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VOORWOORVOORWOORVOORWOORVOORWOORDDDD    
    
De Historische Vereniging Oud-Schipluiden beoefent sinds 1 september 1970 
actief de geschiedvorsing van Schipluiden, Den Hoorn en ’t Woudt. Vanaf de op-
richting is er een stroom van artikelen verschenen over de meest uiteenlopende his-
torische onderwerpen. Hoewel ook andere tijdschriften, kranten e.d. artikelen van 
leden van Oud-Schipluiden plaatsen, wordt ons eigen jaarverslag vaak de primeur 
gegund. Een nadeel van de spreiding van de bijdragen is, dat de artikelen niet altijd 
worden bewaard. Belangstellenden kunnen ze wel raadplegen in de bibliotheek van 
de Vereniging in het Museum Het Tramstation en in het gemeentearchief van Delft 
e.o. In het komende jaar maakt de Vereniging een overzicht van alle publicaties die 
vanaf 1970 met betrekking tot het voormalige grondgebied van de gemeente Schip-
luiden zijn verschenen. Daarna wordt bekeken of het haalbaar is om thematisch een 
aantal artikelen te bundelen. Het kerkdorp ’t Woudt en kasteel Keenenburg zullen 
daarbij voorrang krijgen. 
 
Een zorg is dat binnen de Vereniging slechts een gering aantal personen regelmatig 
archieven bezoekt om bronnenmateriaal te raadplegen en uit te werken ten behoeve 
van publicaties. Er is nauwelijks aanwas van actieve beoefenaars van de regionale 
geschiedenis, terwijl de belangstelling voor de cultuurhistorie steeds meer toe-
neemt. Een groeiende groep geïnteresseerden moet van historische informatie voor-
zien worden door een afnemend aantal onderzoekers. De Vereniging wil graag in 
nieuwe auteurs investeren. 
Harry Brik heeft gedurende tien jaar het secretariaat van de Vereniging verzorgd. 
In het afgelopen jaar is hij met deze taak gestopt. Zijn werk blonk uit door accura-
tesse en betrokkenheid. Heel belangrijk was zijn aandacht voor de eigen geschiede-
nis van de Vereniging. Vanaf de oprichting zijn alle activiteiten van Oud-
Schipluiden door hem overzichtelijk gearchiveerd. Harry blijft betrokken bij de sa-
menstelling van het jaarverslag en bij de ontsluiting van de bibliotheek en het ar-
chief van de Vereniging. Het secretariaat wordt nu vervuld door Claudia Vande-
poel en Bert Mostert. 
 
Naast de vaste bijdragen, zoals het verslag van de secretaris, het museumverslag en 
de kroniek van Schipluiden, zijn negen artikelen opgenomen die thematisch ge-
rangschikt zijn. De expositie over de oorlogsjaren leverde diverse nieuwe oorlogs-
verhalen op. Het meest spectaculair was de vondst van de dagboeken van Kees Tet-
teroo, die van 1936-1945 een schat aan ervaringen heeft opgeschreven. Toen de 
oorlog begon was hij 17 jaar. Ondanks zijn jeugdige leeftijd was hij een uitstekend 
waarnemer en schreef hij met kennis en beheersing over de opmerkelijke zaken die 
in zijn woonomgeving en daarbuiten plaatsvonden. Zijn aantekeningen vergezelde 
hij van een groot aantal documenten, foto’s en soms zelfs van situatieschetsen. De 
waarde van zijn dagboeken overstijgt de regio en verdient een groot aantal lezers. 
Gemma van Winden-Tetteroo bereidt momenteel een integrale uitgave van de dag-
boeken van haar vader voor. In dit verslag zijn enkele kleine oorlogsbijdragen van 
andere ooggetuigen opgenomen. Het tweede thema betreft een drietal bijzondere 
boerderijen, waaronder de woning van Groten Ariaen op de Vlietlanden. Tenslotte 
zijn er enkele korte visverhalen geplaatst van Jan Ham, die in diverse archieven 
veel informatie heeft verzameld over de geschiedenis van Den Hoorn.    
 
Harry Brik heeft opnieuw de samenstelling en de lay-out van het jaarverslag ver-
zorgd. Jan Mooijman is verantwoordelijk voor het bind- en kopieerwerk. We zijn 
trots op het resultaat en hopen dat de lezers veel plezier zullen beleven aan de in-
houd van de artikelen. 
 
Jacques Moerman, voorzitter van de Historische Vereniging Oud-Schipluiden,  
maart 2006. 
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Verslag secretariaaVerslag secretariaaVerslag secretariaaVerslag secretariaatttt    
 

H. Brik, B. Mostert, C. Vandepoel 

Bestuur en commissiesBestuur en commissiesBestuur en commissiesBestuur en commissies 
Het bestuur van de vereniging is als volgt sa-
mengesteld: 
 
voorzitter  J.W. Moerman  
vice-voorzitter  O. Spinnewijn  
secretaris  H. Brik (tot 01-09-2005) 
   B. Mostert en  
   mw. C. Vandepoel  
   (beiden m.i.v. 01-09-’05) 

1
ste
 penningmeester P.J.M. van Giesen 

2
de
 penningmeester mw. R. Visser-Rotgans  

 
De coördinatoren van de verschillende com-
missies waren: 
 
Bibliotheek  O. Spinnewijn 
Genealogie  mw. L.M. Varekamp 
Registratie  J.W. Moerman 
Tentoonstellingen mw J.C. Brik-Heijting 
Museumgebouw vacant / het klein onder- 
   houd wordt verzorgd 
    door diverse leden. 
 
De Vereniging was in het bestuur van de Stich-
ting Tramstation Schipluiden vertegenwoordigd 
door mw. M.L. ten Horn-van Nispen 
(secretaris) en de heer A. van den Engel 
(penningmeester); in de Stichting “Midden-
Delfland is Mensenwerk” door mw. R. Visser-
Rotgans en de heer J.W. Moerman; in de Stich-
ting Heropbouw Toren Keenenburg door mw. 
R. Visser-Rotgans; in de Monumentencommis-
sie en in de Klankbordgroep Calamiteitenber-
ging Woudse Polder door de heer J.W. Moer-
man. De contacten met het Centrum voor 
Streekhistorie in Honselersdijk werden ver-
zorgd door de heer O. Spinnewijn en mw. L.M. 
Varekamp. 
 

Leden en vriendenLeden en vriendenLeden en vriendenLeden en vrienden 
De verslagperiode loopt van 01-01-2005 tot en 
met 31-12-2005. 
 
 
Aan het einde van de verslagperiode bedroeg 
het aantal leden 31, het aantal vrienden 170. 
Gedurende de verslagperiode vonden de vol-
gende mutaties plaats: 

 
Interne mutaties 
Eén vriend liet zich overschrijven tot lid, één 
lid liet zich overschrijven tot vriend. 
 
Aanmeldingen 
Twee vrienden hebben zich aangemeld. 
 
Uitschrijvingen 
Eén lid en drie vrienden werden op verzoek uit-
geschreven. Drie vrienden werden uitgeschre-
ven in verband met verhuizing met onbekende 
bestemming.  
Op 16 april 2005 overleed dhr. D. van den 
Bosch, vriend sinds 1988. 
 

VergaderingenVergaderingenVergaderingenVergaderingen 
In de verslagperiode vonden vier ledenver-
gaderingen plaats. Hierbij werden plannen ge-
maakt voor lezingen, nieuwe tentoonstellingen, 
excursies en andere activiteiten. De tentoonstel-
lingscommissie kwam afzonderlijk bijeen. 
Op 1 september vergaderde het bestuur voor het 
eerst in de nieuwe samenstelling. 
    

Historische themaHistorische themaHistorische themaHistorische thema----avondavondavondavond    
Op vrijdagavond 7 oktober namen circa 20 aan-
wezigen, waaronder leden en enkele vrienden, 
in het Tramstation afscheid van Harry Brik, die 
gedurende 10 jaar de Vereniging als secretaris 
heeft gediend. Op deze avond is hij in het zon-
netje gezet en een aantal leden zorgde voor een 
bijzondere presentatie. Onderwerpen waren on-
der andere het Regthuis ’t Schou, verzamelen 
en verzamelen, streektaal, Groten Ariaen en 
(tinnen) maatbekers en weeggewichten. Ro-
meinse en Middeleeuwse (borrel-)hapjes en ge-
kruide Middeleeuwse wijn verhoogden de ge-
zelligheid. Harry blijft zich inzetten voor het 
jaarverslag en de bibliotheek van Oud-
Schipluiden. 
 
LezingenLezingenLezingenLezingen 
Op 30 maart werden in "De Boeg" in Schiplui-
den twee dialezingen gehouden. Beide lezingen 
golden tevens als voorbereiding voor de in mei 
gehouden excursie naar Vlaardingen. 
 
Tim de Ridder, gemeentelijk archeoloog van 
Vlaardingen vertelde ons, onder de titel “6000 
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jaar wonen aan het water”, over de lange bewo-
ningsgeschiedenis van Vlaardingen. Een zeer 
interessant aspect, toegelicht aan de hand van 
tekeningen, waren de dammen en sluizen, die 
reeds rond het begin van de jaartelling werden 
gebruikt voor het reguleren van het waterpeil . 
Na de pauze vertelde Jacques Moerman, onze 
voorzitter, over het gebruik van de Vlaardinger-
vaart, heel lang één van de belangrijkste vaar-
wegen van Delfland. Hierbij werden een aantal 
niet eerder vertoonde historische afbeeldingen 
en kaarten van deze vaarweg vertoond. 
De avond werd bijgewoond door ca. 60 bezoe-
kers. 
 
Op donderdag 24 november werd in “De 
Hoornbloem’ in Den Hoorn de dialezing 
‘Delftse kloosters en hun grondbezit’ gehouden. 
Ondanks het stormachtige weer vonden nog veel 
belangstellenden de weg naar De Hoornbloem. 
De lezing van Gerrit Verhoeven, hoofdarchiva-
ris van het Regionaal Historisch Centrum Delft, 
het Gemeentearchief, was gewijd aan het uitge-
breide onderzoek naar het grootgrondbezit van 
de Delftse kloosters. De heer Verhoeven begon 
zijn lezing met veel beeldmateriaal, waaronder 
de Van Deventerkaart van Delft en omgeving. 
Aan de rand van deze kaart staat een gedetail-
leerde afbeelding van het klooster Koningsveld. 
Vanaf deze afbeelding vertelde hij een uiterst 

boeiend verhaal over het ontstaan, de invloed 
en de ondergang van dit en andere kloosters in 
Delft. Een van de spannende aspecten van deze 
lezing waren de onverwachte wendingen in het 
verhaal over de relaties tussen verschillende 
kloosters en personen en landgoederen in deze 
regio. De interesse van de aanwezigen bleek 
mede uit de vragen. De avond werd bijgewoond 
door tenminste 70 bezoekers. 
 
Onze voorzitter verzorgde verschillende lezin-
gen over regionaal-historische onderwerpen 
voor andere groepen en instellingen. 
Op 22 maart en 1 november hield ons lid Henk 
Tetteroo een lezing over streektaal.  
    
ExcursieExcursieExcursieExcursie 
Zaterdag 15 mei werd verzameld bij het benzi-
nestation aan de Dorpsstraat waar ca. 60 deel-
nemers, verdeeld over twee boten, via de Vlaar-
dingervaart, op weg gingen naar het centrum 
van Vlaardingen. Onderweg werd ruimschoots 
uitleg gegeven over de vele bijzonderheden die 
langs de vaarroute waren te zien. Bij het eind-
punt, de Gedempte Biersloot, wachten twee 
gidsen ons op, waarna we, verdeeld in twee 
groepen een stadwandeling maakten door het 
oude deel van Vlaardingen. Hierbij werd gewe-
zen op een aantal interessante details. Na een 
rondleiding door de Grote Kerk werd tenslotte 
het Visserijmuseum bezichtigd. 
Mede gezien het mooie weer kunnen we terug-
zien op een geslaagde excursie. 
 
Andere activiteitenAndere activiteitenAndere activiteitenAndere activiteiten    
Tijdens de Zomerfeesten presenteerde de Ver-
eniging zich tijdens de stromende regen met 
een kraampje. Gelukkig waren er wel mensen 
die even de uitstalling kwamen bekijken. He-Klooster Koningsveld. 

Een tweeduizend jaar oude duiker, opgegraven  
in Vlaardingen. 
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laas was het weer zo slecht, dat het noodzake-
lijk werd eerder op te breken. Er is op deze dag 
heel weinig verkocht. Laten we hopen dat 2006 
beter weer oplevert. 
Op zaterdag 29 oktober was de Vereniging door 
Leni Varekamp en Jacques Moerman vertegen-
woordigd op de Archievendag in het Gemeente-
archief in Delft. Tijdens deze jaarlijkse dag pre-
senteren allerlei regionale historische verenigin-
gen zich voor belangstellenden. Het publiek dat 
kwam, was zeer geïnteresseerd. Deze dag heeft 
ook nog een nieuwe ‘vriend’ opgeleverd! 
 
Statuten en huishoudelijk reglementStatuten en huishoudelijk reglementStatuten en huishoudelijk reglementStatuten en huishoudelijk reglement    
Een kleine werkgroep, bestaande uit de voorzit-
ter, de vice-voorzitter, de secretaris, Marie-
Louise ten Horn-van Nispen en Claudia Vande-
poel, heeft zich beziggehouden met het aanpas-
sen en bijwerken van de statuten en het huis-
houdelijk reglement van de HVOS. Verschil-
lende artikelen zijn aangepast aan de huidige 
situatie en tijd. De leden hebben tijdens leden-
vergaderingen de kans gehad akkoord te gaan 
met deze wijzigingen. Inmiddels zijn de ver-
nieuwde statuten voorgedragen voor bekrachti-
ging door de notaris. 
 
NieuwsbriefNieuwsbriefNieuwsbriefNieuwsbrief    
In september 2005 verscheen een nieuwsbrief 
voor leden en vrienden met onder meer een bij-
drage over de herkomst en de plaatsing van een 
antieke deur in het Museum Het Tramstation. 

 
Publicaties van ledenPublicaties van ledenPublicaties van ledenPublicaties van leden    
-  J.W. Moerman, Kaartboek van Potter ont-

dekt. In: “Cultuurhistorisch Bulletin Delft”, 
1e kwartaal 2005. Idem in: “Historisch Jaar-
boek Westland” 2005, 82-87.  

