. Het ligÍ voor de
hand dat nablj deze overgang een herberg werd
gesticht. ln 1462 was er sprake van "onser lie-
veÍ wouwe cappelle op dijcxhoom". Deze ka-
pe1 stond aan de Hoornseweg, direct ten oosten
van de Tanthofkade. In de loop van de zestien-
de eeuw werd voor Dijkshoom steeds meer de
aanduiding "opte Hooren" (op Den Hoom) ge-

bruikt.

Boerderijen in het buitenland
Dijkshoom maakte oorspronkelijk deel uit van
Hof van Delft, een grafelijke bezitting uit het
begin van de twaalfde eeuw. De kem van deze

hof kreeg in 1246 stadsrechten en groeide uit
tot de stad Delft. De bewoners van het omlig-
gende gebied, waaronder Dijkshoom, moesten
jaarlijks land- en hofstedenhuur aan de graaf
betalen. Vanaf 1316 zijn de ontvangsten terug
te vinden in de belastingsregiste$. Dan worden
ook voor het eerst namen van grondgebruikers
in Dijkshoom genoemd, waaronder Jacob die
Futselaer, Vranke van der Hoeme, Reynier die
tymmerman en Harman Coppardssoen.
Zestiende-eeuwse kaarten en belastingregisters
van dit gebied laten zien, dat de meeste wonin-
gen (14 van de 17) langs de westzijde van de
Dijkshoomseweg in het buitendijkse land waren
gebouwd. Door de ligging aan de Lookwatering
konden de bewoners zowel de land- als de wa-
terweg benutten. De relatief hoog gelegen gron-
den in de Voordijkshoomsepolder werden in
1561 vooral als grasland gebruikt. De boeren
van Den Hoom produceerden boter en kaas, die
in Delft werden afsezet. Blekers uit de stad
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huurden langs de Hoornsekade en de Dijks-
hoomseweg percelen grond om linnen te ble-
ken. Bij enkele boerderijen lagen reeds in de
zestiende eeuw grote boomgaarden, voorlopers
van de fruitteelt die zich hier na 1600 verder
zou ontwikkelen.

Komst van de tuinbouw
Door de gtoei van de bevolking van Delft nam
de behoefte aan voedsel sterk toe, waarin groen-

ten en fruit langzamerhand een belangrijke plaats
gingen innemen. In het overgangsgebied van de
stad naar het platteland kwamen steeds meer
moestuinen en boomgaarden. Op de kaart van
Kruikius l7l2 is deze groei goed te zien. De
gehele strook grond tussen de Dijkshoomseweg
en de Lookwatering was hiermee gevuld. Ook
ten noorden van de Hoomsevaart, ten oosten
van de Gaag, ten westen vaÍl de Lookwatering
en nabij de Noordhoom zijn aaneengesloten
tuinbouwgebieden te zien. Uit deze periode is
langs de Dijkshoomseweg een tweetal tuinders-
woningen bewaard gebleven (zie foto's volgen-
de pagina). In de achttiende eeuw werd al volop
gebruik gemaakt van "glase ramerf '.

Fragment van de kaart
van Kruíkius, 17 12.

Den Hoorn, met d.e moestuínen
en boomgaarden tussen de
Dijkshoornseweg en de Look-
watering.

Lookwatering

Dijkshoomseweg

Dit waren broeiramen met het doel bepaalde ge-

wassen tegen koude te beschermen en zo de

bloei te vervïoegen. Naast bonen en erwten
werd er in Den Hoom vooral veel fruit geteeld.

Appels en peren, maar ook allerlei bessensoor-
ten, aardbeien, perziken, pruimen en druiven,
vonden hun afrremers in de stad.

Het meeste land bleef echter in gebruik bij de

boeren. Vrijwel alle boerderijplaatsen uit de

zestiende eeuw waren ook aan het eind van de

negentiende eeuw nog bezet door boerenbedrij-
ven. De verwerking van de melk tot boter en

kaas vond in die tijd veelal niet meer op de

boerderij plaats. De melk ging naar de melkfa-
briek in de stad. Het gemiddelde boerenbedrijf in
Den Hoom telde in het begin van de twintigste
eeuw zo'n 35 koeien.
De explosieve groei van de steden deed in de-
zelfde tijd de vraag naar groenten en fruit stij-
gen. De tuinbouw schakelde steeds meer over
op de grootschalige teelt van komkommers en
groenten. Vooral de Rotterdamse markt toonde
glote belangstelling voor deze producten. De
afroer van de producten vond per schuit plaats.
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Delftsche Groentenveilin g
Door de komst van de Delftsche Groentenveiling
aan de Westvest in Delft in 1901 werd de ex-
port gestimuleerd en nam de groei van het aan-

tal tuinbouwgebieden toe. Vanuit de Noord-
hoom en de dorpskem van Den Hoom werd in
het begin vaÍ de twintigste eeuw steeds meer
weidegrond geschikt gemaakt voor de tuin-
bouw.
De verplaatsing van de Delftsche Groenten-
veiling naar een terrein van 7 ha in Den Hoom
in 1921 stimuleerde de komst van nieuwe tuh-
bouwbedrijven. Op het land dat oorspronkelijk
bij de boerderij "de Zuidwoning" in de Voor-
dijkshoomsepolder hoorde, kwamen in de jaren

twintig van de vorige eeuw tenÍninste tien tuin-
bouwbedrijven. Veelal maakten ook boeren-
zonen de omslag naar deze intensieve bedrijfs-
voering. De Zuidwoning is later gesloopt. Dit

gebeurde ook met boerderij "Beresteyn" en

andere oude boerderijen langs de Dijkshoomse-
weg. Alleen de "Taswoning", nabij de dorps-
kem, is bewaard gebleven. Den Hoom werd in
de jaren vijftig een echt tuindersdorp. Er kwa-
men steeds meer warenhuizen; het grasland

werd schaarser.
De Delftsche Groentenveiling groeide uit tot
een van de belangrijkste veilingen voor kom-
kommers en tomaten in Nederland. Fusies

maakten in de j aren zeventig een einde aan de

meeste zelfstandige veilingen. De Delftsche

Groentenveiling hield begin 1976 op te be-

staan.Vanaf het eind van de jaren zestig scha-

kelden veel tuinders over op de teelt van bloe-
men, paprika's en aubergines. De boerenbedrij -

vigheid in Den Hoom werd steeds minder.
De tuinderijen ontwikkelden zich tot technolo-
gisch geavanceerde bedrijven met een gevari-

Tw e e achttiende- e euw s e

tuinderswoningen langs de
Dijlrshoornseweg.

Foto: J.W. Moerman, 2003.
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eerd aarbod van bloemen, planten en groenten.

Deze ontwikkeling voltrok zich nog altijd bin-
nen de bestaande verkaveling. Het oude sloten-
patroon bleef in Den Hoom grotendeels in tact.

De breedte en de lengte van de tuinen verschil-
len hier nog steeds sterk.

De laatste boer, N. Dijkshoom, vertrekt in 2003
uit Den Hoom. De verwachting bestaat dat bin-
nen tien jaar ook alle tuinbouwbedrijven uit het
dorp zullen verdwUnen. De komst van een

enorme rioolzuiveringsinstallatie in het noorde-
lijke deel van de Hamaschpolder, de woning-
bouw in het zuidelijk deel van deze polder en

de verdere verstedelijking van de Voordijks-
hoomsepolder maken een defrnitief einde aan

de agrarische ontwikkeling van Den Hoorn.

De Lookwatering met omgeving
Y anaf 1902 woonde de kunstenaar Antoon
Derkzen van Angeren (1878-1961) enige jaren

in Den Hoom. Later verhuisde hij naar Rotter-
dam, waar hij faam verwierf als etser van ha-
vengezichten en het weidse rivierenlandschap.
Daamaast gaf hij een kwaÍ eeuw lang met pas-

sie les aan de 'etsklas' van de Rotterdamse
Academie van Beeldende Kunsten. In de tijd
dat hij in Den Hoom woonde, heeft hij verschil-
lende landelijke situaties vastgelegd. Vooral de

Lookwatering, een licht kronkelend water, boei-

de hem erg. Meerdere etsen heeft hij van deze
watering gemaakt. Eén situatie laat hij in ver-
schillende seizoenen terugkeren. Bij hoge uit-
zondering heeft hij hiervan ook een aquarel
(formaat: 95 x 62 cm) geschilderd. De aÍbeel-
ding is van 1905. Links bevindt zich de tuinde-
rij, met plat glas, van Leen Eijgenraam. De
boerderijen op de achtergrond zijn van ken Ar-
kesteijn, de huidige 'Taswoning', en van Arie
van Geest. Op het erf van de laatste woning
kwam later het bedrij f van Benffied. De tuin-
derswoning aan de andere zijde van het water
was van Gerrit van Leeuwen.
Er is hier veel veranderd. In 1991 werd het

woonwijkje 'De Look' op de tuin van de fami-
lie Eijgenraam gebouwd. De 'Taswoning' staat

er nog altijd. Achter de bebouwing rechts ver-
rijst birurenkort de woonwijk 'Look-West'. Op
de plaats van het kwakeltje op de aquarel van
Derkzen van Angeren ligt nu een boogbrugge-
tje. Deze overgang verbindt een oude vaarsloot
die bij de 'Druiven, Vruchten- en Groenten-
kwekerij'van de gebroeders Koop Lz. hoorde.
Deze tuindersfamilie woonde in huize
'Veldzicht' aan de Dijkshoomseweg.
ln een snel veranderende omgeving zal de

Lookwatering wel als herkenningspunt bewaard
blijven. Het is een waterloop uit de dertiende
eeuw. De naam 'Look' verwijst naar een kruid,
dat hier oorspronkelijk groeide.

