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VOORWOORD
Het afgelopen verenigingsjaar werd gekenmerkt door continuïteit, maar ook
door nieuwe initiatieven. De Historische Vereniging Oud-Schipluiden is nu
reeds 35 jaar op streekhistorisch gebied werkzaam. Hoewel de groep actieve
leden nauwelijks groeit, konden toch alle taken worden uitgevoerd. Dezelfde
mensen die historisch onderzoek doen, houden ook het Museum Het Tramstation open. Enerzijds is dit een unieke situatie, anderzijds kleven er bezwaren aan. Als de vereniging onvoldoende actieve leden krijgt, staat het museumwerk op het spel. De musea in de regio zijn niet direct verbonden of afhankelijk van een historische vereniging. Je ziet andere beheersvormen en de
vrijwilligers komen uit allerlei kringen. In Schipluiden missen we instellingen als een Lionsclub of andere maatschappelijke of culturele groeperingen,
die de zorg voor het plaatselijk museum met ons zouden willen delen. Gelukkig kunnen we wel steeds op de steun van de gemeente Midden-Delfland rekenen.
Om het beheer van het museum beter te regelen zijn de statuten en het huishoudelijk reglement aangepast. Ook is er een reglement voor de museumdiensten opgesteld. In de komende maanden worden de depots en de bibliotheekkamer heringericht. De Stichting Midden-Delfland is Mensenwerk, die
we drie jaar gastvrijheid hebben verleend, is nu ondergebracht bij de MiddenDelfland Vereniging. Deze vereniging heeft voor de administratieve ondersteuning een groter pand betrokken aan de Kasteellaan in Schipluiden.
In het eerste decennium van ons bestaan waren we de enige instelling, die
zich inzette voor de beschrijving en het behoud van cultuurhistorische objecten. Aanvankelijk richtte de vereniging zich vooral op de geschiedbeoefening in archieven. Vanaf 1978 kreeg de archeologie meer aandacht en werd
er ook steeds meer gewezen op het belang en de kwaliteit van het omringende
cultuurlandschap. Binnen de Reconstructiecommissie van Midden-Delfland
kwam er meer belangstelling voor de cultuurhistorie, de eigenheid van dit gebied. Je hoefde niet veel toe te voegen, want het historisch gegroeide landschap was zelf al een boek vol verhalen en bijzondere kenmerken. Met lezingen en publicaties werden steeds meer mensen bereikt en groeide het besef,
dat we in een unieke woonomgeving leven.
Toch gaat de verschraling van het cultuurhistorische erfgoed door. Zorgwekkend zijn vooral de maatregelen om het waterbeheer beter te regelen. Uitgangspunt op de tekentafel zijn niet meer de cultuurhistorische patronen,
maar de doelmatigheid, de weg van de minste weerstand en soms toevallige
factoren, zoals het beschikbaar komen van grond. De belangrijkste overweging om een deel van de Woudse Polder als waterberging te gaan inrichten,
was het feit dat enkele boeren stopten met de bedrijfsvoering en hun grond
wilden verkopen. Inmiddels weten we dat deze beslissing ernstige gevolgen
heeft voor het uitzonderlijke verkavelingspatroon in de rest van de Woudse
Polder. Er lijkt geen rem te bestaan op het dempen van sloten, het afgraven
van kreekruggen en het ophogen van landerijen. Hoewel wordt erkend, dat
het belangrijkste kenmerk van Midden-Delfland het cultuurhistorische landschap is, zijn er toch overal ontwikkelingen waarneembaar, waardoor de
kwaliteit van het open landschap inboet.
De Historische Vereniging is geen actiegroep. Ons belangrijkste doel is gevraagd en ongevraagd mensen te informeren over de geschiedenis van het gebied. Voor ons behoeft het bestaande landschap niet op slot gedaan te worden. Ontwikkelingen die aansluiten bij de historische kaders zijn noodzakelijk om het gebied levend te houden of rijker te maken. We moeten er echter
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zorg voor dragen, dat bepaalde kenmerken van de dorpskernen en het open
buitengebied geheel verdwijnen. Molens, gemalen, heultjes, terpen, kromme
sloten, kreekruggen, hekken, koeien, schapen, geriefbosjes, stroken met knotwilgen, streekeigen boerenerven en boerderijen moeten ook in het toekomstige landschap zichtbaar blijven.
In dit jaarverslag is naast de vaste onderdelen, zoals het verslag van de secretaris en de kroniek van 2004, een verscheidenheid aan artikelen opgenomen.
Ze geven met elkaar een goed beeld van de onderzoeksterreinen, waarmee de
Vereniging zich bezighoudt. Harry Brik en Jan Mooijman verzorgden respectievelijk weer de opmaak en het kopieer- en bindwerk van het jaarverslag.
We wensen iedereen veel lees- en kijkplezier toe.
Jacques Moerman, voorzitter van de Historische Vereniging
Oud-Schipluiden, februari 2005.
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Verslag secretariaat
H. Brik
Bestuur
Het bestuur van de vereniging is als volgt
samengesteld:
voorzitter
vice-voorzitter
secretaris
ste
1 penningmeester
de
2 penningmeester

J.W. Moerman
O. Spinnewijn
H. Brik
P.J.M. van Giesen
mw R. Visser-Rotgans

De coördinatoren van de verschillende commissies waren:
Bibliotheek
Genealogie
Registratie
Tentoonstellingen
Museumgebouw

O. Spinnewijn
mw. L.M. Varekamp
J.W. Moerman
mw J.C. Brik-Heijting
vacant

De Vereniging was in het bestuur van de Stichting Tramstation Schipluiden vertegenwoordigd
door mw. M.L. ten Horn-van Nispen
(secretaris), de heer A. van den Engel
(penningmeester) en de heer A.A. Olsthoorn
(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 de Monumentencommissie
en in de Klankbordgroep Calamiteitenberging
Woudse Polder 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 01-01-2004 tot en
met 31-12-2004.
Aan het einde van de verslagperiode bedroeg
het aantal leden 32, het aantal vrienden 174.
Het totaal aantal leden + vrienden (206) nam
toe met drie.
Gedurende de verslagperiode vonden de volgende
mutaties plaats:
Aanmeldingen en interne mutaties
Drie nieuwe leden (waarvan één zich van
vriend liet overschrijven tot lid) en drie nieuwe
vrienden werden ingeschreven.

Uitschrijvingen
Eén vriend werd op verzoek uitgeschreven.
Op 14 februari 2004 overleed ons lid dhr.
A.A.Olsthoorn, lid sinds 1970 (voor een "In
Memoriam" zie Jaarverslag 2003).
Dhr. J. Zuidervaart, vriend sinds 1993, overleed
op 9 april 2004.
Vergaderingen
In de verslagperiode vonden vier ledenvergaderingen plaats. Hierbij werden plannen gemaakt voor lezingen, voor nieuwe tentoonstellingen, excursies en andere activiteiten. De
tentoonstellingscommissie kwam afzonderlijk
bijeen.
Lezingen
Op 30 maart werd in "De Boeg" in Schipluiden
een dialezing gehouden over "De Bronstijd in
de Nederlanden". Deze lezing werd gehouden
dhr. Fontijn, archeoloog. Recent onderzoek
heeft duidelijk gemaakt dat veel van de bronzen
voorwerpen, gevonden in Zuid-Nederland en
Noord-België, niet toevallig verloren zijn, maar
bewust als offer werden achtergelaten.
Deze boeiende lezing trok ca. 50 bezoekers.
Naar aanleiding van de grootschalige opgraving
in de Harnaschpolder werd op 11 november in
De Hoornbloem door prof. L.P. Louwe
Kooijmans een lezing met dia's gehouden,
getiteld "De Steentijdbewoners in de Harnaschpolder". De talrijke sporen die in de
Harnaschpolder werden aangetroffen wezen
erop dat hier ca. 5700 jaar geleden een
menselijke nederzetting bestond.
De belangstelling was bijzonder groot. Met ca.
200 bezoekers was de zaal overvol.
Onze voorzitter verzorgde verder diverse
lezingen voor andere groepen en instellingen:
- De landmeter Jan Jansz. Potter.
- Het vervoer over vaarten en vlieten in en om
Midden-Delfland.
- Kasteelwerven in en om Midden-Delfland.
- De ontwikkeling van het landschap en de
cultuurhistorie van Midden-Delfland.
- Het kasteel Keenenburg en zijn bewoners.
H.P. Tetteroo hield in totaal twee lezingen, voor
de Katholieke Vrouwengildes in Nootdorp
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(11/2) en Honselersdijk (23/11).
Op 16/4 was Tetteroo te beluisteren op Radio
West. Steeds vormde zijn boek "Kreen en
Gruizig" de leidraad.
Excursie
Deze keer waren we te gast bij de Historische
Vereniging Maasland. Zaterdag 15 mei werd
verzameld bij Museum De Schilpen. Na
ontvangst met koffie of thee werden eerst zowel
de vaste opstellingen als de expositie
"Verzamelingen te kijk" bekeken. Heel
bijzonder is de opkamer met een overzicht van
de hoogtepunten uit de geschiedenis van
Maasland, waarin de bewoners van de
Keenenburg een voorname rol hebben gespeeld.
Vervolgens werd de N.H. kerk bezocht. Deze
was in de Middeleeuwen tevens de moederkerk
van De Lier en Schipluiden. De pastoors
werden benoemd door de Duitse Orde, die in
Maasland een vestiging had in de
Commandeurshof. Hoewel de kerk kort na de
bevrijding is verbrand, kon een aantal
wandborden
worden
gered.
De
gebrandschilderde ramen, met onder meer de
wapens van de heren van de Keenenburg, zijn
verloren gegaan. Eén raam kon voor een deel
worden gereconstrueerd.
Tenslotte werd tijdens een korte dorpswandeling gewezen op een aantal interessante
details. Mede gezien het mooie weer en de
deskundige begeleiding kunnen we terugkijken
op een geslaagde excursie. Het aantal
deelnemers bedroeg ca. 35.
Bezoek Historische Vereniging Maasland
Op 28 augustus waren ca. 35 leden van de
Historische Vereniging Maasland bij ons te
gast.
Na een bezoek aan het museum en de
hervormde kerk werd een wandeling gemaakt
langs de Vlaardingsekade waarna tenslotte de
woonboerderij van de fam. Post werd bezocht.
Registratie en documentatie
In het afgelopen jaar zijn enkele leden van de
Vereniging verder gegaan met de registratie en
documentatie van de collectie van het Museum
Het Tramstation. Dit werk is vooral verricht
door mevr. C. Bakker-Varekamp, geassisteerd
door N. Bakker en H. Groenendaal. Ons
medelid K. Rentenaar heeft de pijpaarden
beeldjes van het museum beschreven. Ook zijn
door hem alle glasvondsten van de Keenenburg
opnieuw bekeken. Dit gebeurde in samenwerking met enkele medewerkers van de
Archeologische Dienst Delft e.o. Al het glas,
uitgezonderd de flessen, is tijdelijk naar de
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archeologische werkplaats in Delft overgebracht. De glascollectie van de Keenenburg is
uitzonderlijk vanwege de grote variëteit in
modellen en afkomst.
Zo’n 20 à 25 vrijdagavonden is er in het
afgelopen jaar gedurende korte of lange tijd in
het museum gewerkt. Het aantal medewerkers
schommelt per avond (tussen de twee en
zeven).
Ook worden op deze bijeenkomsten
vragenstellers uitgenodigd, die dan aan
historische informatie worden geholpen.
Statuten en huishoudelijk reglement
In het afgelopen jaar heeft een klein aantal
leden zich in twee aparte bijeenkomsten
verdiept in de statuten en het huishoudelijk
reglement van de Vereniging. Beide stukken
dienen aangepast te worden. Dit werk wordt in
2005 afgerond, waarna alle leden voor een
speciale jaar-vergadering worden uitgenodigd.
Organisatie Open Monumentendag
Bijna vijftien jaar heeft de voorzitter de
coördinatie gedaan van de plaatselijke
activiteiten in het kader van Open
Monumentendag, op de tweede zaterdag in
september. Na de totstandkoming van de
nieuwe gemeente Midden-Delfland is het
organisatiestokje
overgedragen
aan
de
gemeentelijke monumentencommissie, die de
zorg heeft voor het monumentenbeleid en de
monumenten in Midden-Delfland.
Overige activiteiten
Cursus Oud-Schrift
De in de Nieuwsbrief aangekondigde cursus
Oud-Schrift heeft helaas slechts enkele reacties
opgeleverd. Najaar 2005 proberen we het
opnieuw.
Exposities, anders dan in het Tramstation
Ter gelegenheid van de in Schipluiden
gehouden Nationale Bodedag, het jaarlijkse
uitstapje van de bodes van alle 483 Nederlandse
gemeenten, werd door onze voorzitter in de
Dorpskerk een lezing en rondleiding gehouden.
Helaas viel de belangstelling tegen. De meeste
bodes gaven de voorkeur aan niet-culturele
activiteiten.
Nieuwsbrief
In oktober 2004 verscheen een nieuwsbrief
voor leden en vrienden.
Publicaties van leden
- J.W. Moerman, Wie was Philips de Blote?
"Midden-Delfland Infokrant", 19-01-2004.
- J.W. Moerman, Het boerenleven in Midden-

Delfland - Oral History Project. “MiddenDelfkrant”, jg. 28, nr. 1, pag. 11-12.
- J.W. Moerman, Audiotour over het
boerenleven in Midden-Delfland. “MiddenDelfkrant”, jg. 28, nr. 3, pag. 4-5.
- E. P. Bult en J.W. Moerman, De Woudse
Polder gaat steeds verder op de schop.
“Midden-Delfkrant”, jg. 28, nr. 3, pag. 15-18.
- A.A. Olsthoorn, De vogels van MiddenDelfland - Zilverdraden tussen het goud
“Midden-Delfkrant”, jg. 28, nr. 1, pag. 3-4.
(Eerder verschenen in 1984; herplaatsing naar
aanleiding van het in het bovengenoemde
nummer opgenomen "In Memoriam").
- O. Spinnewijn, 40 jaar Jacobuskerk in
Schipluiden. Dertien maandelijkse artikelen
die elk een verschillend aspect van de Schipluidense parochiegeschiedenis belichtten.
- J. de Jonge, Piet Vermeulen, met een
bijdrage van O. Spinnewijn. Vianen, 2004.
- H.P. Tetteroo, "Wonen in Woorden", 2004.
Het eerste exemplaar van het bovengenoemde
boek van Tetteroo is op 19 november 2004 in
De Hoornbloem door de schrijver aangeboden
aan onze voorzitter, Jacques Moerman.
"Wonen in Woorden" is het tweede boek over
de streektaal van Delfland. Het eerste heet
"Kreen en Gruizig" (Hiervan zijn inmiddels
ruim 2600 exemplaren verkocht).
In het boek komen zo'n duizend streektalige
woorden en andere taalelementen aan de orde.
Behalve woorden behandelt de schrijver ook
enkele vormen van streektalige zinsbouw.
Onderwerpen zijn o.a.: mensentypen, allerlei
woorden voor werken, het boerenleven van
vroeger en enkele streekschrijvers. Het boek
besluit met een beschouwing over de positie
van het Delflands.

Informatieverstrekking
Aan een aantal personen werd op verzoek
informatie verstrekt over genealogie, streekhistorie, de W.S.M. en de activiteiten van de
Vereniging. Scholieren en studenten werden
voorzien van materiaal voor scripties.
De Vereniging presenteerde zich met een
informatiestand tijdens het Westlandse Bloemencorso in de Dorpsstraat van Schipluiden
(augustus).
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.
Financiën
Contributies
Een belangrijk deel van de inkomsten van onze
vereniging wordt gevormd door de bijdragen
van de leden en vrienden.
Met ingang van 1 januari 2002 bedraagt de
contributie voor leden € 17,50; voor vrienden €
10,–.
Subsidies en giften
Van de Gemeente Schipluiden werd een subsidie ontvangen van € 3.400,–.
Van de Rabobank Delflanden werd een gift
ontvangen van € 90,–.

De in 2002 gestarte rubriek “De twee gezichten
van ...” is in 2004 in De Midden-Delfland
Infokrant voortgezet. Hierin worden, aan de
hand van een afbeelding van de oude en van de
recente situatie, interessante locaties in de
gemeente Schipluiden belicht. Van de hand van
J.W. Moerman zijn in 2004 verschenen:
- De Hofwoning in 't Woudt.
- De Rijksstraatweg in Den Hoorn.
- De Kerkpolder in Schipluiden.
- Een brug over de Oostgaag.
- Dijkshoornseweg 215.
- Voormalige r.k. kerk en pastorie van Hodenpijl.
De foto’s van de recente situaties zijn gemaakt
door H.J.J.Groenendaal.
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Museum Het Tramstation
J.C. Brik-Heijting
Inleiding
In het jaar 2004 waren er vier tentoonstellingen
met een totaal aantal bezoekers van ca. 1360.

Piet Vermeulen
Op zaterdag 12 juni vond de opening plaats van
de expositie “Piet Vermeulen (1908-1996 –
Kunstschilder uit Schipluiden”.

Voorzieningen
Gebouw en inrichting
Het gebouw is aan de buitenkant opnieuw geschilderd. Het halletje is gewit en geverfd.
Aan de elektrische installatie zijn enkele kleine
verbeteringen aangebracht.
Aanwinsten
Schenkingen
- Van de gemeente Midden-Delfland: Enkele
overbodige geworden voorwerpen en relatiegeschenken van de gemeente Schipluiden,
zoals de gemeentevlag, serviesgoed, een tinnen bord, een stropdas, etc.
- Bekers e.d. van de plaatselijke rijvereniging.
- Een schilderij met het wapen van de familie
De Jong, ‘t Woudt.
- Een aantal documenten (1886-1894), die betrekking hebben op boerderij Meerzicht.
Aankopen
- Drie aquarellen, Vlaardingsevaart (± 1930),
van Jan Kagie, Laat-Haagse School.
Exposities
Paard en Gerei
Van 7 februari tot 29 mei was er de tentoonstelling “Paard en Gerei”. Er was een uitgebreide
collectie te zien uit de verzameling van Cees
van ‘t Hoog, veehouder en paarden-liefhebber
te Schipluiden.
In de wachtkamer stond een (nep)paard, op ware grootte, met een arrentikker erachter. Het
paard was prachtig opgetooid met antieke tuigen. Tevens stond er een ponybuggy van ruim
een eeuw oud. Verder waren er bijzondere
hoofdstellen, klokkenspellen, bellentuigen en
koetslantaarns te zien. In de vitrines lagen gereedschappen voor de verzorging van paarden,
foto’s en documenten.
De expositie werd geopend door dhr. Jan de
Bruijn, vriend van Kees en medeverzamelaar.
De tentoonstelling werd bezocht door ± 720
personen, inclusief een aantal schoolklassen uit
de gemeente Midden-Delfland.
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Oud Schipluidenaar Piet Vermeulen, zoon van
Toon Vermeulen, tot 1945 gemeentesecretaris
van Schipluiden, schilderde erg verrassend. Op
zijn schilderijen kon je steeds weer nieuwe details vinden. Hoewel hij veel schilderijen maakte toen hij al op leeftijd was,
vallen zijn schilderstukken
op door de moderne elementen in zijn werk.
Naast een aantal van zijn
schilderijen waren er op de
tentoonstelling onder andere
materialen en familiefoto’s
van de schilder te zien.
De tentoonstelling werd geopend door mevr. C. Piet Vermeulen,
Laimböck - Vermeulen, brons.
dochter van Piet Vermeulen
en galeriehoudster te Langbroek (U.).
De opening had een intiem karakter. Door de
komst van een groot aantal verwanten van Piet
Vermeulen leek het soms meer een familiereünie.
De tentoonstelling duurde tot 28 augustus en
telde 470 bezoekers.
Aansluitend op deze tentoonstelling volgde een
expositie van amateurs, geïnspireerd door Piet
Vermeulen.
Leerlingen van de Schipluidense kunstenares
Rina Groot hebben, naar aanleiding van het

Gerard van Winden uit Schipluiden.
Naast kaarten en prenten over jacht en visserij
is een syllabus over de Schipluidense eendenkooi te koop. Verder is er voor iedere bezoeker
een vrijkaartje beschikbaar voor het bezoeken
van de Schipluidense eendenkooi op 24 en 25
mei.
De expositie duurt tot 9 april en heeft tot eind
december 2004 73 bezoekers geteld.
Vanaf deze plaats willen we alle bruikleengevers van harte danken.
Boven:
Opening door mevr.
C. Laimböck - Vermeulen.