-  J.W. Moerman, Jacob van Egmond (1545-
1618), heer van Keenenburg, een veelzijdig 
edelman.. 

  In: “Jaarboek Historische Vereniging Maas-
land 2005”, 16-27.   

-  J.W. Moerman, Het landschap van Midden-
Delfland door de eeuwen heen. 

  In: “25 jaar De Hardloper 1980-2005”, 19-
22. Schipluiden 2005.  

-  Gemma van Winden-Tetteroo, De Koningin 
in Midden-Delfland. 11-11-2005. 
 

De in 2002 gestarte rubriek ‘De twee gezichten 
van…’ is ook in 2005 voortgezet in De Schakel 
Midden-Delfland. Dhr. H. Groenendaal, inmid-
dels actief lid van onze Vereniging, maakt voor 
deze rubriek de foto’s van de huidige situatie. 
De bijdragen met betrekking tot Maasland wor-
den door leden verzorgd van de Historische 
Vereniging Maasland. J.W. Moerman stelt de 
artikelen met betrekking tot Schipluiden, Den 
Hoorn en ’t Woudt samen. Dit waren in het af-
gelopen jaar:  
- De korenmolen van Schipluiden; 
- De Oude Veiling in Den Hoorn; 
-  Boerderij Abbestee in Schipluiden; 
- De Woudselaan naar ’t Woudt; 
- Het Bonte Huis; 
- De toegang naar het kasteelterrein Keenen- 
 burg; 
- Boerderij Meerzicht in Zouteveen. 
Documentatie en registratieDocumentatie en registratieDocumentatie en registratieDocumentatie en registratie    
Ook in het afgelopen jaar is er op de vrijdag-
avond weer gewerkt aan de registratie en docu-
mentatie van de schenkingen aan het museum 
en van het archeologisch vondstmateriaal. Ac-
tief waren vooral: C. Bakker-Varekamp, N. 
Bakker, H. Groenendaal, J.W. Moerman en C. 
Rentenaar. De laatste heeft alle glasvondsten 
van de Keenenburg onder handen genomen. 
  

InformatieverstrekkingInformatieverstrekkingInformatieverstrekkingInformatieverstrekking 
In het afgelopen jaar heeft de Historische Ver-
eniging op verzoek van de gemeente Midden-
Delfland regelmatig adviezen gegeven over de 
straatnaamgeving en informatie verstrekt over 
cultuurhistorische onderwerpen. Samen met de 
Historische Vereniging Maasland is Otto van 
Egmond, ambachtsheer van Maasland, Schip-
luiden en St. Maartensrecht, voorgedragen als 

Mei 2005, excursie naar Vlaardingen. 
Eén van de gidsen geeft uitleg bij de Visbank 
aan de Westhavenkade in Vlaardingen. 
 

Foto: Henk Groenendaal 
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naamgever van de nieuwe Gemeentepenning en 
Erespeld. Deze prijzen worden in het vervolg 
aan personen uitgereikt, die zich gedurende lan-
ge tijd verdienstelijk hebben gemaakt voor de 
gemeenschap. De naam is terecht gekozen. Zie 
voor de onderbouwing het artikel over Otto van 
Egmond elders in dit jaarverslag. Daarnaast is 
op verzoek aan een aantal personen schriftelijk 
en mondeling informatie verstrekt over genea-
logie, streekhistorie, het kasteel Keenenburg, de 
W.S.M. en de activiteiten van de Vereniging. 
Scholieren en studenten werden op weg gehol-
pen bij het maken van scripties over streekhis-
torische onderwerpen. Ook werden de WOS, 
Radio-West, Radio-Rijnmond en TV-West, 
naast enkele streekkranten, diverse malen van 
informatie voorzien. Tijdens het bezoek van de 
koningin aan de Dorpskerk van Schipluiden, op 
11 november 2005, mocht onze voorzitter haar 
iets vertellen over de relatie Otto van Egmond 
en Willem van Oranje.  
 

 

CultuurhistorieCultuurhistorieCultuurhistorieCultuurhistorie 
In nauwe samenwerking met de stichting 
“Midden-Delfland is mensenwerk’ promoot de 
Vereniging de cultuurhistorie als uitgangspunt 
bij toekomstige ontwikkelingen in Midden-
Delfland. Sinds 1 januari 2005 heeft deze stich-
ting fysiek en mentaal een onderkomen gevon-
den bij de Midden-Delfland Vereniging aan de 
Kasteellaan in Schipluiden.. 
J.W. Moerman heeft namens de Historische  
Vereniging meegewerkt aan de totstandkoming 
van de gebiedsvisie van Midden-Delfland 2025. 
Hij leidde de drie conferentiedagen op 8, 9 en 
10 september in met een presentatie van de cul-
tuurhistorie van Midden-Delfland. In samen-
werking met de ‘Stichting Midden-Delfland is 
mensenwerk’ worden de cultuurhistorische 
waarden van een tweetal polders als pilot geïn-
ventariseerd. De informatie dient als onderleg-
ger bij de herziening van de bestemmingsplan-
nen van de gemeente Midden-Delfland. Het is 
de bedoeling dat uiteindelijk alle polders in de 
gemeente aan de beurt komen.  

 
FinanciënFinanciënFinanciënFinanciën 
Contributies 
Een belangrijk deel van de inkomsten van onze 
vereniging wordt gevormd door de bijdragen 
van de leden en vrienden. 
Vanaf 2002 is de contributie steeds op hetzelfde 
niveau gebleven. Op 1 januari 2002 vond de 
omzetting (zonder verhoging) naar euro’s 
plaats, namelijk leden € 17,50 en vrienden 
(donateurs) € 10,-. Omdat de minimumbijdra-
gen de kosten niet meer dekken, heeft de leden-
vergadering besloten de contributie te verhogen 
tot € 20,- voor leden en € 12,50 voor vrienden 
per 1.1.2006.  
 
Subsidies en giften 
Van de Gemeente Schipluiden werd een sub-
sidie ontvangen van € 3.400,-. 
Van de Rabobank Delflanden werd een gift ont-
vangen van € 90,-. 
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InleidingInleidingInleidingInleiding    
In het jaar 2005 waren er, afgezien van de vaste 
Keenenburg-expositie, drie tentoonstellingen 
met een totaal aantal bezoekers van ca. 1150. 
 
VoorzieningenVoorzieningenVoorzieningenVoorzieningen    
Gebouw 
Om de toegang tot de zolder boven de keuken 
te verbeteren, is op de eerste verdieping een 
doorgang gemaakt. Deze is afgesloten met een 
deurtje (18de – 19de eeuws) uit de verbrande 
boerderij Vlaardingsekade 41, in een 17de 
eeuwse deurpost. Het zoldertje was oorspronke-
lijk slechts via een zeer steile trap, buitenom, 
vanuit het berghok te bereiken.  
 
AanwinstenAanwinstenAanwinstenAanwinsten    
Schenkingen 
- Vier kaassleutels (voor het merken van kazen 
voor de Leidse markt). 

- Antiek onder- en nachtgoed. 
- Foto’s, tijdschriften, bonkaarten, stamkaarten, 
etc. uit de 2de Wereldoorlog. 

- Een aantal brieven van de fam. Holtkamp, 
geschreven in de 2de Wereldoorlog. 

- Herdenkingsglas en –beker, koningin Juliana. 
- Oude gedenksteen, afkomstig uit molen Kor-
pershoek. 

- Schilderij “De val van de Trambrug”, van 
Dirk den Hoed. 

 
Aankopen 
- Twee foto’s van de heer en mevr. Duytsch, 
19de eeuw. 

- Schilderij van Kagie, Laat-Haagse School. 
- Video/DVD-recorder. 
- LCD TV (wordt gebruikt als monitor). 
- Ets van Derkzen van Angeren. 
 
ExpositiesExpositiesExpositiesExposities    
“Eendenkooi, visserij en jacht” 
Deze tentoonstelling, eerder beschreven in het 
Jaarverslag 2004, was nog tot half april te zien. 
Vanaf de openstelling op 20 november tot eind 
2004 zijn er 75 bezoekers geteld, van januari tot 
half april ± 225, hetgeen het totaal op ± 300 
bracht. 
De open dagen met rondleiding in de Schiplui-
dense eendenkooi trokken ± 150 bezoekers. 
 
“Oorlog en bevrijding” 
Op vrijdag 22 april opende mevr. C. Bakker-
Varekamp de tentoonstelling “Oorlog en bevrij-

ding” door de kolbak op de opgestelde solda-
tenpoppen te verwisselen door een helm, waar-
na een trompetblazer de taptoe speelde. 
Deze expositie, gehouden ter gelegenheid van 
60 jaar bevrijding, bestond uit een selectie van 
de uitgebreide collectie militaria van de familie 
Bakker uit Schipluiden (het West-Nova Scotia 
Museum). 
In de wachtkamer stonden enkele modellen van 
Nederlandse soldaten tijdens de mobilisatie. Uit 
de mobilisatietijd werden onder andere kranten-
berichten, een poster en luchtbeschermingsarti-
kelen, zoals gasmaskers en voorlichtingsboek-
jes, getoond. 
In de stationskamer waren onder andere onder-
delen te zien van een Spitfire, die op het erf van 
de familie Knijnenburg in Zouteveen is terecht-
gekomen. Verder is aandacht besteed aan ver-
zetsmateriaal, waaronder illegale kranten en 
penningen van de spoorwegstaking.  
In de keuken van het museum werden naast sur-
rogaatartikelen en bevrijdingsherinneringen ook 
voorwerpen van de Duitse bezetter getoond, 
zoals bestek van de Duitse luchtmacht en aan-
plakbiljetten voor de Arbeidsdienst.  
In het kader van de viering van 5 mei hebben 
drie schoolklassen, twee van de Josefschool en 
één van De Ark, de tentoonstelling bezocht. 
Verder is de expositie bezocht door een grote 
groep 70-plussers en door een kleinere groep. 
De tentoonstelling duurde tot 1 oktober en trok 

Museum Het TramstatioMuseum Het TramstatioMuseum Het TramstatioMuseum Het Tramstationnnn    
 

J.C. Brik-Heijting 

De openingshandeling in de wachtkamer. 
        Foto: Henk Groenendaal 
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in totaal ± 700 bezoekers.  
Tenslotte was er een interview voor de WOS-
TV en de WOS-radio. 
 
Aanschouwen en Beschouwen 
Op zaterdag 15 oktober werd de tentoonstelling 
“Aanschouwen en Beschouwen – Kunst van 
Ingrid Mostert uit regthuis ’t Schou” officieel 
geopend door de onthulling van het werk “De 
eerste ontmoeting met 't Schou”. Deze hande-
ling werd verricht door de heer Jan van Spron-
sen (Ingrid’s oud-leraar aan de Koninklijke 
Academie voor Beeldende Kunsten in Den 
Haag). Getoond werden, naast oudere werken, 
recente aquarellen, schilderijen in de Japanse 
sumi-e techniek (“de kunst van het weglaten”) , 
evenals werken in gemengde techniek. Een deel 
van de kunstwerken was geïnspireerd door het 
landschap van Midden-Delfland. Het was een 
expositie die vooral door kunstliefhebbers is 
bezocht. De expositie duurde tot 30 december 
en trok in totaal 165 bezoekers. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vol-

gende 
ex-

posities 
Van februari 2006 tot 9 september wordt na 
vele jaren weer een tentoonstelling gehouden 
over de W.S.M. Vanaf half september 2006 kan 
een expositie over de dichter Hubertus Kornelis 
Poot worden bekeken. 
 

Diverse evenementenDiverse evenementenDiverse evenementenDiverse evenementen    

Het museum was extra open in het Museum-

weekend, Bevrijdingsdag, op Koninginnedag, 

de Midden-Delflanddag, tijdens het varend cor-

so en in het Monumentenweekend. Het totaal 

aantal bezoekers op deze dagen bedroeg ± 265. 
 

GroepsrondleidingenGroepsrondleidingenGroepsrondleidingenGroepsrondleidingen    
Het afgelopen jaar hebben we vijf groepen in 
het Tramstation verwelkomd. 
 

Public RelationsPublic RelationsPublic RelationsPublic Relations 
De exposities in Museum Het Tramstation zijn 
in 2005 meerdere malen uitgebreid in de pers 
belicht, o.a. in de Delftsche Courant, Delftse 
Post, AD/Haagse Courant en in De Schakel 
(uitgave Maassluise Courant). In de Museum-
gids Zuid-Holland 2005-2006 is informatie 
over Museum Het Tramstation opgenomen 
 
TenslotteTenslotteTenslotteTenslotte    
Vanaf deze plaats willen we alle bruikleenge-
vers van harte danken. 

Een geanimeerd gesprek. Ingrid Mostert, 
Jan van Spronsen, en Jacques Moerman.  

Foto: Henk Groenendaal 

In bewondering voor “Putti”, één 
van de geëxposeerde aquarellen.  

Foto: Henk Groenendaal 
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De maquette van het kasteel Keenenburg maak-
te in 2005 gedurende twee maanden deel uit 
van een tentoonstelling over kastelen en buiten-
plaatsen in Zuid-Holland in Museum 
Swaensteyn te Voorburg. De oorspronkelijke 
expositie ‘Kastelen en buitenplaatsen in Zuid-
Holland’, ontwikkeld door de Provincie Zuid-
Holland, was in Museum Swaensteyn uitge-
breid tot een tentoonstelling met unieke objec-
ten, oude kaarten, originele tekeningen en een 
maquette. 
De nieuwe naam van deze tentoonstelling werd 
‘De Heeren van De Werve, De Binckhorst en 
De Loo, Kastelen en buitenplaatsen in Zuid-
Holland’. Het doel van de uitbreiding van de 
panelententoonstelling was het geven van een 
breder beeld van de kastelen en buitenplaatsen 
in dit speciale deel van Zuid-Holland.  
Het gebied vanaf de strandrug, vanaf Rijswijk 
tot aan Vlaardingen, werd speciaal belicht. 
Naast bijzondere afbeeldingen uit het Gemeen-
tearchief van Delft en Den Haag van de motte 
Made bij Delft, de buitenplaats Sion, het Huis 
Altena in Delft en het kasteel Hodenpijl (de 
Blotinge) in Rijswijk waren er veel prenten te 
zien met de Rijswijkse buitenplaatsen Pasgeld, 
Cromvliet en Huis ter Nieuwburgh (van de Vre-
de van Rijswijk). 
 