)L

De Lookwatering. Aquarel van A. Derlzen van Ángeren, 1905.



De Zuidwoning in de Voordijkshoornse Polder

L.M. van Velzen

Langs de Dijkshoornseweg, ongeveer tegenover

de afslag naar de Woudselaan, heeft eeuv/en-

lang een boerderij gestaan met de naam "De
Zuidwoning". De woning komt reeds vooÍ op

de grcte kaart van Delfland uit 1712.

In 1723 wordt de Zuidwoning genoemd als één

van de boerderijen van de buitenplaats Sion.

Arie van der Valk is dan de pachter. De boerde-

rij lag ten zuiden van Sion, vandaar waarschijn-
lijk de naam.

Rond het jaar 1800 was Nederland bezet door
Franse troepen. Er heerste armoede en bestuur-

lijke chaos. Ook voor de familie van Hogen-

dorp, eigenaar van de buitenplaats Sion, was het

een slechte tijd. Tenslotte waren zij genood-

zaakt de buitenplaats met alles wat daarbij
hoorde, te verkopen, waaronder de Zuidwoning'
Als kopers worden genoemd de gebroeders Van

den Ende en Comelis van der Berg. Zij betalen
voor de Zuidwoning met ruim 15 morgen land

f 46s0,-.
In 1835 komt als eigenaar van de Zuidwoning
de familie Terlaak in beeld. Zij hadden een

melkhandel in Den Haag. Hoe kwam deze

Haagse familie nu op de Zuidwoning terecht?

Dat is een heel verhaal en hiervoor komen we

terecht in een stukje Vaderlandse Geschiedenis.

In 1813, het eind van de Franse tijd, kwam de

latere koning Willem I voor Scheveningen aan

met een Engels oorlogsschip. Hij werd verwel-

komd door het bekende driemanschap: Van

Duijn van Maasdam, Van Limburg Stirum en

Van Hogendorp . Zrj werden met een Scheve-

ningse vissersboot naar de wal gebracht.

De schipper van de vissersboot was Jacob

Pronk. De Van Hogendorp van het drieman-

schap was mede-eigenaar van de buitenplaats

Sion geweest. Hij kende in ieder geval de Zuid-

woning en de omgevtng.
Jacob Pronk had een dochter Mari a' Zij was ge-

boren in 1793 en in 1820 getrouwd met Willem
George Frederik Terlaak. Dit echtpaar heeft op

de Zuidwoning gewoond en het is zeer waaÍ-

schijnlijk dat de relatie Pronk - Van Hogendorp

hierbij een grote rol heeÍï gespeeld.

In 1847 overlijdt Willem George Frederik Ter-

laak. De weduwe gaat nog door met de boerderij,

maar in 1854 komt de Zuidwoning in de ver-

koop.

De Zuidwoníng, gezien vanuit het zuiden, omstreels I885.
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Fragment van kaartblad 13 van de kaart van
Delfland, Kruikius I 7 I 2.

De buitenplaats Sion met twee boerderijen die tot
de goederen van Sion behoorden:
de "Kítswoning" ( {), en de Zuidwoníng" (<-).

Kadasterkaart van de gemeente Hof van
Delft met de locatie van de Zuidwoning (.- ).

De Zuidwoning op de Noordhoorn, gezíen vdnuit het oosten, ca. I943.
Schílderij van de Ríjswijl<se schilder Ulrich. Deze haalde in die dagen groente
bij de Jan van Paassen die toen op het naast de Zuidwoning gelegen
"Groenoord" woonde.
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De vaarsloot, thans de Laan van
Groenewegen.
Bij de schuiÍ Bentvelsen en zijn vrouw.

In 1860 wordt de boerderij weeÍ verkocht en

komt dan in handen van Willem vaÍl Paassen.

Hij overlijdt in 1898. De Zuidwoning blijft in
de familie. Volgens het kadaster is de grootte
dan 23 ha , 62 arc en 40 ca.

Rond 1911 koopt Hein Groenewegen de Zuíd-
woning. Zijn wouw is een Van Paassen, dus het
blijft weer in de familie. Groenewegen kwam
van een boerderij in Voorhout. In die tijd was
de bollencultuur in opkomst. Zodoende kon hij
zijn woning in Voorhout goed verkopen. Hij
liet naast de Zuidwoning een nieuw huis bou-
wen, dat "Groenoord" werd genoemd. Het staat
er nog, zij het in wat gewijzigde vonn. Groene-
wegen is overleden rond 1939. Sindsdien woont
er een Van Paassen op Groenoord.

De Zuidwoning was intussen in verval geraakt.

De laatste bewoner met de naam Van Paassen

was Jan van Paassen Sr. ln + 1942 vertrok h1j
van de Zuidwoning en ging in Den Hoom wo-
nen. Op de Zuidwoning heeft toen nog enkele

De Zuidwoning met de vaarsloot ("> ).

Fragment van kaartblad 37A van de
topografische kaart I : 2 5.000.
Uitgave 19j5, henien in 1954 en 1955.

jaren een Seesink gewoond, maar in + 1950 is
de woning tenslotte gesloopt.
Gebleven is de naam van Hein Groenewegen.
Hij was het die in 1925 een vaarsloot liet gra-

ven door het weiland, dat vanouds bij de Zuid-
woning hoorde. Aan weerszijden van de vaar-
sloot vestigden zich jonge tuinders, waaronder
zes Van Paassens, allemaal oomzeggers van
Hein Groenewegen.

De bedrijven waren, zoals destijds veel tuinde-
rijen, alleen te voet of per schuit te bereiken.
Dat werd op den duur toch wat lastig en in a
1955 is de vaarsloot gedempt. Op het oude tracé
werd een weg aangelegd, die "Laan van Groene-

wegen" werd genoemd, een naam die tot in
lengte van dagen de herinnering levend houdt
aan de Zuidwoning en zijn bewoners.

Bronnen
Stichting Familiegemeenschap "Ter Laeck",
Jaarboekje 47 , 1991.
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Enkele nazaten van Willem George Frederik Terlaak, destijds eigenaar van de
Zuidwoning, bezoeken op 17 augustus 1897 de boerderij.

Van links naar rechts: Il'illem Terlaak, Daniël Terlaak, de familie Van
Paassen, Frans Terlaak.
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Zouteveen en het Zouteveensche Meer

M.A. Struijs*

Inleiding
In de Zouteveensepolder, ten noorden van

Vlaardingen en gedeeltelijk daaraan grenzend,

lag de gemeente Zouteveen' Het centrum van

deze gemeente werd gevormd door het gehucht

Zouteveen, dat lag op het kruispunt Zouteveen-

seweg, Oostveenseweg, Breeweg en Gatweg of
Willemoordseweg. Zouteveen vormde aanvan-

kelijk samen met De Lier in het Westland de

heerlijkheden Zouteveen en De Lier, die in
1282 door graaf Floris V in leen werden gege-

ven aan Jan Persljn.ln 1623 werden beide heer-

lijkheden door verkoop gescheiden, waardoor
Zouteveen achtereenvolgens in handen kwam
van Johan van Mathenesse, Heer van Riviere,
de familie Van der Dussen en de familie Hartogh

Heys.

In 1811 werd het grondgebied van Zouteveen

bij de gemeente Vlaardingen gevoegd, maar in
1817 werd Zouteveen een zelfstandige gemeen-

te, waarbij ook de heerlijke rechten, die in 1795

waren afgeschaft, weer werden hersteld. In
1828 wilde men de gemeente Zouteveen weder-

om bij Vlaardingen voegen, maar dat kon door
het gerneentebestuur worden voorkomen. In
1846 moest Zortteveen onder Maasland gaan

vallen, maar ook dat kon men tegenhouden. In
1855 verloor Zouteveen toch definitief haar zelf-
standigheid, want het werd toen bij Vlaardinger-

Ambacht gevoegd. In 1941 kwam Vlaardinger-

Ambacht bij Vlaardingen. Het grondgebied van

de voormalige heerlijkheid Zouteveen werd

een onderdeel van de gemeente Schipluiden.

,tó
Fragment van het IT" kaartblad
uit de atlas van Kruikius, l712.

Te zien zijn het 'Zouteveense
Meer' en de buurtschaP Zouteveen.
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De Zouteveensche Meer
Iets ten noordwesten van de kem van Zoute-
veen lag vanouds de Zouteveensche Meer. Dit
meer bevond zich in de hoek die begrensd
wordt door de Slinksloot, de Zouteveenseweg

en de laan van de boerderij van Maarten Moer-
man. Het meer komt al voor op kaarten uit het

begin van de zeventiende eeuw (1625, 1630,

1631 en 1635), maar verder is er niets bekend
over de feitelijke ouderdom, nog over het ont-
staan van deze p1as, die volgens de kadastrale
opmetingen een oppervlakte had van 39 are en

40 centiare.
Aan de publicatie 'Zouteveen 700 jaat', vor-
schenen in de Midden-Delfkrant (6" j aargang,

nr. 1, maart 1982), ontlenen we de veronderstel-

lingen en tegenwerpingen daarvan. Het meer

zou een restant var een dijkdoorbraak zljn,
maaÍ er was daar geen dijk. Ook een turfgat
werd verondersteld. maar daar was het meer te

regelmatig voor gevormd. Grondwinning ter

plaatse voor de aanleg van de Zoute-
veenseweg moet ook worden uitge-
sloten, omdat er dan veel te veel
grond beschikbàaÍ zo:o zijn geko-
men, die moeilijk vervoerbaar zou

zijn geweest. Men hield het toen op

een reslmeer. dat bij de ontginning
van het land overbleef als resultaat
van het inkiinken van de grond ter
plaatse en dat later op natuurlijke
wijze is verland.