Rechts:
Schipluiden met
vogeltje.
Olieverf op paneel,
60 x 31 cm.
Piet Vermeulen, 1977.

werk van Piet Vermeulen, deelgenomen aan een
workshop.
Om in de sfeer te komen is de groep eerst in het
museum inspiratie op gaan doen, daarna is elk
op zijn of haar wijze aan de slag gegaan. Het
leverde verrassende resultaten op.
De schilderwerken werden geëxposeerd in de
wachtkamer. In de stationskamer was de reeds
aanwezige uitstalling van schildermaterialen en
persoonlijke aandenkens van Piet Vermeulen te
zien.
Deze tentoonstelling duurde van 11 september
tot en met 23 oktober en trok ± 75 bezoekers.
Eendenkooi, visserij en jacht
Vanaf 20 november is de tentoonstelling
“Eendenkooi, visserij en jacht” te zien.
De expositie bestaat uit een selectie van de uitgebreide verzameling jacht- en visserij attributen van de heer Jan de Bruyn, geboren en getogen Schipluidenaar. In de stationskamer staat
alles wat met de jacht te maken heeft, zoals oude geweren, jachthoorns, oude documenten etc.
In de wachtkamer zijn allerlei attributen van de
visserij uitgestald, waaronder netten en palingstekers (aalgeren). Verder is een maquette van
een eendenkooi opgesteld.
De tentoonstelling werd geopend door kooiker

Volgende expositie
Omdat het in 2005 zestig jaar geleden is, dat
Nederland werd bevrijd van de Duitse bezetting, besteden we in de eerstvolgende expositie
uitgebreid aandacht aan de oorlogsjaren 19401945. Er wordt gebruik gemaakt van een selectie uit de omvangrijke collectie militaria van de
familie Bakker.
Deze tentoonstelling is te bezichtigen vanaf 22
april 2005.
Diverse evenementen
Het museum was extra open in het Museumweekend (3 april), op Koninginnedag, de Midden-Delﬂanddag (19 juni), 1jdens het varend
corso en in het Monumentenweekend (11 en
12 september).
Het totaal aantal bezoekers op deze dagen bedroeg ± 225.
Groepsrondleidingen
Het afgelopen jaar hebben wij tien groepen in
het Tramstation verwelkomd.
Public Relations
De exposities in Museum Het Tramstation zijn
in 2004 meerdere malen uitgebreid in de pers
belicht, o.a. in de Delftsche Courant, het SportCultuurblad en in De Schakel (uitgave Maassluise Courant).
Tevens zijn er enkele interviews voor de regionale radiozenders gehouden.
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Museumwinkel
Boeken en boekjes
Straatnamenboek Schipluiden
Derkzen van Angeren
De bezielende kracht achter de Rotterdamse grafiek
Dorpelingen en dorpse dingen, deel 1 of deel 2
Kreen en Gruizig - Over de streektaal van Delfland
Sint Cornelius - Beminnelijk Romein. Uniek in de Randstad
Van St. Michaël tot St. Jacobus
Piet Vermeulen
Veranderend Westland
Westlandse Stam- en Naamreeksen
Het geslacht "Van der Kooij"
10 mei-15 mei 1940 in en om Wateringen
Historisch Jaarboek Westland
Jaarboek Hist. Vereniging Maasland 2004
Schipluiden-Den Hoorn '40-'45
Om niet te vergeten - Overschieënaars in verzet
Zelden zoveel geluk gezien (Westland mei 1945)
5000 jaar wonen op veen en klei
Geologische waarnemingen Kerkpolder
Kastelen in beeld – inclusief drie fietsroutes
De kerk van Schipluiden
700 jaar kerkelijk leven in Schipluiden
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€
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0,10
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2,25
2,25
6,80

Het archief en de bibliotheek van de vereniging
O. Spinnewijn

Gedurende tien voorgaande jaren is ingegaan
op de indeling van het bibliotheekbezit in boekvorm van onze vereniging. Naast deze schriftelijke informatie beschikt het archief echter ook
over een grote collectie beeldmateriaal. Dit betreft dan kaarten, foto’s, ansichtkaarten, dia’s,
enzovoort. Kortom een grote verscheidenheid
materialen die qua vorm en afmeting nogal verschillend zijn en als groep elk een eigen vorm
van opbergen en registratie vragen. Dat is tot nu
toe nog pas gedeeltelijk gerealiseerd.
Allereerst is dat gebeurd, voor het veelal in
zwart/wit aanwezige beeldmateriaal met afmetingen van ca. 40 x 60 cm. (gewoonlijk op hardboard geplakt). Het betreft een 150 stuks, die
genummerd zijn en met beschrijving opgenomen in vier catalogi: Den Hoorn, Schipluiden,
Keenenburg en ’t Woudt. Dit materiaal leent
zich voor gebruik bij exposities.
Ansichtkaarten zijn verzameld in albums, waarin ze met tekst en nummering zijn opgenomen.
Gezien de tegenwoordige verzamelwoede voor
originele kaarten inmiddels een waardevol bezit.
Min of meer gerubriceerd in A 4 ladenmappen
worden het overige fotomateriaal tot A4 formaat bewaard. De inhoud van de verschillende
mappen omvat, om er enkele te noemen, onderwerpen als: boerderijen, Vlaardingsekade,
Dorpsstraat, Hervormde kerk, ’t Woudt, Verenigingsleven, enzovoort. Het gaat voor deze
groep om foto’s die als zodanig nog niet zijn
genummerd of beschreven.
Alle ander beeldmateriaal wacht nog geheel op
een goede registratie.
Tot zover iets over ons huidig beeldmateriaal.
Toch nu nog even terug naar de ware bibliotheek: de boeken. Van overal wordt een stroom
van informatie in boekvorm of anderszins over
ons uitgegoten. De vereniging heeft wel eens
gedacht dat de inbreng van interessante informatie wat terug zou lopen. Dit omdat het bezit
al zoveel wetenswaardigs omvat, waardoor er
een zekere verzadiging zou zijn bereikt. Niets is
minder waar, de stroom zwelt aan. Vooral de
ontwikkelingen rond Midden-Delfland vormen
een bron van veel informatieproductiviteit.

Daarom kunnen we onderstaand toch weer een
keuze maken uit nieuw verworven aanwinsten
op divers terrein.
A 7-16. ‘Spijkers en draadnagels’ ,H. Janse.
Spijkers hebben in het ambachtelijk leven vanaf
de Romeinse tijd een grote rol gespeeld. Alle
aspecten gedurende de loop van de tijd van dit
eenvoudig stukje gereedschap komen aan bod
in dit boek: het maken, de soorten te land en ter
zee, het gebruik, tot zelfs spreekwoorden komen aanbod. Zo omvat de literatuurlijst voor dit
eenvoudig hulpmiddel meer dan 70 aanhalingen.
B1-11+12. ‘Archeologische monumenten in de
Harnaschpolder’.
Een uitgave in twee delen (6 + 7, 2002, 2003)
van Haagse Oudheidkundige Publicaties. Archeologisch werd het terrein waar de grote zui-

De nagelsmid aan het werk, ca. 1425.
Illustra-e in ‘Spijkers en draadnagels’.
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zuiveringsinstallatie voor afvalwater gaat komen diepgaand onderzocht. En dat betreft het
tijdvak vanaf het vijfde millennium voor Christus. Het is een eerste neerslag van de resultaten.
C 5-11. ‘Een boerenstand die verdween’, (met
als ondertitel: ‘Boerderijen in en rond De
Lier’). Eeuwenlang vormde het poldergebied
van het Westland een weidelandschap. Er is gedurende de laatste eeuw heel veel veranderd in
dit gebied dat ook aanpaalde aan het vroegere
Schipluiden. Tuinderijen en de Randstad namen
de plaats in van wat vroeger het veedomein
was. Een bijzonder document met veel fotomateriaal van hoe het was.

Tot slot dan nog enkele ‘jaarboeken’ van historische werkgroepen in onze naaste omgeving.
H 3-6-24. Historisch Jaarboek 2003 van Delfia
Batavorum.
Delft en onze vroegere gemeente Schipluiden
kennen en kenden vele raakpunten. Dat laat dit
jaarbboek ook weer zien. Zo vindt men achterin
plotseling een artikel over nieuwe straatnamen

E 3-16. ‘Grepen uit 5 x 7 goede jaren’.
De carrière in 5 x 7 jaar van een Schipluidenaar, geboren in 1923, van 1951 tot zijn pensionering in 1986 als dijkgraaf van West-Brabant.
B 2-6. ‘Luchtfotoatlas van de provincie ZuidHolland’.
Een atlas met 249 luchtfoto’s, genomen vanaf

in Delft, die ons heel bekend voorkomen. Dijkshoornseweg, Hoornse weg, Lookwatering, etc.
Het gevolg van de wijzigingen in de gemeentegrenzen met Schipluiden. Interessant is eveneens het artikel over de moeilijkheden rond het
huwelijk van de schilder Johan Vermeer met
Catherina Bolnes dat in 1653 in Schipluiden is
gesloten. Ook het artikel over de gemeentegrenzen van Delft in het verleden verdient gelezen
te worden. Het laat zien dat er in het verleden in
dat opzicht al heel wat geschipperd is met Schipluiden.

5000 meter hoogte in 2003. De kleurenfoto’s
omvatten naadloos telkens 4 x 4 km oppervlak
(1 : 30.000), waarbij u ook uw huis nog juist op
de kaart zult kunnen onderscheiden.
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H 3-7-7. Het Jaarboek 2003 van de Historische
Vereniging Rijswijk.
Met de Historische Vereniging Schipluiden is
er altijd een nauwe verwantschap geweest met
deze zustervereniging. Rond de Harnaschpolder
en Sion hebben we veel gemeenschappelijke
raakvlakken en ook de archeoloog J.M. Koot
onderhoudt nog altijd nauwe en plezierige banden met Schipluiden hoewel het jaarboek laat
zien dat zijn werkterrein dit jaar gewoonlijk iets
verder weg lag.

De huwelijksakte van Johannes Vermeer, 20 april 1653 (Gemeentearchief Del2).
Afbeelding in het Historisch Jaarboek 2003 van Delfia Batavorum.

Behalve deze beide jaarboeken ontvangen we
uit onze naaste grensomgeving in wat bescheidener vorm, maar wel regelmatig meerdere malen per jaar verschijnend, boekwerkjes met artikelen over Maassluis, Vlaardingen, Honselersdijk en ‘Scijedam’ (Schiedam). Ze bevatten
vooral plaatselijke wetenswaardigheden, maar
die omvatten toch meerdere malen ook aanvullingen op het verhaal van onze eigen historie.
Tot zover dit jaar onze bibliofiele kroniek met
enkele uitbreidingen van de collectie die verder
hun bijdrage hebben geleverd aan een volkomen uit zijn jas groeiende bibliotheek. We zoeken naarstig naar oplossing voor die overbevolking.
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DE SCHIPLUIDENSE KRONIEK 2004
O. Spinnewijn
Ja, u ziet het goed, de historische verenigingen waaien niet met alle winden mee. Ze zijn
wat minder modieus. En zo behoudt de
‘Kroniek van Schipluiden’ haar naam. Dit niettegenstaande de historie van beide verenigingen
van de beide voormalige gemeenten Maasland
en Schipluiden meer verstrengeling kent dan de
democratisch opgelegde politieke keuze tot een
gemeente Midden-Delfland. De beide verenigingen prefereren voorlopig gewoon de goede
contacten die zij vanaf hun oprichting kennen,
ieder voor zich, te continueren. Wanneer op bepaalde terreinen gemeenschappelijk belang lucratiever lijkt, houden we dat uiteraard wel in
de gaten. Onderling overleg, zonodig, staat van
oudsher in onze vaandels.
- Onder de algehele coördinatie van ‘een voorbijganger’ ging een gloednieuwe gemeente
‘Midden-Delfland’ het jaar 2004 in. Zij mag
daarbij leunen op niet minder dan vier wethouders. Zij moeten tenslotte hun voorstellen
verdedigen op het commentaar van inmiddels
zeventien raadsleden, die meteen op 2 januari
aan de slag konden gaan. Democratisch was
één van de eerste besluiten dat de gewone
Midden-Delflander in geen geval zijn mening
voor het aanstellen van een echte burgemeester mag laten horen. Informatie over het doen
en laten van deze bestuurderen ten aanzien
van wat de gewone burger te wachten staat,
tracht men ons in ruime mate te verstrekken.
Dat doet het gloednieuw in fraai kleurdruk
uitgevoerd gemeentelijk (en dus duur) informatieblad, voorzien van het nieuw ontworpen
gemeentelogo. Als concurrent wil dan met
hetzelfde doel, het op Maasluis/Maasland gerichtte, wat armoediger commercieel advertentieblad ‘De Schakel’ zich aanprijzen.
- Nu de gefuseerde gemeente de zaken gelukkig
efficiënter aan kan pakken, zien we merkwaardigerwijs dat daar minstens het voltallig
oorspronkelijke ambtenarencorps voor nodig
blijft. Bovendien vinden de bestuurderen het
aan hun stand verplicht, à raison van voorlopig slechts vijf miljoen euro, uit te zien naar
een nieuw onderkomen. Daarvoor zou al lang
gespaard zijn! Voeg toe voor de gelukkige
Midden-Delflanders het ongerief van langere,
minder persoonlijke lijnen van burger naar
zijn bestuurders en het nog te verwachten bij14

behorende financiële plaatje, dan blijft slechts
de vraag voor wie zou ‘groter’ ook efficiënter
betekenen. Laten we voor de toekomst nu tenminste hopen dat het groene project MiddenDelfland er wel bij vaart en zich in de toekomst waar mag blijven maken. De fraaie kalender als cadeau van de nieuwe gemeente
laat in ieder geval zien hoe het is en hoe het
moet blijven!
Januari

- Onbewust van alle politiek geharrewar meldt
zich op Nieuwjaarsmorgen 2005 in Den
Hoorn Manno van der Ende als de eerste
jongste Midden-Delflander. De gelukkige vader stond met die boodschap op 5 januari echter voor een nog altijd gesloten Schipluidens
bureau van de Burgerlijke Stand. Hij liet zich
niet met een kluitje het riet insturen en zag
zelfs kans een druk bezette ambtenaar vrij te
maken.
- De eerste maand van het nieuwe jaar start
weinig spectaculair. Alles doet aanvankelijk
naar buiten nog wat rustig aan. Zo is er op 11
januari het gebruikelijk Nieuwjaarsconcert.
Als culturele samenwerking tussen nu twee
Westlandse gemeenten mag naast het Schipluidens ‘St Caecilia’, het Wateringse
‘Phoenix’ haar beste muzikale beentje voor
zetten in de Dorpshoeve.
- De winter kwakkelt in herfstachtige sfeer,
maar is toch weer oorzaak van een tweetal
ernstige ongelukken door glad wegdek op de
Gaagweg. De smalle weg met haar talloze
bochten en uitdagend water ter weerszijden
zorgt maar al te vaak voor een natte duik en
ernstiger. Haar ergerlijke betekenis als geliefde sluipweg stempelt deze, overigens idyllische weg, al vele jaren als ‘moordenaar’ en
een plaag voor de bewoners. Jaarlijks kapitalen vretend besluiteloos politiek overleg resulteert slechts in besluiteloze plannen.
- De uitvoering van de supergrote waterzuiveringsinstallatie in de Hoornse Harnaschpolder
krijgt, na jaren voorbereiding, eind januari het
schriftelijk startsein. Een commercieel consortium mag gaan bouwen à raison van, momenteel nog, 500 miljoen euro. U begrijpt wat
er met de tarieven gaat gebeuren!
- Ondersteund door de Zuid-Hollandse Commissaris van de Koningin wordt door de
raadsvergadering de profielschets voor de ide-

Het complex van de AWZI. De in het oog
springende tanks zullen voor een groot deel
onder het maaiveld komen te liggen. Links
de A4.
Foto: Del5sche Courant 27 januari 2004.

ale burgemeester op papier gezet. Een schets
wilde hij namelijk toch nog wat aangescherpt
zien alvorens je van een supermens mag spreken. Storend dat je bij zulk inspannend raadswerk voor inspiratie geen wijntje of biertje te
hulp behoort te roepen.
- Onbekend met deze plannenmakerij op hoog
niveau hebben onze zeven- en achtjarige majorettes voor de tweede maal kans gezien een
prijs bij de Nederlandse kampioenschappen te
behalen en wel een derde plaats.

-

-

Februari

- De kwakkelende winter heeft begin februari
heel even wat ijs laten zien, één dag bij IJsclub ‘Vlietlanden’. En natuurlijk moest er geschaatst worden. Dat mondde al snel uit in
een waterballet, samen met de meerkoeten.
- Het weinige winterweer droeg er wel toe bij
dat de achterstand in het Hoornse bouwplan
‘Look-West’ kon worden ingelopen. Overigens: bouwactiviteiten alom! Op voormalig
Hoorns grondgebied, het terrein van Van
Dijk, bereidt eigenaar Delft nu de tot acht verdiepingen hoge bouw van 500 woningen voor.
De kapitaalvernietiging van de voormalige
kantoren en loodsen is dan inmiddels gestart.
Het bouwwerk van de voormalige oliemolen
op dat terrein heeft het als monument nog
juist kunnen redden en zal nu de uitvalsweg
van de nieuwe wijk naar de Hoornseweg markeren. Het zal het verkeer aldaar nieuwe redenen tot mopperen leveren. Voor de laagbouw
in het merkwaardige landjepik door Delft in
de Harnaschpolder denkt deze stad nu voorts
aan landelijke 10-etages hoge flats met prachtig uitzicht op het groene Midden-Delfland,
maar zo was het niet afgesproken.
- De beide vroegere Midden-Delflandse gemeenten blijken buiten hun grenzen nogal tegengesteld georiënteerd. De benodigde bin-

-

-

-

ding is daardoor zeker geen vanzelfsprekende
zaak. De informatie naar de burger moet dat
gaan verbeteren, maar voor de prijs krabt het
College toch wel even achter het oor.
Intern is men wel al beter op weg. De brandweerkorpsen van de drie kernen gaven het
voorbeeld met de organisatie van een bindingsavond.
Ook onze hardlopers hebben al een steentje
bijgedragen aan de binding. Ze organiseerden
op 28 februari een zeer geslaagde MiddenDelfland
halve-marathon:
SchipluidenMaasland-Schipluiden. De winter werkte hierin ook positief mee.
Vrijwel tegelijkertijd, maar wel wat verder
van huis, liet onze Schipluidense Elfsteden
winnares Tineke Dijkshoorn bij het Canadese
Schaats Marathonkampioenschap zien dat ze
het schaatsen nog niet is verleerd. Ze finishte
er als derde.
-Wel dichter bij huis schaatsend willen zes
aan shorttrack verknochte Schipluidense schonen na een derde plaats bij de Europese kampioenschappen zich prepareren op de Olympische Spelen van 2006. Omdat de KNSB het af
laat weten zoeken ze sponsors, want bij sport
gaat zoiets tegenwoordig zeker niet gratis
meer. In plaats van met schaats-outfit zijn ze
bereid, wat minder gekleed, te poseren voor
een wat uitdagender foto en aldus sponsors te
verleiden.
De februari kranten melden nog weer een auto
te water in de Gaag en voor de verandering de
noodlanding van een helikopter op het splinternieuwe golfterrein. Dit laatste gebeurde
overigens vanwege veiligheid omdat het wolkendek verder vliegen onverstandig maakte.
Ze vonden gastvrij onthaal bij de golfers.
Verontrustend is de toename van het aantal
inbraken of pogingen daartoe! Ja, wat wil nu
15
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’s avonds een gesnapte daktoerist op ‘De
Dorpshoeve’? Het is niet de gewone manier
om binnen te komen. Elders liet een duo zonder buit gewoon een spoor in de sneeuw achter. Dat leek een mooie examenopgaaf voor
de speurders, maar het antwoord bleef achterwege. Wel met buit verdween een cambrioleur die avond uit de Scholeksterhof. Men
was er even niet thuis.
Een werkbezoek door een delegatie van de
Europese Unie uit Brussel met aan het hoofd
de plaatsvervangende directeur-generaal verdient hier natuurlijk vermelding. Dat gebeurde
op 26 februari: controle op de subsidieregelingen voor het Midden-Delflandse Groenfonds.
Daar schortte onwetend het een en ander aan.
Berouwvol hoopt onze wethouder dat t.z.t.
toch goedkeuring zal worden verkregen.
Op diezelfde 26 februari meldt zich het eerste
nummer aan van het commercieel huis-aanhuisblad ‘Midden-Delfland’, de uitgave van
het Maassluise advertentieblad ‘De Schakel’,
dat wil concurreren met de gemeentelijke
‘Informatiekrant’ voor nieuws uit de nieuwe
gemeente. Het leidt tot heftig debat tussen een
van ‘eigengereid’ handelen beticht College en
de Raad. Overigens kunt u vanaf dan de gemeentelijke informatie ook digitaal nuttigen.
De laatste dagen van deze korte maand vragen
op velerlei gebied de aandacht van de Raad.
Het zijn niet alleen de plannen voor de
Hoornse toekomst die nog maar weer eens
worden voorgelegd. Daarnaast blijkt dat niet
minder dan 29 kandidaten de uitdaging voor
het burgemeesterschap bij ons wel zien zitten.
Een daartoe aangestelde commissie van drie
‘wijzen’ kan dus kiezen.
Op de laatste dag, de schrikkelzondag, start in
de kerken van Westlands wijde omgeving een
‘vasten’project getiteld ‘Voedselzekerheid en
landrechten’. De officiële start van dit project
vindt plaats in de jubilerende Schipluidense
Jacobuskerk.
Veertien Hoornse en Schipluidense kinderen
nemen deel aan het veertiende Delfts
‘Midwinter Dressuur Evenement voor ponypaarden’. In zeven rubrieken worden die daar
kampioen. Onder hen bevindt zich ook de
dochter van onze wereldkampioen vierspanrijden: Jeanette Chardon. Ze kwam trots met een
eerste prijs terug bij haar vader.

Maart

- Met de maand maart komt de toeristische aandacht voor het Midden-Delflands poldergebeuren voorzichtig weer op gang. Op 5 maart
presenteert ‘Midden-Delfland is mensenwerk’
een door haar samengestelde site op internet:
16

‘Oral History’. Een anglicisme voor het gesproken verhaal door mensen die het nog hebben meegemaakt. Ze vertellen de mensen van
nu over het noeste boerenleven in onze contreien in de jaren 1900 – 1940. De ZuidHollandse gedeputeerde voor kunst en cultuur
zorgde voor de introductie. Er lijkt toch wel
iets veranderd te zijn sinds die vooroorlogse
periode. De vraag blijft tenslotte: ten goede of
niet!?
- Twee kampioens kandidaten handbal, Dames
Handbal ‘Kwieksport’ uit Den Haag en Dames I uit Schipluiden betwistten elkaar op 7
maart die begeerde plaats. U begrijpt, het
werd een proficiat voor Schipluiden en die
zoeken het nu nog hogerop.
- Sinisterder meldt de krant van 9 maart de
overval van honden op schapen aan de Oostveenseweg. Er waren vijf slachtoffers, waarvan twee de beten niet hebben overleefd.
- Het eerste Nederlandse kievitsei in 2004 werd
op 13 maart gevonden in de Schipluidense
Klaas Engelbrechtspolder door vogelweidewachter Nic Praagman. Er was wel wat verwarring rond zo’n eitje, want wie was nu
eerst? De televisie meldde een dag later het

Het eerste kievitsei in Schipluiden.
Foto: Informatiekrant Gemeente MD.