De voorwerpen die bijeengebracht waren, had-
den alle gemeen dat ze eigenlijk zelden aan pu-
bliek getoond worden. Zo waren er saluutka-
nonnen uit Huis ter Donk te zien, erfstukken 
van de Jonkheer Groeninx van Zoelen. Kasteel 

Duivenvoorde had bijzondere Yi-Xing theepotjes 
beschikbaar gesteld, evenals een paar livreikno-
pen, gebruikt door de laatste bedienden in livrei 
bij de familie Schimmelpenninck-van der Oije. 
Op archeologisch gebied werd een groot deel 
van de vondsten van Slot Teylingen uit Voor-
hout getoond. Er waren ook voorwerpen van 
Huis Dever en de Keenenburg, waaronder een 
schilderij, de maquette, een tinnen bord met 
bestek en een aantal kloostermoppen.  
 
Om de tentoonstelling meer diepgang te geven 
was er een serie lezingen georganiseerd over 
onderwerpen die (vrijwel) direct in verband 
stonden met de expositie. 
De lezingen gingen over de volgende onderwer-
pen: Buitenplaats De Ruit in Rijswijk, het leven 
van Otto van Eck, over Slot Teylingen in Sas-
senheim, over de kastelen in Delfland door Ep-
ko Bult, over Vorstelijk Tuinieren door Frits 
van Ooststroom, en over de menagerie 
(dierentuin) van Willem V bij De Loo in Voor-
burg. De laatste lezingen betroffen de buiten-
plaats Sion en het kasteel Keenenburg door onze 
eigen Jacques Moerman, en Huize De Werve bij 
Voorburg door Elizabeth den Hartog. De cyclus 
werd afgesloten met een middeleeuwse lunch. 
Een week na de sluiting van de tentoonstelling 
is er nog een rondwandeling georganiseerd on-
der leiding van Hans Koot, stadsarcheoloog van 
Rijswijk. De wandeling ging over het terrein 
van Huize de Werve in Rijswijk, langs het oude 
kasteel (nu restaurant) en in de Duiventoren. 
Binnen al deze kastelenverhalen heeft De Kee-

nenburg zeker zijn plekje veroverd. 
Overigens kan een dergelijke exposi-
tie, maar dan meer gericht op de kas-
telen van Midden-Delfland, ook een 
keer in het Museum Het Tramstation 
worden ingericht. 
Vanaf de oprichting heeft onze Schi-
pluidense historische vereniging zich, 
naast onder andere velerlei archiefon-
derzoek, altijd toegelegd op het verza-
melen van publicaties en beeldmateri-

De Keenenburg in VoorburDe Keenenburg in VoorburDe Keenenburg in VoorburDe Keenenburg in Voorburgggg    
 

Claudia Vandepoel 

 

„‘t Slot Kenenburg”, anno 1727.  
Ets van K.F. Bendorp, tekening van  
J. Bulthuis, uit: „Vaderlandsche Gesigten”, 
Amsterdam, 1790-1792. 
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aal betrekking hebbend op achtergronden en de 
geschiedenis van de gemeente Schipluiden. 
Daarnaast, maar bescheidener, was die aan-
dacht er ook voor de omgeving voor zover die 
voor ons van directe betekenis is. Onmisbaar is 
daarbij verder voor ons de verzameling hand-
boeken met de nodige richtlijnen en informatie 
welke onze activiteiten op een hoger plan kun-
nen brengen. Dat alles vindt men ondergebracht 
in ons ‘archief’ of, zo u wilt, ‘de bibliotheek’ 
van de vereniging. De heer L.M. van Velzen, 
onze eerste bibliothecaris, kon dat studiemateri-
aal aanvankelijk grotendeels nog onderbrengen 
op zijn huisadres aan de Hoornse-kade. Met het 
betrekken van het voor ons nieuwe onderkomen 
‘Het Tramstation’ in 1988 kwam daarmee voor 
‘de bibliotheek’ aanzienlijk meer ruimte be-
schikbaar op een voor de leden gemakkelijk 
toegankelijke plaats. Inmiddels schrijven we 
alweer zo’n 15 jaar later, waarin de verzamelde 
informatiehoeveelheid al maar uitdijde en ten-
slotte ook muurruimte ging annexeren in de 
vergaderruimte.  
Aanvankelijk was men eigenlijk van mening 
dat de aanwas geleidelijk af zou nemen; we 

hadden al zoveel. Dat is ook wel zo, maar dat 
geldt slechts het bezit van wat men de 
‘standaardwerken’ zou kunnen noemen. 
De stroom nieuwe publicaties met als onder-
werp ons groene Midden-Delflandgebied is 
echter nauwelijks in te dammen, terwijl de in-
formatieve jaarverslagen of zelfs maandelijks 
verschijnende uitgaven van circa tien in historie 
geïnteresseerde instanties uit onze naaste omge-
ving eveneens voortdurend meer ruimte vragen. 
Daarnaast zijn er dan nog de vaktijdschriften 
die worden ingebonden. Uiteraard doen boven-
dien de overvolle schappen de boeken ook geen 
goed met name bij het uithalen of terugplaatsen. 
Kortom er is momenteel geen plaats meer om 
binnenkomende nieuwe informatie naar beho-
ren te verwerken en zoeken we naar een oplos-
sing voor dat probleem. Mogelijk biedt straks 
een nieuwe zolder boven de berging dé oplos-
sing. Periodiek verschijnende uitgaven, waarin 
voor ons vaak ook minder interessante informa-
tie wordt opgenomen, zouden daar een goed 
onderkomen vinden. Zo’n verhuizing zou voor 
ons tevens een goede gelegenheid vormen om 
de rubriekindeling weer eens te controleren en 
zonodig aan te passen aan gewijzigde inzichten. 
Zoals gezegd komt er voortdurend veel nieuw 
materiaal binnen, maar is de aanwas van boe-
kenuitgaven voor ons duidelijk dalend. De in-
houd daarvan heeft ook veelal meer betrekking 
op zaken die zich juist afspelen buiten onze ge-
meentegrenzen. Toch wil deze rubriek u weer 
wijzen op een aantal aanwinsten van het voor-
bije 2005. 
 
- C5-12. ‘Boerderijen van Berkel en Roden-Boerderijen van Berkel en Roden-Boerderijen van Berkel en Roden-Boerderijen van Berkel en Roden-
rijs’rijs’rijs’rijs’,    met als auteurs o.a. Frits van Oost-
stroom. Er zijn raakvlakken met het grondge-
bied van de gemeente Midden-Delfland. Men 
kent er ook boerderij de “Johan van Olden-
barneveldhoeve”, net zoals in ons Groene-
veld, waar hij heer van Groeneveld was. 

- C5-13. ‘Bouwhistorische verkenning boerde-‘Bouwhistorische verkenning boerde-‘Bouwhistorische verkenning boerde-‘Bouwhistorische verkenning boerde-
rij Woudseweg 180 rij Woudseweg 180 rij Woudseweg 180 rij Woudseweg 180 ––––    Huize ’t Woudt’. Huize ’t Woudt’. Huize ’t Woudt’. Huize ’t Woudt’. Deze 
brochure staat eveneens op naam van Frits 
van Ooststroom. De oudste nog resterende 
nog zichtbare delen dateren uit de 1e helft 
van de 16e eeuw. Een waardevol monument, 
zowel qua interieur als exterieur. Aan Frits 
kun je dat overlaten zulks te beschrijven. De-
len hiervan zijn opgenomen in dit jaarverslag 
(zie hierna).  

Het archief en de bibliotheek van de vereniging in 200Het archief en de bibliotheek van de vereniging in 200Het archief en de bibliotheek van de vereniging in 200Het archief en de bibliotheek van de vereniging in 2005555    
 

O. Spinnewijn 
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- A6-35. ‘Ingelanden en uitbaters’‘Ingelanden en uitbaters’‘Ingelanden en uitbaters’‘Ingelanden en uitbaters’ beschrijft de 
geschiedenis van de polders van IJsselmonde 
– Barendrecht – Carnisse, dus ‘Overmaas’! 
Interessant omdat het daartoe gebruikte pol-
derarchief, vrijwel geheel compleet, terug-
gaat tot 1438. Een tweede reden voor de aan-
schaf is dat ons medelid, Marie Louise ten 
Horn-van Nispen met 30 bladzijden een bij-
drage leverde aan de inhoud van dit boek. 
Het is een verhaal over de wederwaardig-
heden van het Zuidgemaal in Oud-Reyers-
waal, alwaar in 1904 als primeur een nieuw 
type pomp, een gaspomp, werd uitgetest.   

- D8–24. ’25 jaar De Hardloper (1980 ’25 jaar De Hardloper (1980 ’25 jaar De Hardloper (1980 ’25 jaar De Hardloper (1980 ––––    2005)’ 2005)’ 2005)’ 2005)’ 
De kadeloop alweer 25 jaar en niet meer weg 
te denken. Dus een jubileumuitgave! Inmid-
dels zijn er overigens veel andere rondjes van 
allerlei afstanden door Midden-Delfland aan 
toegevoegd voor alle leeftijden en allerlei 
goede doelen, waaronder de ‘Roparun’ (of 
andersom) niet de minste is.  

- C9–4. In de serie ‘Funeraire Cultuur’‘Funeraire Cultuur’‘Funeraire Cultuur’‘Funeraire Cultuur’,    ook 
wel het stenen archief genoemd: het deel 
Delft en Westland. In deze serie van uitgeve-
rij “De Terebinth” beschrijft Rita Hulsman 
uiteraard Delft met de graven van onder an-
dere Hugo de Groot, Antonie van Leeuwen-
hoek, Johannes Vermeer, H. C. Poot en uiter-
aard Willem van Oranje. Maar ook ’t Woudt 
en Maasland worden erin genoemd.   

- H3-6-25. ‘Jaarboek 2004’ ‘Jaarboek 2004’ ‘Jaarboek 2004’ ‘Jaarboek 2004’ van Delfia 
Batavorum. Met hierin een artikel over 
Delftse grenspalen en hun geschiedenis. Een 
geschiedenis die vanzelfsprekend weer raak-
punten heeft met Den Hoorn (Hof van Delft) 
en Schipluiden. Verder een verhaal van drie 
molens aan onze zijde van de Schie naar aan-
leiding van een kaart van Floris Balthasarsz 
uit 1611. Wellicht ook interessant is een mo-
dernere geschiedenis met ‘De vrouw in de 
Gist-fabriek’. 

-  A1–33. ‘Handleiding voor historisch onder-‘Handleiding voor historisch onder-‘Handleiding voor historisch onder-‘Handleiding voor historisch onder-
zoek in Zuidzoek in Zuidzoek in Zuidzoek in Zuid----Holland’Holland’Holland’Holland’ Een stukje vaklitera-
tuur voor wie zich wil gaan verdiepen in nog 
meer geschiedkundig speurwerk in Zuid-
Holland en hoe dat naar buiten te brengen.  

- C1–33. ‘Kroniek van de Nieuwe Kerk te ‘Kroniek van de Nieuwe Kerk te ‘Kroniek van de Nieuwe Kerk te ‘Kroniek van de Nieuwe Kerk te 
Delft’. Delft’. Delft’. Delft’. Een oude uitgave, verzorgd door de 
Delftse stadsarchivaris Dr. D.P. Oosterbaan. 
Het boek als zodanig werd al in 1962 uitge-
leend door een Zuid-Afrikaanse bibliotheek 
en kwam via Londen in ons bezit. Met 326 
bladzijden en niet meer dan drie platen is het 
een gedegen kerkgeschiedenis, die zich be-
perkt tot de periode vòòr 1462.  

- C5–14. ‘Het boerderijenboek’. ‘Het boerderijenboek’. ‘Het boerderijenboek’. ‘Het boerderijenboek’. Een aardige 
uitgave van de Stichting Historisch Boerde-
rijenonderzoek. Het boekje omvat weliswaar 
heel Nederland met informatie over ‘boeren’ 
en ‘boerderijen’, maar vermeldt geen Midden-
Delflandse boerderijen. 

JanuariJanuariJanuariJanuari    
Met een oliebol achter de kiezen verkent de 
burgervader in de Nieuwjaarsnacht zijn territo-
rium, terwijl veelvuldig geknal en vuurwerk 
hem van Maasland tot Den Hoorn laat weten 
wat men in het komend jaar van hem verwacht. 
Ondanks die patrouille blijkt er achteraf toch 
een post van 1,5 euro per inwoner (of wel 3.600 
euro) schade veroorzaakt te zijn door zinloze 
vernielzucht. Niettemin een rustige jaarwisse-
ling! 
Intussen kan de burgemeester zich even voor-
bereiden op de Nieuwjaarsreceptie van 4 janu-
ari in ‘De Dorpshoeve’. Een op het oog nog 
min of meer blanco jaar ligt voor, maar wel 
met vele erfenissen van een besluiteloze poli-
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tiek met plannen, zoals een al dan niet aan te 
leggen A4, gecombineerd met het niet op te 
lossen probleem van het sluipverkeer. De 
kranten dragen vrijwel dagelijks hun steen(tje) 
bij aan het welles en nietes en dat gedurende al 
meer dan veertig jaar. Het is interessant te we-
ten wat men hier al mee verkwiste en te verge-
lijken met de duurst mogelijke oplossing van 
het probleem zelf. Desalniettemin prijst de 
burgemeester de gemeenschapszin die hij hier 
heeft aangetroffen en stapt daarmee over op de 
zeebeving, de ‘Tsunami’, die Z.O. Azië enkele 
dagen eerder trof. Hij en het college hadden al 
besloten namens ons allen een euro per per-
soon over te maken naar de hulpverlening. Los 
daarvan voelt Den Hoorn zich daarnaast heel 
speciaal betrokken bij de hulpverlening, omdat 
op het zwaar getroffen Sumatra hun dorpsge-
note zuster Van Paassen direct wordt gecon-
fronteerd met de leniging van het leed voor de 
slachtoffers. 
Na ruim 60 jaar met gemeenschapszin opge-
bouwd bibliotheekwerk in Schipluiden en later 
Den Hoorn heeft het gemeentebestuur gemeend 
dat ook voor bibliotheken fusie met Maassluis 
dè oplossing moet zijn voor een ‘efficiëntere’ 
dienstverlening. Zo fuseerden per 1 januari de 
vestigingen van Maassluis, Maasland, Schiplui-
den en Den Hoorn tot een zogenaamde 
‘basisbibliotheek’. Ter onderstreping van dat 
besluit wisselden de drie betrokken wethouders 
boeken uit. 
 