Ais 'terreinsoort' wordt in de kadas-

trale leggers opgegeven'Visscherij'
en inderdaad werd de visserij in 'De
Meer' steeds verpacht. Het oudste

pachtcontÍact dateert van 1561. Ver-
der zijn er contÍacten van 1588 en

1677 . lÍr 1688 is er een 'bruyker van

de Meer op de Souteveen' . In 1772

en 1799 zijn er pachtcontracten voor
zeven jaar, in 1806, 1815 en 1824

voor negen jaar en in 1874 vooÍ tlen
jaar. Bij de j aarlijkse betaling van de

pachtsom, 25 gulden Per jaar in
1772, en later 130 en 200 gulden Per
jaar, diende de pachter de 'Heer van

Souteveen' niet alleen geld, maar
ook 'een goede zoode vis' te leveren.

Van de pachter werd verwacht, dat

hij de omgeving van de plas, be-

staande uit rietveld, grienden en elstakkers op

orde hield. Hij mocht niet alleen in het meer

vissen, maar ook in de 'toetogten', de sloten die

op het meer uitkwamen. De pachter mocht er

geen vogels (eenden) vangen. Het vissen in het

meer mocht hij alleen doen, maar ook met een

gezelschap.
Uitgaande van de laatste verpachting eindigde

de visserij in het meer in 1884. Dit komt onge-

veer overeen met de tijd dat in de kadastrale

legger de terreinaanduiding'Visscherij' wordt
doorgehaald en vervangen door de aanduiding

'Boschhakhout'. Het ligt voor de hand te veron-

derstellen, dat de plas door slecht onderhoud in-

middels aardig was dichtgegroeid. In 1940 was

'de Meer' alleen nog maar een stukj e moerassig

land met wat struikgewas, dat vijf jaar later he-

lemaal was verdwenen. In de afgelopen decen-

nia kwam het voormalige meer na overvloedige

regenval gedurende korte tijd weer enkeie ma-

len onder water te staan.
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Dat het meer en de naaste omgeving in 1908

niet veel meer voorstelde, blijkt uit een brief
van een Haagse notaris aaÍl een lid van de fami-
lie Hartogh Heys. Er is kennelijk een verschil
van mening tussen de erfgenamen Hartogh
Heys, want het gaat over een zaak tussen twee

broers over het bezit van de Heerlijkheid Zoute-

veen, inclusiefhet meeÍ van 4 hectare, 58 are en

60 centiare. De notaris gaf als zijn mening dat

de Heerlijkheid Zouteveen geen begeerlijk bezit
was: "Het enige wat ertoe behooÍ, is een partij-
tje slecht land, zonder enige andere toegangs-

of uitweg dan te water. Als de boer die het land

heeft gepacht ermee ophoudt, zal het erg moei-
lijk zijn om het opnieuw te verhuren."
Het bezit van de Heerlijkheid lag echteÍ na aan

het hart van H.A. Hartogh Heys, omdat hij zich
Hartogh Heys van Zouteveen noemde. Zonder
dit bezit zou hij deze naam niet meer kunnen
voeren. De notaris gaf hem echter in overweging
de koningin om een naamswijzigsng Íe vorzoe-
ken, op grond van de in zijn ogen foute vermel-

ding van de naam 'Hartogh Heys van Zouteveen'
in de geboorteregisters. Dat de notaris deze ver-

melding als een abuis zag, kwam doordat de di-
verse leden van de familie zich allemaal 'van
ZouÍeveen' hadden genoemd, hoewel er mÍur
één van hen eigenaar van de Heerlijkheid is ge-

weest.

Het restant van de Heerlijkheid Zouteveen bleef
overigens nog tot 1938 in de familie Hartogh
Heys van Zouteveen. De laatste eigenaar uit die
familie was Hendrik Frangois Hartogh Heys
van Zouteveen, leraar aan de Rijks Hogeschool
voor land, tuin- en bosbouw te Wageningen, die
het gebied in dat jaar verkocht aan de veehou-

der Wi1lem Doelman uit Vlaardinger-Ambacht.
Van der Aa deelt in zijn Aardrijkskundig Woor-
denboek uit 1851 mee, dat de naam ZotÏeveen
toegeschreven wordt aan de zilte of zoute
grond, waaruit de bodem van Zouteveen in het

algemeen bestaat. Dit zou best kunnen, maar
'zout veen' werd in het algemeen langs de kust

en langs zilts rivieren gevonden, dus niet zover

in het binnenland, zoals bij Zouteveen. Dan zou

het prehistorisch zout moeten zijn, uit de tijd
dat Holland grotendeels nog zee was.

Van zout veen werd in de vij ftiende en zestiende

eeuw inderdaad zout gewonnen. Men noemde

deze manier van zoutwinning, die dus anders

was dan verdamping van zout zeewaÏeÍ,
'zelnenng' of 'moemering'. Dit gebeurde

meestal op platen en schorren langs de kust en

in riviermondingen. De veenachtige substantle

die regelmatig door de zee werd overstroomd
en daardoor doortrokken was met zout water,
werd met 'darinck' aangeduid. Yan deze

'darinck' werden plaggen gestoken, zoals men

Terugkeer van tDe Zouteveensche Meer' na de ovewloedige regenval in september 1998.
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turf stak. Na verbranding van deze plaggen werd
de as ervan geloogd met (zee)water, waardoor
een pekel ontstond, die na indroging een grauw
fijn zout opleverde. Dit was 'gezoden' zout, van
'goede harde grauwe zelle'.

De vraag rijst waarom het Zouteveensche Meer
steeds bekend staat als 'De' Meer en niet als
'Het' Meer. ln verband met de hierboven aan-
gehaalde term 'moemering' zou De Meer als
een moerplas kunnen zijn ontstaan. Wellicht is
een aanwijzing daarvoor dat de plas in enkele
akten 'De Souteveense Meyr' wordt genoemd.

Komt 'Meg' van 'Meer' of van 'Moer', welk
woord later tot 'Meer' is verbasterd? Een derge-
lijke verbastering kennen we namelijk ook uit
de Aalkeet-Buitenpolder (eveneens een naam
die verwijst naar zoutnering ter plaatse). Aan de
Zuidbuurtseweg stond een boerderij, die bekend
werd onder de naam 'Moordwoning', die zo ge-
noemd zou zijn vanwege een moord die daar
zou hebben plaatsgevonden. Maar in stukken
uit de zestiende en zeventiende eeuw wordt de-
ze boerderij ook 'De Vermoorde Woning', 'De
Moerwoning' of 'De Vermoerde Woning' ge-
noemd! Dit is duidelijk een naam die wijst op
het 'vermoeren', het delven van 'darinck'. In dit
kader bezien is de benaming 'De Meer' niet zo
vreemd meer als we die lezen als 'De Moer (put
of plas)'. Het is trouwens ook 'De Bommeer',
en niet 'Het Bommeer', dat aan de Boonervliet
ligt. Maar dat zal een visplas zijn geweest, om-
dat 'bom' een andere naam is voor een visfuik
in de vorm van een trommel, ook 'bong' ge-
naamd íVan Dale).
Over de zoutwinning in deze streek is niet zo
veel bekend. Alleen dat in 1646 en 1703 in
Vlaardingen een zoutkeet (aalkeet?) heeft be-
staan en dat in 1962 bij archeologisch onder-
zoek in de omgeving van Zorgcentrum De
Wetering in de Westwijk pilaartjes van zout en
zoutstaven zijn aangetroffen, die dateerden van
circa 300 vóór Christus. Maar dat was dichter
bij de rivier de Maas, dan waar Zouteveen lag.

Bronnen
Archief van de heerlijkheid Zouteveen, inv. rr.
1 e.a., Stadsarchief Vlaardingen.

Noot
Dhr. M.A. Struijs is oud-medewerker van het
Stadsarchief van Vlaardingen.