Noord-Hollandse Obdam als eerste. Nog op
dezelfde dag claimde ook Friesland het eerste
kievitsei. Tenslotte bleef het Schipluiden; de
digitale foto met datum en tijd was overtuigend. Het eitje bleef intussen rustig liggen.
- In alle kernen van de gemeente willen de ouderen laten weten dat ze er ook zijn om hun
belangen te verdedigen. Na Maasland is er in
maart nu ook een Protestants Christelijke Ou-

derenbond in achtereenvolgens Den Hoorn en
Schipluiden. De laatste presenteerde zich op
24 maart, tezamen, maar op verschillende
plaatsen, met de Katholieke Bond voor ouderen afd. Schipluiden. Het duidt al met al iets
meer op versnippering dan op binding.
- Op 28 maart viert ‘Vox Delflandiae’ haar eerste lustrum met de uitvoering van de Johannes
Passion in de intieme Dorpskerk van Schipluiden.
- De lentemaand sluit hier af met de vermelding
van een fel dispuut tussen College en Raad
omtrent de keuze van het periodiek waaruit de
burger van de nieuwe gemeente hun dorpsnieuws kan vernemen. Twee kandidaten lijkt
wat veel en daarnaast het om al dan niet representatief naar buiten te komen. Naast gezichtsverlies speelt hier het bijbehorende
prijskaartje een rol. Een ander heet hangijzer,
de verantwoordelijk wethouder ziet, niettegenstaande de efficiënte fusie, geen kans de
touwtjes aan elkaar te knopen. Moeizaam gaat
de raad akkoord met een eigenlijk niet te verkopen OZB verhoging van 5%, naast nog wat
andere verhoginkjes in het vooruitzicht.

- Half april bereikt het bouwexperiment van
‘Schoolwoningen in Den Hoorn haar hoogste
punt. De vlag gaat uit voor het pannenbier!
Voorzien is dat het gedeelte voor bewoning
voorlopig geheel benut zal worden voor klaslokalen, er is voldoende jeugd. In de andere
kern voetbalde de jeugd van Schipluiden C1
die dag op eigen veld tegen Feijenoord D1.
Het was een leuke en gewaardeerde happening, die eindigde met een 0-3 stand voor de
Feijenoorders.
- Inmiddels heeft de daartoe samengestelde vertrouwenscommissie haar keus gemaakt uit 26
kandidaten die zich voor het burgemeesterschap interesseerden. Er resten twee namen
waarover de Kroon nog mag nadenken. Nummer één is de heer A. Rodenburg, dan nog
voorzitter van de deelraad in Overschie; nummer twee is de heer Th. van Eijk, eveneens
voorzitter van een Rotterdamse deelraad, en
wel die van Hoek van Holland. Ze wisten niet
van elkander dat ze dezelfde ambities hadden!

April

- Het evenement waar heel Schipluiden en Den
Hoorn naar toe groeien is op Palmzondag 0404-04 de uitvoering van de rock-opera “Jezus
Christ Superstar”, ter gelegenheid van 40 jaar
Jacobuskerk in Schipluiden. Drie afgeladen
voorstellingen in ‘De Hoornbloem’ bezorgden
spelers en toeschouwers kippenvel en tranen.
Na maanden intensief repeteren brachten 125
medewerkers indrukwekkend het gegeven.
Kors Schrève als Jezus en Arianne van ’t
Hoog als Maria Magdalena bezetten de hoofdrollen. Een gelegenheidsorkest en koor onder
leiding van Wim Gielesen verzorgden voortreffelijk de muzikale begeleiding. Het bleef
wekenlang onderwerp van gesprek.
- 7 april de ‘Nationale Boomplantdag’. Deze
groenvoorziening bleef geheel beperkt tot
Maasland, de andere kernen bezitten voldoende groen.
- Een dag later ontvangt de Hoornse bibliotheek
de bijna 80-jarige Jan Wolkers. Deze bekende
schrijver, schilder en beeldhouwer uit Oegstgeest wist zijn publiek te boeien. Met 150 belangstellenden was de ruimte brandveilig
maximaal gevuld.
- De uitgever van ‘De Schakel voor MiddenDelfland’ beklaagt zich er in het nummer van
8 april over dat de gemeente hen niet voorziet
van gemeentelijke informatie. Dat probleem
blijkt na overleg in de volgende nummers van
dit weekblad opgelost.

De heer Agterberg
Foto: Informatiekrant Gemeente MD.

- Een happening op 17 april was zonder meer
het bezoek van een 300, veelal in ornaat gestoken, (gemeente)bodes uit alle hoeken van
het land aan Schipluiden. Een initiatief van
Martin Agterberg, die 33 jaar met veel elan
als gemeentebode te Schipluiden optrad. Hij
geniet inmiddels van zijn pensioen en zijn tijdelijke baas, burgemeester de Prieëlle, mocht
hem voor zijn verdiensten die dag, nog vóór
Koninginnedag, een koninklijke onderscheiding opspelden. Enkele dagen later krijgt ook
de heer J. Zuijdgeest zo’n onderscheiding uitgereikt. Hij kreeg haar voor zijn inzet in het
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belang van de gemeenschap.
- De goedkeuring voor de calamiteitenberging
van overtollig regenwater in de Woudse polder leek op 20 april een hamerstuk voor de
raad. De ‘Stichting Midden-Delfland is mensenwerk’ en onze vereniging ‘Oud Schipluiden’ konden hier nog juist bijtijds een ander geluid laten horen. Het betekent een aantasten van de aloude structuur in deze polder
en dat vinden zij, en vele anderen met hen,
onaanvaardbaar. Archeologisch, historisch
bouwkundig en geografisch onderzoek zou er
op zijn minst plaats moeten vinden. Overigens
liegen de voortdurend sterk oplopende kostenramingen er ook niet om.
- Het zaterdagvoetbal juicht op 24 april als
kampioen en promoveert naar de 4e klas. Jantje lacht en Jantje huilt! De dag daarop was
het helaas voor Den Hoorn na een jaartje ere
varing in de 2 klas de weg terug naar 3 een
voldongen feit.
- Met mooi weer viert een ieder op 30 april ouderwets Koninginnedag. Optochten, muziek
en ballonnen. In Schipluiden een goed bezochte markt langs de vaart en paalzitters in
de vaart; in Den Hoorn een zelfde patroon,
waar de populaire en naam makende feestband ‘De Maxima’s’ hun steentje hebben bijgedragen aan de feestvreugde. Helaas sloot de
mooie Koninginnedag met een zware onweersbui ’s nachts dramatisch af in ’t Woudt.
De gezichtsbepalende boerderij ‘De Lindenhoeve‘, één van de oudste aldaar, werd door
blikseminslag getroffen en brandde in korte
tijd tot de grond toe af. Het groot brandweermateriaal kon slechts de omgeving voor verdere calamiteiten redden. De restauratie van
dit Rijksmonument schatten deskundigen
voor zover mogelijk op 1,5 à 2,0 miljoen euro.
Mei

- De schoolvakantie begin mei is voor de scouting een mooie gelegenheid om met een nuttige bezigheid de clubkas wat te spekken. Met
het verzamelen van allerlei zwerfvuil uit de
vaart tussen Den Hoorn en de gemeentegrens
met Vlaardingen komt daar zoals altijd weer
heel wat uit en komt er daarmee wat in hun
clubkas.
- De nieuwe gemeente heeft de 4e mei officieel
in Schipluiden herdacht. Er werd nagedacht
over wat vrijheid betekent. Uiteraard kende
Maasland bij het eigen monument aan de
Hofsingel eveneens een plechtige herdenking
voor de gevallenen.
- Begin mei wil de WLTO, de land- en tuin18

Boerderij “De Lindenhof” in beter dagen.
Foto: Informatiekrant Gemeente MD.

bouworganisatie, haar functioneren met de
bijkomende problemen uitdragen en nodigde
daartoe raadsleden en belangstellenden uit om
van het waar en hoe kennis te nemen. Het was
verhelderend en duidelijk dat de problemen er
voor hen niet om liegen. Helaas, men miste
node wat meer belangstelling bij de raadsleden.
- In de periode van 10 t/m 19 mei zijn 2450
Midden-Delflandse scholieren, te weten de
groepen 1 t/m 8, op pad gestuurd om hun nu
zoveel grotere gemeente eens te gaan verkennen. Dat gebeurde uiteraard met een aan de
leeftijd aangepast programma. Ook ons
‘Tramstation’ was in dat programma opgenomen.
- Na jaren demonstreert op 15 mei de
‘Vereniging Milieudefensie’ weer eens op het
dijklichaam van de A4 voor een groen polderlandschap zonder A4 en tegen het Ministerie
van Asfalt. Rode ballonnen markeerden de
wandelroute.
- De maand mei eindigt op 2e Pinksterdag. Die
dag finishen in Rotterdam de deelnemers van
de Midden-Delfland runners aan de Roparun.
Liever misschien deze keer de Parorun want
de 525 km loop was nu Parijs - Rotterdam. Zo
hadden ze daarmee deze keer dus de zon in de
rug. Als toegift kwam daar nog 17 km bij om
ingehaald te worden als sluitstuk bij de zomerfeesten van de DIOS-lentefeesten in Den
Hoorn.
Juni

- Juni start met een marathonzitting van de
Raad tot in de nacht. Aldus werd weinig

-

-

-

-

-

voortvarend nu pas de begroting 2004 al aangenomen. Een begroting die overigens later
nog wel provinciale kritiek zal mogen verwerken.
6 juni uitgeroepen tot de Nationale Verteldag
is ook het startsein voor de Midden-Delfland
Audiotour. Al fietsend kan nu op 12 markante
plaatsen bij een audiopaal in streekdialect het
verhaal van dat punt worden beluisterd. Dit
lukt alleen wanneer men een mobiele telefoon
bij zich heeft.
Per 7 juni is de kogel door de kerk. De Kroon
benoemt per 1 juli de heer Arnoud Rodenburg
tot eerste burgemeester van de gemeente Midden-Delfland.
De jaarlijkse Midden-Delflanddag, nu 17 juni,
telt niet minder dan 65 activiteiten op haar
programma. Teveel om ze hier op te noemen.
Begenadigd door mooi weer is het een overladen dag, waarvan uiteraard de velen die zich
daar voor inzetten maar een klein stukje kunnen zien.
Met de start van de zomer, 21 juni, slaat wethouder Van den Berg op zijn verjaardag en
passant een eerste paal. De officiële start voor
de bouw van de tweede fase in de uitbreidingsplannen van het Hoornse Look-West.
Twee dagen voor de Westlandse Molendag
besloot Delfland op 24 juni met 16 stemmen
voor en 13 tegen de ‘Molenkeur’ niet meer te
handhaven. Een draaiende Groeneveldse molen was al overbodig en ook Korpershoek is in
bedrijf niet echt meer rendabel. Gelukkig
heeft de toerist nog oog voor dit toch bij ons
landschap behorend meubelstuk. Bij de 60 km
fietstocht langs zes molens telde onze molenaar Van Leeuwen zelfs tenminste ruim 400

Het nieuwe gemeentewapen.
Foto: Informatiekrant Gemeente MD.

bezoekers!
- Zonder uitvoeringsdatum besluit de raad op
26 juni dat de plaats voor een nieuw raadhuis
naast het sportpark en aan de vaart een ‘mooi’
binnenkomertje van Schipluiden moet gaan
worden.
- Op 29 juni heeft Hare Majesteit haar fiat gegeven aan het gemeentewapen voor MiddenDelfland. Een goed overdacht stukje werk,
waar vreemd genoeg nauwelijks ruchtbaarheid aan is gegeven. Het lijkt zo maar een formaliteit. Met het vorige hebben we toch eeuwen geleefd!
- Tijdens de laatste vergadering voor het zomerreces nam onze waarnemend burgemeester na 1½ jaar afscheid van de vroegere gemeenten Maasland en Schipluiden, die hij
naar de fusiegemeente Midden-Delfland leidde. Werkloos is hij overigens allerminst.
Sinds 14 juni heeft hij al nauwelijks nog tijd
voor de zaken hier en gaat hij op zijn ingeslagen weg voort. Nu met het waarnemen van
twee burgemeesters in het Zeeuwse. Zijn afscheid hier nam derhalve weinig tijd in beslag. Hij deed dat ook zuinig, in kleine kring.
Juli

Waarnemend burgemeester De Prieëlle -jdens één van
zijn laatste oﬃciële handelingen.
Foto: Informa1ekrant Gemeente MD.

- Uiteraard was De Prieëlle op 1 juli wel nog
betrokken bij de overdracht van zijn taak aan
de nieuwe burgemeester. Hij haalde hem op
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aan de betrekkelijk nog kersverse gemeentegrens van Midden-Delfland met het Rotterdamse Overschie aan de Zwethheul. Daarmee
liet de nu voormalige voorzitter van de deelraad aldaar een stukje levensverhaal achter
zich. Met vrouw en kinderen volgt een rondje
langs en door Midden-Delfland, dat tenslotte
per koets eindigt bij een stampvolle Maaslandse kerk. Daar is de commissaris van ZuidHolland bereid de eerste ‘eerste burger’ van
de gemeente Midden-Delfland aan het werk te
zetten. Wanneer u meer wilt weten, dan is
daar weer de website, want ook MiddenDelfland gaat mee met haar tijd.
- De eerste zelfstandig hier uitgevoerde officiële openbare handeling mag de nieuwe burgemeester al op 10 juli verrichten. Hoewel zelf,
naar eigen zeggen niet zo’n sporter, zendt hij
die dag een kleine duizend hardlopende onderdanen de baan op voor de 26e editie van de
gerenommeerde kadeloop.
- Intussen had de burgervader, als hoofd van de
politie en brandweer en op hun aanraden, zich
al elders bezorgd getoond over onoorbare toestanden op een voormalig stukje Delfts grondgebied. Illegaal zou daar, wat uit de hand gelopen, gewoond worden onder gevaarlijke
omstandigheden en veiligheid staat tegenwoordig nogal hoog in het vaandel. Met een
waarschijnlijk toch wel wat overdreven
machtsvertoon is er aan de al dertig jaar bestaande situatie door de nieuwe toezichthouder een eind gemaakt. Wellicht mogen er daar
in de toekomst toch nog eens twaalf
‘vakantiegangers’ een gespreid bedje vinden.

Burgemeester A. van Roodenburg.
Foto: Informatiekrant Gemeente MD.
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- Vanaf 19 juli beschikken de golfers in de
Kerkpolder over een tot 18 holes uitgebreide
baan. Maar, niet tevreden, moet dat natuurlijk
nog groter worden: 27 holes in 2007! Met
weinig Middendelflands karakter en vanuit
wijde omgeving vooral snel bereikbaar naast
een stukje onverkwikkelijk uitziende Kruithuisweg, beschikt de baan daar ook over een
‘riant’ in het landschap passend clubhuis met
vele mogelijkheden. Gewoonlijk staat er derhalve meer blik dan er golfers op de baan
worden gesignaleerd. Echte Midden-Delflandgenieters worden er beschermd tegen afzwaaiende ballen door middel van ‘in het landschap
ingepaste’ netten van zo’n 15 meter hoog.
Augustus

- 1 augustus, zomerdrukte alom! Start van de
Schipluidense zomerfeesten, die op zondag
openen met ‘een dijk van een dienst’, een al
gebruikelijk geworden oecumenische openlucht kerkdienst. Dat lokt ruim 1200 kerkgangers naar de ruime vlakte aan de vaart tegenover de molen, compleet met brunch daarna.
Even later ontvangt Schipluiden, in het kader
van de zomerfeesten, met veel vertoon het
‘Varend Bloemencorso’. Zestig prachtig aangeklede schuiten, die via Schipluiden op weg
gaan naar Den Hoorn. De zomerfeesten bieden telkens weer inventief een voor elk wat
wils programma, een week vol verrassingen.
Daaronder een heuse wielerronde met de ‘Col
de Trambrug’, maar ook elke dag een gewaardeerde verrassing bij de maaltijden van
‘Tafeltje dekje’. Wat uiterlijke armoe bleef
het slokje wijn uit een plastic beker.
- Bij de ‘Fokvereniging het Friese paard’ krijgt
een merrieveulen van de heer C. van ’t Hoog
als enige een eerste prijs.
- Halverwege deze zomermaand worden onze
streken geteisterd door zware plensregens. In
enkele minuten valt er soms 50 mm water zodat onder andere de Holierhoek blank komt te
staan. Maar weer of geen weer, begint op de
16e de openbare basisschool ‘Het Galjoen’ in
het Hoornse Look-West eindelijk in een eigen
onderkomen, maar met de belofte: ‘nog niet
voor lang’. Ook Sion liet zich al evenmin
weerhouden. Dat beleefde als van oudsher op
een wat merkwaardige datum haar eigen Koninginnedag met optocht en ballonnen.
- Waar regen alzo niet deert, is op 21 augustus
het jaarlijks blubberfestijn dat als ‘drekrees’
wordt betiteld. Moddersloten vormen daarin
een continue hindernis. Onherkenbaar zou bij
de heren Jelle Zwinkels hebben gewonnen en
bij de dames Carla v.d. Gaag.
- ’Gluren bij de Buren’, normaal afkeurens-

waardig, maar op 28 augustus in Schipluiden
gedurende een uur graag toegestaan. Totaal
honderd deelnemers, onder andere Dario Fo
acteurs, die zich in afgedankte theaterkledij
achter de ramen aan de Vlaardingsekade hebben genesteld. Als ‘levenloos tableau vivant’,
starend naar de talloze nieuwsgierige gluurders. Kortom: indrukwekkend.
- Onenigheid in de kleinste gemeenteraadsfractie veroorzaakt op 30 augustus een scheuring
in de VVD. Daarmee ontstaat een éénmansfractie geleid door het opstandige raadslid E.
Roeling en komt het aantal partijen in de raad
op vier. Mogelijk tot genoegen van Hoornaren
die hem aan een zetel in de raad hebben geholpen en nu dus zelfs op een eigen partij
kunnen bogen. Niettemin viert de VVD een
week later toch feest, wanneer de fractievoorzitter Karin Straus in het huwelijksbootje
stapt.
- Augustus sluit af met het overhandigen van de
eerste, veel te grote sleutel die duidelijk niet
voor het betreffende slot is bestemd. Dit gebeurde in de nieuwbouw Keenenburg IV.
Nummer III slaan ze even over, daar wil de
gemeente zelf gaan wonen.
September

- Ja, wethouders hebben het maar druk met
feestelijke gebeurtenissen die maar zoveel
mogelijk groen aan onze gemeente willen onttrekken. Op 3 september starten ze officieel
de bouw van niet minder dan vier clubgebouwen voor Hoornse sporters. Die bouw maakt
het mogelijk dat er 650 woningen in het
groengebied gebouwd kunnen worden. Er
komt nog wel wat groen nabij de tanks van de
afvalwaterzuivering. Och ja, hoe meer inwoners hoe beter de verdiensten en de nieuwe
bewoners zijn er mogelijk gelukkig mee. Onze naaste buur wil overigens ook beter zijn
best doen, door op onze voormalige lapjes gemeentegrond zoveel mogelijk bewoners onderdak te bieden.
- Ooit stelde de raad 4,9 miljoen euro’s beschikbaar voor een nieuw sportcomplex in
Den Hoorn. Via 6,7 miljoen is dat inmiddels
8,3 miljoen. Nu maar hopen dat de 650 woninkjes in Look-West dit goed maken. Waar
zagen we die vergissinkjes meer? En dan
moet er nog een Schipluidense sporthal komen, over de financiering daarvan zal ik het
hier niet hebben, maar ik vrees het ergste!
- Met de finale voor de wereldcup weer in het
vooruitzicht zag IJsbrand Chardon door diefstal zijn complete uitrusting geroofd en dat
stuurt zijn hele trainingsplannen voor de naas-

Eén van de woonkerngesprekken in Schipluiden.
te toekomst volledig in de war, want hij wil
graag toch weer winnen.
- Het jaarlijks Holland-België topduel, ofwel de
voetbalderby Schipluiden – Den Hoorn is deze keer onbetwist op zondag 10 september
met 3-0 door Schipluiden beslist.
- Een week later staat de Midden-Delflanddag
op het programma. Naast de gebruikelijke activiteiten rond de Vlaardingsekade en de
Dorpsstraat is er een fototentoonstelling van
de Maaslandse fotoclub die wil laten zien hoe
mooi groen Midden-Delfland is.
- Voor de 15e maal vertrok op 23 september
vanuit de Hoornse kapel ‘Maria in de Sonne’,
volgens een middeleeuwse traditie, een pelgrimage, een Heiligdomsvaart, naar de Delftse
Maria van Jessekapel.
Oktober

- Onze eerste burgemeester die zijn ambtswoning zelfs nog niet betrokken heeft kijkt alweer vooruit. Sinds 28 september heeft hij,
zoals het een eigentijds bestuurder betaamt,
een bijbaan als voorzitter van de CDAafdeling Zuid-Holland. Wat zou hij gedacht
hebben: ‘goed voorbeeld doet goed volgen’?
Inmiddels staat wel zijn bedje en dat voor
echtgenote en twee dochters per 1 oktober in
Schipluiden gespreid.
- De gemeentebegroting 2005 houdt dit jaar in
oktober de gemoederen meer dan bezig. Onbegrijpelijke, aangekondigde bezuinigingen
voor de portefeuille cultuur stuiten in vrijwel
de hele gemeenschap op weerstand. Slot van
het liedje is dat het College de klok alvast
maar ietsje terug draait.
- Op de eerste zaterdag van oktober toetsen de
Westlandse brandweercorpsen hun kunnen.
Den Hoorn gaat met de eerste plaats schuiven,
Schipluiden zag zich daar als laatste geplaatst.
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Merkwaardigerwijs constateert vervolgens
een controle van het Ministerie van Milieubeheer bij het onderkomen van de Hoornse
brandweer op elk gebied grote tekortkomingen qua veiligheid en milieueisen.
Geschokt reageert Schipluiden 14 oktober op
de gewapende overval met buit op klaarlichte
dag bij drogisterij ‘De Stip’. Vreemde snoeshanen waren in het dorp wel opgemerkt, maar
dat wekte slechts wat argwaan. De bedreigde
winkeliersters waren lange tijd volledig van
streek en de winkel was dan ook tijdelijk gesloten.
Op 16 oktober maakte ook de kern Schipluiden kennis met het stokpaardje van onze burgemeester. In overwerk bieden hij en het College met nog enkele officiële hoogwaardigheidsbekleders op onverwachte plaatsen een
‘bakkie’ aan. Dit in ruil voor het vernemen
van in het verborgen levende ongenoegens.
Diezelfde ochtend laat de heer Reissenweber
zijn RABO-cliënten kennis maken met het gerenoveerde filiaal voor Schipluiden. De bank
blijft haar diensten tenminste nog dicht bij
huis aanbieden.
In plaats van een huis, zoals de wet voorschrijft, kan ‘Vluchtelingenwerk MiddenDelfland’ vluchtelingen op 18 oktober slechts
een, overigens gewaardeerde, boottocht aanbieden door mooi Midden-Delfland.
Het voormalig kerkgebouw aan de Rijksstraatweg krijgt als rijksmonument weer een
bestemming. De familie Post heeft het voorbestemd om daar, na een omvangrijke restauratie, culturele activiteiten een ontvangst te
bieden. Cultuur moet je koesteren!
Eind oktober is de tweehonderd jaar oude
Kerkbrug te Hodenpijl geheel gerestaureerd.
Bij nat weer kan men zonder gevaar uit te
glijden de brug weer ‘nemen’.