1 januari nodigt jaarlijks sommige moedigen uit 
voor een frisse nieuwjaarduik in ijskoud zeewa-
ter. Daaronder zijn ook enkele dapperen uit 
Midden-Delfland. Brrrr.. maar toch: ‘petje af’. 
 
Half januari zorgt, zelfs op zondag, een tumul-
tueus urenlang zeer laagvliegende wentelwiek 
voor enige onrust. Delfland blijkt met de mo-

dernste middelen het gebied goed in kaart te 
willen brengen. Een hoogheemraadschap dat 
gewoonlijk zorgvuldig met de financiën om-
springt, maar nu vanwege een verkeerde verkie-
zingsprocedure voor het bestuur een nieuwe 
ronde uit moet schrijven. Extra kosten slechts 
€ 300.000,-. O, ja, wie draait daar ook al weer 
voor op? 
 
In weerwil van alle goede bedoelingen bij de 
fusie sluit al na één jaar het Hoorns gemeente-
lijk serviceloket en wil men dat feitelijk ook in 
Maasland. Leve de fusie! Maar ja de provincie 
uit zich dan ook nogal kritisch over het aldaar 
aangeboden financiële plaatje van de nieuwe 
gemeente. Niettemin blijkt daaruit dat ten be-
hoeve van de O.Z.B de waarde van de huizen 
plotseling blijkbaar 50% te laag was in deze 
gemeente. De gevolgen merkt u wel!  
‘Aanloopproblemen van de nieuwe gemeente’, 
volgens de wethouder.  
In ieder geval zullen er met € 97.000,-. subsi-
diebijdrage van Haaglanden weer 15 Multi 
Functionele Woningen in de Hoornse nieuwe 
wijk gebouwd kunnen worden. 
 
24 januari wordt aan de Hoornse Woudselaan 
een hennepkwekerij ontdekt en ontmanteld. Een 
niets vermoedende, achter het perceel wonende 
en van zijn pensioen genietende Van Marre-
wijk, werd gearresteerd. Hij mocht een Naald-
wijkse cel van binnen zien, totdat al snel zijn 
onschuld bleek en hij met excuses voor het mis-
verstand weer naar huis kon. 
 
Heel Nederland weet het! Op 25 januari ont-
ving het sinds kort, maar nu toch Midden-
Delflandse restaurant ‘De Zwethheul’ een twee-
de Michelinster. Lievelingskostje van de kok? 
St-Jacobsmosselen met risotto en parelgort met 
truffel. 
 

De Schipluidense kroniek 2005De Schipluidense kroniek 2005De Schipluidense kroniek 2005De Schipluidense kroniek 2005    
 

O. Spinnewijn 
 
 

De nieuwe gemeente Midden-Delfland viert op 1 januari 2005 om 00,00 
uur haar eerste verjaardag. Vanaf juli 2004 probeert een jonge 
‘bestevaer’ zijn schip met bolle zeilen op woeste baren een juiste koers 
te doen varen om aldus de afstand te verkleinen naar de veilige ree van 
het groen Midden-Delfland. Schipluiden en Den Hoorn houden zo nog 
even een eigen logboek bij en de landrotten in het groene weideland de 
quota van melk en aanverwante producten. De kroniek bladert een jaar-
tje mee in het logboek van de kapitein. 
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26 januari, een record! Met 120 km per uur 
flitst op de Rijksstraatweg ’s morgens vroeg 
een mogelijk wat laat opgestane automobilist 
naar zijn werkgever. Het komt hem duur te 
staan. 
 
Onder de talloze artikelen over sluipverkeer 
melden 30.000 direct omwonenden van een 
mogelijk verlengde A4 tegen de aanleg van dat 
laatste stukje te zijn. De laatste dag van deze 
maand sluit af met een totaal verregende lampi-
onnenoptocht ter ere van de jarige koningin. 
Desondanks heeft men toch veel sfeer kunnen 
constateren. 
 
FebruariFebruariFebruariFebruari 
‘Het Groenfonds’ dat 90 volhoudende agrariërs 
in Midden-Delfland moet steunen bij het in 
stand houden van de landschappelijk belangrij-
ke aspecten heeft 8 miljoen euro ter beschik-
king. Voor de continuïteit moet het Europese 
hof in Brussel nog over de streep. 
 
4 februari wordt Den Hoorn opgeschrikt door 
een grote brand in een loods aan de Woud-
seweg. Er volgde brandweerassistentie uit de 
hele omgeving: Maasland, Rijswijk, Monster, 
Delft Schipluiden en De Lier. Oorzaak: een 
hennepkwekerij! 
 
Winteren wordt een onzekere factor in onze 
buurten, dus trok een grote deputatie Midden-
Delflanders voor een alternatieve elfstedentocht 
voor de tweede maal naar de Weissensee om 
daar  de schaatsen onder te binden. 
 
Zomaar één van de vele krantenkoppen laat we-
ten dat zelfs Rijkswaterstaat nu eigenlijk meent 
dat de verdere aanleg van de A4 zinloos is. In-
tussen hebben op 3 februari niet minder dan vijf 
burgemeesters van omliggende gemeenten 
poolshoogte genomen van wat groen Midden-
Delfland nu feitelijk behelst en te bieden heeft 
dankzij hun subsidiëring. 
 
Sport Den Hoorn maakt zich uiterst ongerust, 
en niet zonder reden, dat de sportaccommodatie 
niet op tijd klaar zal komen, hetgeen conse-
quenties heeft. Een brandbrief wijst op de grote 
financiële gevolgen. De oplevering zal tenslotte 
meer dan een half jaar over tijd blijken te zijn. 
 
3 februari sloopte men een nostalgisch stukje 
Den Hoorn: de meelfabriek van C. v.d. Ende. 
Menigeen zal daar de nodige herinneringen aan 
bewaren. Men hoopt op die plaats binnenkort te 
kunnen gaan winkelen. 
 
De lintjesregen heeft in onze gemeente vanaf 
nu haar eigen mogelijkheden met het instellen 
van een Midden-Delflandse Egmond-penning 

of, wat minder, want onderscheid moet er zijn, 
een erespeld voor hem of haar die door culture-
le of sportieve activiteiten zich in onze gemeen-
te heeft weten te onderscheiden. 
 
11 februari constateerde de Schipluidense Al-
bert Heijn geforceerde deuren met als buit de 
diefstal van sigaretten. Inmiddels leek dat zeker 
lucratiever dan bij het Total-station, dat eerder 
regelmatig zulk ongewenst bezoek kende, maar 
maatregelen wist te treffen. 
 
Na voors en tegens wordt toch besloten dat ons 
Midden-Delflandse windmolenpark op haar 
grenzen versterking mag krijgen met een wat 
slanker en hoger modern exemplaar. Hij zal, 
buiten onze grenzen, deel uitmaken van nog zes 
andere overeenkomstige energieopwekkers. 
 

MaartMaartMaartMaart    
De eerste helft van de lentemaand slaat koning 
Thialf onverwacht nog toe. Driehonderd schaat-
sers bevolken zo nog even ijsbaan ‘De Vliet-
landen’. Onder toeziend oog van de burgemees-
ter moest op de gladde wegen ook uitgebreid 
worden gepekeld. Tezelfdertijd ging, brrrr, voor 
de tweede maal een halve marathon Midden-
Delfland van start: Schipluiden-Maasland, vice 
versa. Het was afzien voor de 273 lopers die 
Michel de Maat, in het overigens schitterend 
winters landschap, achter zich liet. 
 
Na het nieuwe gemeentewapen voor Midden-
Delfland aanvaardt op 17 maart de raad, na wat 
geharrewar over de kosten, ook de nieuwe vlag. 
Het gemeentewapen stond er model voor. 
 
Jeltje van Nieuwenhoven, gedeputeerde van de 
provincie Zuid-Holland, neemt de problemen 
mooi Midden-Delfland versus A4 over van 
Marnix Norder. Die liet wel van zich horen, 
maar heeft geen oplossing afgewacht. Hij be-
kijkt dat nu als wethouder in Den Haag. Zijn 
opvolgster heeft in ieder geval al snel in Mid-
den-Delfland de weg naar de kaasboerderij ge-
vonden. Nu afwachten hoe zij ons van het A4 
syndroom af denkt te helpen. 
 
En opeens is het even volop lente. De Raad legt 
haar controverse met de wethouders inzake een 
bestemmingsplan voor de Harnaschpolder bij 
en buiten helpt de burgemeester zo’n 100 leer-
lingen van de basisscholen bij de jaarlijkse 
boomplantdag in de Hoornse nieuwbouwwijk 
Look-West. Totaal waren 49 bomen gerooid, 56 
mogen nieuw leven starten. Ongetwijfeld beho-
ren daar nog niet onder de helaas gerooide vol-
wassen populieren langs de Woudseweg, die 
het veld moesten ruimen voor een veiliger en 



 
16 

logischer fietspad. De vraag is: had het ook niet 
anders gekund? Een nog veiliger fietspad? 
 
Vreugde is er aan het eind van het wintersei-
zoen bij de handbal. Dames-1 promoveert nu 
als ongeslagen kampioen naar de 1e klasse regi-
onaal, nadat ze ook vorig jaar al kampioen wa-
ren. Daarnaast mocht eveneens handbal junior-
A zich kampioen weten. Bij sport blijvend, on-
danks een handicap van twee nieuwe paarden, 
zag IJsbrand Chardon opnieuw kans in Göten-
borg, zij het later gedeeld, weer de wereldbeker 
te pakken. Zo ook won Edwin Kroon met zijn 
duo-genoot het open Engels kampioenschap 
‘skills’, een merkwaardige wereldsport voor 
jongeren om zo snel mogelijk een machine te 
ontwerpen en te bouwen die handelingen ver-
richt welke vroeger met de hand werden ge-
daan. Voor het Algemeen Dagblad Nederland 
mag dan verder Lex de Groot in de V.S. uitko-
men bij een ‘challenge’ in de Grand Canyon. 
Op het cultureel vlak laat Schipluiden zich deze 
maand al evenmin onbetuigd. Met de zeer vroe-
ge Pasen brengt Koos van Beurden met onder 
andere de koren van St-Michaël en Vivace in de 
Oude Kerk te Delft de Matthäus Passion al in 
maart ten gehore. 
 
AprilAprilAprilApril    
1 april, ‘Disco Freestone’ 35 jaar, de motor bij 
vele feesten. Na 52250 uur draaien voor ande-
ren, nu even zelf. Hun geschiedenis is vereeu-
wigd in een 80 pagina’s tellend boekje.    
 
Wethouder Keijzer belooft de raadscommissie  
de eerste paal voor het woonzorgcomplex. Hij 
belooft wel vaker, maar een jaar later zit die 
paal er nog niet in. Trouwens, hij is voor die 
raadscommissie al even onduidelijk over de 

Multi Functionele Accommodatie in Den 
Hoorn. Hij zoekt het zelf wel uit. Stichting 
Welzijn mag van hem rekenen op een bezuini-
ging van € 30.000,- die daarover uiteraard be-
zwaren laat horen. 
 
Nee, dan IJsbrand Chardon. Na het gedeelde 
wereldkampioenschap outdoor werd hij een 
week later wereldkampioen vierspanrijden in-
door. Deze beker had hij nog niet. 
 
9 april vindt de politie 900 hennepplanten aan 
de Tussenhaven in Den Hoorn. De lucratieve 
handelaar tapte bovendien de benodigde elektri-
citeit illegaal af. Tuinieren zit de Westlander nu 
eenmaal in het bloed. Beter oogstte die dag de 
Gymnastiek Vereniging Schipluiden. Na 10 uur 
waren ze rayonkampioen en gingen met zeven 
medailles terug naar huis. 
Drie dagen later staat de politiek even stil bij 25 
jaar C.D.A. 
Op de Gaagweg kantelde op 13 april een 
vrachtwagen in de sloot. Door de beschermende 
kraan op de wagen kwam de chauffeur er min 
of meer redelijk onderuit. 
 
De Delftse wethouder startte op 18 april, op 
voormalig Hoorns grondgebied, de sloop van 
de kassen aldaar om er plaats te maken voor 
1300 Delftse woningen. In mijn oog nog altijd 
een merkwaardig resultaat van politiek gekon-
kel. De avond werd even opgeschrikt door een 
bijna echt lijkende brand in de dorpskerk. Ge-
lukkig bleek het een reële brandweeroefening. 
Dankzij de oeververvuilers, die het wel nooit 
zullen leren, heeft de scouting van Den Hoorn 
en Schipluiden de clubkas weer wat kunnen 
spekken door het reinigen van de vaart. 
 
April eindigt uiteraard met ‘Koninginnedag’. In 
de oude raadzaal van Maasland spelde de bur-
gemeester 4 lintjes op, waarvan er één bestemd 
was voor mevr. J. Schenkeveld uit Schipluiden, 
wegens 35 jaar inzet voor het EHBO-werk en 
het tweede lintje voor de Hoornaar N. van Mar-
rewijk voor een even lange inzet ten behoeve 
van de sport. Naast de gebruikelijk aubades, 
ballonnen, optochten, enzovoorts was er een 
feestmiddag voor 150 kinderen, verzorgd door 
de Oranjevereniging in een grote tent bij de 
Schipluidense sportvelden. ’s Avonds volgde 
nog een heuse taptoe. 
    
MeiMeiMeiMei    
3 mei stelt een aantal CDA prominenten onder 
leiding van de woordvoerster in de Tweede Ka-
mer, Annie Schreier-Pierik, zich bij een viertal 
Midden-Delflandse boerenbedrijven weer eens 
op de hoogte van hoe zij denken hoe alles daar 

Loop van de halve marathon Midden-Delfland, 
bij de Trekkade. 

 Foto: Henk Groenendaal 
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zou moeten. ’s Avonds discussiëren ze dan ge-
zamenlijk in de goed ingerichte ‘Paardenstal’. 
 
Ouderen willen zich vanaf 3 mei ook beter laten 
horen en weten al een leven lang dat ‘Eendracht 
sterk maakt’. De ‘grijzen’ in de verschillende 
kernen gaan daarom een samenwerkingsover-
eenkomst aan: de Coalitie Midden-Delfland 
Senioren. Dat is natuurlijk te lang, dus een 
nieuwe afkorting in dat jargon: C.M.S. 
 