Naschrift door B. Mostert:
Het Woordenboek der Nederlandsche Taal,
negende deel, 's-Gravenhage en Leiden 1913,

kolom 388 e.v. geeft 'meer', daamaast'meir'
met een e-klank, zelfstandig naamwoord, onzij-
dig en wouwelijk. Dat wil dus zeggen, dat het
woord 'meer' zowel onzijdig (het) als wouwe-
lijk (de) kan zijn. Dit woord is verwant met het
Latijnse 'mare', dat zee betekent (Francks's
Etymologisch Woordenboek der Nederlandsche
Taal, 's-Gravenhage, l9l2). ln deze taal is het
woord onzijdig. In de meeste van het Latijn af-
stammende talen, de Romaanse talen, worden
onzijdige woorden mannelijk. Zo ook hier bij-
voorbeeld in het Italiaans (il mare), maar in an-

dere talen wordt dit woord juist wouwelijk, bij-
voorbeeld in het Frans (la mer). De verwarring
rond het geslacht van het woord 'meer' en zijrl
haar verwanten beperkt zich dus niet tot onze
ïaal.
Struijs spreekt over 'De Souteveense Melt'.
Het woord 'meir' valt, zoals de auteur zelf ook
opmerkt, samen met 'meer'. Er is dus geen en-

kele reden om verder te zoeken naar een andere

verklaring.
Een overgang van de vorm 'meer' naaÍ'moer'
is taalkundig niet houdbaar. De lange 'e'-klank
komt ofwel uit dezelfde klank uit het Oerger-
maans, dan wel uit de al eerder genoemde jon-
gere'ei'. Een afivisseling van lange 'a' en'e'
komt wél voor, die met een lange 'o', waaruit
de'oe' is voortgekomen, niet. Deze aÍkomst
verklaart ook waarom Struijs vermeldt, dat de
varianten 'Moordwoning' en 'Moerwoning' en

'De Vermoorde Woning' naast 'De Vermoerde
Woning' voorkomen.
Dat er desondanks niet aan zoutwinning zou
zijn gedaan, is natuurlijk goed mogelijk. De
naam Zouteveen en het daamaar vemoemde
meer heeft alleen met de zoute bodem te maken
en niet met het eventuele gebruik.
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Bouwhistorische verkenning van Hoeve Johanna

F.W van Ooststroom

Inleiding
De Historische Vereniging Oud-Schipluiden
heeÍt in een brief aan het college van B&W en
de raadsleden van de gemeente Schipluiden,
d.d. 30 augustus 2003, haar zorg uitgesproken
over het voomemen van B&W om Hoeve
Johanna, Keenenburgweg 61, te slopen voor de
bouw van een nieuw gemeentehuis. Hoewel de
boerderij zelf een beperkte monumentale
waarde heeft, is de locatie ais geheel, met huis,
stal, opstallen, erf met moestuin en beplanting,
van grote betekenis. In tachtig jaar tijd is hier
weinig veranderd. De geschiedenis van de
agrarische bedrijfsvoering is op het erf en in de
stal nog heel goed te volgen.
ln de laatste decennia zijn binnen de bebouwde
kom van het dorp Schipluiden tenminste zes

boerderijen ten behoeve van nieuwbouw
afgebroken. De JohanÍra Hoeve is een van de
laatst bewaarde boerderijen binnen de
dorpskern. Het pand is niet alleen
beeldbepalend, maar houdt ook de agrarische
identiteit van het dorp Schipluiden levend.

Naast ons pleidooi vooÍ het behoud van de
boerderij is bij de gemeente ook aandacht
gevraagd voor een middeleeuws dijkje, dat een
onderdeel is geweest van een waterkering die
de Zuidkade verbond met het tuincomplex van
de Keenenburg. Het dijkje is nog te herkennen
op zowel het erf van Hoeve Johanna als in het
weiland emaast, ten zuiden van de woning
Zouteveenseweg I (zie foto volgende pagina).
Wanneer dit grasland wordt bebouwd, loopt het
dijkje gevaar en verdwijnt de fiaaie doorkijk
vanaf de Zouteveenseweg op de Kerkpolder.

Op verzoek van de Historische Vereniging
Oud-Schipluiden heeft Frits van Ooststroom
een bouwhistorische verkenning uitgevoerd op
het erf van Hoeve Johanna. Van Ooststroom is
bestuurslid van de Boerderijenstichting Zuid-
Holland. Hrj geldt in de provincie als
deskundige op het gebied van het historisch
boerderij en-ond erzoek. Zijn bevindingen staan
hieronder.

Bestuur Hist. Vereniging Oud-Schipluiden

Vooraanzicht van Hoeve Johanna
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Restant van een v|ítiende-eeuws dijkje (<- ) langs de Zouteveenseweg, dat het
terrein van de Keenenburg met de Zuidkade verbond.

Hoeve Joharura werd in 1924 gebouwd met als
architect Bontenbal íwoonde later in het huis
Klein Keenenburg aan de Keenenburgweg), de
Íumnemer was Henk Haring. De grootvader van
de heer S. van den Berg Pnz. was de
opdrachtgever.
Het hoofdgebouw heeft een complexe
plattegrond (zigzagvorm) en een nog
gecompliceerder dakenplan. De reden dat de
boerderij in een zigzagvorm werd gebouwd,
was het voorkomen van trek rond de boerderij.

De stal van de boerderij ligt juist op de

voormalige landscheidingskade tussen de
Kerkpolder en de Zouteveense Polder. Eerder
was het betreffende gedeelte van de Kerkpolder
een aparte waterstaatkundige eenheid rond het
kasteel Keenenburg. De landscheiding zou na
l41l zijn aangelegd door Philips de Blote. In de
sloot tussen het boerderijterrein en de

Wilgenlaan is een dam aanwezig (nu met
duiker), die oorspronkelijk deel uitmaakte van
de landscheiding, waarvan iets zuidelijk van het
boerderijterrein, langs de Zouteveenseweg, het
lage dijklichaam nog zichtbaar is.
De boerderij is niet onderheid (op de stand-
vinken in de stal na) en is in de loop der tijd aan

beide zijden van het dijklichaam verzakt door

klink van de venige grond. De stahnuren
vertonen dan ook meerdere scheuren en diverse
muren var het complex staan uit het lood. De
verzakking van de stal wordt bevorderd door
het wegzakken van de muren ten opzichte van
de onderheide standvinken.
Het voorhuis, met de naar het noorden
uitgebouwde melkkelder, is wij smal. In de
voorgevel zitten twee beneden- en een

bovenvenster. Het zadeldak. met windveer.
heeft aan de achterzijde een schild dat lager
doorloopt over de voormalige boenhoek (nu
keuken). Aan de achterzijde is een kleine serre
uitgebouwd, met een plat dak.
De gevels zijn opgetrokken uit grauwe
Waalformaat bakstenen met metselwerk-
versieringen langs de dakrand en twee
vlechtingen daarboven. De borstwering op de

voorhuiszolder is opvallend hoog, zodat er een

ruime zolder is, ondanks de geringe breedte.
De iets naar achter gelegen kelder met opkamer
heeft in de voorgevel een gÍoot raam en twee
kelderluiken, aan de voorzijde zit een dakkapel.
In de zijgevel zijn eveneens twee kelderluiken
aanwezig. De kelder bevat shoombakken,
waarin woeger de melk in koelders werd
bewaard voor verwerking tot boter en kaas. Er
is nooit een kammolen aanwezig geweest.
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Het achtererf met de stal en de grote schuur.

De Deense karn (draaibeweging in plaats van
op en neergaand) werd met een motor
aangedreven en stond in de boenhoek (in het
achterhuis).
De vensters in voor- en zijgevels hebben
strekken in de vorm van een hanenkam en

bakstenen lekdorpels.

Achter het voorhuis en de melkkelder/opkamer
ligt het achterhuis, waarin o.a. de boenhoek was
gesitueerd. De hoofdtoegangsdeur zit ook in het
achterhuis. Het dak is een afgeplat schilddak en
is evenals de andere daken van het voorgedeelte
van de boerderij, belegd met grijze (gesmoorde)
Hollandse pannen.

Een stuk naar achter en versprongen ligt de

voormalige wagenschuur. Deze had grote

inrijdeuren en er was tevens een paardenstal,
Bij het dubbel bewoonbaar maken van de

boerderij in de jaren vijftig van de vorige eeuw
werd in de wagenschuur een woning met eigen
voordeur gebouwd. De iets rodere kleur van de
baksteen in de nieuwe voorgevel (met groot
raam) getuigt hiervan. Boven de woegere
inrijdeuren was een door de dakvoet gestoken
hooiluik aanwezig (het voer voor de paarden
werd op de zolder opgeslagen). Nu is daar een

dakkapel. De deur en de ramen hebben hier
rechte strekken.

Naast de vroegere wagenschuur is de deur van
een portaal, dat een doorgang vormt naar de

stal. In die doorgang (met hoge, smalle vensters

zonder kozijnen) werd woeger meel bewaard
voor het maken var 'slobber' voor het vee.

Nog een stuk verder naar achter en eveneens

ve$pÍongen ligt de stal. In de kopgevel zitten
enkele lage gietijzeren stalramen. In het midden
van deze kopgevel was woeger een bak met
houten afdak uitgebouwd. Hierin werd de

spoeling opgeslagen die dagelijks (om ca. half
elf) vanuit Delft (Nederlandsche Gist- en

Spiritusfabriek) werd aangevoerd door schipper
Leen de Wit. De spoeling (een restproduct van
het mout dat bij de bereiding van alcohol werd
gebruikt) werd met de spoelingbak (een bak
met vier wielen getrokken door een paard) naar
de boerderij getranspoÍteerd. Vanuit de
gemetselde bak (die ook in de stal uitgebouwd
is) werd de spoeling in de stalgoten geschept.

De stal is een traditionele Hollandse stal met ter
weerszijden van de voergang de koestanden,
zoals die sedert de achttiende eeuw in Zuid-
Holland werd gebouwd. Achter de koestanden
is een grup voor het opvangen van de mest. In
de achtergevel bevinden zich twee
mestdeurtj es, terwij I de grup via twee
ingegraven goten in verbinding stond met de

anderhalve meter achter de stal gelegen mestput.
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ln het midden van de achtergevel zit een brede
hooideur, waardoorheen, met een berrie, het
hooi vanuit de naast de stal gelegen
zwarthouten hooitas naar binnen werd gedragen
(door twee man).
Doordat de stal verzakte, kon de spoeling niet
meer goed door de stal stromen en werd daama
verdeeld met een lorrie die op rails door de
voergang reed.
De zijgevels van de stal hebben halfhoge
negenruits, gietijzeren stalramen, waarvan het
bovengedeelte een ventilatiestand heeft. Op het
afgewolfde dak liggen gegolfde Friese pannen.
Ongeveer in het midden van het dak is een
dakkapel met hooiluik. De stal heeft een
langsbalkgebintconstructie (met naar drie zijden
afgeschoorde standvinken), gemaakt van
Amerikaans grenen. Er konden veertig koeien
gestald worden.