November

- In weerwil van de aanvankelijk wat sombere
voorspellingen beheren de twee zussen, Ria
Suijker en Jeanet Ammerlaan op 2 november
al dertig jaar hun niet meer weg te denken
snuisterijenverkoop aan de Vlaardingsekade:
‘’t Winkeltje’. Proficiat!
- Niettegenstaande eerder genoemde tegenslag
schrijft drievoudig wereldkampioen Chardon
op 12 november in Duitsland toch weer een
zware eerste wedstrijd voor de wereldbeker
op zijn naam.
- Onze Raad heeft deze maand een welhaast
vergeten onderwerp van stal gehaald: het begrip ‘stedenband’. Ooit hebben wat ambtenaren snoepreisjes onder dit mom naar een zeker
Frenstád in Tsjechië mogen maken. Behalve
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het vakantieverslag is er nooit iets van naar
buiten gekomen. Maar gelukkig heeft nu een
raadslid ook nog ergens een goede relatie.
Dichterbij nu om het nog eens te proberen:
Oosterzele, nabij Gent! Je bent er zo, onze
Scheldetunnel is er voor aangelegd. Ze hebben daar ook een molen, maar bovendien hebben zij nog een kasteel. Alleen dat Vlaams
daar is soms nog wat moeilijk.
Weer op een zaterdag, maar nu 20 november,
lopen ze tegen de lamp: de plegers van ‘De
Stip’ overval! Dit gebeurt opnieuw dankzij de
eerder genoemde dorpse sociale controle. Van
alle kanten werden de twee gesignaleerd en de
politie deed vervolgens de rest. Hun vuurwapens en een bivakmuts logen niet om de doelstellingen van hun domme komst.
Vanwege zijn drukke werkzaamheden arriveert Sinterklaas met hulpen altijd bijtijds.
Deze keer op 20 november. Via een wat ingewikkelder reisroute in de voor hem nieuwe
gemeente hebben jong en oud een glimp of
meer van de kindervriend gezien. De burgemeester heeft hem en zijn gevolg officieel
zelfs driemaal moeten ontvangen.
Het novembernummer van het blad ‘Anders
Ouder Worden’ voor de 55-plussers verschijnt
na 23 jaren nu voor het laatst. Reden: Maatzorg fuseert met Maasland.
Maandagmorgen 22 november wordt Den
Hoorn opgeschrikt door een lekke gasleiding.
Gelukkig geen ongelukken, maar het leek wel
veiliger tijdelijk zowel woningen als twee
scholen te ontruimen.
Veertien dagen te laat, de provincie heeft
Midden-Delfland inmiddels onder curatele gesteld, biedt het College de al zwaar besproken
en bediscussieerde begroting 2005 aan. De
Raad heeft er zeer lang werk mee. Hier maar
liever nog weinig commentaar. Na de fusering
op efficiënte gronden, blijkt onze financiële
goochelaar via een vreemde redenatie tot de
conclusie te komen dat de O.Z. Belasting met
20% moet stijgen, de afvalstoffenverwerking
met 12,5%. Dat eerste wordt schoorvoetend
doorgedrukt, van het tweede plukt de Raad
10% af. Ook voor het ontwikkelen van plannen voor een nieuw gemeentehuis vindt de
Raad dat voorlopig 50.000 euro in plaats van
500.000 even genoeg moet zijn. De zalmsnip
komt helemaal niet meer terug.

December

- Een droef bericht is er op 1 december, tenminste voor de wandelaar en fietser die als bezoeker van Midden-Delfland willen genieten.
Het Eetcafé ‘Aan ’t Kaatje’ moet haar deuren
sluiten. De gemeente meent namelijk nog

steeds dat toerisme in Midden-Delfland alleen
gedijt als je er sportvelden, huizen en gemeentehuizen bouwt. Ze vergeet dat de normale
toerist op een aardige plek ook de inwendige
mens wat gunt.
- Verder dient december met Sinterklaas, Kerstmis en de jaarwisseling zich vertrouwd aan
als gezellige maand met zijn talloze afsluitende bijeenkomsten. Kerstmis kondigt zich op
de 19e aan met de uitvoering van drie cantates
uit het Weihnachtsoratorium van Bach in de
Dorpskerk. Een dag eerder vond rondom die
kerk voor de tweede keer een levendige kerstmarkt plaats. Dit compleet met een kerstspel
in de kerk, waar ook de plaatselijke historicus
en de pastoor verhalen hebben gebracht. De
verlichte dorpskern droeg bij tot een intieme
sfeer. Gemist is hier bij de jaarwisseling het
vuurwerk niet, maar dankzij onze zorgzame
overheid wel de verkoop daarvan. Een en ander is zeker ook overschaduwd door de ramp
die Tweede Kerstdag Z.O. Azië trof.

De kerstmarkt bij de hervormde kerk.
Foto: Henk Groenendaal.
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Tot slot de jubilerende bruidsparen van 2004 in wat vroeger de gemeente Schipluiden omvatte. Ze
hebben allemaal een bloemetje van de burgemeester ontvangen, omdat ze het vijftig jaar lang of
meer samen hadden volgehouden. Dat waren dan:

- 29 juni: het echtpaar Bentvelzen (78) – Arkesteijn (74) in Den Hoorn.
- 05 aug: het echtpaar A.L.v. Leeuwen (80) – C.M. Mooiman (73) in Den Hoorn.
- 25 sept: het eveneens Hoornse echtpaar P. van Dam (79) – E. Brandt (77).
In de vijftig jaar bestaande woningen aan de Hoornse Wilhelminalaan vierden
heel opmerkelijk vijf echtparen daar hun gouden huwelijksverbintenis. De namen zijn: Teunie en Kees Harteveld, Rina en Freek Kalkman, Adrie en Piet Koster, Annie en Jan Romeijn en tenslotte Els en Piet v. d. Burg. Ze organiseerden
samen gezellig hun feestje op 25 september. Al met al was dit voor de burgemeester die ze elk een boeket bracht, een kennismaking met welhaast half Den
Hoorn.
Het zestigjarig huwelijksfeest werd door twee Hoornse echtparen gevierd:
- 24 mei: het echtpaar J. Ham (88) - R. van Tongeren (89). (De heer Ham is
reeds sinds de oprichting, in 1970, lid van onze vereniging).
- 5 augustus: het echtpaar H. Jacobs (85) – M. Blom (85).

Hiermee sluit de Kroniek 2004 af. Misschien
wat pessimistisch, maar in het algemeen geen
jaar om vrolijk op terug te kijken. Ook niet ten
aanzien van onze directe omgeving. Voorlopig
voorziet Midden-Delfland nog in de bouw van
1281 woningen en is er in weerwil van oneindig
praten zonder oplossing een als maar toenemend sluipverkeer in Midden-Delfland. Het
lijkt dan nog wel goed toeven bij de traditionele
Nieuwjaarswandeling over het dijklichaam van
een A4 zonder eind, maar toch ook daar al 50
jaar spijkers zonder koppen. Dan, wat recenter,
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hebben we nog een nieuw pontje ‘De Trekschuit’, dat het het hele jaar heeft laten afweten
tot verdriet van de argeloze toerist. Waarom?
Verder zien we fusies alom: Stichting Welzijn
als nieuwe loot en bibliotheken die menen dat
het alleen met Maassluis beter kan gaan. Tot
slot blijkt zelfs de telefoongids geen rekening
meer te houden met de belangen van Den
Hoorn of Schipluiden. De gids ziet ons boodschappen doen in Capelle a/d IJssel.

Archeologische Kroniek van Schipluiden 2004
E..J. Bult
Harnaschpolder AWZI-terrein
In 2004 werd op het terrein van de Afvalwaterzuiveringsinstallatie Haagse Regio (AWZIterrein) in opdracht van het Hoogheemraadschap van Delfland door het Archeologisch
Diensten Centrum een archeologische begeleiding uitgevoerd langs de rand van het terrein
dat grenst aan de Noordhoornseweg. Bij dit onderzoek werden sporen van een huisplaats uit
de Late Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd aangetroffen. Het gaat onder meer om enkele waterputten, waarvan er enkele onderling verbonden waren met een koker. Zo kon er water uit
de sloot naar putten in de boerderij worden geleid. Het onderzoek bevindt zich nog volop in
de uitwerkingsfase, zodat de verslaglegging
naar de archeologische kroniek van een volgend jaar wordt uitgesteld.
Harnaschpolder tussen Lookwatering en de
oprit naar de A4
In de zomer van 2004 werden er na het slopen
van de kassen en woningen langs de noordzijde van de Lookwatering proefsleuven gegraven
om te inventariseren of er archeologische vindplaatsen in dit te ontwikkelen gebied liggen.
De sleuven werden evenwijdig gegraven aan
de Lookwatering. In deze sleuven werd een
greppelsysteem gevonden dat uit de Romeinse
tijd dateert. Deze greppels zijn globaal noordoost – zuidwest georiënteerd, zodat de als diagonale lijnen in de proefsleuven waren te zien.
De greppels waren ongeveer 50 cm breed en
ondiep. Ze zullen niet permanent met water ge-

vuld zijn geweest. Aardewerk werd er niet in
de greppels aangetroffen, maar de oriëntatie
sluit aan bij die op het AWZI-terrein is aangetroffen en wel in de tweede helft van de tweede
eeuw kon worden gedateerd.
In het noordelijk deel van het onderzochte terrein bleek dit greppelsysteem te eindigen tegen
de flank van een oude kreekrug van de Duinkerke I- transgressiefase. Op deze flank werd
ook nog een onbeschoeide waterput uit de Romeinse tijd gevonden (Afb. 1). Deze waterput
was door de zavelige kleilaag van de geulsedimenten gegraven tot in de zandige ondergrond.
Uit deze waterput werd een flinke hoeveelheid
scherven geborgen die van vrijwel uitsluitend
handgemaakt aardewerk afkomstig is. Eén van
deze inheemse scherven was gereduceerd gebakken en had een gepolijst oppervlak waarin
een opvallende versiering van geometrisch ingekraste lijnen was gekrast met een scherp
voorwerp (Afb. 2). Het baksel en de versiering
die doet denken aan Vroeg Romeins inheems
aardewerk dat in 1991 werd opgegraven op het
terrein van het IHE in Delft. Daar werd het aardewerk toegeschreven aan de eerste kolonisten
op de kreekruggen rond het jaar 0. Of dit voor
deze scherf ook geldt is niet zeker. De lijnen
zijn veel minder zorgvuldig ingekrast dan die
bij de scherf van het IHE-terrein.
De conclusie die uit dit onderzoek kan worden
getrokken is dat er naar aller waarschijnlijkheid een nederzetting uit de Romeinse tijd juist
ten noorden van het onderzochte gebied ligt,
op nu nog particulier grondgebied. Dat terrein

Afb. 1. Doorsnede van een
onbeschoeide water-put uit
de Romeinse tijd in de
Harnaschpolder.
Foto: Vakteam Archeologie Delft.
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noordzijde van de N222 verbindt met Den
Hoorn. In de boringen ter hoogte van de laan
naar ‘t Woudt werden scherven aardewerk uit
de Romeinse tijd in twee boorkernen in vuile
grond aangetroffen. De ondergrond waarop de
scherven werden aangetroffen, bestaat uit geulsedimenten van de Duinkerke I- transgressiefase. Dit waren gunstige plekken om in de Romeinse tijd nederzettingen op te bouwen. Deze
waarnemingen kunnen derhalve wijzen op een
nabijgelegen nederzetting uit de Romeinse tijd
ter hoogte van de laan naar ‘t Woudt. Volgend
jaar wordt het onderzoek voortgezet tijdens het
aanleggen van het fietspad en het verbreden van
de naastgelegen sloot.
AA. 2. Scherf van handgemaakt en gepolijst inheem-Romeins aardewerk met een versiering van
ingekraste lijnen in een geometrisch patroon.
zal in de komende jaren nog voor onderzoek
beschikbaar worden. Voorts is een nieuw verkavelingblok aangetroffen dat zich verder in zuidelijke richting uitstrekt. In dat gebied zullen de
komende jaren ook archeologisch veldonderzoek worden uitgevoerd, waardoor er een goed
inzicht zal gaan ontstaan van het cultuurlandschap in de Romeinse tijd.
Fietspad langs de N222 in de Woudse Polder
In opdracht van Provinciale Waterstaat ZuidHolland is een inventariserend booronderzoek
uitgevoerd naar eventueel aanwezige archeologische resten in de berm van de Woudseweg,
aan de zijde van de Woudse Polder. Hier wordt
binnenkort de rij bomen gerooid en er wordt
een fietspad aangelegd die ’t Woudt langs de

Slootcorrecties Dorppolder
In opdracht van de Dienst Landelijk Gebied
worden er correcties aan het slotenpatroon in de
Kralinger en Dorppolder uitgevoerd. Daardoor
bestaat in sommige sloten de mogelijkheid de
bodemopbouw nader te bestuderen. Een aantal
sloten in de Dorppolder werden vanwege hun
interessante bodemopbouw fotografisch gedocumenteerd. Zo waren er oude kreeklopen van
de Duinkerke 0- transgressiefase waarneembaar
waarvan de restbedding met veen waren dichtgegroeid (Afb. ). Deze geulen waren aan het
oppervlak niet eerder waarneembaar daar ze
waren afgedekt door latere afzettingen. Er werden ook verschillende bovenarmen van de Gantelafzettingen doorsneden. Op deze geulafzettingen werd in de Romeinse tijd vaak gewoond.
Bij de waarnemingen werden echter geen nieuwe vindplaatsen aangetroffen.

Afb. 3. Foto van een met veen dichtgegroeide restbedding van een geul
uit de Duinkerke 0 –transgressiefase.
Foto: Vakteam Archeologie Delft.
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Wie was Philips de Blote?
J.W. Moerman
Ridder Philips de Blote was de bouwheer van
het kasteel Keenenburg Hij hoorde lange tijd tot
de vertrouwelingen van de graaf van Holland
De Blote was een typisch Rijswijks geslacht,
dat daar in de veertiende eeuw het ambt van
schout vervulde en tal van goederen bezat,
waaronder het adellijk huis Te Blotinghe. De
herkomst van de naam is niet bekend. In het
Middelnederlands heeft het woord 'bloot' diverse betekenissen, zoals naakt, ongewapend, eenvoudig. Het kan ook een afleiding zijn van het
woord 'blotinge', dat pacht of inkomen betekent.
In de periode 1406-1412 trad Philips de Blote
op als schout van Delft. Ook was hij een aantal
jaren baljuw en dijkgraaf van Delfland en
Schieland. In 1415 wordt hij met nog drie andere personen vermeld als secretaris van de treso-

rie van graaf Willem VI. Hij waakte over de inkomsten en uitgaven van het graafschap Holland. Door deze functies was hij zowel regionaal als 'landelijk' een voorname edelman.
Op 25 april 1407 verkocht Willem VI zijn grafelijk verblijf, dat in de noordwesthoek van de
Markt in Delft stond, voor 1000 Gelderse gulden aan Philips de Blote. Na de dood van Philips van Dorp in 1411 kreeg hij een jaar later
van het Domkapittel St. Maartensrecht in
Utrecht de grond in erfpacht waarop het eerste
huis Keenenburg stond. Philips de Blote had
voor dit bezit belangstelling, omdat hier vlakbij
het stamhuis had gestaan van het geslacht Van
Hodenpijl.
Deze familie was verwant aan het geslacht De
Blote. Op 1 augustus 1413 verkocht Philips de
Blote zijn huis in Delft aan het stadsbestuur, dat

De Keenenburg, naar Roghman (ca. 1646). Prentenatlas G. van Giessen, 1729.
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er een lakenhal en vleeshal van wilde maken.
Hij kreeg hiervoor zoveel geld, dat hij in Schipluiden een nieuw kasteel Keenenburg kon laten bouwen. Daarvoor liet hij eerst het bestaande stenen huis slopen. De bouwmaterialen, zoals hout, leien en lood, werden verkocht aan de
graaf en hergebruikt op het Binnenhof
Op 14 november 1414 kreeg Philips de Blote
van de heer Van Wassenaar toestemming om
twee paar oude zwanen in Schipluiden te houden. Het recht om zwanen te houden was een
privilege van de hoge adel. Wanneer je als edelman deze dieren rond je huis had, verhoogde
dat je status. In de jaren 1416-1417 werd Philips de Blote door de graaf regelmatig ingezet
voor specifieke opdrachten in Holland. In de
nacht van 7 mei 1417 kwam de grafelijke bode
Keyken hem in Schipluiden ophalen om voor
spoedoverleg naar 's-Gravenhage te komen. Uit
dit gegeven kan worden afgeleid, dat de bouw
van de nieuwe Keenenburg blijkbaar zover was
gevorderd, dat het kasteel bewoond kon worden. De afmetingen van de voorburcht en de
hoofdburcht waren fors. De gebouwen bevonden zich op twee percelen, beide ruim 40 x 40
meter, omringd door een brede gracht en met
elkaar verbonden door een ophaalbrug. De
hoofdtoren met kantelen is tot de sloop van het
kasteel in 1798 het meest markante deel van het
kasteel gebleven.
Bij de bouw ervan werd rekening gehouden met
een eventuele belegering. De Hoekse en Kabeljauwse twisten waren nog niet voorbij. In de periode van 20 maart tot 21 augustus 1418 verdedigde Philips de Blote als Hoek met 56 'cloecke
mannen' een blokhuis in Rotterdam. Daarna
was hij tot 8 januari 1419 hoofdman op de
vloot. In 1424 blijkt hij enige tijd als balling elders te vertoeven. Zijn verbeurd verklaarde goederen werden in dat jaar gepacht door Hughe
Jansz., koster van de kerk van Schipluiden. Philips de Blote stierf vermoedelijk vóór 10 december 1427, want op die dag kreeg zijn jongere boer Dirc de Blote de grond van St. Maar-
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tensrecht in erfpacht en werd hij de nieuwe heer
van Keenenburg.
Philips de Blote moet een ondernemend mens
zijn geweest. Als dijkgraaf en baljuw van Delfland gaf hij in 1408 enkele heemraden de opdracht om de experimenten met een windwatermolen in de omgeving van Alkmaar te bezichtigen. De eerste windwatermolen van ZuidHolland blijkt later bij zijn kasteel Keenenburg
in Schipluiden te staan, namelijk op de plaats
van de Kerkpoldermolen. Op 13 december 1413
kreeg Philips de Blote van de graaf toestemming om deze watermolen ook als korenmolen
te gebruiken. Hierdoor kwam Philips de Blote
in het bezit van het maalrecht. Het graan dat in
de omgeving werd geoogst, moest in het vervolg in zijn molen worden gemalen. Het feit dat
de gronden van de Keenenburg buiten het omringende poldergebied vielen, kan geen toeval
zijn. Hierdoor waren de bewoners van het kasteel vrijgesteld van polderlasten. Ook hierin
moet Philips de Blote de hand hebben gehad.
Hij was immers een aantal jaren de belangrijkste waterbestuurder in Delfland.
Overigens hebben de heren en vrouwen van de
Keenenburg zich altijd ingezet voor het welzijn
van hun omwonenden. Het dorp Schipluiden
heeft menig voordeel te danken aan de lokale
adel. Het is een goede zaak, dat de naam van de
belangrijke edelman Philips de Blote aan een
straat in de wijk Keenenburg is verbonden.