4 mei, Dodenherdenking in twee kerken en bij 
twee monumenten en 5 mei 60 jaar bevrijd. Een 
mooie foto-expositie roept herinneringen op 
aan de goed verzorgde optocht met 61 praalwa-
gens bemand of bevrouwd met de blije en vrije 
dorpsgenoten van toen. Onverwacht dook in 
deze dagen aan de Woudseweg het verloren 
zeven-delige oorlogsdagboek op van de veever-
loskundige Tetteroo. Een vondst waarvan de 
inhoud veel opzien baarde en gelardeerd blijkt 
met talloze clandestien gemaakte oorlogsfoto’s. 
 
Aangekondigd wordt een nieuw fietsroutesys-
teem waarbij de fietser zelf onderweg zijn route 
kan aanpassen. Zonder fiets hebben college en 
raadsleden, maar met volle bus, een uitstapje 
naar Straatsburg georganiseerd om te vragen 
hoe dat nu moet met Midden-Delfland. De be-
treffende staatssecretaris wilde ook wel mee. 
Brussel was natuurlijk te dichtbij, maar goed, 
wie weet een aardige ervaring en hopelijk goed 
voor het ‘Groenfonds’. Het was kennelijk goed 
bevallen, want ze willen tezijnertijd best wel 
een paar keer terug. 
 
Als eerste gemeente in het land introduceren 
B&W de ‘buurtBOX’, met voordeelcoupons 
voor nieuwkomers te besteden bij de plaatselij-
ke winkelbedrijven. Nu de winkels nog! 
 
Half mei mag voetbal Schipluiden A-1 zich 
Westlands kampioen noemen. En de ‘meiden’? 
Ja, dat zevental mag zich ook kampioen weten, 
evenals het Hoornse F-9 elftal en het DIOS da-
meshandbal C2. Helaas besluit op het eind van 
dit seizoen de Schipluidense voetbaltrainer Piet 
Doorn, die toch met genoegen op die taak te-
rugziet, na 13 jaar afscheid te nemen. Hij heeft 
nog een tweede hobby ‘pony’s’ en die luisteren 
toch nog beter. 
 
Inmiddels is het voorstel stedenband, nou ja 
‘stedenband’, met Oosterzeele niet interessant 
meer en het Tsjechische Frenstad wordt afge-
schreven. Slechts ambtenaren mochten wel eens 
een reisje maken, kosten op sterfhuis. 
 
Het typisch in het Midden-Delflandse weidege-
bied passende golfcentrum heeft sedert de bur-
gemeester daar een balletje probeerde te slaan 

nu ook officieel 18 holes. Het fraaie netwerk 
raakte hij niet. Nu nog de volgende 9 holes, 
want er zijn zoveel fervente liefhebbers en ze 
kunnen hier zo terecht. 
 
Tot een traditionele mei-gebeurtenis is ook de 
deelname van ‘De Hardloper’ aan de RoPa-run 
uitgegroeid. Een estafetteloop van 530 km door 
in totaal 181 teams. Aankomst tegenwoordig in 
omgekeerde richting: Rotterdam, gevolgd door 
nog een stukje naar Schipluiden.  
 
Molen Korpershoek beleefde een tweede eer-
stesteenlegging op 26 mei. De eerste van zand-
steen dateerde van 1950 en was inmiddels on-
leesbaar. Een tweede steen van het veel slijtvas-
tere arduin is aangeboden door bakkerij Holt-
kamp als geschenk ter gelegenheid van hun 150 
jaar bestaand bedrijf. De oorspronkelijke steen 
wordt nu in het Museum Het Tramstation be-
waard. 
 
De raadsvergadering in mei mocht zich van 
B&W gaan buigen over de kosten van de MFA, 
u weet wel die multifunctionele accommodatie 
in Look-West in Den Hoorn. Een miljoenen-
dans te bekostigen uit gegoochel met reserve-
potjes. Voorzien gereed in 2007! 
 

JuniJuniJuniJuni    
1 juni, de stembusuitslag voor of tegen de Euro-
pese grondwet eindigt in Midden-Delfland fei-
telijk 1 : 1 (50,4% voor en 49,7 % tegen). 
 
De ’Môge’, een zeilende Westlander met lig-
plaats in de dorpskom, wordt op last van de ge-
meente verbannen naar een plaats buiten de 
dorpskern. Dit lijkt vanuit toeristisch oogpunt 
bezien een vreemde beslissing, maar ja….?  
 
Op 10 juni is er een sponsorloop door de jeugd 
van de basisschool ‘Het Galjoen’ voor de Stich-
ting ‘Doe een Wens’. Dat leverde een bedrag 
op van 2161,12 euro. 
 
Na vijf maal dezelfde papieren rompslomp voor 
een bouwaanvraag te hebben moeten bezorgen 
ten gemeentehuize stemde B&W toe, na 26 
maanden aan ’t lijntje houden, een subsidie van 
19.000 euro te verlenen voor aanpassing van de 
clubaccommodatie bij de scouting. Het moet 
nog wel de raadscommissie en raad passeren en 
merkwaardig: de legeskosten voor de bouwver-
gunning moesten al in april betaald worden. 
Onzorgvuldig handelen, met voorbij lopen van 
de raad door het college, deed de rechtbank de-
ze maand besluiten niet bevoegd te zijn voor 
een uitspraak zonder veto van de raad. 
 
Die raad ging schoorvoetend akkoord met het 
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mogelijk maken van de berging van 800.000 
kubieke meter water door het Hoogheemraad-
schap Delfland in de Woudse polder bij extre-
me wateroverlast. Wel moet nog aan veel voor-
waarden voldaan worden in dit cultuurhisto-
risch waardevol bezit. Het hoogheemraadschap 
werd voor dit project wel al een ‘landschaps-
prijs’ toegekend, maar gemeenteraad en Mid-
den-Delfland missen op zijn minst  nog het Mi-
lieu Effect Rapport alvorens alles uit te voeren. 
 
Luchtiger stof vormt de zeer geslaagde Midden-
Delflanddag op 18 juni, begunstigd door zeer 
mooi weer. De dag werd vanaf de kerktoren in 
Maasland met trompetgeschal inge’luid’, waar-
na een vermomde Jasper van Egmond, ooit heer 
in deze contreien, het startsein gaf voor een bij-
zonder feestelijke dag. Tot in de buitengebieden 
kon een ieder wel iets van zijn gading vinden 
op cultureel of sportief gebied: survival, eten, 
varen, fietsen, skating, ringsteken, orgelconcer-
ten, enzovoort. 
 
De Schipluidenaar Eef Klok liep een halve ma-
rathon. Niets bijzonders natuurlijk ware het niet 
dat hij daar in China de Great Wall voor koos, 
waarin zo’n 1850 treden te verwerken zijn.  
 
Twee jongens vonden bij het vissen aan de 
Trambrug een tas met belangrijke inhoud. 
Brandweer en duikers zochten urenlang ver-
geefs, maar de tas bleek 2 kilometer afgedre-
ven. De eigenaar, weer verheugd met zijn gege-
vens, schonk de ook aanwezige contanten aan 
de jongens. Eerlijk duurt het langst!  
 
Tijdens het Nederlands solistenconcours van 19 
juni werden drie jonge slagwerkers van onze St. 
Caecilia muziekvereniging Nederlands kampi-
oen: Sjoerd Limberger en Roy Gielesen met 85 
punten en Thijs v.d. Ende met 86,5 punten. Een 
geweldige prestatie.  
 
Intussen nadert het zomerreces en begeeft het 
negatieve financiële saldo zich steeds verder in 
de verkeerde richting. Niettemin, de burge-
meester blijkt in zijn eerste burgerjaarverslag 
niet uit het veld geslagen en blijft optimistisch; 
het behoort nog tot de groeistuipjes meent hij. 
Bezuinigen lijkt uiteraard toch onvermijdelijk’, 
zoals bijv. een verhoging van de OZB met 15%.  
    

JuliJuliJuliJuli    
Deze maand begon natuurlijk met de kadeloop 
op de 2e juli, de 27e editie. De 12 km was in 
wereldrecordtijd voor Abdelkebir Htaibi, maar 
hij werd gediskwalificeerd omdat hij te laat 
startte? Voorlopige pleister op de wonde was 
dat zijn broer de 5 km afstand voor zijn reke-

ning nam. 
 
Ook in Midden-Delfland kan vertrouwelijke 
informatie uitlekken! Dat gebeurde na een func-
tioneringsgesprek met de burgemeester, nadat 
hij een jaar de touwtjes al dan niet in handen 
had mogen hebben. Een eerste jaar waarin voor 
de talloze facetten van fusie en een groen Mid-
den-Delfland de oplossingen niet eenvoudig 
voor het oprapen liggen. De krant gaf verslag, 
maar de vraag blijft: hoe kon dat? Overigens 
was het commentaar van de bevoegde woord-
voerders dat de positie van de burgemeester 
zeker niet ter discussie staat. 
 
In de nacht van 25 juli had de Schipluidense 
Albert Heijn weer ongewenst bezoek. Twee 
mannen werden gesignaleerd, nadat ze met een 
tegel één van de grote winkelruiten aan gruizels 
hadden gegooid. Hun buit? Krasloten die ver-
volgens gelijk geblokkeerd konden worden. 
 
De slechte verlichting en het onderhoud van 
vooral de fietspaden in Midden-Delfland moe-
ten dringend verbeterd worden. De raming voor 
verbetering bedraagt 200.000 euro. 
 
9 juli was onze oud dorpsgenoot Simon Vroe-
men in Amsterdam op de 3000 meter steeple 
chase ongenaakbaar winnaar en daarmee voor 
de negende maal landskampioen. 
 
In de nacht van 27 juli waren het de bewoners 
van Zouteveen die werden opgeschrikt door een 
brandalarm in een loods nabij het kruispunt al-
daar. Niettegenstaande groot materieel vanwege 
de gebrekkige watervoorziening ter plaatse 
brandde de loods af. De regen hielp de brand-
weer een beetje bij het nat houden van de nabu-
rige bewoning. 
 
30 juli startte in Schipluiden na een heel jaar 
intensief voorbereiden het jaarlijkse zomerfeest. 
Een spektakel specifiek door en voor Schi-
pluidenaren van alle rangen en standen met een 
programma dat oud en jong, waaronder bis-
schoppen, paters, engelen en nonnen, minstens 
iets kon bieden. Daaronder was ook een twee-
daagse wielerronde, de ‘Tour de Schipluiden’ 
met de gevaarlijke afdaling van de ‘Col du 
Trambrug’. Strobalen op hoeken, verkeersrege-
laars en alles direct te volgen op televisie. Jo-
han van Eeden was winnaar en kreeg zijn gele 
trui.  
 
AugustusAugustusAugustusAugustus 
5, 6 en 7 augustus bewonderden in het West-
land zo’n 160.000 toeschouwers het achtste 
‘Varend Corso’, dat dit jaar, denkend aan 25 
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jaar Beatrix Koningin, als thema ‘Kleurrijk 
Koninkrijk’ droeg. Als geheel een topper. De 
boot met de gouden koets verwierf een eerste 
en een ereprijs. De kernen Maasland en Den 
Hoorn waren elk vertegenwoordigd met een 
boot. Schipluiden, waar het corso zelfs twee-
maal passeert, liet zonder boot verstek gaan. 
Schipluiden deed het wat kalmer aan dan Den 
Hoorn, waar het publiek, dat even tot rust wilde 
komen, de kerk kon binnenlopen. Schipluiden 
nam die dag afscheid van zijn zomerfeest!  
 
De door de komst van de waterzuivering uitge-
dunde bevolking van Sion vierde traditiege-
trouw, nu op 6 augustus, toch weer haar Konin-
ginnedag en dat doen ze al vanaf 1928.  
De uitgeweken Sionezen kwamen daarvoor 
even terug.  
 
Minder prettige zaken waren er natuurlijk even-
eens in augustus. Hier noemen we slechts de 
gekantelde grote vrachtwagen met 16 ton toma-
ten op de zeer smalle Oostveenseweg, met als 
gevolg een urenlange versperring van de weg. 
Vervolgens meldde men twee overvallen op het 
fietspad Den Hoorn-Schipluiden bij de bosjes 
tegenover Chardon. Een 17-jarige en een 19-
jarige waren het slachtoffer. De bosjes zijn 
sindsdien opgeruimd. 
 
Gezelliger was de Franse avond van de 24e op 
het ‘Place Juliana’ in Den Hoorn, georganiseerd 
door de leerkrachten van de Mariaschool al-
daar. Boulen, accordeon, enz. 
 
Op sportief gebied deed in augustus de 20e van 
zich spreken met een kanowedstrijd Schiplui-
den - Maasland via de Gaag. Alle 20 bruggen 
op dit traject stonden daartoe open, iets wat 
voor sommige bruggen zeldzaam is.  
27 augustus meldde vervolgens dat in Almere 
vier Schipluidenaren een hele triathlon vol-
brachten: Geert-Jan Westra, Gerda v.d. Veen, 
Leo Groenewegen en Jos Brouwers. Tenslotte 
volgde een dag later de ‘drek-race’, 4,2 km over 
Midden-Delflands weilanden en door modderi-
ge sloten.  
 
De brandweer stond na afloop weer met plezier 
klaar om de ‘drek’ te verwijderen. 
 
De Delftse burgemeester Verkerk koopt op de 
26e een huis op het vroegere veilingterrein, 
VDD. Niet zo lang geleden was dat nog Schip-
luidens grondgebied. 
 
Het eind van de oorlog betekende in 1945 met 
haar bevrijdingsfeesten dat de weg ook weer 

vrij was voor in vrijheid gezamenlijk zingen. 
Zo ontstond op 28 augustus 1945 de nu dus 60 
jarige ‘Zangvereniging St-Michaël’, uitgegroeid 
tot een begrip in onze dagen. Gedurende 33 jaar 
dirigeerde Cees van Beurden het koor en daarna 
zijn zoon Koos alweer 27 jaar. Over de beteke-
nis van dit koor voor Schipluiden wijden we 
hier verder niet uit, want die staat buiten kijf. 
Samen met het koor, maar voordien ook al, 
zingt nog steeds met veel plezier Wim Berk-
hout 60 jaar mee. Hij kan en wil dat nog wel 
even volhouden. Voor zijn trouwe prestatie 
spelde de Nederlandse Bond van Katholieke 
Zang- en Oratoriumverenigingen hem het gou-
den insigne op.    
 