Achter de voormalige wagenschuur en vanuit
de stal bereikbaar, lagen vroeger de
varkensstallen (drie boxen), onder een laag
doorlopend lessenaardak. Na de ombouw van
de wagenschuur werd hier enerzijds de
paardenstal ondergebracht (de krib is nog
aanwezig) en anderzijds een stal voor jongvee
gemaakt.
Zoals vermeld staat naast de stal een grote
houten hooitas. Deze is gemaakt van latwerk
(voor de ventilatie) en aan één zijde open. Het
zadeldak is gedekt met metalen golfplaten.
Naast deze hooitas is een lage wagen- en
gereedschappenschuw aangebouwd met een

lessenaardak.

Het boerderijtenein heeft aan de zuidzijde een
moesfuin en een kleine boomgaard (met een
kastanje). Rond het voorhuis staan o.a. enige
eiken. Voor de boerderij ligt een schaduwrijke
siertuin met diverse struiken, een taxus,
kastanje en esdoom.
Het geheel wordt van het grasveld langs de
Keenenburgweg gescheiden door een
ligusterhaag. De inrijlaan bevindt zich aan de

noordzijde van het boerderij terrein.

De boerderij met z'n opgaande begroeiing
vomt een beeldbepalend element langs de

Keenenburgweg en de Wilgenlaan. De
architectonische waarde is door de
gecompliceerde hoofdvorm en door diverse
architectonische details redelijk groot, De
merkwaardige vorm van het pand is afivijkend
van andere boerderijen in de streek. Vooral de
situering van de wagenschuur tussen achterhuis
en stal is opvallend. Een en ander kon
waarschijnlijk slechts ontstaffr door het
betrekken van een architect bij de bouw.
Bovendien zijn boerderij en uit het begin van de
twintigste eeL:w zeldzaun in de regio. De
ensemblewaarde van het complex is groot,
vooral gezien het vrijwel onverstoorde uiterlijk
van de boerderij en het boerderijterrein. De
boerderij is een van de laatsten binnen de
bebouwde kom van Schipluiden.

N.B.
- De bouwhistorische verkenning is uitgevoerd

op 29 augustus 2003.
- Huidige bewoner: S. van den B eÍgPzn.
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Katholieke schuilkerken in Schipluiden
Deze tekst begeleidde de gelijknamige expositie, die
op 13 en 14 september was te zien in de N.H. kerk
van Schipluiden (samenstelling J.W. Moerman).

Het ontstaan van schuilkerken
In het begin van de zestiende eeuw ontstonden
op diverse plaatsen in Europa religieuze hervor-
mingsbewegingen. Dit gebeurde ook in de Ne-
derlanden, waar ze in combinatie met economi-
sche problemen en hoge belastingen, opgelegd
door de landsheer, uiteindelijk zouden leiden tot
de Tachtigjarige Oorlog. De onrust op het ge-
bied van de godsdienst bracht onder andere de
Beeldenstorm í1566) met zich mee. Aanhan-
gers van de gereformeerde leer van Calvijn
werden door de katholieke overheid vervolgd
en veroordeeld tot de brandstapel. Maar ook de
katholieken hadden hun martelaren (uit Gor-
kum), die in 1572 door de Watergeuzen in Den
Briel ter dood werden gebracht.
In de eerste periode van de Tachtiglarige Oor-
log was het de opstandelingen vooral te doen
om meer economische en religieuze vrijheid. In
1579 werd dit skeven opgegeven en ontstond er
een splitsing in de Nederlanden, waarbij het
noordelijk gedeelte zelfstandig werd en het pro-
testantisme een bevoorrechte positie kreeg. Het
zuidelijk gedeelte bleef katholiek onder de ko-
ning van Spanje.
In 1581 werd het katholieken in de Noordelijke
Nederlanden verboden om hun godsdienst uit te
oefenen. Officieel bleef dit zo tot de Fraase tijd,
toen er na het uitroepen van de Bataafse Repu-
bliek (1795) vrijheid van godsdienst ontstond.

Na het verbod van 1581 was het voor de katho-
lieken erg moeilijk om aan hun geloofsplichten
te blijven voldoen. Het katholieke leven kwam
echter niet volledig tot stilstand. Bij het begin
van de Reformatie gingen verschillende pries-
ters over tot het protestantisme en werden pre-
dikant. Een aantal priesters verdween naar het
buitenland, maar er waÍen er ook die bleven. Zij
verrichtten tegen betaling katholieke geloofs-
diensten voor degenen die het oude geloof had-
den vastgehouden. Hieronder bevonden zich
vooral boeren, die buiten de dorpskemen woon-
den.

Vanaf 1583 probeerde men weer een katholieke
organisatie op poten ïe zetten. In dat jaar werd
Sasbout Vosmeer vicaris-generaal voor Holland
en Zeeland. Vanuit zijn standplaats Delft kwam
de katholieke zielszorg langzaarn maar zeker
weer op gang. De priesters maalÍen vermomd
reizen over het platteland, waarbij ze op gehei-
me plaatsen bijeenkomsten hielden. Veelal wa-
ren dit boerderijen of schuren. Pas in de loop
van de zeventiende eeuw werd het mogelijk om
meer openlijk het katholieke geloof te belijden.
Katholieke parochies moesten aaa het plaatse-
lijk gezag (baljuw, schout) jaarlijks een som
geld betalen. Hun kerken mochten naar buiten
toe niet als zodanig herkenbaar zijn. Vandaar
dat de schuilkerken er nog lang bleven uitzien
als een schuur of een stal.

Op het grondgebied van de huidige gemeente
Schipluiden zijn tenmínste vier en mogelijk zelfs
vijf katholieke vergaderp laats en geweest, name-
lijk een boerderij op de Noordhoorn, de Lage
Il'oning aan de Zweth, de kapel van Zouteveen,
een schuur in Hodenpijl en (waarschijnlíjk
kort) boerderíj Abbestee.

Een schuilkerk op de Noordhoorn
De precieze locatie van deze schuilkerk is niet
bekend. Wel weten we wie in 1627 eigenaar
was vaÍr de boerderij, toen daar de eerste katho-
lieke samenkomst werd gehouden, namelijk
Adriaen Leendertse. Aanvankelijk zou de dienst
plaatsvinden in de boerderij van Komelis Jansz.
van Swieten, de Kitswoning nabij Sion, in de
Hoekpolder van Rijswijk. Er waren echter aan-
wijzingen dat de bijeenkomst was 'verklickt'.
Pater Nicolaus Dorpius moest toen uitwijken
naar de boerderij van Adriaen Leendertse op de
Noordhoom. Hier waren tijdens de eerste dienst
zo'n 16 à 20 mensen bijeen. De pastorale zorg
van pater Dorpius strekte zich uit tot Abtswou-
de, Hodenpijl, Schipluiden, Oost- en Westgaag,
Maasland en Maassluis. De jezui'et Dorpius was
een van de eerste priesters die na de Reformatie
onder de Delflandse boeren heeft sewerkt. Om-
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Boerderij van G.C. Arkesïeijn aan de Noordhoornseweg (gesloopt najaar 2003),
mogelijke locatie van de schuilkerk op de Noordhoorn.

streeks 1642 verliet hij deze streek. De schuil-
kerk op de Noordhoom is enige decennia in ge-

bruik gebleven. Op 12 februari 1679 verzanel-
de zich hier een flinke groep boeren uit Schi-
pluiden en de Noordhoom. Zij wilden verhinde-
ren dat de misattributen die daar weÍden be-
waard ook door niet-jezureten paters werden
gebruikt. Na die tijd wordt er geen melding
meer gemaakt van deze schuilkerk

Er zijn twee locaties op de Noordhoom die in
aanmerking komen als katholieke vergader-
plaats. De eerste is de boerderij die Coenraet
Oelenz. in 1557 an de Noordhoomseweg heeft
afgebeeld. We zien een woonhuis met tÍapgevel
en enkele bijgebouwen. Eigenaar werd in dat
jaar Adriaen Claesz. van Adrichem, lid van een

familie die na 1572 katholiek is gebleven. De
woning stond op het voormalige erf van boer N.
Dijkshoom.
De tweede locatie is de boerderij van de familie
G.C. Arkesteijn aan het eind van de laan schuin
tegenover de brug over de Noordhoornseweg.
Deze boerderij was kleiner, maar lag gunstiger.
Vanaf de weg was het erf namelijk niet goed

waar te nemen. Hier hebben altiid katholieke
families eewoond.

Beide plaatsen lagen dichtbij het klooster Sion,
dat in de jaren 1572-'74 werd gesloopt. De her-
innering aan dit religieuze centrum, waar ook
de buren uit de omgeving begraven lagen, was
in het begin van de zeventiende eeuw nog
groot. De bestaande bebouwing op de twee
boerenerven is inmiddels gesloopt in verband
met de aanleg van de Rioolzuiverings-installatie
van Delfland.