Kaartboek van Potter ontdekt
J.W. Moerman
Van historisch onderzoek komt historisch
onderzoek
Aanleiding tot het geschiedkundig onderzoek
was een artikel in het Historisch Jaarboek Westland 2004 van H.I.M. Groenewegen, namelijk
‘De Galgewoning in Naaldwijk en omgeving’.
De auteur bespreekt in zijn artikel een kaart met
enkele percelen land in ’s-Gravenzande. De
kaart komt voor in één van de twee kaartboeken
van het Oude en Nieuwe Gasthuis in Delft, namelijk inventarisnummer 774, folio 41verso. In
het kaartsysteem van de afdeling Beeld en Geluid van het Delftse Gemeentearchief wordt het
bewuste nummer omschreven als een ‘17de
eeuws kaartboek’. De samensteller van de inventaris van het archief van het Oude en Nieuwe Gasthuis noemt als landmeters: Johan van
Beest en Pieter Jansz. van der Houck, en vermeldt als periode 1607-1640. Groenewegen
schrijft dat de besproken kaart en veel andere
kaarten in het kaartboek zijn gemaakt door Jan
Jansz. Been, bij vergissing gelezen voor Mathijs Jansz. Been.
Hij merkt op dat de stijl en het handschrift van

de kaart van ‘s Gravenzande sterk overeenkomt
met de andere kaarten in het kaartboek. In het
vermelde artikel is een foto te zien van de kaart
met het land in ’s-Gravenzande. Een eerste blik
maakte duidelijk, dat het hier een kaart betreft
van de landmeter Jan Jansz. Potter. Deze constatering riep voldoende nieuwsgierigheid op
om het kaartboek te gaan raadplegen in het
Delftse Gemeentearchief.
Kaarttekenaars kaartboek Oude en Nieuwe
Gasthuis
Zowel de samensteller van de archiefinventaris
van het Oude en Nieuwe Gasthuis als de schrijver van het vermelde artikel hebben niet gezien,
dat de meeste kaarten in het kaartboek van één
en dezelfde landmeter zijn, namelijk van Jan
Jansz. Potter, een Delftse landmeter. Hij is bekend van een aantal prachtige kaartboeken en
vele losse kaarten, die hij in de periode 15601590 in zijn huis aan het Marktveld in Delft
heeft gemaakt. De kaarten van Jan Potter zijn
herkenbaar door zijn handschrift, het heldere
kleurgebruik en zijn aandacht voor allerlei details in het landschap. In tegenstelling tot al zijn

Het Gasthuis en de Gasthuiskerk in Delft, 1730.
Gravure van L. Schenk, naar een prent van A. Rademaker.
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andere werk heeft Jan Potter zijn kaarten in het
kaartboek van het Oude en Nieuwe Gasthuis
niet geautoriseerd met zijn handtekening en de
vermelding van zijn functies van landmeter en
notaris. Dit is zeer ongebruikelijk, want hierdoor misten de kaarten feitelijk rechtskracht.
Een onderzoekje maakte snel duidelijk, dat in
het bewuste kaartboek van het Oude en Nieuwe
Gasthuis maar liefst 44 van de 51 kaarten van
Jan Jansz. Potter zijn. Drie kaarten zijn van Mathijs Jansz. Been, die werkte in de periode 1591
-1620, drie kaarten zijn van Pieter Jansz. Verhouck of van der Houck, die Jan Potter in 1590
opvolgde als landmeter van Delfland, en één
kaart is van Johan van Beest, die van 16271645 werkzaam was als landmeter. Omdat het
kaartboek geen titelpagina bevat en op de kaarten van Potter naast zijn naam ook de datering
ontbreekt, was een vervolgonderzoek nodig om
zijn kaarten nader te dateren. Been (1595-’96),
Verhouck (1607) en Van Beest (1640) hebben
hun kaarten overigens wel ondertekend en gedateerd.
Aanwijzingen voor eerste datering kaartboek
Als we de namen op de kaarten van Potter vergelijken met de namen van de grondgebruikers
die voorkomen in de 10e penning van 1561, een
onroerendgoedbelasting, vinden we geen overeenkomsten. Wel blijkt een aantal kinderen van
grondgebruikers uit 1561 pachter te zijn van
land, dat door Potter is afgebeeld. Dit is een reden om voor de datering van het grootste deel
van het kaartboek uit te gaan van een periode,
die minstens een generatie later is. En dat
brengt ons in de buurt van 1585.
Heel bijzonder is dat de rekeningen van de gasthuismeesters ook in de ‘jaren van de troubelen’,
de periode 1572-1578, waarin de gevolgen van
de Tachtigjarige Oorlog zwaar drukten op het
platteland in dit deel van West-Nederland, goed
zijn bijgehouden. Je kunt ze per jaar raadplegen. Indrukwekkend zijn mededelingen als
“desolaete boel, “de viand was aldaer gelegen”
en “t lant stont onder water”. Het platteland in
de omgeving van Delft heeft vanaf 1573 zwaar
geleden onder zowel de oorlogshandelingen van
de geuzen als van de Spanjaarden. Vanwege het
ontzet van Leiden was een groot aantal polders
onder water gezet. In Zouteveen en nabij Overschie kon pas na 1578/’79 weer pacht worden
geheven. In 1577 begon men op de kaden van
de polders van deze plaatsen de verbrande watermolens weer op te bouwen. Omdat in het
kaartboek geen enkele verbrande of verwoeste
boerderij, molen of ander gebouw voorkomt 30

in tegenstelling tot een aantal kaarten in het
kaartboek van het Delftse Weeshuis, dat in het
midden van de jaren zeventig door Potter is gemaakt - kan de conclusie worden getrokken, dat
het kaartboek van het gasthuis in ieder geval
kaarten bevat van ná 1580.
Tenslotte blijkt uit het handschrift van Potter en
zijn weergave van de landerijen, dat we met
werk hebben te maken uit de laatste jaren van
zijn leven. Zijn handschrift is minder vast en de
uitwerking van de percelen en de bebouwing is
soberder dan op de kaarten die hij vóór 1580
maakte. Globaal lijkt nu de periode bekend,
waarin de kaarten van Potter in het kaartboek
zijn ontstaan.
Nadere datering met hulp van rekeningen
gasthuismeesters
De behoefte om de kaarten van Jan Potter nog
wat exacter te dateren leidde tot het raadplegen
van de rekeningen van de gasthuismeesters.
Hierin wordt per jaar precies aangegeven waar
de inkomsten van het gasthuis vandaan komen.
Een belangrijk deel hiervan kwam van de landerijen in en buiten Delfland. De opbouw van
het kaartboek is bepaald door de volgorde van
de plaatsen, zoals ze in de gasthuisrekeningen
voorkomen. Er wordt begonnen met Pijnacker
en geëindigd met Poortugaal/Korendijk.
De gasthuisrekeningen zijn bekeken van 1572
tot 1591. Pas in het begin van de jaren tachtig
ontmoeten we een flink aantal namen van pachters, die ook op de kaarten van Potter worden
vermeld. Een klein aantal door de landmeter genoemde pachters komt in de rekeningen van het
gasthuis ná 1585 niet meer voor. Van tenminste
twee kaarten weten we zeker, dat Potter ze vlak
voor zijn dood in 1590 heeft gemaakt. De eerste
kaart geeft land aan in Hogenban, nabij Overschie. De landmeter vermeldt hier als pachter
Dirck Tonisz. op Sterrenburch. De andere kaart
betreft 2 morgen en 3 hond in ’s-Gravenzande,
het land dat Groenewegen in zijn artikel heeft
beschreven. Hier wordt Cornelis Pietersz. als

pachter genoemd. Beide namen worden voor
het eerst vermeld in de rekeningen van de gasthuismeesters van 1589/1590. Potter heeft dus
tot het laatst aan de samenstelling van het kaartboek gewerkt.
Veiligheidshalve kunnen de kaarten van Jan
Potter in het kaartboek van het Oude en Nieuwe
Gasthuis gedateerd worden in de jaren 15801590, met het accent op de jaren 1585-1590. De
indruk bestaat dat zijn werk niet af was. Dit kan
wel eens de reden zijn, dat het titelblad van het
kaartboek ontbreekt. Hierop vermeldt de kaarttekenaar meestal de periode, waarin hij het
werk heeft verricht. Bovendien missen we nogal wat landerijen die wel jaarlijks in de rekeningen van het gasthuis worden genoemd. In het
kaartboek ontbreken de pagina’s 1 t/m 14, 18,
22 t/m 30, 36 t/m 38 en 51 t/m 53.
De onvolledigheid van het kaartboek verklaart
de komst van een nieuw kaartboek met het
grondbezit van het Oude en Nieuwe Gasthuis
(inv. nr. 773), in de jaren 1591-1594, door land-

meter Mathijs Jansz. Been. Hierin zijn uitsluitend kaarten opgenomen met gasthuisland
‘Beneden de Maas’.
Het kaartboek begint waar het andere eindigt.
Het kan dan ook als vervolg worden gezien op
het kaartboek met de kaarten van Jan Potter.
Het kaartboek van Mathijs Jansz. Been is duidelijk het jongste kaartboek van het Oude en
Nieuwe Gasthuis. Dit betekent dat de Delftse
Archiefdienst de inventarisnummers 773 en 774
eigenlijk zal moeten omdraaien.
Hierbij is de kaart van Jan Potter afgedrukt, die
de aanleiding vormde voor het onderzoek in het
gemeentearchief. In deze kaart uit 1589-1590
benaderde Potter de topkwaliteit van zijn vroege werk. Ook vermeldt hij een aantal bijzonderheden in de naaste omgeving van de afgebeelde
percelen, zoals “Den Ouden Maesdijck”, “De
Poel”, een restant van de rivier de Maas, “t gerecht van Naeld(w)ijck”, waarbij hij een galg en
een rad op een stok tekende. Wij zijn blij met
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de verschijning van het, overigens interessante,
artikel van H.I.M. Groenewegen, dat heeft geleid tot de vaststelling dat Jan Jansz. Potter de
belangrijkste kaarttekenaar is van het kaartboek
van het Oude en Nieuwe Gasthuis in Delft (nu
nog inventarisnummer 774).
Naschrift
Twee Utrechtse promovendi, E. Heere en M.
Storms, doen onderzoek naar de kaartboeken in
Nederland. Zij hebben eveneens geconstateerd
dat Potter aan de samenstelling van dit kaartboek heeft meegewerkt. Aanvankelijk schreven
zij te weinig kaarten toe aan deze Delftse landmeter. Inmiddels hebben zij het vermelde aantal
van 44 kaarten overgenomen. In Zuid-Holland
hebben zij tien kaartboeken (negen in het Gemeentearchief van Delft en één in het Hoogheemraadschap van Delfland) digitaal ontsloten
in een Geografisch Informatie Systeem, waarbij
zij vrijwel alle percelen in deze kaartboeken
hebben gelokaliseerd.
De resultaten kunnen hiervan – met kaarten uit
andere kaartboeken – geraadpleegd worden via
de website www.dewoonomgeving.nl. Kies in
het menu van deze website achtereenvolgens
voor “zoek”, “onderwerp” en “Nederland, 17de eeuwse kaartboeken”.
Bronnen/literatuur
- Archieven Staten van Holland vóór 1572,
Registers van de 10e penning van 1561.
Nationaal Archief ’s-Gravenhage.
- Archief O.N. Gasthuis, Jaarrekeningen van
de rentmeester van het gasthuis, inv. nr. 350368, periode 1572-1591. Gemeente-archief
Delft.
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- Idem, Kaartboeken van het gasthuis, inv. nr.
773, 774. Gemeentearchief Delft.
- H.I.M. Groenewegen, ‘De Galgewoning in
Naaldwijk en haar omgeving’. In: Historisch
Jaarboek Westland 2004, De Lier 2004, 5385.
- J.W. Moerman, ‘De landmeterkaart-tekenaar
Jan Jansz. Potter’. In: Kaartboek van Maasland van Jan Potter, Uitgave Stichting Herdenking 750-jarige vestiging Ridderlijke
Duitsche Orde Balije van Utrecht in Maasland. Maasland 1991, 9-22.

Symboliek en rituelen in de oude dorpskerk van Schipluiden
Dit is de tekst van een toespraak die Jacques
Moerman op 11 december 2004 tijdens de
Kerstmarkt in de Dorpskerk van Schipluiden heeft
gehouden.

Middeleeuwen
Vanouds viel het grondgebied van De Lier en
Schipluiden onder de kerk van Maasland. In
1245 kreeg De Lier van de bisschop van
Utrecht het recht om een eigen parochie te
stichten. Wanneer de parochie van Schipluiden
van de moederkerk in Maasland werd afgesplitst, is niet precies bekend. Het moet in ieder
geval vóór 12 mei 1294 zijn gebeurd, want in
een oorkonde van het kapittel van St. Maarten
te Utrecht wordt de PAROCHIE Schipluiden
genoemd. En waar een parochie is, is een kerk!
De dertiende-eeuwse kerk was kleiner dan het
huidige gebouw. De tegenwoordige vorm dateert uit de periode rond 1500. We zien een laat
-gotische kerk, met spitsboogvensters: biddende handen, die omhoog zijn gericht.
De kerk is georiënteerd, geöost, dat wil zeggen het koor - het gedeelte waar het altaar
stond - is op het oosten gericht. Bij het opdragen van de mis keerde de priester zijn
gelaat naar het oosten, waar Christus heeft
geleefd. Door deze bouwwijze kwam de toren aan de westkant. Een voordeel hiervan
was, dat de toren de kerk beschermde tegen
de regen en wind uit het westen. De stenen
toren van de kerk van Schipluiden is in
1810 gesloopt. Het oriënteren van kerken is
na de Middeleeuwen in onbruik geraakt.
Kijk bijvoorbeeld naar de voormalige r.k.
kerk in Hodenpijl, waar het altaar aan de
westzijde stond.

protestantse kerk ook de begraafplek voor de
rooms-katholieken. De protestanten lieten dit
toe, omdat de katholieken toen nog geen eigen
kerkhof mochten hebben. Bovendien was het
begraven voor de kerk een flinke inkomstenbron.
Opmerkelijk is de ligging van het graf van de
voorname katholieke boer Gabriël Dircxsen.
v.d. Hoove, namelijk op het koor en naast de
grote grafzerk van Otto van Egmond. Gabriël
Dircxsen. stierf op 17 juni 1649. Tijdens zijn
leven steunde hij de jezuïeten, die in schuilkerken in de omgeving in het geheim katholieke
diensten hielden. In het graf van zijn zoon Nicolaas, dat eveneens op het koor lag, werd in
maart 1679 de jezuïetenpater Gerard Schade begraven. De rouwdienst voor deze priester werd
in de “paapsche” kerk in Delft gehouden.

Ook de graven liggen in Middeleeuwse kerken gewoonlijk georiënteerd. De doden
werden met het gezicht naar het oosten begraven. In de Middeleeuwen, de katholieke
periode, waren de plaatsen op het koor de
duurste begraafplaatsen. Je lag dan dicht bij
het altaar, bij het heilige. Het is opvallend
dat het koor ook na de Reformatie, na 1572,
de meest geliefde begraafplaats bleef. Hier
liggen de rijkste doden, waaronder de heren
en vrouwen van de Keenenburg. De grafkelder van het Huis Keenenburg is bewaard
gebleven.
Tot ver in de zeventiende eeuw bleef de

Koor met grafzerken
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Het enige ritueel dat de kerkenraad van Schipluiden oogluikend toestond, was de schep gewijde aarde die de katholieke dode in het graf
meekreeg.
Het is opmerkelijk, dat in Schipluiden nog altijd
de klok wordt geluid vanaf het moment dat de
dode na de uitvaartdienst uit de kerk wordt gedragen tot het moment van aankomst op het
kerkhof. Dit is een middeleeuws gebruik: de
kerk en het kerkhof waren gewijde plaatsen.
Onderweg gold deze bescherming niet en konden boze geesten of de duivel het lijk bespringen. Door het luiden van de gewijde klok werden ze echter afgeschrikt.
De laat-Middeleeuwse klok op ’t Woudt draagt
in gotische letters de naam Sint Salvator, de
Verlosser. Zo’n naam gaf nog eens extra kracht
om het kwade op een afstand te houden.
Voor het luiden moest vroeger betaald worden.
Toen Adolf Julius Burchard, baron van Huffel,
heer van Schipluiden, Hodenpijl en St. Maartensrecht, in april 1762 stierf, werd dagelijks,
terwijl zijn lichaam boven aarde stond, de klok
van de kerk van Schipluiden geluid. Bij elkaar
zo’n 17 uur. De kerk berekende hiervoor f 35,-

en de koster kreeg nog eens f 20,80. Dit was
aanmerkelijk meer dan zijn gebruikelijke
maandsalaris.
Voor de dode marskramer die in de achttiende
eeuw langs de Gaagweg was gevonden, werd
de klok maar enkele minuten geluid. Hij werd
begraven aan de noordzijde van de kerk. Hier
lagen de plaatsen voor de armen en onbekenden. Aan deze zijde van de kerk kregen de doden nooit zon op hun graf..!
In 1323 was er tussen enkele lokale adellijke
families een ruzie over het voorofferen in deze
kerk. Centraal in de katholieke godsdienstuitoefening staat het misoffer. Dit ritueel bestaat
vanouds uit drie onderdelen: offertorium, consecratio en communio. Het offertorium bestaat
uit het doen van een gift voor de kerk en de armen. In de Middeleeuwen noemden ze dit offeren. Vanouds was het gebruikelijk, dat de persoon met het hoogste gezag, met de meeste status, als eerste voorofferde.
In Schipluiden streden Arnoud van Hodenpijl
en zijn broers met Jan Coppaerdszoon om het
recht om als eerste voor te offeren. De gebroeders Van Hodenpijl woonden op het nabij
gelegen kasteel Hodenpijl. De precieze woonplaats van Jan Coppaerdsz. is
niet bekend. Hij was een leenman van
de graaf en bezat veel grond in Schipluiden.
De graaf kende het recht van
voorofferen toe aan Arnout van Dorp,
die op Huis te Dorp woonde. Hij was
de grootste grondbezitter in de parochie. Jan Coppaerdsz. mocht in het
vervolg als tweede naar voren komen
en de gebroeders Van Hodenpijl als
derde.
De adel kwam op voor zijn plaats in
de kerk. In de protestantse tijd blijkt
dit bijvoorbeeld uit de grote zitbanken, waaronder de Keenenburgbank
uit 1662 en de Van Ellemeetbank uit
1695. Toen Cornelis de Jonge van Ellemeet heer van Schipluiden en Hodenpijl werd, wilde hij dat de Keenenburgbank uit de kerk werd verwijderd.
Dit is uiteindelijk niet gelukt.
Oorspronkelijk bezat ook de Van Ellemeetbank, de bank met het wapen van
Hodenpijl, twee rijen zitplaatsen. De
mannen zaten bovenin - op het achterOverzicht van de kerk, met links de
twee herenbanken en rechts de preekstoel.
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schot van de Keenenburgbank konden ze hun
baret of hoed ophangen - de vrouwen zaten op
de eerste rij. Omdat zij vaste zitplaatsen hadden
en eigenaar waren van de ambachtsrechten, betraden zij bij een kerkdienst gewoonlijk als
laatsten de kerk.
In de Middeleeuwen werd de kerk ook voor allerlei aankondigingen gebruikt. Kort geleden
vonden we in een Haarlems archief een akte,
waarin melding wordt gemaakt van een proces
tussen de weeskinderen van Maritgen de
Voecht en Aem Hendricxczn v.d. Burch. Het
ging over de nalatenschap van Maritgen. Op 21
mei 1543 werd in deze kerk, nadat “het wijwater geworpen was en de processie met de
cruycen omme die kercke gedragen was”, aangekondigd, dat iedereen die enig recht had op
de genoemde goederen en landerijen zich binnen veertien dagen moest melden bij het Hof
van Holland. De aankondiging vond plaats
“voor’t hooch koer” in de kerk van Schipluiden. Dit is een leuk gegeven: het koor van de
kerk is blijkbaar vanaf de bouw verhoogd geweest. Het was gebruikelijk, dat zo’n aankondiging daarna aan de kerkdeur werd bevestigd.
Op dezelfde wijze werden in de Middeleeuwen
belastingen aangekondigd. Een week eerder, op
14 mei 1543, trad deurwaarder Herman Hermanszoon op in de kerk van Schipluiden. Tijdens de hoogmis kondigde hij “vanwegen den
Keyserlicke Maiesteyt (aan), dat alle personen,
wonende binnen den bailliuwschappe van
Naeltwijck, tusschen den XVen Mey ende den
XXVen Mey binnen der stede van Delft
(moesten) comen omme huere thiende te betalen in handen van Pieter Vranckenzoon, ontfanger particulier over Delflant”. Direct na de
aankondiging verliet hij de kerk van Schipluiden om snel naar ’t Woudt te gaan. Een dag ervoor had hij de pastoor van de Woudtse parochie gevraagd later met de hoogmis te beginnen, zodat hij op tijd in de kerk zou aankomen
om daar dezelfde mededeling te doen. Ook hier
kwam de aankondiging vervolgens aan de deur
van de kerk. Maarten Luther deed dus niets
nieuws, toen hij op 31 oktober 1517 zijn 95
stellingen aan de deur van de slotkapel te Wittenberg bevestigde.
Hoe zouden de bewoners van Delfland dergelijke belastingaankondigingen tijdens de hoogmis
hebben ontvangen? We kunnen aannemen dat
ze na zo’n kerkdienst zeker niet vrolijk naar
huis zijn gegaan. Tot zover een aantal Middeleeuwse rituelen.