Eind augustus viel het laatste nummer van de 
Delftsche Courant in de bus. Nummer 1111 dateer-
de van 1841 en verzorgde dus met 165 jaar 
nieuwsgaring uitgebreid het nieuws uit Delft en 
omgeving. Vanaf 31 augustus moeten we het  
doen met het fusieproduct Algemeen Dagblad 
als uitgave: Haagse Courant met meer groot en 
minder kleine wetenswaardigheden. De Schip-
luidense lezer mist wat vroeger juist ook 
nieuws was.   
    
SeptemberSeptemberSeptemberSeptember    
Op zaterdag de derde dag van deze maand 
maakt Midden-Delfland, ‘Delfts achtertuin’, 
reclame voor zijn producten tijdens de markt: 
‘Delft vers’. Die producten worden op de Bo-
terbrug aan de man (of vrouw) gebracht, de 
plaats waar in eerdere eeuwen de Delflandse 
boter werd aangevoerd. Folklore betekende 
eveneens het ringsteken met paard en sjees op 
de Oude Delft, waarbij onze burgervader uit het 
goede hout gesneden bleek, onder toeziend oog 
van zijn voorgangster Marja van Bijsterveld in 
de jury. Een uitstekend geslaagde dag. 
 
De dag daarop ‘delfde’ voetballend Den Hoorn 
het onderspit tegen aartsrivaal Schipluiden: 1 - 
4! Dit mede dankzij de uitstekende keeper, de 
Hoornaar Bekkers, die verkoos eens een sei-
zoen bij het Schipluidens elftal te spelen. U be-
grijpt de stemming in Den Hoorn! 
 
Het volgende weekeinde, 10 september, lande-
lijk aangewezen als monumentendag. In Mid-
den-Delfland was vermoedelijk Hodenpijl met 
alle middelen van voortbewegen wel het drukst 
bezochte doelwit met de inspectie van de res-
tauratiewerkzaamheden in de kerk door de be-
zoekers en het open huis na de voltooide restau-
ratie van de prachtige voormalige pastorie. In 
dit kader noemen we ook het in gebruik nemen 
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van een Cultureel Informatie Punt, een C.I.P. in 
de Hoornse bibliotheek, gekoppeld aan een cul-
turele markt.  
’s Zondags zag Den Hoorn voor de 15e maal de 
St. Cornelius Heiligdomsvaart uittrekken, een 
voettocht naar Delft via o.a. de Delftse kermis 
en eindigend in de Maria van Jessekerk. 
 
Inmiddels vierde ‘Van ouds bakker Holtkamp’ 
dat hij 150 jaar Schipluiden en omgeving het 
dagelijks brood verschafte. Het werd eerder al 
even genoemd, maar met een familiereünie van 
alle bekende Holtkampen en het familierelaas 
in boekvorm was dit feest nu compleet. 
 
20 september, Joop de Gier uit Den Hoorn er-
gerde zich aldaar als ‘pseudo’ agent aan het er-
gerlijk gedrag van automobilisten en fietsers. 
Als ‘gedragsdrager’ wees hij hen op de fouten 
en werd hij voor commentaar uitgenodigd in 
het NCRV -TV programma: ‘Man bijt hond’.       
Bewoners van de Abtswoudseweg hielden ’s 
morgens een verkeersveiligheidsactie en de 
basisschoolleerlingen uit wijde omtrek hadden 
eveneens spannende educatielessen, maar dan 
om kennis te maken met het boerenbedrijf en de 
natuur in Midden-Delfland. 
 
Van 26 t/m 28 september bezochten drie top-
ambtenaren uit India Midden-Delfland met de 
burgemeester als gastheer. Het ging over ver-
stedelijking en groengebied, maar ze konden 
ook een stukje gemeenteraadsvergadering bij-
wonen. Ze zullen het wel niet gevolgd hebben 
of kunnen begrijpen, want op dat programma 

stonden ook bezuinigingen voorgesteld door het 
college. Geen raadsdiner meer (€ 2529), geen 
stedebondlasten, daar hadden we het al over 
(€ 4682), maar wat meer zoden aan de dijk zou 
zetten: geen subsidie voor de viering van 
Nieuwjaar (€ 11.000), minder voor onderwijs 
(€ 40.000) en de exploitatie van de Dorpshoeve 
(€ 25.000). Het onderhoud gemeentelijke mo-
numenten kan ook wel met € 40.000 minder af. 
De behandeling was in de raadsvergadering van 
8 november, voorafgegaan door een ‘politiek-
plein’. 
OktoberOktoberOktoberOktober 
De eerste dag van deze maand liet weten dat 
Marja van Bijsterveld ook volgend seizoen kan-
didaat blijft voor de functie: voorzitter C.D.A. 
Verder dat de Post-Kogeko Sporthal in Schi-
pluiden nog niet officieel, maar wel al in ge-
bruik is genomen. 
 
De oorzaak is onbekend, maar de Delftse en 
Midden-Delflandse kastanjes blijken zwaar te 
worden aangetast door een kastanjeziekte. Mid-
den-Delfland telt er 193. Nader onderzoek 
volgt. Daarnaast zijn het de vossen die in steeds 
grotere getale de fauna van Midden-Delfland 
bedreigen. Zelfs zwanen werden het slachtoffer, 
evenals schapen. 
 
Op 16 oktober geeft ‘De Hardloper’ acte de 
présence in Parijs, waar je het centrum ook kunt 

Burgemeester Rodenburg tijdens het ring-
steken aan de Oude Delft.  

 Foto: Henk Groenendaal 

Eén van de hoogtepunten in de drek-race.  
         Foto: Henk Groenendaal 
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verkennen via een 20 km loop aldaar. 
 
Officieel starten de voorbereidingen door Mid-
den-Delfland voor een uitvoering van de Chine-
se opera Turandot op 20 oktober, zingen en el-
ke kern haar kostuumatelier.  
 
NovemberNovemberNovemberNovember    
Het aanstaand bezoek van koningin Beatrix aan 
Midden-Delfland op de 11e van de 11e begon 
nu overal merkbaar te worden. De Zouteveen-
sebrug wordt geschilderd, de bootjes moeten 
weg, verkeersmaatregelen en een overloop door 
allerlei soorten organisatiecomités, hoogwaar-
digheidsbekleders die de veiligheid moeten ga-
randeren, het hof van de koningin, de politie 
Haaglanden, Rijksvoorlichtingsdienst, etc. De 
schooljeugd maakt zich intussen een stukje Ita-
liaanse Turandotekst eigen om vanaf de Paar-
denbrug ten gehore te brengen. 
 
Nog voorafgaand aan dat koninklijk bezoek 
trokken ca. 175 leerlingen van de St. Jozef-
school naar Den Haag om te schaatsen. Ieder 
had zich voorzien van een sponsor, die in totaal 
ruim 6.000 euro moesten dokken. Dit bedrag 
zal worden besteed door de ‘Stichting Plan voor 
Waterpompen’, voor de installatie van pompen 
in Afrika en Zuid-Amerika. 
Schandalig maar waar! Bij de intocht van een 
andere hoogwaardigheidsbekleder in Schiplui-
den, de goede Sint, constateerde één van zijn 
zwarte discipelen het vermissen van zijn ligfiets 
die hij even had gestald. Dat vervoermiddel had 
hij hier voor zijn werkzaamheden slechts voor 
even mogen lenen.  
De uitgaven voor het Hoornse sportcomplex, 
dat al lang klaar had moeten zijn, rijzen de pan 
uit. Van de belofte ‘nieuw voor oud’ maken de 
Hoornaren nu dankbaar gebruik, want beloofd 
is beloofd. Daarnaast komt de Schipluidense 
sporthal nog eens extra 50.000 euro tekort voor 
de aanleg van een bruikbare vluchtweg op 
grond van brandweereisen. In den lande werd 
de gemeente Midden-Delfland al afgeschilderd 
als de minst duurzame gemeente, hetgeen uiter-
aard werd tegengesproken door onze autoritei-
ten. Naar aanleiding van de overhandiging van 
de gebiedsvisie aan de koningin door wethou-
der Van der Kamp verklaarde de burgemeester 
dat de gemeente daarmee aan haar heeft laten 
zien waar een klein dorp groot in kan zijn.  
 
De actie ‘inkleuren van Midden Delfland’ 
bracht Bram Limberger de hoofdprijs voor de 
organisatie van een natuurtocht in Midden-
Delfland door de jeugd. 
 
Dat op de 11e van de 11e de koningin hier een 
paar uur vertoefde, wandelend, rijdend en va-

rend is een ieder wel bekend. Een verslag daar-
van is hier niet nodig. Een heel boekwerk zag in 
een week het licht en doet, in kleur, van minuut 
tot minuut verslag. De koningin zelf ontving als 
souvenir en wie weet als vakantiebestemming 
een promotie-DVD over Midden-Delfland. De-
ze film belooft de gemeente, begin 2006, huis 
aan huis in de Midden-Delflandse brievenbus-
sen te stoppen! Gratis!  
 
Vanaf 18 november is handballen in Den Hoorn 
een feest mede, dankzij de kunststofvloer. Zij 
namen alvast hun fraaie ballonhal op het nieu-
we sportpark in gebruik. 
 
P.S. Na overleg met onderwijs werd de voorge-
stelde bezuiniging van € 40.000,- ongedaan ge-
maakt. Algemene reserves moeten dit op gaan 
lossen? Ja, ze zouden natuurlijk ook kunnen 
proberen mee te spelen in de Postcodeloterij.  
 
DecemberDecemberDecemberDecember 
Bij een confrontatie tussen de wethouder en het 
zeven leden tellende bestuur van Stichting Wel-
zijn Midden-Delfland dienden vier bestuursle-
den hun ontslag in. Ze konden zich niet vereni-
gen met de eis van de wethouder omtrent mede-
zeggenschap over de reserves.  
 
De 7e lanceerde de gemeente een nieuwe websi-
te met informatie t.a.v. van vrijwilligerswerk. 
Op de 13e presenteerde een landelijk dagblad 
een studie ‘Het Nederlands cultuurland in be-
weging’ van het Ruimtelijk Plan Bureau. Dit 
voorspelt dat toekomstige veenweidepolders in 
de directe omgeving van stedelijke agglomera-
ties slechts moeras en bos zullen omvatten.  
 
Begunstigd door goed winterweer organiseerde 
men voor de derde keer op zaterdagnamiddag 
van de 17e een kerstmarkt rond de Dorpskerk. 
Ook hier riep trompetgeschal vanuit de toren 
het publiek op voor de opening. Ruim dertig 
kramen van allerhande slag hadden zich binnen 
en buiten geïnstalleerd. Koren en midwinter-
hoornblazers verzorgden de muzikale noot en 
de jeugd kon zich meten in een wedstrijd kerst-
boom aankleden. De kerstverhalen verzorgde ds 
Nico ter Linden in de kerk. Arrensleden, vuur-
korven, enz. droegen het hunne bij aan de sfeer. 
 
De voorlaatste dag van de maand, een dag met 
veel sneeuw, sluit het jaar af met het officieel in 
gebruik nemen van de Schipluidense nieuwe 
sporthal, de Post-Kogekohal. Dat was mogelijk 
dankzij de inzet van veel vrijwilligers, sponsors 
(o.a. Post-Kogeko), obligaties en een gemeente-
subsidie. Den Hoorn moest voor haar sporthal 
nog één week wachten. 
 
De burgemeester begon 2005 met een oliebol, 
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de scouting sloot het jaar af met de verkoop van 
die vette hap. Het vuurwerk, dat in onze con-
treien door de veiligheidsnormen alleen nog via 
de Hoornse zaak van Bouter verkocht kon wor-
den, ligt klaar om een nieuw jaar met veel on-
gewisse zaken in te schieten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zingen tijdens de kerstmarkt. 
        Foto: Henk Groenendaal 
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Fietspad en verbrede sloot langs de N222 in de Fietspad en verbrede sloot langs de N222 in de Fietspad en verbrede sloot langs de N222 in de Fietspad en verbrede sloot langs de N222 in de 
Woudse PolderWoudse PolderWoudse PolderWoudse Polder    
In opdracht van Provinciale Waterstaat Zuid-
Holland is in 2004 een inventariserend booron-
derzoek uitgevoerd naar eventueel aanwezige 
archeologische resten in de berm van de Woud-
seweg, aan de zijde van de Woudse Polder. 
Daarbij werden in twee boorkernen ter hoogte 
van de laan naar het Woudt scherven aardewerk 
uit de Romeinse tijd in vuile grond aangetrof-
fen. De ondergrond waarop de scherven werden 
aangetroffen, bestaat uit geulsedimenten van de 
Duinkerke I- transgressiefase. Eind 2005 werd 
het onderzoek voortgezet tijdens het aanleggen 
van het fietspad en het verbreden van de naast-
gelegen sloot. Het cunet van het fietspad ging 
niet diep genoeg om onder de bouwvoor te kij-
ken. Wel werden in een rioolsleuf enkele scher-
ven uit de Romeinse tijd verzameld.  
Betere waarnemingen konden worden verricht 
in het noordelijke talud van de sloot, waar 
meerdere afvalkuilen, greppels en sloten zich 
aftekenden en waarin veel scherfmateriaal uit 
de Romeinse tijd aanwezig is. Er konden in to-
taal elf sporen worden gedocumenteerd. Onder 

het materiaal bevindt zich een netverzwaring, 
fragmenten van kommen en borden van terra 
sigillata en ander importaardewerk. Enkele im-
portfragmenten dateren uit de periode van het 
einde van de tweede eeuw of het begin van de 
derde eeuw. Het merendeel van de ceramiek-
vondsten bestaat echter uit inheems Romeins 
handgevormd aardewerk. 
Een vergelijking van de vindplaats met een 
hoogtelijnenkaart vervaardigd met het Actuele 
Hoogtebestand Nederland (AHN) wijst uit dat 
er waarschijnlijk een smalle geul in de lengte-
richting onder de N222 heeft gelopen. Deze 
geul is bij voorgaande karteringen niet herkend. 
De aangetroffen sporen zouden dan slechts aan 
de flank van een erf liggen, terwijl de kern meer 
onder het fietspad en de provinciale weg moet 
worden gezocht. Sporen en aardewerk komen 
over een afstand van 120-150 m lengte langs de 
sloot voor. Dit betekent dat het waarschijnlijk 
om een relatief groot woonerf gaat. 
Slootcorrecties DorppolderSlootcorrecties DorppolderSlootcorrecties DorppolderSlootcorrecties Dorppolder  
In opdracht van de Dienst Landelijk Gebied 
worden er correcties aan het slotenpatroon in de 
Kralinger en Dorppolder uitgevoerd. Daardoor 

Archeologische Kroniek van Schipluiden 200Archeologische Kroniek van Schipluiden 200Archeologische Kroniek van Schipluiden 200Archeologische Kroniek van Schipluiden 2005555    

Epko J. Bult 

Overzicht van de gevonden sporen in het noordelijke talud 
van de sloot langs de Woudseweg (N222). 
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bestaat in sommige sloten de mogelijkheid de 
bodemopbouw nader te bestuderen. Dit onder-
zoek was reeds in 2004 opgestart en werd in 
2005 gecontinueerd. Een aantal sloten in de 
Dorppolder werden vanwege hun interessante 
bodemopbouw fotografisch gedocumenteerd. 
Bij de waarnemingen werden echter geen nieu-
we vindplaatsen aangetroffen. 