De schuilkerk in de Lage Woning
De Lage Woning stond aan de Zweth in de

Groeneveldse Polder. Deze boerderij bezat een
sierlijke trapgevel, maar werd helaas in dejaren
dertig van de vorige eeuw vanwege bouwvallig-
heid afgebroken. Tijdens de sloop waren op de

zolder de sporen van de schuilkerk nog zich!
baar. Een deel van deze ruimte was met kost-
baar eikenhout afgetimmerd. Van Ollefen ver-
telt in 1793: " Onder de Heerlijkheid van Groe-
neveld vindt men nog een Boerewoníng, op wel-
ke de overblijfsels van een Roomsche Kerk ge-
zien worden. "
Een van de eerste priesters die hier preekte, was
Joannes Stalpart van der Wiele (1579-1630).
Vanaf 1613 weÍkte hij in Delft. Ook bezocht hij
regelmatig het platteland van Delfland, waaron-
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der Groeneveld bij 't Woudt. Iets ten zuiden
van de Lage Woning lag een grote boerderij
van de familie Van Oldenbamevelt. Na de te-
rechtstelling van Reinier van Oldenbamevelt,
die een mislukte aanslag op prins Maurits had
gepleegd, trok zijn weduwe, Anna van Weyt-
sen, zich met drie kinderen terug op dit familie-
bezit. Hiermee ontvluchtte zij de stad en de
godsdiensttwisten tussen remonstranten en con-
traremonstranten . Zij liet Stalpart van der Wiele
toe in haar boerderij op Groeneveld. De priester
troostte haar en leidde hazr gezin terug naar de

moederkerk. Niet lang daama werd de nabij ge-

legen Lage Woning ingericht als schuilkerk. De
komst hiervan kan door Anna van Weytsen zijn
gestimuleerd.
In 1647 werd Franciscus Verburch (1616-1708)
pastoor van het Westland. In de eerste jaren

heeft hij een prekenboek bijgehouden. Deze
preken nam hij mee op zijn missietochten en

kon hij steeds opnieuw gebruiken. Om te voor-
komen dat hij op zijn missiereizen, waarbij hij
een groot aantal boerderij en bezocht, op één

adres dezelf<le preek zou houden, schreef hij in
de kantlijn van de preek waar en wanneer hij
deze had gehouden. Verburch was in het begin
van zijn pastorale werk erg actief, omdat hij
zijn parochie nog moest opbouwen. Hij heeft in
de eerste jaren veel huizen bezocht in verband
met de veiligheid. Hij kon beter op stap gaan

om te preken voor één of enkele families, dan

dat de mensen in groepen naar hem trokken.
Dat viel minder op. Nadat Verburch zo zljn pa-
rochie had opgebouwd en in de kring van gelo-
vigen bekend was geworden, kon het aantal lo-

'De Lage lYoning' aan de Zweth
was in de zeventiende eeuw een

ver g aderp laats vo or katho I ie ken.

Fragment van kaartblad 13 van
Kruikius, 1712.

caties waar hij kerkdiensten hield, beperkt wor-
den. De gelovigen raakten bekend met de orga-
nisatie en konden onopvallend een schuilkerk
bezoeken. De Lage Woning blijkt tot een van
de permanente schuilkerken in het Westland te
zijn uitgegroeid. In het prekenboek van pastoor

Verburch wordt deze locatie, "op Swet", maar
liefst 23 keer genoemd. Dit aantal bevesti$, dat
een deel van de boerderij a1s katholieke verga-

derplaats werd gebruikt. De ligging van deze

schuilkerk. relatief ver van de be"voonde we-
reld, was voor die tijd ideaal. Van grote afstand

kon men hier immers de schout en ziin rakkers
zien aankomen.

De kapel van Zouteveen
Joannes Stalpart van der Wiele (1579-1630)

wÍrs een van de eerste priesters die na de Refor-
matie in Zouteveen heeft gepreekt. Hij stond
bekend als een beminnelijk man en een uitste-
kend spreker. Wilhelmina Reeck, een tijdgeno-
te, schreef over hem een biografie. Zij vertelï
ons ".. dat hij zelden preeche of hij hadt altijd
nieuwe Christenenen, luttel ofte veel, jae alte-
ment een geheel huisgezin.. " Uit een merkwaar-
dige ontmoeting in Zouteveen blijkt de werk-
wijze van Stalpart van der Wiele:

"Op een Sint Jansavond (23 juni) is 't gebeurt,

dat men ons eerwaarden Vader, passerende

door de Venen ende begeerigh om een gelegen'
heid te vinden, waer híj eenich geestelick profit
zoude mogen doen, zoo ziet hij ten lesten een

vrou zitten, die een croon maehe van een lcruit,

dat men Hemelsleutels ftieL " (N.B. Hier wordt
de sleutelbloem of het Sint-Janshuid bedoeld.)
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Het was een bijgelovig gebruik om deze bloem
vóór zonsopgang te plukken en kransen ervan
aan de gevel te hangen ter beveiliging tegen de
bliksem).
"Ende híj, een weinich vermoeit zíjnde, sprak
deze vrou aen, vraghende: wat het vlechten yan

die croon beduyde; daer zij weínich reden van
wist te gheven; maer zij had wel hooren zeg-
gen: dat men dit deser tijt 's jaers placht te
doen. Hij is met dese occasie in 't huys gecomen
ende heeft aldaer gevonden oude luyden, die

Standbeeld van J. Stalpart van der lliele aan het
Bagijnhof ín Delft.

Onder:
De kapel van Zouteveen.
Uit : " Vlaardinger-Ambacht, Babberspolder en
Zouteyeen", door P.G.Q. Sprenger van Eijk, 1832.

van 't Catholicke geloofvertallen waren en jon-
ge menschen, die gheen gheloof en hadden.
Dan, eer hij uit dit huys gegaen is, op díenzelf-
den dach, zoo heeft hij daar biecht gehoord, ge-
doopt, gekerstend ende getrout, want het was
volck, dat van Godt oft Zijn gebodt en wisten.
Ende ons eerwaarden Vader heeft se volco-
mentlick Catholick gemaekt, God sij gelooft!"

Er zljn aan:wijzingen dat de laatmiddeleeuwse
kapel van Zouteveen. die in de zeventiende
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eeuw als school was ingericht, ook nog regel-
matig voor katholieke diensten werd gebruikt.
Katholiekgezinde schoolmeesters verzorgden
hier het onderwijs. De bevolking van het afge-
legen Zouteveen was oveÍwegend katholiek ge-

bleven. De kerkenraad van Schipluiden klaagde
verschillende malen over deze gang van zaken,
maar de ambachtsheren van Zouteveen stelden
zich over het algemeen tolerant op. Dit blijkt uit
het volgende rechtsgeding. Isaac Cnol, baljuw
van Wateringen, diende in 1668 bij het Hof van
Holland een rechtszaak in tegen drie inwoners
van Zouteveen, namelijk de weduwe De Vette,
omdat in haar boerderij op 25 maaÍ, op Palm-
zondag, een grote "paepsche vergaderinghe"
werd gehouden en tegen meester Dirckse en
Pieter Claesz., omdat deze hem de toegang had-
den belet. Er werden flinke boeten opgelegd.
Gijsbert van Matenesse klaagde vervolgens bal-
juw Cnol aan, omdat deze inbreuk had gemaakt
op zijn rechten als Heer van Zouteveen. De
boeten bleven echter gehandhaafd en er werden
aanmerkingen gemaakt, dat in de kapel na hon-
derd jaar Reformatie nog steeds het oude altaar
aanwezig was. De kapel werd in 1719 gesloopt.

De schuilkerk in Hodenpijl
Yanaf 1644-1662 was de jezuï'et Johannes Ver-
wey vanuit Delft werkzaam op het platteland
van Delfland. ln 1657 stichtte hij een schuur-
kerkje op het erfvan de boerderij van Johannes
van der Hoeve in Hodenpijl, halverwege de
dorpen Den Hoorn en Schipluiden. Met deze

stap kreeg de missiestatie officieel de status van
parochie. Vrijwel zeker werd de boerenschuur
benut, die reeds op een kaart van Joan vaÍI
Beest uit 1634 is te zien. Deze ruimte werd ver-
moedelijk al langer als katholieke vergader-
plaats gebruikt. Een aanwijzing hiervoor is het
huwelijk van Johannes Vermeer met Catharina
Bolnes. Op 20 apil 1653 kreeg de schilder in
Delft toestemming om zijn huwelijk in Schip-
luiden katholiek te laten inzegenen. Voor zijn
schoonmoeder Maria Thins, die al jaren bij de
jezuïeten kwam, was deze plaats ideaal voor het
huwelijk vaa haar dochter. Hodenpijl ligt niet
ver van Delft, bovendien bestond hier geen

vrees dat de plechtigheid door de wereidlijke
overheid zou worden verstoord. De meeste am-
bachtsbestuurders van Hodenpijl waren katho-
liek. Vanaf het begin lieten zij het bestaan van

De schuur @oven) waar de schuilkerk van Hodenpijl is gestart.
Frapment van een kaart van Johan van Beest. 1634.
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Abbestee, sítuatíe ca. 1985.

de schuilkerk oogluikend toe. Johannes Verwey
was een goede kennis van Maria Thins. Overi-
gens waÍen er in de zeventiende eeuw meer ste-
delingen die het platteland verkozen om te trou-
wen.