Protestantse periode
Ook de protestantse kerk zit vol symbolen. Het
huidige kerkinterieur dateert volledig na 1616.
Op 28 augustus 1616 - een hete zomerdag met
veel wind - zijn de kerk, de pastorie en het
schoolhuis door brand verwoest. Dankzij de
aanwezigheid van de bewoners van de Keenenburg kon de kerk in drie jaar worden opgebouwd. Het tongewelf en de meeste trekbalken
dateren uit deze herstelperiode.
Kenmerkend voor de protestantse tijd is de centrale plaats van de preekstoel en de Bijbel.
Voor de protestanten is het Woord van God het
enige dat gezaghebbend is. Het Woord heeft
gelding boven alle kerkleer, pauselijk leergezag, gewoonte of overlevering. In dit Woord
richt God zich tot ieder mens persoonlijk. Op
de rand van het klankbord staat dus niet zonder
reden: “Maar hij zeide, Ja zalig zijn de geene
die ’t woord Gods hoore en dat zelve bewaren,
Luc. XI vers XXVIII.”
Ook de aanwezigheid van de Statenbijbel onderstreept nog eens het belang van Gods
Woord.
Met enige fantasie zijn er zegenende handen te
zien in het koperwerk van de lessenaar.Vanaf
de kansel ontvangen de gelovigen de zegen.
De zandloper geeft de tijd aan voor de lengte
van de preek, maar je kunt dit voorwerp ook
zien als symbool van de tijdelijkheid van het
aardse bestaan. Wanneer de dominee langer
dan anderhalf uur preekte, kreeg hij een boete
van drie stuivers opgelegd. Het geld werd besteed voor een goed doel.
Bij een vroege protestantse kerk hoort ook het
Tiengebodenbord. Het hangt er “ter stichting en
vermaning” van de gemeente. Het bord in Schipluiden dateert uit 1708. In de top is Mozes te
zien, die de twee stenen tafelen met de
“wetgeving des Heeren” ontving. Het gebruik
van de kleur blauw verwijst naar de hemel.
Links en rechts is een klein engeltje te zien.
Vijf cherubijnen dragen de luifel van de Keenenburgbank. Ze zijn omhangen met vruchten
en bloemen. Ook op het achterschot zijn vruchtenguirlandes te zien, symbolen van welvaart
en vruchtbaarheid.
Onder het kerkorgel bevinden zich drie engelenkopjes. In de top is een staande engel te
zien. Deze engel kan worden gezien als een lofzanger, een boodschapper van de Heer. Heiligen werden in het protestantse kerkinterieur geweerd, maar de engelen mochten blijven.
Het orgel is op 29 augustus 1869 in gebruik genomen. Voor die tijd trad voor de begeleiding
van de zang een voorzanger op. Dit was meest35

Gezicht op het orgel en de doopboog met het oudste wapen van het ambacht Schipluiden
al de schoolmeester die het kerkvolk tijdens de
zang een halve noot voor bleef.
Boven het orgel hangt de wijzerplaat van het
uurwerk uit de oude toren. Naast het jaartal
1714 en enkele afbeeldingen van hemellichamen is de Latijnse tekst “Volat irrevocabile
tempus’’ te lezen. Dit betekent “De tijd vliegt
onherroepelijk.”
De middelste koperen kroon dateert uit de achttiende eeuw. Boven op de kroon staan vier
schildjes, waarvan drie met de wapens van
Schipluiden, het ambacht Dorp en Hodenpijl.
Op het vierde schildje staat: “Dit Schenkt de
Jeugt uit deze Geweste, voor haar zij Deugt en
Vreugt het beste, Schipluiden, Dorp, Hodenpijl.”
Het interieur van de kerk wordt gespiegeld in
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de bol van de kroon, zodat er voor het kwade,
de duivel, geen plaats is. De bol kan ook op de
wereld, het universum duiden. Onder een zeventiende-eeuws prentje, waarop een dergelijke
bol is te zien, staat de tekst: “Het zeer grote
universum kan in iets heel kleins worden getoond.” “Een kleine bol sluit enorme hemelen
in zich”. Maar misschien gaan we met deze
veronderstelling wel te ver. Door onder aan de
stam van de kroon een zware bol te hangen,
verhoog je de stabiliteit van de kroon. De bol
heeft dus zeker ook praktisch nut.
Het hek dat het koor van het schip scheidt, is
het oorspronkelijke doophek. De preekstoel
stond in de zeventiende en achttiende eeuw vermoedelijk aan de noordzijde van het schip van
de kerk. Het doophek vormde de scheiding tus-

sen de zitplaatsen van de kerkgangers en de z.g.
dooptuin, de ruimte tussen het hek en de preekstoel. Vanaf de Reformatie vindt de doop plaats
aan de voet van de preekstoel. De koperen boog
boven het deurtje in het doophek laat het vrije
zicht toe op de doopplechtigheid.
De doopboog dateert uit 1702 en is bekostigd
uit de boeten die afwezige kerkenraadsleden
moesten betalen. De top wordt bekroond met
het oudste wapen van het ambacht Schipluiden,
een Oost-Indiëvaarder getooid met volle zeilen.
Na de Franse tijd heeft het gemeentebestuur helaas gekozen voor een schip met gereefde zeilen. Het schip in het nieuwe wapen van de gemeente Midden-Delfland toont weer enkele
volle zeilen.
Het oorspronkelijke wapen van Schipluiden is
vrijwel zeker bedacht door Otto van Zevender,
heer van Keenenburg. De familie Van Zevender had banden met de Verenigde Oostindische
Compagnie.
Otto van Zevender en zijn vrouw Besten van
Brienen hebben in de periode 1619-1627 het
koorhek aan de kerk geschonken. Het hek staat
nu wat functieloos in de afsluiting van het koor.
Oorspronkelijk was het te vinden op de scheiding van het koor en het schip van de kerk,
waar nu het doophek staat. Bij de grote restauratie van 1956-’58 is er voor gekozen het koorhek naar achteren te verplaatsen, zodat de koorruimte bij de eredienst kan worden betrokken
of voor muziekuitvoeringen kan worden gebruikt.
Boven de deuren van het koorhek zijn de wapens te zien van Otto van Zevender en Besten
van Brienen. Het wapen van Otto van Zevender
wordt vastgehouden door een olifant, een dier
dat door de VOC-reizen erg bekend was in de
Noordelijke Nederlanden. Het dier staat voor
kracht, maar ook voor zachtmoedigheid. Een
olifant vecht nooit met zwakkere dieren en alleen met sterke, wanneer hij wordt aangevallen.
Het wapen van Besten van Brienen wordt gedragen door een eenhoorn, een ontembaar wild
dier, dat de gestalte heeft van een paard, met op
het voorhoofd een lange, priemvormige hoorn.
De eenhoorn staat in de Bijbel voor de sterke

De wapens van Otto van Zevender en Besten van
Brienen boven de deuren van het koorhek.

en machtige, soms in goede, soms in kwade
zin.
Het wapen van Otto van Zevender en Besten
van Brienen vinden we ook op de draagsteen
direct naast de preekstoel. De wapens op de
consoles in het koor zijn van de heren en vrouwen van de Keenenburg. De wapens op de
draagstenen in het schip van de kerk zijn van
kerkmeesters en ouderlingen, die zich in de periode 1616-1619 hebben ingezet voor de herbouw van de kerk. Zie als voorbeeld het wapen
met drie zwarte lelies en drie zwarte vogels
(boven de Van Ellemeetbank). Het is van de zeventiende-eeuwse timmersmansfamilie Van
den Bosch. In de kerkvloer ligt nog de grafzerk
van Jan Jochemsz. van den Bosch. Naast zijn
naam is als huismerk een negentig graden haak
en een passer afgebeeld, symbolen voor het beroep van timmerman. Als je de grafzerken in de
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gehele gedenkteken is van gemarmerd hout, met
vergulde onderdelen. Het bestaat voornamelijk
uit een nis, waarin op een voetstuk een oude
Romeinse urn is te zien. De urn verwijst naar de
stoffelijkheid van het leven. Hetzelfde doen in
de top van het gedenkteken: het doodshoofd, de
beenderen en de zeisen. De zeis is het belangrijkste attribuut van magere Hein, die de dood
symboliseert.
Veel ijdele mensen hebben in deze kerk hun
naam en titels laten vereeuwigen. Ze wilden het
nageslacht herinneren aan hun daden en aanwezigheid. Maar ook deze ijdele mens is sterfelijk

- en dat wist hij - vandaar dat er in oude kerken
altijd verwijzingen zijn te vinden naar de dood.
In de dorpskerk van Schipluiden kunnen zeven
eeuwen christelijke traditie tastbaar worden beleefd. Als je de kerk vluchtig beschouwd, merk
je de kenmerken hiervan onvoldoende op. De
bedoeling van deze inleiding is om de gebruikers van nu te wijzen op de plaats van de kerk
in het leven van de gebruikers van vroeger. We
begrijpen de mensen van toen en het kerkgebouw beter, wanneer we de inrichting en de versiering nader kunnen verklaren.

Het bovenste gedeelte van de epitaaf ter herinnering aan Wilhelm Hendrik
van Steenberch.
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De exploitatie van boerderijen in Midden-Delfland, 1920-1930
K. van Dijk
In de loop van de 19e en 20e eeuw is een aantal
landbouwtellingen gehouden om de stand van
zaken op een bepaald moment op te nemen. Alleen van de tellingen van 1921 en 1930 zijn de
details per akkerbouwer/veehouder bewaard gebleven. Van overige tellingen zijn vaak alleen
de totaalcijfers per gemeente beschikbaar.
Maasland en Schipluiden telden tezamen circa
5600 ha. wei- en akkerland, dat praktisch voor
de helft eigendom was; de andere helft was
pachtland. Er was slechts weinig akkerland, dat
bovendien tussen 1921 en 1930 nog afnam van
248 ha. tot 189 ha. Schipluiden had in 1930 nog
maar 18 ha. bouwland; het Maaslandse bouwland lag vooral tegen De Lier en langs de Maasdijk. In de loop van de voorgaande tientallen jaren was het areaal bouwland al sterk afgenomen. Zo merkt een rapport uit 1890 op dat
bouwland zoveel mogelijk tot weiland wordt
gemaakt en dat in pachtcontracten de bepaling
wordt opgenomen dat weiland niet in bouwland
mag worden omgezet; andersom wel. Blijkbaar
was veeteelt veel rendabeler dan akkerbouw.
Door een betere bemaling door diesel- en

stoomgemalen en door het gebruik van kunstmest konden meer melkkoeien per hectare worden gehouden. Dit aantal steeg van gemiddeld
1,2 in 1890 tot ruim 1,5 per ha. in 1921. Daarnaast wist men door selectie en betere fokmethoden de melkgift per koe te verhogen.
Het aantal boeren in Maasland bedroeg in 1890
120 en in 1920 163. Schipluiden telde er in dat
laatste jaar 144. Het is een bekend gegeven dat
het aantal boerderijen tussen 1880 en 1920 sterk
toenam, hetgeen een afname van het areaal per
boerderij betekende. De gemiddelde grootte per
boerderij bedroeg in Maasland in 1921 18,9 ha
en in Schipluiden 17,6 ha. Wel waren er nogal
wat keuterboertjes met 5 ha. of minder. In
Maasland bedroeg hun aantal 17 en in Schipluiden 21. Het mag duidelijk zijn, dat zij het gemiddeld aantal hectaren per woning naar beneden trokken. De grootste boerderij bezat de familie De Jong in Maasland met 70 ha.
Behalve melkkoeien was er natuurlijk ook ander vee. Alleen de telling van 1920 noemt de
aantallen. Zij bedroegen in Maasland respectievelijk Schipluiden:

Boerenerf, Den Hoorn (1)
Tekening van M. Verstraten. Gemeentearchief Delft.
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Boerenerf, Den Hoorn (2).
Tekening van M. Verstraten, 1917. Gemeentearchief Delft.

N.B. Wie van de lezers herkent de locatie van de afbeeldingen 1 en 2?

Melkkoeien
Paarden >3 jaar
Springstieren
Mestkalveren
Ander mestvee
Jongvee
Schapen
Lammeren
Bokken/geiten
Varkens
Biggen
Kippen

4352
259
98
152
2
801
68
662
68
1809
854
3790

3876
209
69
23
344
615
152
637
16
1224
491
2782

Wat opvalt is het aantal lammeren vergeleken
met het aantal schapen. Uit enkele berichten is
bekend dat in het voorjaar lammeren werden
gekocht om ze in het najaar weer te verkopen.
Bokken en geiten waren blijkbaar niet populair
en werden mogelijk vooral door arbeiders gehouden.
Een opkomende agrarische bedrijfstak was de
tuinbouw. Het areaal bleef nog klein in vergelijking met het wei- en akkerland, maar er zit een
stijgende lijn in: van 2,3 % (131 ha.) van het totaal in 1921 naar 5,2 % (307 ha.) in 1930. Het
áántal tuinders is welsprekender. Hun aantal
steeg in Maasland van 39 tot 85 en in Schipluiden van 51 tot 103, een verdubbeling dus in 10
jaar. De gemiddelde grootte per bedrijf was 1½
ha.
Bron
Nationaal Archief Den Haag. Tweede afd., Directie
van de Landbouw, Economische Aangelegenheden.
Inv. nrs 94 (1921) en 172 (1930).
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Porselein
K.L. Rentenaar

Chinees porselein
Porselein is een Chinese vinding, een keramisch product, dat zijn naam dankt aan de beschrijving die Marco Polo (Venetiaanse ontdekkingsreiziger) er in 1295 aan gaf: het is
glad, hard en halfdoorschijnend, zoals het huisje van een zeeslak - porcella.
Het glazuur is volledig met de ondergrond versmolten, zodat losspringen uitgesloten is.
De grondstof is porseleinaarde of kaolien, genoemd naar de Kao-ling heuvelrug bij het porseleincentrum Ch'ing-tê-Chên.
Het glazuur is petuntse, Chinees voor
'steentjes': stukjes veldspaat fijngestampt en
vermengd met koalien en smeltmiddelen als
kalk en potas.
De voorwerpen werden meestal op de draaischijf gevormd. Oren, tuiten en andere onregelmatig gevormde delen werden in drukvormen
geperst en met kaolien bevestigd.
Na droging werden ze gebakken in een temperatuur van ca. 900 °C, geglazuurd en vervolgens gebakken tussen 1300 en 1400 °C in zgn.
hoogvuur of grand feu, waarbij de grondstoffen beginnen te sinteren, zodanig te gloeien dat
ze met elkaar versmolten. Om te voorkomen
dat de op elkaar gestapelde voorwerpen aan elkaar bakten, werden ze gescheiden gehouden
door proenen: vuurvaste driehoekjes met opstaande punten, waarvan de drie afdrukken als
'putjes' nog in het glazuur te zien zijn.
Voor de decoratie gebruikte men onderglazuuren opglazuurkleuren.
Onderglazuurkleuren (ook wel hoogvuurkleuren genoemd) zijn beperkt tot slechts twee
kleuren, die bestand zijn tegen de hitte van het
'hoogvuur', namelijk blauw van kobaltoxide en
rood van koper- of ijzeroxide. Ze konden dus
aangebracht worden voordat de voorwerpen
werden blootgesteld aan de glazuurbrand. Het
resultaat is een volledige versmelting met de
omringende lagen, waardoor de tekening
enigszins kan vervloeien.
Opglazuurkleuren (ook wel bovenglazuur,
laagvuur-, moffel- of emailkleuren genoemd)
bieden een rijker palet, omdat deze
'emailkleuren', bestaande uit oxiden, vermengd
met een loodhoudend smeltmiddel, aangebracht werden op het glazuur en daarna in de
moffeloven bij een temperatuur van 600-700 °

C werden vastgebakken. De tekening is nu niet
vervloeid en vertoont vaak enig reliëf, waardoor ze gevoelig voor slijtage is.
Een tussenvorm is het émail sur biscuit. Hierbij
wordt de kleur rechtstreeks aangebracht op het
'biscuit', dat wil zeggen het ongeglazuurde
voorwerp, en daarna gebakken bij 900 °C.
Men onderscheidt Chinees porselein naar de
volgende dynastieën:
T'ang (618-907)
Sung (960-1279)
Yüan (1279-1368)
Ming (1368-1644): onderverdeling naar regerings merk (Chinees: Nien
Hao) van elf keizers.
Ch'ing (1644-1908): onderverdeling naar regeringsmerk van negen keizers.
Japans porselein
In Japan is het porselein ontstaan in 1616, toen
men de grondstof kaolien in de buurt van Arita
vond. In de 17e eeuw volgden de Japanners de
Chinese stijl, ook voor de export. In de 18e
eeuw werd een eigen stijl ontwikkeld. Het decor werd in donkerblauw onderglazuur aangebracht. Polychroom, vooral rood en goud, kwamen voor sinds het midden van de 17e eeuw,
naar Chinees voorbeeld.
Het blauwwitte Japanse export porselein uit de
tweede helft van de 17e en begin 18e eeuw
werd, naar de plaats van vervaardiging, Aritaporselein genoemd. Het werd via de haven
Imari naar Europa verscheept, waardoor het
daar onder de naam Imari-porselein bekend
werd.
Imari-porselein is zeer geliefd vanwege de opglazuur polychroom emailles.
Een ander populair porselein uit Arita is het
kakiemon, zo genoemd naar de familie, die dit
porselein vervaardigde. Bij dit porselein werden er waarschijnlijk voor het eerst
(spaarzame) decoraties in emailkleuren over
het glazuur aangebracht. In tegenstelling tot
het imari-porselein, dat voornamelijk voor export en dagelijks gebruik gemaakt werd, is het
kakiemon altijd van zeer hoge kwaliteit. Het
kakiemon heeft een enorme invloed uitgeoefend op de Europese smaak en productie. Mede
door de hoge prijs is het kakimon veel nagebootst in Japan, in China vanaf 1700 en in Europa vanaf 1728.
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De handel in Chinees en Japans porselein
Door de beperkte aanvoer van Oosters porselein
in Noordelijk Europa tot ± 1600 was het bezit
hiervan zeer beperkt en vooral voorbehouden
aan vorsten en adellijke personen.
De Portugezen verkregen in de 16e eeuw het
monopolie op de handel in Chinees porselein en
importeerden vooral voor de eigen markt
blauwwit porselein uit dit land.
De eerste keer dat in Nederland een grote hoeveelheid blauwwit porselein op de markt kwam
was in 1602. Dit porselein was afkomstig van
een Portugees vrachtschip, een carraca, dat door
de Hollanders geënterd was. In Nederland sprak
men al snel van kraakporselein.
Nadat in 1602 de Verenigde Oost-Indische
Compagnie was opgericht, importeerden de
Hollanders zelf het Chinese porselein. Aanvankelijk verliep de handel indirect: de Chinezen
brachten het porselein naar havens in Nederlands-Indië, waar het door de Hollanders werd
gekocht.

landse en Japanse boeken uit het begin van de
18e eeuw.
De porseleinexport vanuit China werd pas na
1683 tijdens de regeerperiode van keizer
Kangsi (1662-1722) weer hervat. In deze periode verliep de aankoop van het Chinese porselein door de V.O.C. indirect via Batavia. Tot ±
1700 was dit porselein voorzien van decoraties
in onderglazuur blauw. Na 1700 komen er echter ook veelkleurig beschilderde Chinese soorten porselein op de markt. Rond 1720 loopt de
verkoop van Chinees gekleurd porselein terug,
waarschijnlijk omdat de kwaliteit achteruit
ging. Het Japanse imari vindt dan meer aftrek.
Het is wel veel duurder dan het Chinese porselein, zoals blijkt uit veilingboeken van de Engelse Oost-Indische Compagnie.
De eerste twee decennia van de 18e eeuw vormen het hoogtepunt van de handel in Japans
porselein. De periode, waarin Japans porselein
naar Europa is geëxporteerd, is relatief kort geweest, van ± 1650 tot ± 1745.

In Japan was in de eerste helft van de 17e eeuw
een bescheiden porseleinproductie ontstaan, die
alleen gericht was op de binnenlandse markt.
Aanvankelijk speelde dit porselein in de handel,
die de V.O.C. vanaf 1602 met Japan onderhield,
geen rol. Maar toen omstreeks 1500 in China
een burgeroorlog uitbrak tengevolge van de
wisseling van dynastie viel de aanvoer uit China weg. Vanaf het begin van de 17e eeuw ging
de V.O.C. deze handelswaar uit Japan betrekken. Dit porselein moest het Chinese vervangen
en moest gemaakt worden met Chinese versieringen in onderglazuur blauw. De V.O.C. voorzag de Japanse porseleinbakkers van Chinese
voorbeelden en Hollandse modellen en plaatste
bestellingen van tienduizenden stuks. Naast het
porselein, dat in de boeken van de V.O.C. is geregistreerd, werd er door de zeelui zelf ook op
grote schaal privé-handel gedreven. Dit is gebleken uit vergelijking van de cijfers uit de Hol-

Uitstalling Chinees porselein in één van de
vitrines van de Keenenburgkamer in Museum Het Tramstation te Schiplui42

Beeldjes van pijpaarde
K.L. Rentenaar

Inleiding
Onder de opgegraven voorwerpen van de Keenenburg bevinden zich beeldjes (incompleet)
van witbakkende klei (later pijpaarde genoemd). Ze zijn tot ongeveer 10 cm hoog en
stellen personen en dieren voor. Om hiervan
een indruk te krijgen zijn hier drie voorbeelden
uit de vondst weergegeven.

In Leiden zijn bij opgravingen op de Oude Varkensmarkt beeldjes van pijpaarde en ook mallen voor de fabricage van deze beeldjes gevonden. Slijtage van de mallen zou duiden op veelvuldig gebruik. Opmerkelijk is dat de hier gevonden beeldjes niet afkomstig zijn uit deze
mallen. Deze vondsten zijn een aanwijzing dat
hier medio 15e eeuw een "heyligenbacker"
werkzaam is geweest.
Hieronder een voorbeeld van een mal uit de 15e
eeuw met een recente afdruk van de heilige Catharina. (h. 14,3 cm). Zij is weergegeven met
een zwaard en een rad.

St. Barbara

Hond
Nader onderzoek naar de herkomst en gebruik
van deze beeldjes leverde het volgende overzicht op.
Overzicht
De eerste vermelding van een eigen pijpaardeindustrie dateert uit de 14e eeuw en betreft de
stad Keulen. Later, vanaf het tweede kwart van
de 15e eeuw, bereikt deze industrie in Nederland, België en Duitsland een hoogtepunt.
Naast Kampen is vooral Utrecht bekend om
zijn beeldjes van fijne vormen en hoge kwaliteit. Deze beeldjes werden eind 15e en begin
16e eeuw geëxporteerd naar onder andere
Frankrijk en Spanje. In Westfalen bijvoorbeeld
werden ze ook gebruikt voor het maken van
nieuwe modellen.