 
Duifpolder, nieuwe sloot naar gemaalDuifpolder, nieuwe sloot naar gemaalDuifpolder, nieuwe sloot naar gemaalDuifpolder, nieuwe sloot naar gemaal    
Eind 2005 werd er een nieuwe sloot in het 
noordelijke deel van de Duifpolder gegraven 
die parallel loopt aan de binnenzijde van de ka-
de langs de Gaag. Daarin konden prachtig oude 
geulen in het landschap worden waargenomen. 
Zo werd een fraaie geul uit de Duinkerke 0- 
transgressieperiode waargenomen die zich in 
het Hollandveen had ingesleten. De bedding en 
de oevers waren met klei opgevuld. In de rest-
bedding en over de afgezette klei was om-
streeks 700 – 350 voor Chr. een laag veen ge-
vormd, die bij de overstromingen van 300 – 0 
voor Chr. weer met een kleilaag bedekt was 
geraakt (Afzettingen van Duinkerke III). Er 
werden geen sporen van bewoning in het pro-
fiel waargenomen. 
Woudse Polder, CalamiteitenbergingWoudse Polder, CalamiteitenbergingWoudse Polder, CalamiteitenbergingWoudse Polder, Calamiteitenberging    
Vooruitlopend op de aanleg van de zuidelijke 
kade voor de te realiseren calamiteitenberging 
in de noordwesthoek van de Woudse Polder is 
door Vestigia en door het Amsterdams Archeo-
logisch Centrum een inventariserend veldonder-
zoek uitgevoerd in het tracé van de aan te leg-

gen kade. De afgelopen twee jaar is in overleg 
met het Hoogheemraadschap voor Delfland 
enigszins met het tracé geschoven, zodat de in 
deze route gelegen archeologische vindplaatsen 
zo veel mogelijk worden ontzien.  
In de baan van de aan te leggen kades werd 
eerst geboord om eventueel aanwezige archeo-
logische vindplaatsen op te sporen. Daarbij 
werden archeologische indicatoren aangetroffen 
in de nabijheid van bekende archeologische 
vindplaatsen, de restanten van lage huisterpen 
uit de Late Middeleeuwen. 
 
De stroken grond in de directe nabijheid van de 
bekende archeologische vindplaatsen werden in 
een tweede veldinventarisatie door middel van 
proefsleuven onderzocht. Daarbij werd in het 
oostelijke deel van het zuidelijke kadetracé de 
flank van de net buiten het kadetracé liggende 
huisterp over een lengte van ongeveer 20 m 
aangesneden. De ophogingslaag lag op een 
dunne kleilaag die was afgezet in de Duinkerke 
III - transgressiefase (tweede kwart van de 
twaalfde eeuw na Chr.). De ophogingslaag le-
verde scherven op uit de late twaalfde en der-
tiende eeuw. Op één plek werden opvallende 
sporen in de top van het veen aangetroffen. De-
ze lijken veroorzaakt door het wegzakken van 
karrenwielen. De plek waar deze sporen zijn 
gevonden, ligt precies op de locatie waar gedu-
rende de Middeleeuwen en daarna een kerkepad 
naar het dorp ’t Woudt liep. Dit pad staat nog 
aangegeven op de kaart van Kruikius van 1712. 

Dichtgesedimenteerde geul uit de Duinkerke 0 – 
transgressiefase. (Foto VAD). 
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De rapportage van dit onderzoek van de hand 
van drs. M. Dijkstra wordt in het voorjaar van 
2006 verwacht. 

Verzakkingen in het onderliggende veenlaag als gevolg van het wegzakken van 
karrenwielen ter hoogte van het kerkepad in de Woudse Polder. (Foto AAC). 
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Otto van Egmond, heer van de Keenenburg, is 
een van de belangrijkste ridders van Holland 
geweest in de zestiende eeuw. Hij was van 
1544 tot 1586 lid van de Staten van Holland. 
Standvastig overbrugde hij hiermee een van de 
moeilijkste perioden uit de Nederlandse ge-
schiedenis. Otto van Egmond bezat grote diplo-
matieke gaven. Het gewestelijke bestuur zond 
hem graag voor missies naar de landvoogdes of 
de Staten-Generaal in Brussel. In het midden 
van de jaren zestig streed hij tegen de Amster-
damse graanspeculanten en nam hij het op voor 
de hongerige bevolking in de Nederlanden. 
Otto van Egmond was een moedig man, die be-
grippen als vrijheid en rechtvaardigheid hoog in 
het vaandel had staan. Hij koos voor de Op-
stand tegen Spanje op het moment dat het nog 
volstrekt onduidelijk was hoe de strijd tegen dit 
machtige land zou aflopen. Hierbij verspeelde 
hij bijna zijn gehele bezit. In 1573 was hij als 
Statenlid en hoogheemraad van Delfland een 
van de initiatiefnemers om het westelijk deel 
van Holland onder water te zetten, hetgeen uit-
eindelijk leidde tot het ontzet van Leiden en de 
bevrijding van dit deel van de Nederlanden. In 
1572 werd hij protestant, maar hij stelde zich 
nooit dogmatisch op. Hij keurde het optreden 
van de Geuzen tegen de katholieken af. De ver-
draagzaamheid die Willem van Oranje ken-
merkte, was ook een belangrijke eigenschap 
van Otto van Egmond. Dit verklaart mede zijn 
vriendschap met de prins. In 1576 tekende hij 
direct na Willem van Oranje de Pacificatie van 

Gent, het verdrag dat de gewesten van de Noor-
delijke en Zuidelijke Nederlanden tijdelijk bij 
elkaar bracht. Aan het eind van zijn leven, in 
1583, verenigde Otto van Egmond het grond-
gebied van Schipluiden en Maasland. Hij werd 
de eerste ambachtsheer van beide ambachten 
(rechtsgebieden). 
 
Beschrijving van zijn levenBeschrijving van zijn levenBeschrijving van zijn levenBeschrijving van zijn leven    
Otto van Egmond werd in of kort voor 1522 
geboren. Hij was de zoon van Adriaan van Eg-
mond, luitenant-stadhouder van Holland en 

Wie was Otto van EgmondWie was Otto van EgmondWie was Otto van EgmondWie was Otto van Egmond????    
    

J.W. Moerman 
 
 

Onlangs heeft de gemeente Midden-Delfland besloten twee gemeentelijke 
onderscheidingen in te stellen, namelijk de Otto van Egmond-penning en 
de Erespeld. De Historische Vereniging Maasland en de Historische Ver-
eniging Oud-Schipluiden hebben deze historische persoon voorgedragen. 
Er zijn geen andere plaatselijke historische figuren, die zowel regionaal 
als gewestelijk van zo’n grote betekenis zijn geweest. De familie Van Eg-
mond heeft stevige banden met Schipluiden èn Maasland gehad. 

 
Er is één portret van Otto van Egmond bewaard 
gebleven. Hij is gekleed in een zwarte tabbaard 
met bruin bont en een zwarte muts. De maker 
en de datering van het schilderij zijn onbekend. 
Het schilderij wordt bewaard in het slot Zuylen 
bij Utrecht. 
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Henrica van Oegstgeest. Het geslacht Egmond 
van Keenenburg vormde een jonge tak van het 
grafelijke huis van Egmond. Er was dus een 
familieband tussen Otto van Egmond en Lamo-
raal van Egmond, die in 1568 met de graaf van 
Hoorne in Brussel werd onthoofd.  
Otto van Egmond huwde in 1541 met Agnes 
Croesink. Zij was verwant aan het geslacht Van 
Cruijningen, dat oorspronkelijk eveneens tot de 
hoge adel behoorde. Mede vanwege zijn af-
komst, maar zeker ook vanwege zijn verdienste, 
maakte Otto van Egmond een snelle politieke 
carrière. Na de dood van zijn vader - voorjaar 
1533 - werd hij beleend met land te Schipluiden 
(St. Maartensrecht) en erfde hij het kasteel Kee-
nenburg. In 1544 werd hij als lid van de Ridder-
schap voor het eerst afgevaardigd in de Staten 
van Holland. Karel V of Filips II sloeg Otto van 
Egmond in 1555 in Brussel tot ridder. Hij was 
toen reeds een aantal jaren lid van de Leenhof 
van Holland en West-Friesland, een rechtscolle-
ge van de koning, dat uitspraken deed over 
leengeschillen. Aan het Noordeinde in ’s-
Gravenhage, schuin tegenover het paleis, bezat 
hij een groot huis.  
 
Regelmatig vertegenwoordigde Otto van Eg-
mond in de jaren vijftig en zestig de Staten van 
Holland in de Staten-Generaal te Gent of te 
Brussel. Aan het Hof van de landvoogdes Mar-
garetha van Parma pleitte hij in 1565 voor over-
heidsingrijpen om de graanprijzen in de hand te 

houden. Er dreigde honger en opstand. In 1566 
ondertekende Otto van Egmond het Smeek-
schift der Edelen, maar één jaar later legde hij 
de nieuwe eed van trouw af op Filips II. 
 
Tijdens de woelige jaren 1572-’74, toen de 
Spanjaarden een groot deel van het platteland 
van Holland beheersten, behoorde Otto van Eg-
mond tot de vertrouwelingen van Willem van 
Oranje. Hij heeft zich in die periode met hart en 
ziel ingezet voor de bevrijding van de Neder-
landen. Hierbij verloor hij zijn huis in ’s-
Gravenhage en zijn kasteel in Schipluiden. Drie 
van zijn zonen waren actief in de strijd tegen de 
Spanjaarden, waarbij er één sneuvelde. Vanuit 
zijn tijdelijke woning in Delft, nabij het Prin-
senhof, leidde hij met Oranje en een klein aan-
tal andere gewestelijke bestuurders de strijd 
tegen Spanje. Grote kapitalen stopte hij in de 
oorlogsvoering. Na het ontzet van Leiden op 3 
oktober 1574 keerde de rust in het gewest Hol-
land terug. In de jaren daarna werd het kasteel 
Keenenburg, dat enige tijd door de Spanjaarden 
was bezet, weer hersteld. 
In juni 1575 werd Otto van Egmond door de 
Staten van Holland benoemd tot registermeester 
van Holland. Deze functie hield in, dat hij ver-
antwoordelijk was voor de bewaring van de 
charters en registers van het gewest. Als oudste 
vertegenwoordiger van de Ridderschap verwel-
komde hij in juni 1575 uit naam van de Staten 
van Holland Charlotte de Bourbon, de derde 

Het familiewapen van Otto van Egmond is nog 
altijd te zien in de dorpskerk van Schipluiden. 
Vóór de brand van 1945 sierde het ook een van 
de gebrandschilderde ramen in de oude kerk 
van Maasland.  
Het wapen bestaat uit een goud veld met zes 
rode dubbele kepers of winkelhaken. In het 
schildhoofd is een blauwe barensteel aange-
bracht. De zes winkelhaken beelden de ridder-
lijke deugden uit, namelijk Gerechtigheid, Dap-
perheid, Gestadigheid, Voorzichtigheid, Lijd-
zaamheid en Zachtmoedigheid. Gerechtigheid 
verwijst naar rechtvaardigheid; met gestadig-
heid wordt standvastigheid, volhardingsver-
mogen bedoeld en dapperheid verwijst naar 
moed. Deze drie elementen waren heel kenmer-
kend in het leven van Otto van Egmond. 
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echtgenote van de Prins. Op 8 november 1576 
was hij na Willem van Oranje de tweede onder-
tekenaar van de Pacificatie van Gent, de poging 
tot verzoening en samenwerking van alle Ne-
derlandse gewesten. In 1584 regelde hij met een 
aantal andere Statenleden de begrafenis van 
Willem van Oranje. Zijn zoon Jacob van Eg-
mond droeg in de begrafenisstoet het familie-
wapen van de Prins. Dit was een eervolle taak. 
Tot zijn dood bleef Otto van Egmond lid van de 
Ridderschap en registermeester van Holland.  
 