De opvolger van pater Verwey, de jezuïet Ge-
rardus Schade, verhuisde in 1662 naar Hoden-
pijl. Hij stierf op 20 maart 1679 in Delft. Vol-
gens de kroniek van de Delftse jezuïtenstatie
werd hij begraven in een graf van Nicolaus Ga-
briëlsz. van der Hoeve in de hervormde kerk
van Schipluiden. De katholieken beschikten
nog niet over eigen begraafplaatsen. De uit-
vaartdienst vond plaats "in de paapsche kerck
aan de Oude Langendijk" in Delft, waama het
lichaam naar Schipluiden werd vervoerd.
In 1680 liet Nicolaus Gabriëls2. van der Hoeve
voor de statie Schipluiden een nieuwe kerk in
Hodenpijl bouwen. De bestaande ruimte vol-
deed blijkbaar niet meer. In de nacht van 14 op
15 februari 1690 brandde deze kerk tot de
grond toe af door toedoen van een insluiper,
Dankzij de vrijgevigheid van de boeren kon on-
middellijk worden begonnen met de bouw van
een nieuwe kerlcuimte, waarvan het uiterlijk op
een schuur bleef lijken. De pastorie werd onder
hetzelfde dak gebouwd. Kort voor 1722 *ak er
opnieuw brand uit in het kerkje. Bij de restaura-

tie werd de pastorie bij de schuilkerk betrokken.
De pastoor ging aan de overkant van het water
langs de rijweg wonen, waar het kerkbestuur
een huis met tuin had gekocht. Pas na de Franse
tijd (1795-1815) werd het kerkgebouw voorzien
van meer passende ramen en een toÍen met een

klok. Naast de kerk kwam een eigen begraaf-
plaats.

In 1837 werd besloten om naast de pastorie aan

de Rijksstraatweg een nieuwe grotere kerk te

bouwen. Op 13 oktober 1840 werd dit gebouw
plechtig ingewijd, waama de voormalige
schuilkerk werd gesloopt.

Boerderij Abbestee
A.N. Duijnisveld en C.P.M. Holtkamp noemen
in hun boek 'Geschíedenis der Parochie van den
H. Jacobus den Meerdere te Schipluiden' boer-
derij Abbestee, nabij het dorp Schipluiden, een

vergaderplaats voor katholieken. De boerderij
zou daar vanwege "zijn grote ruimten" bijzon-
der geschikt voor zijn geweest. Feitelijk kwam
alleen de zolder hiervoor in aanmerking. Dit
deel van de boerderij bestaat nog altijd uit een

ongedeelde ruimte met een diepte van acht me-
ter en een zijbeuk aan de zuidzijde. De zolder is
via een spiltrap vanuit de woonkamer te berei-
ken. De boerderij is blijkens een jaartal in het
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metselwerk van de opkamer in 1646 gebouwd.
ln deze periode werden er nog volop katholieke
diensten in boerderijen gehouden. Er zijn echter
geen schriftelijke aanwijzingen gevonden, die
bevestigen dat Abbestee officieel als schuilkerk
werd gebruikt. Wel kunnen rondtrekkende
priesters hier voor kleine groepen gelovigen
missen hebben gelezen. De bewoners van Ab-
bestee waren katholiek. Mogelijk duidt de naam
op een tweede functie van de boerderij. Het
Frans kent het woord abbé, dat wereldlijke
geestelijke betekent. ln de familie Van Velzen,
die rond 1900 eigenaar van de boerderij was,
gaat het verhaal dat de naam Abbestee verwijst
naar vader- of godshuis. Toch ligt het niet voor
de hand, dat deze woning als vaste katholieke
vergaderplaats werd gebruikt. Enkele honder-
den meters zuidelijker, in Hodenpijl, stond van-
afde tweede helft van de zeventiende eeuw im-
mers al een katholieke schuilkerk. Deze kerk
werd gedoogd door Comelis de Jonge van Elle-
meet, die sinds 1691 ambachtsheer was van
Schipluiden, Hodenpijl en St. Maartensrecht.

De protestant Van Ellemeet, die in de hervorm-
de kerk een eigen familiebank had, werd rond
1700 eigenaar van Abbestee. Het is uitgesloten
dat hij in zijn boerderij katholieke diensten toe-
liet. Rekeningen van herstelwerkzaamheden aan
deze woning, uit de periode 1720-1740, geven
ook geen aanwijzingen voor het bestaan van
een schuilkerk.

Literatuur
A.A. van den Akker sj., 'Delflandse jezuïeten

in de 17" eeuw. Op zoek naar de herkomst van
de IHS-emblemen op boerderij en.' In: Jaarboek
Historische Vereniging Maasland 2002, 17 -40.

A.N. Duynisvelt, C.P.M. Holtkamp, Geschiede-
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J.W. Moerman, 'Zevenhonderd jaar kerkelijk
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Kasteelvaria ll

J.W Moerman

In het Jaartterslag 1996-1997 is onder deze titel
de eerste reeks kleine bijdragen over de knstelen
in Schioluiden verschenen. Dit is de tweede serie.

Huis te Dorp
Van Huis te Dorp is relatief weinig bekend. Het
kasteel stond in de Dorppolder, aan het eind van
een lange laan tussen de dorpen Schipluiden en
Maasland. Weliswaar kennen we het adellijke
huis van een aantal afbeeldingen uit de zestien-
de en zeventiende eeuw, maar echte beschrij-
vingen ontbreken tot nu toe. We zijn daa ook
erg blij met e1k gegeven, dat bijdraagt aan de
historie van dit kasteel. De heer A. Dijkshoom
uit Maasland, die al jaren onderzoek doet in het
Archief van het Hof van Holland, wees mij op
het bestaan van enkele rechtszaken die betrek-
king hebben op leden van het geslacht Van
Dorp.

Molen Korpershoek
Op 2 mei 1515 diende er voor het Hof van Hol-
land een rechtszaak tussen enerziids Arend en

Adriaan van Dorp, erfgenamen van hun vader
Comelis van Dorp, en anderzijds hun zusters
Marie en Magdalena van Dorp. Het ging onder
meer over het onderhoud en het bezit van de
korenmolen van Schipluiden. Belangrijker dan
de uitslag van het proces - elke partij deed een
concessie - is de constatering, dat de korenmo-
len van Schipluiden in het begin vaa de zestien-
de eeuw bezit was van het geslacht Van Dorp.
De ligging van de molen wordt niet genoemd,
maar we nemen Íurn dat hiermee molen Kor-
pershoek wordt bedoeld, die op enige afstand
van Huis te Dorp stond. Aan de andere zijde
van het dorp Schipluiden kreeg Philips de Blo-
te, de bouwheer van de Keenenburg, in 1413
van graaf Willem VI toestemming om een

windwatermolen (de Kerkpoldermolen) ook
geschikt te maken voor het malen van koren.
Het recht van de wind was van de landsheer.
Edelen die hij tot zijn vertrouwelingen rekende,

Fragment van blad 9 van het
kaartboek van het Meisjes-
huis te Delft, door Nicolaas
Klinckaert, 1677. G.A. Delft.
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konden dit recht van hem in leen krijgen. Zowel
leden van het geslacht De Blote als van het ge-

slacht Van Dorp vertoefden veelvuldig in de
omgeving van de graaf. Vermoedelijk bezat
eerst de familie De Blote het windrecht in de
ban van Schipluiden en zijn de Van Dorpen pas
later eigenaar van dit heerlijke recht geworden.
Het is uitgesloten dat in een rechtsgebied twee
adellijke families een dergelijk recht tegelijker-
tijd bezaten.

Het kappen van bomen
Op 22 december 1519 diende er voor het Hof
van Holland een rechtszaak tussen Adriaan van
Dorp en Geerit van Hoochwoude. De laatste
moest hiervoor "blootshoofs, ongegort ende
barvoets" naar 's-Gravenhage komen. Hij had
zonder toestemming van Adriaan van Dorp bij
Huis te Dorp een aantal bomen omgehakt en af-
gevoerd. Ook was het slot van de toegangsdeur
van het kasteel geforceerd, zodat heï vemieuwd
moest worden. In het vonnis worden geen me-
dedelingen gedaan over diefstal. Het bleef voor
het hof onduidelijk of er nu wel of geen op-
dracht was gegeven voor het omhakken van bo-
men. Uiteindelijk moest Geerit van Hoochwou-
de voor de aangerichte schade 40 Philips gulden
betalen, alsmede 20 Philips gulden "tot proffyte
van den coninck" en 20 Philips gulden voor het
onderhoud van de HoÍkapel in 's-Gravenhage.
In de Hofkapel was de broer van Adriaan van
Dorp, Arend van Dorp, kanunnik. Tenslotte moest
de gedaagde de kosten van het proces vergoeden.
De indruk bestaat dat Huis te Dorp in de zes-
tiende eeuw niet meer permanent werd be-
woond. De adellijke familie verbleef gewoon-
lijk in 's-Gravenhage of elders. Een kastelein
hield toezicht op het stamslot in Schipluiden.
Geerit van Hoochwoude zou de kastelein, de

"huyrman.'van Huis te Dorp, om de tuin hebben
geleid...

Bronnen:
Nationaal Archief 's-Gravenhage, Archief Hof
van Holland, inv. nr. 489, nr. 14 en inv. w. 494,
nr. 169 en 170.