Uit diverse vondsten blijkt dat de pijpaarden
beelden in drie categorieën zijn onder te verdelen:
a) beelden van 30 - 100 cm, deze zijn hol en
dunwandig.
b) kleinere beelden tot ± 10 cm, deze zijn massief.
c) reliëfs met platte achterkant.
De grotere beelden werden gebruikt in kerken,
kloosters, bij de overheid en bij de hogere klassen. De kleine beeldjes waren als devotionalia
bestemd voor privé-gebruik, gedurende het
midden van de 15e eeuw en 16e eeuw. Later
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werden ze ook als kinderspeelgoed gebruikt. Ze
werden opgesteld in kapelletjes en kloosters,
maar zeker ook in woonhuizen. Veel van deze
beeldjes zijn in beerputten gevonden, dankzij
het wegwerpgedrag van de mens, wanneer een
voorwerp zijn functie of waarde verliest. Ze
werden door reizende kooplieden verspreid.
Ook werden ze verkocht op jaarmarkten en tijdens religieuze bijeenkomsten. Thuis kregen
deze beeldjes een speciale plaats, bijvoorbeeld
in een klein altaar. Soms werden ze op zak gedragen als een soort talisman.
Tot eind 15e eeuw zijn de beelden voornamelijk
religieus. Veel vondsten bevatten beeldjes van
een Christuskind. Deze waren zeer populair. Ze
konden op Nieuwjaarskoeken als geschenk gegeven worden of gebruikt worden tijdens de
kerstviering. Bekend is dat in vrouwenkloosters
gedurende de 15e en 16e eeuw het wiegen van
een Christuskind tot de aandachtsoefeningen
behoorde.

Naast het
Christuskind zijn
de meest
voorkomende
beelden:
Madonna
met
kind en
de
drie
'Santinnen'
Barbara,
Catherina
en Maria
Voorbeeld van Christuskind met vogel
(vindplaats onbekend).
Magdalena, die geloof, hoop en liefde symboliseren.
In het algemeen zijn de figuurtjes gehuld in
soepele, ruim vallende kleding met zware plooien. Het Christuskind is naakt. Het houdt met
beide handen een duif (symbool voor de Heilige
Geest) tegen de borst. Helaas is dit niet te zien
bij het gevonden deel van het beeldje
"Keenenburg". Door de brosheid van het materiaal zijn de gevonden beeldjes vaak beschadigd
en zelden compleet.

Techniek en productie

Christuskind (vondst Keenenburg).
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Grondstof
De witbakkende klei werd meestal geïmporteerd uit de Maasvallei (Andenne) en het Rijnland (Frechen en Siegburg). Gedurende de 15e
en 16e eeuw werd deze klei behalve voor beeldjes ook gebruikt voor het aanbrengen van slibversiering op roodbakkend aardewerk en bij
majolicaproductie. Eind 16e eeuw verschijnt in
Nederland de benaming 'toebacseerde'. Voor de
productie van pijpen werd vanaf ± 1605 klei uit
Engeland aangevoerd. We spreken dus van pijpaardewerk voor producten van witbakkende klei
in een periode waarin kleipijpen nog niet bestonden.
De oven
Niet alle vervaardigers van pijpaarden beelden
gebruikten een eigen oven. Er zijn aanwijzingen
dat pijpaarden beeldjes bij de gewone pottenbakkers meegebakken werden.

In principe was iedere pottenbakkersoven geschikt. De optimale baktemperatuur voor witbakkende klei ligt rond de 900-1000° C.
Techniek
Eerst wordt er een model gemaakt, meestal van
hout, maar ook bestaande figuren konden dienst
doen. Daarna maakte men van dit model twee
mallen, namelijk een voor- en een achterkant.
Voor de mallen werd roodbakkende klei gebruikt, maar ook witbakkende klei kwam voor.
Het model werd in de zachte klei gedrukt, waarna de mallen werden gedroogd en gebakken. In
deze mallen (vormen) werd met de hand de natte pijpaarde gedrukt. De afdrukken werden
voorzichtig uit de mallen gehaald en de vooren achterzijde tegen elkaar gedrukt. Na het glad
maken van de naden volgt het drogen en bakken.

(1493), een zekere Henderic (1493), Peter
Craenkindt (1508) en Cornelis van Hoorne
(1546).
Eind 16e eeuw en in de 17e eeuw werden er,
tengevolge van de Reformatie (1572), meer dieren, legerfiguren en spelende kinderen vervaardigd en vertonen de reliëfs meer profane voorstellingen. Ze werden gebruikt om feestgebak
op te sieren. In samenhang met kinderen staat
bijvoorbeeld de hond in de 17e eeuw voor een
goede opvoeding.
De productie loopt door tot in de 19e eeuw.

Literatuur
- "Berichten en Rapporten over het Antwerps
Bodemonderzoek en Monumentenzorg 5“.
Stad Antwerpen 2002.
- "Opgravingen in Amsterdam, 20 jaar stadskernonderzoek". Amsterdam 1977.

Productie
Naast de productie door de specifieke "beelden"
bakkers zijn er aanwijzingen dat pijpaarden
beeldjes en reliëfs ook in sommige kloosters
vervaardigd werden, onder andere in het klooster van Weddern, waar vanaf laat 15e eeuw en
in de 16e eeuw zeer goede kwaliteit van pijpaarden reliëfs bekend zijn. Aldaar hebben de
Duitse kartuizer monnik Judicus Vredis en navolgers zich met de productie van beeldjes en
reliëfs bezig gehouden.
Uit Antwerpen zijn vier personen bekend die
beelden maakten, namelijk meester Jacob
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Van boerderij tot kapsalon
J. Ham

De landheer
Op zekere dag in de meimaand 1893, het derde
regeringsjaar van koningin Emma [1], verliet de
heer Van der Boor zijn woning in Den Haag en
stapte in zijn rijtuig.

van de dijkgraaf bij te wonen.
Het huis en het land, dat hij in mei 1893 kwam
bekijken, had hij niet gekocht, maar geërfd, als
deel van een ongedeelde nalatenschap. De notariële akte betreffende de verdeling van deze erfenis was moeilijk te vinden. In Den Haag waren bijvoorbeeld in die jaren wel 40 notarissen
werkzaam (volgens de gegevens van het Gemeentearchief aldaar).

Gedenkpenning 1879 [1].
Deze welgestelde heer, in zwart gekleed met de
traditionele hoge hoed, gaf zijn koetsier de korte aanwijzing: “naar Den Hoorn”.
Het doel van deze rit was een bezoek aan een
boerderij, gelegen aan de oostzijde van de
Dijkshoornseweg in Den Hoorn in de toenmalige gemeente Hof van Delft.
Het kleine dorpje Den Hoorn was in 1893 niet
meer dan een kruispunt, gelegen aan vier wegen.
Aan de oostzijde van deze Dijkshoornseweg lag
toen alleen de oude boerderij “De Zuidwoning”
en een nieuw gebouwde boerenwoning, nu nr.
58.
Deze woning en het land hadden de belangstelling getrokken van de heer Van der Boor en
dat had een merkwaardige oorzaak.
De erfenis in 1893
De heer Willem Gerbrand van der Boor uit ‘sGravenhage stond bekend als handelaar in onroerend goed en als landeigenaar van diverse
eigendommen.
In de Kadastrale Leggers, registers van eigenaren van onroerende zaken, wordt de heer Van
der Boor zeer uitvoerig vermeld. Zijn pachters
noemden hem wel “de landheer”.
In het jaar 1904 werd deze grondbezitter benoemd als hoogheemraad. Als bestuurslid van
het Hoogheemraadschap van Delfland bezocht
hij vele malen de stad Delft om er op ’t Oude
Delft de vergaderingen onder voorzitterschap
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In dit gebouw op het Oude Delft zetelt
het Hoogheemraadschap van Delfland.
Noot
1. Deze gedenkpenning werd uitgegeven ter gelegenheid van het huwelijk van de 61-jarige
koning Willem III met de 20-jarige prinses
de
Emma van Waldeck-Pyrmont op de 17 januari 1879. Na zijn dood in 1890 regeerde
zij als Koningin-Regentes. Haar dochtertje
was 10 jaar.
Deze penning (doorsneden 5½ cm) is een
bodemvondst uit Den Hoorn en in het bezit
van de schrijver.
Vorige eigenaars
Enige vorige eigenaars van de percelen weide-

grond, die de heer Van Goor geërfd had, zijn bekend geworden na onderzoek in de archieven
van het Kadaster in Zoetermeer.
Die percelen kwamen namelijk in zijn bezit na
de dood van de heer Nicolaas Buytenweg, een
Delftse fabrikant en handelaar in roerend goed
de
en grootgrondbezitter. Hij stierf op de 4 september van het jaar 1892.
Zijn grote nalatenschap aan onder andere onroerend goed bestond uit vele percelen bouwland
en weiland in Pijnacker, Vrijenban, Nootdorp,
Rijswijk, Zoetermeer, Loosduinen en ook in de
gemeente Hof van Delft.
Notaris Harm Pieter Bok in Delft beschreef al
deze eigendommen in veertien grote foliopagina’s in de Akte van Scheiding op 25 mei
1893.

Hierin wordt beschreven, dat onder andere aan
Willem van der Boor was toebedeeld een partij
wei- en hooiland met gedeelte weg en watering
in de Kadastrale Sectie C van Hof van Delft, de
percelen 87 t/m 92 in de Voordijkshoornse
Polder. Hier was omtrent 1893 een kleine boerderij gebouwd (nu nr. 58).
Deze percelen in Den Hoorn waren gekocht
door de heer Buytenweg op een veiling in 1868.

Een bakker uit Schipluiden
In het Kadasterarchief te Zoetermeer is deze
verkoopakte aanwezig, zie het onderstaande
tekstkader.

Kaart van Kruikius, gedeelte van blad 13, 1712. De oostzijde van de Dijkshoornseweg was in
1712 nog onbebouwd, met uitzondering van “De Zuidwoning”.
Pas in 1893, het bouwjaar van het huidige pand nr. 58, kwam aan deze zijde een tweede wo47

Verkocht
Na 14 jaar verkocht de heer Van der Boor zijn
geërfde land en de boerenwoning. Deze verkoop staat beschreven in een akte van 23 mei
1907 door de Delftse notaris Harm Pieter Bok
[2].
In deze akte staat onder andere vermeld:
“Dit eigendom werd de Heer Willem van der
Boor toegedeeld bij de Akte van Scheiding van
25 mei 1893.”
Ook lezen we hierin: Als lastgever van deze
verkoop is: De Heer Willem Gerbrand van der
Boor, Hoogheemraad van Delfland, wonende te
’s Gravenhage ter eenre en Arie Poot Simonszoon, landbouwer te Rotterdam ter andere zijde.
Er werd aan A. Poot verkocht:
Een bouwmanswoning met stalling, schuren,
hooiberg, erf en werf en enige percelen weiland
aan de Dijkshoornseweg liggende in de gemeente Hof van Delft.
Kadastraal Sectie C nrs. 2437, 2438, nrs. 89, 90,
91, 92 en nr. 762. Samen 5 ha 79 are en 97 ca.
De koopprijs was 18.500 guldens. Het verkochte was vrij van hypotheek, enz. Deze akte werd
voorgelezen en ondertekend te Delft, 27 mei
1907.
Het huis nr. 58
Deze kleine boerderij werd kort voor het jaar
1893 gebouwd. Het heeft een interessante voorste

gevel. In verband met een aanvraag voor plaatsing op de Gemeentelijke Monumentenlijst
heeft de bouwkundige Ir. Jan Dröge deze beoordeling gegeven:
Het voorhuis van de voormalige boerderij werd
uitgevoerd in de eenvoudige traditionele stijl uit
het eind van de 19de eeuw. Het is een vrijstaand
pand op rechthoekige plattegrond met anderhalve bouwlaag (souterrain en begane grond)
en een zolder onder een zadeldak met de nok
evenwijdig aan de straat. In kruisverband met
paarsrode baksteen symmetrisch opgetrokken
voorgevel met hoeklisenen en een risalerende
centrale ingangspartij met Vlaamse gevel.
De entree ligt verhoogd en heeft een driedelige
hardstenen stoep. Gepleisterde plint met uitsparingen. Boven de vensters en de voordeur
steens strekken. Boven het venster in de middenpartij een keperboog.
Gevel aan de bovenzijde afgesloten lijst van een
bloktand en een muizentand met daarboven een
geprofileerde goot; het geheel gedragen door
halfsteens uitspringende 'klossen'. T-vensters
met schuiframen met houten lekdorpels. In de
zijgevels vergelijkbare vensters. Vernieuwde
Noot
2. Notarieel Archief, deel 145, folio 187.
Gemeente Archief Delft.

Op de 27 Februari 1868 des middags ten 12 ure in het logement De Bolk aan het Stationsplein te Delft, compareerde voor mij, Jacobus Vorstman, notaris te Delft, de heer Wouter
Roodenrijs, meester-broodbakker te Schipluiden, welke verklaarde ten overstaan van mij en de
getuigen te willen overgaan tot een openbare veiling en verkoop van na te melden onroerend
goed, welke door middel van aanplakking van biljetten en plaatsing van advertenties in de dagbladen op heden en bij afslag op donderdag de 5de Maart aanstaande, op de beide dagen des middags ten twaalf ure ter plaatse bovengemeld.
Bestaande uit een partij best wei- en hooiland, groot 3 bunder, 30 roeden en 27 ellen
met het gedeelte weg en watering inbegrepen.
Gelegen aan den Dijkshoornseweg in den Voordijkshoornschenpolder onder de gemeente Hof van Delft. Op de perceelsgewijze Kadastrale Legger bekend in Sectie C nr. 87, 2 roeden en 95 ellen, nr. 88 groot 21 roeden en 50 ellen, nr. 89 groot 80 roeden en 20 ellen, nr. 90
groot 1 bunder en 11 roeden, nr. 91 groot 1 bunder 13 roeden en 30 ellen, nr. 92 groot 1 roede en
32 ellen.
Belend ten noorden de heer Meester Bernardus Hertog, ten zuiden Petrus Nederpelt en
Vrouwe Bentfort van Valkenburg, geburen van Sprenkhuizen, ten westen de weg en ten oosten de
Molensteeg.
Welke onroerende goederen aan de comparant verkoper zijn toe- en aanbedeeld bij de
Akte van Scheiding en Verdeling der nalatenschap van zijn moeder wijlen mejuffrouw Catharina
van Duijn, weduwe van de heer Theodorus Roodenrijs, enz. enz, enz.
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vierruits paneeldeur in oorspronkelijk kozijn met bovenlicht. Dakvlakken gedekt met
gesmoorde kruispannen. Het
pand is voor de gemeente
Schipluiden van belang vanwege de architectuurhistorische, bouwhistorische en cultuurhistorische waarde Het
goed verzorgde en gaaf bewaard gebleven metselwerk
van de voorgevel heeft een
toevoegende waarde.
De bouwer
De woning Dijkshoornseweg
nr. 58 werd gebouwd door de
Hoornse aannemer Dirk Bontenbal. Zijn huis en bedrijf
was gevestigd aan de Hoorn- Woning en werkplaats van de Hoornse aannemer Dirk Bontenseweg. Behalve in Den Hoorn bal.
en Schipluiden was Bontenbal ook in Delft
woningen te mogen bouwen in de Olofslaan in
werkzaam.
Hof van Delft (nu Delft). Dit werd hem toegeVolgens de Aanvrage Bouwvergunning Nr.
staan.
1123 in 1900, in het Nieuw Archief van de geToen al het zaagwerk te veel en te zwaar werd,
meente Hof van Delft, verzocht hij aan het Colschreef Dirk in zijn brief van 22 oktober
lege van B. en W. van zijn gemeente [3] om 17

Het huis Dijkshoornseweg nr. 58. Recente situa-e
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1896, in verband met de Hinderwet, om achter
zijn woonhuis in zijn bedrijf- een “petroleummotor” te mogen plaatsen (zie bijlage).
In 1893 kocht Dirk de oude timmerwinkel in
Schipluiden en verkocht in 1904 dit bedrijf aan
zijn zoon Ambrosius, die als Broos, de aannemer, zeer bekend werd in deze regio.
De verkoop in 1908
De landbouwer A. Poot heeft zijn in 1907 gekochte eigendom, de kleine Hoornse boerderij,
reeds in 1908 (met winst) verkocht aan boer Joris van Leeuwen.
De verkoopakte (aanwezig in het Notarieel Archief van de Archiefdienst te Delft), is als volgt
beschreven:
“Op heden den eersten Februari 1908 compareerden voor mij, Pieter Bron, notaris te Delft,
in tegenwoordigheid van de na te noemen mij
bekende getuigen
de Heer Arie Poot Simonszoon, landbouwer te
Rotterdam en
de Heer Joris van Leeuwen veehouder te Den
Hoorn alhier mede tegenwoordig en in koop
aannemende:

Een bouwmanswoning met stalling, schuren,
hooiberg, erf, werf en weg en enige percelen
weiland liggende aan den Dijkshoornschenweg
in de Voordijkshoornschen polder onder de gemeente Hof van Delft.
Kadastraal onder Hof van Delft Sectie C nrs.
2437, 2438, nrs. 89, 90, 91, 92 en nr. 762. Samen 5 ha 79 are en 97 ca., enz. enz.
Deze verkoop en koop is gedaan voor de som
van 20.000 gulden, welke door de verkoper erkende van de koper te hebben ontvangen.
De koper verklaarde de bewijzen van eigendom
betreffende het gekochte te hebben ontvangen
en overgenomen.
Gedaan en verleden te Delft, 1 Februari 1908.
Als getuigen waren aanwezig Cornelis Groenendijk, kandidaat-notaris en Herman Reyers,
notaris-klerk, beiden wonende te Delft.
Na de voorlezing de ondertekening door
C. Groenendijk,
H. Reyers,
A. Poot,
J. van Leeuwen, en
P. Bron, notaris.
Joris van Leeuwen
Van de koper Joris van Leeuwen, de nieuwe eigenaar van huis nr. 58, is nog een oude foto in
de familie aanwezig. Bij ons onderzoek in het
Prentenkabinet, een afdeling van de Archiefdienst te Delft, vonden we tot onze grote verrassing een afbeelding van de oude boer Joris, gemaakt door een onbekende tekenaar.
Hij staat afgebeeld tussen zijn woning en de
houten schuur met (vermoedelijk) zijn schoondochter Hillegonda Romeyn.
In de koestal stonden enige melkkoeien, maar
in de weilanden achter het huis, die grensden tot
aan de Molensloot in het oosten, liepen de zogenaamde “vetweiers”. Deze koeien die niet gemolken werden, waren als ze vet en zwaar genoeg waren, bestemd voor de handel en de
slachter. (De slagerij van Jan van Rooyen werd
in 1904 opgericht (kadaster C nr. 812)).
Op het erf van deze woning nr. 58 stond geen
karnmolen, waarin een paard dagelijks zijn
rondjes draaide. Er werd hier geen kaas of boter
gemaakt.

Noot
Boer Joris van Leeuwen en zijn schoondochter
Hillegonda Romeyn tussen huis en schuur.
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3. Kadaster Gemeente Hof van Delft Sectie C,
nrs. 2078 t/m 2094.

4. Arnoldus Bontenbal, vleeshouwer te Rotterdam.
5. Johan W.C. Bontenbal, vleeshouwer te Den
Haag.
6. Pieter van der Kooy, dominee te Reeuwijk,
gehuwd met mevrouw Christine MargarethaBontenbal.
7. Pieter Folmer, arts te Schipluiden, gehuwd
met mevrouw Cornelia Elisabeth Bontenbal.
8. Maria Bontenbal, ongehuwd, zonder beroep,wonende te ’s Gravenhage,
die allen verklaarden bij deze “onder vrijwaring
als volgens de wet” te hebben verkocht aan Joris van Leeuwen [4], veehouder te Den Hoorn,
die door zijn medeondertekening erkend te hebben gekocht:
Een perceeltje erf liggende aan de Dijkshoornseweg in den Voordijkschen Polder onder de
gemeente Hof van Delft op den Kadastralen
Legger der Gemeente Hof van Delft bekend in
Sectie C, nommer 2436 als erf groot 48 centiaren.
Fragment van een kadasterkaart van Den Hoorn.
Zie perceel 2436 aan de noordzijde van de woning.

Tegenover de paardenstal stond een grote varkensschuur en rond de hooiberg liepen altijd
een stel kippen.
Boer Joris leefde als een kleine koning in zijn
wereldje van deze boerenwoning en het erf en
zijn vee op het weideland in de polder met de
stad Delft in het vergezicht.
Hij was een tevreden mens, geboren in het jaar
1845 (toen koning Willem II nog regeerde) en
is gestorven op de hoge leeftijd van 87 jaren in
1932.

De ondergetekenden verklaren, dat deze verkoop is geschied voor de som van 10 gulden,
welke de verkopers verklaren van koper te hebben ontvangen. Voorwaarden en Bepalingen
waren 1 t/m 6, etc, etc.
Aldus gedaan en getekend in de maand maart
1913.
A. Bontenbal
P. Bontenbal
J.C. Bontenbal
Azn. Bontenbal

J.W.C. Bontenbal
P. van der Kooy
P. Folmer
M. Bontenbal
J.C. van Leeuwen

(De heren Van der Kooy en Folmer tekenden
namens de gehuwde zusters van “Broos”).

Een bijzondere bijeenkomst
In de maand maart van het jaar 1913 was boer
Joris van Leeuwen samengekomen met de familie Bontenbal.
Aanwezig waren toen de acht kinderen van de
overleden vader Dirk Bontenbal, voorheen aannemer op Den Hoorn. We kennen hun namen
uit een aanhangsel van een document, dat nog
in het bezit is van Gerrit van Dijk, de achterkleinzoon van overgrootvader Joris.
Aanwezig waren:
1. Ambrosius Bontenbal, aannemer te Schipluiden.
2. Pieter Bontenbal, zonder beroep, te Hof van
Delft.
3. Johannes C. Bontenbal, vleeshouwer te Rotterdam.
Gerrit van Leeuwen.
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Gerrit van Joor
Zoon Gerrit, zijn opvolger als veehouder, stond
bekend als Gerrit van Joor (“zoon van Joris”).
Den Hoorn was uitgegroeid vanuit enige stamvaders met vele nakomelingen. In die grote families kwamen vaak dezelfde namen voor bij
verschillende personen. Ze werden in het dorp
meest aangeduid met hun bijnamen. Er was onder andere een Witte Gerrit en ook een Zwarte
Gerrit.
Onze Gerrit van Leeuwen noemde men Gerrit
van Joor.
Gerrit was geboren op 6 december, de feestdag
van St. Nicolaas. Hij is gestorven op het Hoogfeest van Pasen op 30 maart 1959.
Hij trouwde met Hillegonda Romeyn, een boerendochter uit Abtswoude (Papsou). Ze kregen
één kind, hun dochter Truus.
Opa Joris bewoonde het noordelijk deel van de
boerenwoning en Gerrit het zuidelijk deel met
vrouw en kind.
Gerrit vergrootte zijn boerenbedrijf en pachtte
nog enige percelen weidegrond in de Voordijkshoornse Polder, nl. in Sectie C de nrs. 57,
58, 59 en 60 en ook nog de percelen 219 en 220
in Sectie B (= Harnaschpolder) in de jaren 1941
– 1961. Zijn landheer was Baron Van Voorts tot
Voorts. Later werd Gerrit door koop eigenaar
van deze percelen.
Zijn vader Joris, geboren in 1845, had in en om

deze woning in zijn jaren heel wat zien veranderen.
Vroeger was er nog geen waterleiding, maar
een pomp in de grote woonkeuken. Er kwam
gas voor de verlichting en daarna elektriciteit.
Een normaal werkend toilet was toen op een
boerderij nog onbekend.
In de crisisjaren vóór Wereldoorlog II zag men
op de weilanden van boer Gerrit en bij andere
veehouders in de omgeving vaak grote hoeveelheden doorgedraaide bloemkolen en komkommers liggen als veevoeder, afkomstig van de
veiling op Den Hoorn. Door overproductie, enz.
was er dan geen verkoop, maar afvoer als veevoer met de auto van Van den Berg.
Een ander bekend veevoer in de vooroorlogse
jaren was de spoeling, een afvalproduct van de
Gistfabriek in Delft. De gebroeders De Wit,
schippers uit Schipluiden, brachten schuiten vol
met deze merkwaardig geurende vloeistof uit
Delft naar de Hoornsewal, al ‘s morgens vroeg.
De enkele veehouders uit Den Hoorn reden dan
naar de voor de wal liggende spoelingschouw
en lieten hun spoelingbakken vol lopen met dit
veevoer.
Als veevoer waren op de boerderij Dijkshoornseweg nr. 58 ook aanwezig de bekende veekoeken. De grote Mercurius oliemolen, opgericht
in 1829 aan de Hoornseweg, produceerde uit
lijnzaad en raapzaad de bekende lijnolie en
raapolie. Van het restafval maakte men hier de
grote veekoeken.
De jaarproductie in 1847 van deze Hoornse molen bedroeg toen 170.000 koeken.
Gerrit van Joor was de laatste veehouder op deze boerderij, die helaas in zijn laatste levensjaren te kampen had met de toen al veel voorkomende zgn. suikerziekte. Na amputatie van beide benen stierf hij kort daarna in 1959.
Toen werd het stil rond het huis. De koestal
stond leeg. Er waren geen varkens meer in de
grote schuur. Het was gedaan met de veehandel.
Grote veranderingen
Schoonzoon Wim van Dijk, getrouwd met
Truus, de dochter van Gerrit, woonde ook in het
huis van Van Leeuwen.
Van Dijk, afkomstig uit een tuindersfamilie in
Noot

De oude oliemolen Mercurius.
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4. Waarom had Joris van Leeuwen zoveel interesse in zo’n klein perceeltje grond aan de
noordzijde van zijn woning gelegen?

de Noordhoorn, voelde niets voor het voortzetten van dit boerenbedrijf.
Ook een tuinderij met veel platglas of warenhuizen in de toekomst trok hem niet.
Maar de handel werd zijn keuze en hij werd een
gewaardeerd medewerker van de heer L. Goeijenbier, die importeur was van de bekende Peru
guano.
De grote houten schuur werd nu omgebouwd
tot een stenen opslagruimte voor deze natuurmest. In Peru in Zuid-Amerika waren eeuwenoude lagen zeevogelmest aanwezig, klaar om te
verschepen naar onder andere Nederland.
Zijn enige zoon Gerrit, genoemd naar zijn
grootvader, kreeg als schooljongen nog van vader Wim een echte Indiaanse uitrusting uit Peru. Het was een aandenken van vaders reis naar
Zuid-Amerika. Hij oogstte grote bewondering
bij zijn klasgenoten in de hoogste klas op de
Hoornse school, toen hij zo uitgedost te voorschijn kwam.
Toen hij later trouwde en het ouderlijk huis verliet, werd het daar stil. Gerrit was namelijk hun
enige zoon.
Nog stiller werd het later in het grote oude huis
toen Wim’s echtgenote in 1996 kwam te overlijden. Als laatste bewoner van het oude boerenhuis stierf Wim van Dijk in 2001.

Wim van Dijk.

De woning nr. 58 stond nu leeg. Geen nieuwe
bewoner meldde zich aan. Het erf lag er verlaten bij.
Maar in 2003 kwam er nieuw leven in het huis.
Rob Crijns, de kapper in Den Hoorn en aannemer Henk van Vliet bekeken het pand van
onder tot boven en maakten interessante plannen om van deze boerderij een moderne haarstudio te gaan maken. Bijna een jaar werd er
verbouwd en vertimmerd en met veel succes.
De bloemrijke opening met grote belangstelling
van de Hoornse zakenlieden vond plaats op 1
februari 2004.
De strakke inrichting en de Italiaanse meubilering vielen ons op.Er is een aparte haarwasruimte en een keurige personeelskamer.
De oude boerderij was omgetoverd in een hele
mooie kapsalon.
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Bijlage

Lijst van grondeigenaars van het land en de woning
1. Wouter Roodenrijs in Schipluiden,
2. Nicolas Buytenweg in Delft,
3.Willem van der Boor in Den Haag
4. Arie Poot in Rotterdam
5. Joris van Leeuwen in Den Hoorn
6. Gerrit van Leeuwen
7. Wed. Hillegonda van Leeuwen-Romeyn
8. Geertruida van Leeuwen
9. Wim van Dijk
10. Gerrit van Dijk
11. Rob Crijns

- 1868.
1868-1893
1893-1907
1907-1908
1908-1932
1932-1959 †
1959-1983 †
1983-1996 †
1996-2001 †
2001-2002
2002

Hof van Delft, 22 October 1896.
Weledele Achtbare Heeren
Burgemeester en Wethouders Van Hof van Delft,
Geeft met verschuldigde eerbied te kennen Dirk Bontenbal te Hof van Delft,
Dat hij wenscht te plaatsen en in werking te brengen een petroleummotor.
1.e In een bergberg- en werkplaats aan Den Hoorn te Hof van Delft Sectie D. nr. 802 en 803 een
ter plaatse staande lintzaagbank in werking te brengen door een petroleummotor.
2de Bergplaats waarin is aanwezig de ebstaande lintzaagbank gemerkt A, te plaatsen in de bijgaande
plattegrondteekening.
3de Geen gebouwen of lokalen bestemd tot ziekenverpleging, uitoefening der openbare eeredienst of
scholen zijn binnen een kring van twee honderd meter aan het gebouw gelegen.
Verzoeke zo hem dat zal worden toegestaan.
Hoogachtend
U. Ed. Achtbare

D. Bontenbal
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Historie van de oliemolen Mercurius
H. Brik
In het tijdschrift “Molenwereld” [1] verscheen een half jaar geleden
een uitgebreid artikel over de voormalige oliemolen Mercurius aan
de Hoornseweg in Den Hoorn. Hoewel over dit onderwerp in het
Jaarverslag 2002 reeds een artikel is verschenen leek het ons,
gezien het indrukwekkend aantal nieuwe gegevens in
“Molenwereld”, belangrijk genoeg om de belangrijkste historische
informatie uit dit tijdschrift hier weer te gegeven [2].

1826
Ene Mattheus Joannes Blank, wonende in de
gemeente Vrijenban, koopt op een molenveiling
te Ameide twee molenroeden, elk 29 meter
lang. Hoewel er geen sluitend bewijs is, zijn er
aanwijzingen dat Blank op deze veiling of die
van 1828, een watermolen in Ameide heeft gekocht, die als basis voor de bovenbouw van de
Mercurius heeft gediend.
1828
Blank koopt aan de Hoornseweg een stuk grond
om hierop een oliemolen te laten bouwen.
(Een jaar eerder heeft Blank een aanvraag ingediend om een oliemolen te mogen bouwen in
Loosduinen. Het hoogheemraadschap van Delfland had hier echter bezwaar tegen.)
1829
Blank richt op 22 juni 1829 een verzoek tot de
provincie Zuid-Holland om een vergunning tot
het bouwen van een oliemolen. Nog dezelfde
dag wordt dit verzoek doorgestuurd naar het gemeentebestuur van Hof van Delft voor advies
en informatie. Op 25 juni geeft de gemeente
toestemming, mits er voor het complex een 18
meter breed hek wordt geplaatst voor eventuele
schrikachtige paarden.
Het provinciaal bestuur neemt op 14 juli het definitieve besluit tot toestemming voor het bouwen van een oliemolen.
1833
Reeds enkele jaren na de bouw van de molen
gaan de zaken niet voor de wind. Dit blijkt uit
de aankoop van 15.000 liter lijnzaad door Blank
en een collega, Ary Koops van oliemolen “De
Otter” in Delft. Hoewel het om een bedrag ging
van nog geen 1500 gulden, geven beide kopers
hun molens in onderpand.

1834
De rechtbank in Rotterdam spreekt het faillissement uit over Blank en zijn echtgenote. De molen wordt publiekelijk verkocht aan Joannes de
Ridder, rentenier te Delft, één van de schuldeisers [3]. Een andere schuldeiser was Catharina Hoos, weduwe van Cornelis Boer, molenmaker en timmerman in Kralingen. Zeer waarschijnlijk is Boer de bouwer van de Mercurius,
mede gezien de grote gelijkenis met de door
Boer gebouwde molen “De Ster” in Kralingen.
1836
Op 4 juli 1836 verkoopt De Ridder de Mercurius aan Martinus van Wijnoxbergen, fabrikant te
Rotterdam, voor een bedrag van 20.000 gulden.
Dit enorme bedrag – hiervoor kon je in de
Zaanstreek vier of vijf oliemolens kopen - onderstreept de uitzonderlijke grootte van de Mercurius.
1847
De jaarproductie van de Mercurius bedraagt
600.000 liter olie en 170.000 veekoeken.
1860
Omstreeks 1860 wordt de Mercurius door de
erfgenamen van Martinus van Wijnoxbergen
verkocht aan Hendrik Pieterszoon Lambert,
burgemeester van Kralingen. Lambert, al eigenaar van oliemolen “De Koot” in Hillegersberg,
brengt zijn nieuwe bezit onder in de fa. H. Lambert & Zn.
1874
Lambert vraagt vergunning voor de stichting
van een “oliestoomfabriek” bij de oliemolen
Mercurius. Deze “oliestoomfabriek” werd tegen
de oostkant van de molenschuur gebouwd. Het
ketelhuis, voorzien van een 30 m. hoge schoorsteen, werd achter de windmolen geplaatst. De
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windmolen heeft nog enige tijd als oliemolen
dienst gedaan, in ieder geval tot 1885. Vanaf dit
jaar hield de gemeente Hof van Delft een register bij van nieuwe, veranderde en gesloopte gebouwen. Hieruit bleek niet dat de windmolen
gesloopt zou zijn. Mogelijk heeft dit omstreeks
1900 plaats gevonden.
1876-1878
De fa. H. Lambert & Zn. verkoopt het molencomplex aan de Delftse kaashandelaar Teunis
Stoorvogel Arijszn. Deze brengt de molen onder in de vennootschap Van der Harg Stoorvogel & Co., met in totaal zes firmanten.
Na het uittreden van drie firmanten wordt de
vennootschap in 1878 ontbonden. De drie gewezen eigenaars richten vervolgens de fa.
Stoorvogel van Woerden & Co. op.
1878-1897
Sinds de oprichting van de nieuwe firma ontwikkelt het bedrijf zich voorspoedig.
In 1897 werken er niet minder dan 25 man.
1906
De fa. Stoorvogel van Woerden & Co. wordt op
1 juli 1906 ontbonden. Pieter van Beek, graanhandelaar in Zoetermeer, wordt nu algeheel ei-

De Mercurius zoals hij er, in ieder geval tot
1874, vermoedelijk hee2 uitgezien.
Potloodtekening van Bas Koster.

genaar van de Mercurius. De molen wordt ondergebracht in de fa. Van Beek & Zonen, later

De Mercurius omstreeks 1900. Van links naar rechts:
Het woonhuis, de in 1874 ges-chte stoomolieslagerij, de opslagloods, de
onderbouw van de molen, daarachter het ketelhuis met schoorsteen.
Foto Gemeentearchief Delft
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als Gebr. Van Beek.
Nieuwe bestemmingen
Ondanks het aanbrengen van een aantal moderniseringen houdt het bedrijf geen stand. In de
periode tussen de twee wereldoorlogen komt er
definitief een einde aan de olieslagerij.
Sindsdien heeft het gebouwencomplex een aantal andere bestemmingen gekregen. Eén van de
eerste was een suikerbakkerij, gedreven door
een tak van de familie Van Woerden.
Na de Tweede Wereldoorlog werd het in gebruik genomen door de carrosseriefabriek van
Lamboo. De grote 19de eeuwse loods is in deze
periode vervangen door een nieuwe loods.
Vervolgens wordt Dijco BV/V.D.D. eigenaar
van het complex. Deze verhuurt de gewezen
stoomoliefabriek aan EGA Giftware. De molenonderbouw werd verhuurd aan een schildersbedrijf.
Slopen of een monument?
Afgaande op de grootte van de onderbouw
(basis 12,80 x 12,80 meter) en de vlucht (29
meter), was de Mercurius, vergeleken met andere oliemolens, waarschijnlijk de grootste oliemolen die Nederland gekend heeft. Ook al is er
niet veel meer van over, de molenromp is het
waard om behouden te blijven.
Sinds de grenswijziging van 1 januari 2004
staat de molenromp op Delfts grondgebied.
Hoewel er, in verband met woningbouw, plannen waren de molen te slopen, denkt de gemeente Delft daar nu anders over. De Mercurius is onlangs tot gemeentelijk monument verklaard.

schrijving van de bouwkundige elementen van
de molenromp en de nog bestaande bijgebouwen.
Weve besluit met een pleidooi tot behoud van
het molencomplex als belangrijke getuige van
de 19de eeuwse nijverheid en industrialisatie.
Het restant van de molenromp noemt hij een
zeer zeldzame representant van een forse windmolen op vierkante grondslag.
Noten
1. J.S. Bakker, Mercurius 175 jaar, Molenwereld, nr. 7/8, p. 272-281, 2004.
2. We danken de heer Bakker, auteur van dit
artikel en redacteur van “Molenwereld”,
voor zijn toestemming een deel van de tekst
en een afbeelding over te nemen.
3. De Ridder was waarschijnlijk de belangrijkste schuldeiser. Daar volgens het kadaster de
molen aanvankelijk op zijn naam stond, was
De Ridder zeer waarschijnlijk Blank’s financier.
4. W.F. Weve, Hoornseweg 22-24 Delft, voormalige Olieslagerij ‘Mercurius’, rapport d.d.
09-09-2004.

Tenslotte
Ook de bouwkundige van de gemeente Delft,
de heer Weve, heeft een uitgebreid onderzoek
ingesteld naar de Mercurius [4]. De reconstructie van Weve van de situatie rond 1830 en 1900
komt goed overeen met hetgeen is beschreven
in “Molenwereld”.
Weve’s rapport geeft verder een uitgebreide be-
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De oude kerk en pastorie op Hodenpijl
H. Groenendaal
Op 15 december 1963 sloot de oude kerk aan de Rijksstraatweg
definitief en werd de nieuwe R.K. kerk van de Jacobusparochie
in de kern Schipluiden in gebruik genomen. Een aantal bedrijven
nam na elkaar bezit van kerk en pastorie, totdat in 2004 de
gebouwen nieuwe eigenaars kregen. Het is de bedoeling van de
nieuwe eigenaars de kerk en de pastorie te restaureren en om te
vormen tot openbare ruimten met nieuwe bestemmingen.

De open dag
Voorafgaand aan de restauratie wilden de
nieuwe eigenaars Tilly en Dirk Post tijdens
de open dag op 16 oktober 2004 de gemeenschap opnieuw laten kennismaken
met de kerk en de pastorie. Hierbij werden
ook de toekomstplannen toegelicht. Geholpen door een drietal posters met vooral oude foto’s werden door de vele bezoekers
dierbare herinneringen opgehaald. Het koor
van Vox Delflandiae zorgde met een aantal
koorwerken voor een mooie begeleiding.
De kerk
De buitenkant van het voormalig kerkgebouw uit 1840 ziet er heel degelijk en verzorgd
uit. De vroegere eigenaars hebben niet verzuimd regelmatig groot onderhoud te plegen.
De toren is al snel na de sluiting van de kerk
verwijderd. De ramen aan de noordzijde zijn
dichtgezet met witte stenen, maar het karakteristieke aanzicht van kerk en pastorie bleef.
Binnenkomend door de grote voordeur kreeg
men een heel ander beeld voor ogen. Om de
ruimte geschikt te maken als bedrijfspand was
een houten tussenvloer aangebracht met daarboven een aan de gewelven opgehangen plafond.
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De begane grond bood daardoor een wat sombere aanblik. Alleen wat TL lampen verlichtten
de ruimte. De pilaren en muren waren flink beschadigd. Op oude foto’s is goed te zien hoe deze er in betere tijden bij stonden. De lege ruimtes van de vroegere Kruiswegstaties waren afgetimmerd met plaatmateriaal. De gipsen voorstellingen zijn helaas reeds lang geleden vernietigd. De begane grond vloer bestond uit betonnen platen. Het is nog onduidelijk wat er met de
oorspronkelijke vloer van de kerk is gebeurd.
Aangekomen op de verdiepingsvloer keerde
een deel van de vroegere sfeer terug. Door de
glas-in-loodramen aan de zuidkant kwam
mooi licht naar binnen. Hierdoor was ook
duidelijk te zien welk een uitdaging de restau-

ratie moet zijn voor een klein legertje stukadoors. Ter hoogte van het altaar waren nog een
paar kleine stukjes oorspronkelijke beschildering zichtbaar. Ze waren te voorschijn gekomen
onder de bladderende latexverf die overal was
aangebracht. Of de beschilderingen nog te redden zijn, valt te bezien. Vóór de dichtgezette
vensters aan de noordkant bleken nog bijna
overal de glas-in-lood-ramen aanwezig te zijn.
Aan de kant van de toren leidde een trap nog
een etage hoger de toren in. Hier kon men nu
duidelijk boven het aangebrachte plafond de gewelven zien. De grote ronde gipsen plafondversiering, waaronder vroeger een grote
kroonluchter hing, leek nog redelijk intact.
In deze relatief goedkoop gebouwde kerk
is niet alles wat het lijkt: de pilaren bestaan uit baksteen die vervolgens bekleed
zijn met gips en waar nodig ondersteund
door hout. Ook alle versieringen zijn op
die manier vervaardigd. De boogconstructies en gewelven bestaan uit een houten
skelet waarop op ambachtelijke wijze riet
en vervolgens gips zijn aangebracht.
De pastorie
Via de linkerkant van het voormalige
priesterkoor bereikt men het oudste gedeelte van het complex. Het maakte deel
uit van een woning genaamd ‘Herdershof’.
Deze woning was aangekocht als woonhuis voor de pastoor toen de vroegere
schuilkerk in de Kerkpolder nog werd gebruikt. De kerk is tegen de woning aangebouwd, zoals nog duidelijk aan de buitenkant waar te nemen is.
Het huidige pastoriegebouw dateert uit
1872. Met zijn twee woonlagen en zolder
met dubbel zadeldak is het een karakteristiek gebouw. Kerk en pastorie zijn met elkaar verbonden door een gang. Na de sluiting van de kerk diende de pastorie als
kantoorruimte (begane grond) en woonhuis (verdieping en zolder).
In het kantoordeel was duidelijk de praktische invulling van de ruimte belangrijker
dan het esthetische aanzicht. Een tussenwand deelde noodgedwongen een zwart
marmeren schouw in tweeën. Het woonhuis en
de zolder tonen nog veel mooie authentieke elementen, zoals het trappenhuis en de kunstige
dakconstructie.
Toekomst
Kerk en pastorie hadden al de status van ge-

meentelijk monument. De gemeente MiddenDelfland heeft - mede op verzoek van de nieuwe eigenaars en de Historische Vereniging Oud
-Schipluiden - het complex nu voorgedragen
voor opname op de rijksmonumentenlijst.
Zowel kerk als pastorie zullen een nieuwe functie krijgen. De pastorie wordt verbouwd tot
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oude kerk wellicht ook bij begrafenissen een rol
vervullen.
Bronnen
- Monumenten en Historische Merkwaardigheden,
Historische Vereniging Oud-Schipluiden,
1988.
- O. Spinnewijn, Van St. Michaël tot St. Jacobus - Een parochie aan de Gaag, 1998, ISBN
90 6481 6131.
- Jacques Moerman, Kerk en pastorie in Hodenpijl, September 2004.
- Op
internet:
Cultuurhistorie
op
www.middendelfland.net.
Tekst en fotografie: Henk Groenendaal (oude
foto J.A.G. van der Stap).
praktijkruimte voor alternatieve geneeswijzen
en gezondheidscentrum. De oude kerk zal zo
veel mogelijk in de oorspronkelijke staat worden hersteld, waarbij ook de toren zal terugkomen. Het is de bedoeling achter de kerk een uit
glas bestaande foyer te construeren. Op deze
manier ontstaat een complex dat voor een groot
aantal activiteiten gebruikt kan worden, zoals
concerten, congressen, tentoonstellingen etc.
Dichtbij de R.K. begraafplaats gelegen kan de
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