Een bijzondere bijeenkomst op de
Keenenburg
Op 4 juli 1618 vond op het kasteel Keenenburg
een bijzondere gebeurtenis plaats. Op die dag
volgde Otto van Zevender zijn overleden oom
Jacob van Egrnond op als heer van Keenenburg.
In aanweziglreid van noÍaris Otto de Roij en
van de getuigen Johannes Stangerus, predikant
van Schipluiden en Henrick Comelis, schout
van Sint Maartensrecht en kastelein van de
Keenenburg, werd Otto van Zevender oÍficieel
eigenaar van het kasteel. Deze overdracht ging
gepaard met een aantal rituelen. ln de zaalka-
meÍ van de Keenenburg wierp Otto van Zeven-
der een houten venster met glas-in-lood-ramen
op de grond. Daama ging het gezelschap naar
de torenkamer waar de nieuwe kasteelheer een

deur verwijderde. Vervolgens liepen de aanwe-
zigen naar de hofboomgaard en het land achter
het kasteel. Hier stak Otto van Zevender een zo-
de aarde uit en wierp deze weg. Verder hakte
hij in de boomgaard enige takken af . Deze han-
delingen dienden ervoor om zichtbaar te maken,
dat jonkheer Otto van Zevender de nieuwe eige-
nazr var de Keenenburg was geworden. Hij
mocht vanaf dat moment zelf bepalen hoe hij
met zijnbezit omging. Tenslotte vroeg Otto van
Zeverder aan de kastelein van de Keenenburg
om het huis met de goederen in het vervolg in
zijn naam te besturen en er toezicht op te hou-
den. Aan het eind van de bijeenkomst tekenden
de aanwezigen de officiële overdrachtsbrief, de
zogenaamde "acte van possessie".

Bron:
Nationaal Archief 's-Gravenhage, Notariële
Archieven (van Maassluis), inv. nr. 5488 190-
191.

Leni Varekamp heeft deze akte gevonden.
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Een leen van Hodenpijl in Almkerk
(Noord-Brabant)

Omstreeks 1326 huwde Dirc van der Made met
Lijsbeth van Almkerk. Onder hun goederen be-
vond zich een leen van 8 morgen land met een
hofstede genaamd "de Houck" in Almkerk.
Door het huwelijk van hun dochter Aleid met
Jan van Hodenpijl kwam dit leen met andere
lenen in de Leenkamer van Hodenpijl.
Y anaf 1326 is bekend welke personen dit leen
van Hodenpijl in bezit hebben gehad. Het wa-
ren achtereenvolgens leden van de geslachten
Burchgrave, Van Wena vanaf 1490, Van Cloot-
wijck vanaf 1502. Dit betekent dat zij leenman-
nen van Hodenpij I waren.
Tweemaal trad de graaf als heer van Hodenpijl
op, namelijk val 1351 tot 1355, als de van Ho-
denpij ls tijdens de Hoekse- en Kabeljauwse
twisten verbannen zijn en van 1555 tot 1556,
als door het kinderloos overlijden van Willem
van Alkemade de hofstad Hodenpijl aan de
graaf is vervallen.
In 1685 werd het leen in Almkerk korte tijd ge-
splitst. ln 7692 en 1694 kocht Dirck ten Hage,
burgemeester te Woudrichem, voor 2125 gll-
den en 690 gulden beide lenen, waaronder de
boerderij "de Houck".
Het oorspronkelijke leen maakt tegenwoordig
deel uit van het glondbezit van de familie W.W.
van Leeuwen. Hun boerderij, gelegen aan de
Zandwijk in Almkerk, heet zelfs Hodenpijls-
waarcl.

Titelpagínd van "Notitie van de Openbare
Verkooping-.. "

Niet ver daar vandaan ligt een waterovergang,
die de naam Hodenpijlsbrug draagt. Het is heel
bijzonder dat de naam Hodenpijl gedurende bij-
na zeven eeuwen in Almkerk bekend is seble-
vgn.

NOTITIE
V,AN DE

{}FEI{BÀAE YENK{|OPIN&
ven de Ls nd bouwErêwonin g

..HODEN PIJLSWAARD'I
.. rnat_ dive.sê psrc€elen

BOUW- WEI- en GRIENDLAND

srool 19.99.17 H.A,
êên d6 Alm en de Koppelsteeg

o rdol" ALMKERK.

ilo0r l{0tarls J. M. C. PÁÀP te lÍerkeldam,
io caíÉ DEKKBR !è Àlnk.rk.

bii INZIT op WOEN$DÀG 28 ÀUGIÍSTUS 1929'

bii ÀIELÀG op rÀ/OENSDÀG { SEPTÊMBER 1929,

t.Í<e$ des naEiddàs3 halí I (tomertiid).

Gevel van de schuur van
b o er der ij H odenp ij lsw aar d
in Almkerk.
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Literatuur:
J.H. Brakke en C. Hoek, 'Repertorium op de
lenen van Hodenpijl'. ln: Ons Voorgeslacht,
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N.B.
Dankzij een telefoontje van de vader van de
huidige hoofrlbewoner van boerderij Hoden-
pijlswaard, de heer J. van Leeuwen, zijn we
achter de locatie van dit leen gekomen. Van
hem ontvingen we een kopie van de notitie met
de openbare verkoping van de landbouwers-
woning Hodenpij lswaard en een kopie van een
kaart met de ligging van de landerijen in 1839.

Hodenpij Is brug in Almkerk
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Het rechthuis van Zouteveen

J.W Moerman

Dit was aflevering 17 van de rubriek de 'Twee gezichten
van die maandelijks in het gemeentelijke
voorlichtingsblad verschijnt. Deze keer publiceÍen we voor
het eerst de ets van Jongkind in samenhang met de
tekening die hij van deze locatie heeft gemaakt. Een ets
geeft gewoonlijk de situatie in spiegelbeeld aan.

De schilder Johan Barthold Jongkind, die in
1819 in Lattrop (bij Denekamp, Twente) was
geboren, bracht zijn jeugd door in Vlaardingen.
In 1836 stierf zijn vader, waama het gezin naar
Maassluis verhuisde. ln 1837 kreeg hij van zijn
moeder toestemrning om lessen te volgen aan
de Tekenacademie van Den Haag. In 1843 ont-
ving de jonge kunstenaar een sfudiebeurs van
koning Willem I. Hij tekende en schilderde in
die tijd vooral polderlandschappen en boerderij-
en in de omgeving van Maassluis en Den Haag.
Regelmatig maakte hij met een wiend lange
wandelingen. Gewoonlijk nam hij een schets-
boek mee, waarin hij situaties vastlegde die
hem troffen. Van 1846 tot zijn dood in 1891
verbleef Jongkind vooral in Frankrijk. Zijn
schilderijen met het Hollandse landschap von-
den in dit land gretig aftrek. Ook zette hij een
aantal tekeningen uit zijn woege schetsboeken
over in etsen. Hiermee bereikte hij een groot
publiek. Eén zo'n afbeelding 'Les deux barques
à voile' uit 1862 geeft de Vlaardingsevaart
weer. Het pand aan de kade is het voormalige
rechthuis van Zouteveen. In de zeventiende en
achttiende eeuw werd hier recht gesproken en
kon men er een borreltje drinken. Ook hield de
eigenaar enig vee. De woning lag erg gunstig
ten opzichte van de waterwegen. Vlakbij was
het overzetveer, dat het pad langs de Trekvliet

met de Vlaardingsekade verbond. De trekschui-
ten van Maassluis-Delft en Vlaardingen-Delft
passeerden dagelijks een aantal keren het recht-
huis.
In de negentiende eeuw verviel de herbergfunc-
tie en werd het pand hoofdzakelijk voor het
boerenbedrij f gebruilÍ. Hieraan kwam in de ja-
ren zestig vaÍr de vorige eeuw een einde. Jong-
kind kende deze locatie goed. Vanaf dit punt
was in de negentiende eeuw onder meer de
Dorppoldermolen te zien. Inmiddels zijn de
meeste windwatermolens uit het landschap ver-
dwenen, maar de vaart, de kade en het voorÍna-
lige rechthuis zijn gebleven. Hier beleefje nog
dezelfde openheid van het landschap als in de

tijd van de schilder. De originele ets was te be-
kijken op de tentoonstelling over het werk van
Jonglcind, die tot 18 januari 2004 in het Gemeente-
museum te Den Haag werd gehouden.

In de catalogus (Johan Barthold Jongkind, John
Sillevis e.a., Zwolle 2003) staat naast de ets ook
de tekening afgedrukt. Overigens vermeldt het
boek waarin alle schilderwerken van Jongkind
zijn opgenomen (Jongkind, Catalogue critique
de I'ouwe. Peintures I, Adolphe Stein e.a., Paris
2003) ook een afbeelding van 'Le Polder de
Zouteveen près de Delft'. Hieraan zullen we in
het volgende jaarverslag aandacht besteden.
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Tekening van J.B. Jongkind: voorstudie van de ets "Twee zeilschepen" (zie onder).

Ets van J.B. Jongkind: "Twee zeilschepen" , 1862 (serie: "Vues de Hollande")
Gemeentemuseum Den Haaa
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Oude boerderijen

Getemperd door zachtblauwe voorj aarsnevels
Liggen de boerderijen te dromen;
Sprankelend licht speelt door fletsgroene bomen
En tekent een grillig patroon op de gevels.

En op de met mos overdekte daken,
Verweerd door de tijd en de gang der seizoenen.
Rondom liggen welige weiden te groenen,
Waar koeien met trage, bewegende kaken

Het voedsel vermalen van deze morgen.
Een reiger, met rustige vleugelslagen,
Drijft moeiteloos voort. In de meidoornhagen
Zijn vínken en merels hun broed aan'tverzorgen.

O, vindt men ooit vrediger oorden op aarde,
Waar ieder de wet van zíjn wezen kan dienen,
Waar alles nog iets van de nimmer-geziene
Natuurlijkheid van de oertijd bewaarde?

Ary van Oostveen
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