Naast de vermelde werkzaamheden vervulde 
Otto van Egmond ook enkele regionale func-
ties. Sinds 1547 was hij hoogheemraad van 
Delfland. In de moeilijke jaren 1572-’74 be-
hoorde hij tot de weinige waterbestuurders die 
op hun post bleven. Vanaf 1533 beheerde hij de 
tienden rond Schipluiden en bezat hij het 
schoutambacht van St. Maartensrecht, het 
rechtsgebied waarin het kasteel Keenenburg 
stond. Op 30 november 1583 werd hij am-
bachtsheer van Maasland en Schipluiden. Hier-
mee oefende hij in een groot strategisch gele-
gen gebied, nabij de Maasmonding, het dage-
lijks bestuur en de lage rechtsspraak uit. Naast 
de visrechten bezat hij in de omgeving van 

Schipluiden en Maasland veel land.  
Toen zijn vrouw op 22 september 1585 kwam 
te overlijden, werd zij eerst in de Grote Kerk in 
‘s-Gravenhage begraven. Otto van Egmond 
stierf zelf op 9 oktober 1586. Korte tijd later 
kwam er op het koor van de dorpskerk van 
Schipluiden een grafkelder van het Huis Kee-
nenburg, waarin de kisten van Agnes Croesink 
en Otto van Egmond als eerste werden bijgezet. 
Een grote grafzerk vermeldt het opschrift:  
“Hier leyt begraven Heer Otto van Egmondt, 
Ridder, Heer tot Kenenburgh, Maeslant en 
Schipluij….” . 
Jacob van Egmond volgde zijn vader in vrijwel 
alle vermelde functies op. 
InleidingInleidingInleidingInleiding    
Afgelopen jaar heeft de Vereniging tot Behoud 
van Natuurmonumenten in het kader van haar 
100-jarig bestaan een deel van de middeleeuw-
se boerderij van Groten Ariaen op de Vlietlan-
den door vrijwilligers laten nabouwen. Hier-
voor werd materiaal gebruikt dat afkomstig was 
van de Vlietlanden zelf. Hoewel het bouwsel in 
werkelijkheid meer op een boerderij uit de IJ-
zertijd leek, valt het te prijzen dat er een poging 
is gedaan om de cultuurhistorie van de Vlietlan-
den nader te belichten. Heel lang is gedacht dat 
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dit gebied na het graven van de 
vlieten in de veertiende eeuw on-
bewoonbaar was. De vondst van 
een aantal kaarten van de landme-
ter Jan Jansz. Potter in het Ge-
meentearchief van Schiedam en in 
het Gemeenlandshuis van Delfland 
wijzigde deze mening. Na het ont-
staan van de vlieten zijn nog min-
stens 250 jaar drie plaatsen op de 
Vlietlanden bewoond gebleven, 
namelijk een locatie met een boer-
derij aan de Boonervliet, tegen-
over de Broekpoldermolen en een 
tweetal boerderijen nabij de Mid-
delvliet. De laatste twee erven la-
gen aan de weg die voor het gra-
ven van de Boonervliet het ver-
lengde was van de Broekpolder-
weg. Deze weg dateert uit de ont-
ginningsperiode van de Broekpol-
der, namelijk de tweede helft van de twaalfde 
eeuw. Bij de meest noordelijke woning staat op 
de Delflandse kaart van de Noord-, de Middel- 
en Boonervliet uit 1568 de naam ‘Groten Ari-
aen’ geschreven. Door de reconstructie van een 
deel van zijn boerderij is de naam van deze 
grondgebruiker breder bekend geworden.  
Tiende Penning van 1557Tiende Penning van 1557Tiende Penning van 1557Tiende Penning van 1557    
In dit artikel doen we een poging om enig in-
zicht te krijgen in het leven en werk van Groten 
Ariaen. De heer A. Dijkshoorn uit Maasland 

heeft op enkele aanvullende bronnen gewezen, 
waardoor we iets meer te weten zijn gekomen 
van het gezin van Ariaen Cornelisz. Voghelaer, 
alias de Groten. De toevoeging Voghelaer is te 
vinden op een kaart in het kaartboek van het 
Delftse Weeshuis (nr. 4, fol. 48) met het grond-
bezit van deze instelling op de Vlietlanden. De 
naam Voghelaer verwijst naar een nevenactivi-
teit van Ariaen Cornelisz., namelijk het vangen 
van waterwild. Op de Vlietlanden broeden van-
ouds veel eenden en ganzen.  

Groten Ariaen, Groten Ariaen, Groten Ariaen, Groten Ariaen,     
een zestiendeeen zestiendeeen zestiendeeen zestiende----eeuwse bewoner van de Vlietlandeeeuwse bewoner van de Vlietlandeeeuwse bewoner van de Vlietlandeeeuwse bewoner van de Vlietlandennnn    

    

J.W. Moerman 

Reconstructie van de boerderij  van Groten Ariaen, 2005. 

Kaart van de Vlietlanden, Potter 1568. 
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Uit de Tiende Penning van 1557, een onroerend 
goedbelasting, blijkt dat Ariaen Cornelisz. de 
Groten 16 morgen en 1½ hont op de Vlietlan-
den gebruikte, waaronder 3½ morgen eigen 
land. De rest werd gehuurd van de St. Jansheren 
in Haarlem (8 morgen), de Heilige Geest (het 
Weeshuis) in Delft (4 morgen), de landcom-
mandeur van de Duitse Orde in Utrecht (1½ 
morgen) en de Heilige Geest (het armbestuur) 
in Maasland (1½ hont). De boerderij van Ari-
aen Cornelisz. wordt in de Tiende Penning op 
een huurwaarde van 2£ getaxeerd. Dit is onge-
veer het laagste bedrag voor panden buiten het 
dorp Maasland. De meeste woningen en boerde-
rijen hebben een huurwaarde van 3 tot 8£. Het 
huis van Dirck Thonisz. van Dijck, die in 1557 
aan de Burgerdijkseweg nabij De Lier woont, 
heeft in 1557 zelfs een waarde van 10£. Hij is 
een van de grootste grondgebruikers in Midden-
Delfland. In 1561 bezat hij ruim 58 morgen en 
daarnaast pachtte hij nog zo’n 46 morgen land.  
 
Tiende Penning van 1561Tiende Penning van 1561Tiende Penning van 1561Tiende Penning van 1561    
In datzelfde jaar blijkt Ariaen Cornelisz. op de 
Vlietlanden geen eigen grond meer te hebben. 
Hij pachtte 13 morgen en 1 hont, namelijk van 
Johan van Bodegem (1 morgen en 1 hont), van 
de St. Jansheren in Haarlem (8 morgen) en van 
de Heilige Geest in Delft (4 morgen). Het was 
voornamelijk rietland met een “weynich rietlant 
daerinne begrepen”. De taxatiewaarde van het 
land dat hij van de Haarlemse instelling pachtte, 

was van 8£ en twee vette ganzen à 6 schellin-
gen in 1557 opgelopen naar 16£, 10 schellingen 
en twee wilde ganzen à 5 schellingen in 1561. 
Dit was meer dan een verdubbeling in een peri-
ode van vier jaar. Mogelijk moest Ariaen Cor-
nelisz. in de tussentijd zijn eigen land verkopen 
om de jaarlijkse huur aan zijn verpachters te 
betalen. Zijn huis had in 1561 een huurwaarde 
van 2£ en 10 schellingen. Bij het Bommeer 
huurde hij in dat jaar nog 2 hont rietland van de 
abt van Egmond.  
 
Johan van Bodegem bezat in 1561 in totaal 27 
morgen en 5 hont land op de Vlietlanden. Dat is 
iets minder dan de helft van het boezemland 
tussen de Vlaardingervaart, de Middelvliet, de 
Middelwatering en de Boonervliet. Volgens de 
opgave in de Tiende Penning bedroeg de opper-
vlakte van deze strook vlietland in 1561 61 
morgen en 3 hont. Naast Ariaen Cornelisz. was 
Andries Claesz. toen met 18 morgen een groot-
gebruiker op de Vlietlanden. Andries Claesz. 
bezat een boerderij in de Duifpolder.  
In het boerderijtje tegenover de Broekpolder-
molen woonde in 1561 Claes Jansz., die onder-
houden werd vanuit de geestelijke goederen van 
de Oude Kerk in Delft. Zijn vader Jan Wil-
lemsz., die zelf 4 morgen op de Vlietlanden 
verpachtte, trad voor hem op als voogd. Claes 
Jansz. gebruikte bij zijn woning, die een huur-
waarde had van slechts 1£ en 10 schellingen, 
1½ morgen land. Het boerderijtje naast de wo-

Boerderij van Claes Jansz. op de Vlietlanden. Potter 1568. 
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ning van Groten Ariaen had in 1561 geen vaste 
bewoner. Volgens overlevering zou de pastoor 
van Vlaardingen, die eenmaal per week de mis 
las in de kapel van Zouteveen, hier regelmatig 
verblijf houden.  
 
Kaart van de Vlietlanden uit 1568Kaart van de Vlietlanden uit 1568Kaart van de Vlietlanden uit 1568Kaart van de Vlietlanden uit 1568    
In 1568 liet Johan van Bodegem de landmeter 
Jan Jansz. Potter een kaart maken met zijn 
grondbezit op de Maaslandse Vlietlanden. In-
middels was zijn bezit hier gegroeid tot 32 mor-
gen, drie hont en 9 roeden. Johan François van 
Bodegem was van 1556-1559 baljuw en dijk-
graaf van Delfland. Sinds 1557 was hij ook 
raad en rentmeester van de domeinen in Zuid-
Holland. In deze functie was hij in dienst van 
de ‘Conincklyke Majesteyt’ (Filips II, heer van 
de Nederlanden en koning van Spanje). Daar-
naast verpachtte hij het schoutambacht van 
Maasland voor 69£ per jaar aan Jan Cornelisz., 
die in een pand met pannen dak in de Heren-
straat van Maasland woonde.  
De woningen op de Vlietlanden zijn door Potter 
vrij nauwkeurig afgebeeld. Ze worden alle drie 
omringd door beplanting en een hooiberg. Het 
erf van Groten Ariaen is het minst uitgewerkt, 
omdat zijn woonplaats in een perceel ligt dat 
geen deel uitmaakte van het grondbezit van Jo-
han van Bodegem. Bij de andere twee boerde-
rijplaatsen is dit wel het geval en zijn de erven 
door Potter gedetailleerd weergegeven. De 
boerderijen op de Vlietlanden zijn alle drie in 
hout opgetrokken met behulp van materialen 
die in de omgeving voorradig waren. Buiten de 

Vlietlanden werden in de loop van de zestiende 
eeuw steeds meer boerderijen in steen opge-
trokken. Bij een archeologische verkenning in 
1982 zijn op de verlaten boerderijerven geen 
stenen aangetroffen, wel is er volop laatmiddel-
eeuws aardewerk gevonden. De jongste vond-
sten dateren uit het derde kwart van de zestien-
de eeuw. 
De woning van Groten Ariaen is door Potter het 
grootst afgebeeld. Het woonhuis en de stal lig-
gen in elkaars verlengde. Ariaen Cornelisz. 
oefende hier een eenvoudig boerenbedrijf uit 
met enkele melkkoeien. Het feit dat zijn woning 
en land door water waren omringd, was geen 
reden om hier weg te trekken. Veel boerderijen 
in Midden-Delfland waren lange tijd - soms 
zelfs tot het einde van de negentiende eeuw - 
voor de aan- en afvoer van producten volledig 
afhankelijk van de waterweg. ’s Winters stond 
er dikwijls water in de polder en de onverharde 
landwegen waren in grote delen van het jaar 
niet goed begaanbaar. De ware reden dat de be-
woners van de Vlietlanden zijn weggetrokken 
ligt in de moeilijke eerste jaren van de Tachtig-
jarige Oorlog. Van 1572-1574 had het platte-
land tussen de Maassteden en de stad Delft 
zwaar te lijden onder de oorlogshandelingen. 
Zowel de geuzen als de Spanjaarden maakten 
het wonen in Midden-Delfland erg onrustig. 
Ongeregelde bendes legden beslag op het aan-
wezige voedsel, vertrapten de gewassen en ver-
hinderden de bewerking van het land. Een aan-
tal inwoners had met hun vee de veiligheid ge-
zocht binnen de stadsmuren van Delft; anderen 

 Boerderij van Groten Ariaen op de Vlietlanden, Potter 1568.  
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werkten met de Spanjaarden samen en kregen 
na het vertrek van de vijand de rekening gepre-
senteerd. Het grootste probleem werd echter 
veroorzaakt door het onder water zetten van de 
lage polders, die op de route van de Maassteden 
naar Leiden lagen. Eén zo’n polder was de Zou-
teveense Polder. Niet alleen de dijken werden 
doorgestoken, maar ook de windwatermolens 
werden door brand uitgeschakeld. Uit de reke-
ningen en de kaartboeken van diverse geestelij-
ke instellingen, zoals het Delftse Gasthuis en 

Weeshuis, blijkt dat er gedurende een aantal jaren 
vanwege wateroverlast geen pacht kon worden 
geheven.  
De belangrijkste vaarten, zoals de Vlaardinger-
vaart en de Maaslandse Vlieten, kwamen bijna 
geheel droog te liggen, omdat het boezemwater 
vrijuit de lage polders kon instromen. Deze 
vaarwegen konden enkele jaren niet benut wor-
den voor het transport van allerlei zaken. Gro-
ten Ariaen kon zijn scheepje niet meer gebrui-
ken om het vasteland te bereiken, maar het erg-

‘Souteveen onder water’. Jan Pouwelsz. in Papsou hoeft om die 
reden geen pacht te betalen. Archief Rekenkamer, ca. 1575. 

Luchtfoto met op de voorgrond de Vlietlanden, juli 1955. 
Foto: KLM Aerocarto N.V. 
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ste was dat de Vlietlanden door de verlaging 
van de waterstand zelf ook droog kwamen te 
liggen. Het moerassige land klonk hierdoor eni-
ge centimeters in. Toen kort na 1574 de dijken 
gedicht waren en de waterstand in de boezem 
weer zijn normale hoogte had bereikt, waren de 
Vlietlanden enige tijd erg drassig. Het wonen 
op het boezemland werd hierdoor vrijwel on-
mogelijk. Niet lang hierna vertrokken de laatste 
bewoners van de Vlietlanden. 
 
Gevolgen oorlogshandelingen voor Groten Ari-Gevolgen oorlogshandelingen voor Groten Ari-Gevolgen oorlogshandelingen voor Groten Ari-Gevolgen oorlogshandelingen voor Groten Ari-
aenaenaenaen    
Verschillende archiefbronnen tonen de beroerde 
situatie aan, waarin de familie van Groten Ari-
aen door de oorlogshandelingen kwam te verke-
ren. In de rekeningen van Cornelis Pietersz. 
Beaumondt, rentmeester van de Commanderij 
van de Sint Jansheren in Haarlem, over de jaren 
1572-1573 staat, dat Ariaen Cornelisz, alias de 
Groote, acht morgen land gebruikt “opt buijte-
waeter” voor 18 pond per jaar. De betaling van 
beide jaren is in gebreke gebleven, omdat hij 
“laste van crijchsvolck gehadt heeft”. Voordat 
het land onder water werd gezet, controleerden 
groepen geuzen de route tussen Maassluis en 
Delft. Zij zorgden er ook voor dat de polder van 
Zouteveen in de loop van 1573 onder water 
werd gezet. Overigens hadden de hoogheemra-
den, waaronder Otto van Egmond, heer van de 

Keenenburg, hier op verzoek van Willem van 
Oranje toestemming voor gegeven. De stad Lei-
den moest ontzet worden, bovendien moest ver-
hinderd worden, dat de Spanjaarden vanuit ’s-
Gravenhage ook Delft zouden bedreigen.  
In de rekening van Joest van Leeuwen, die in de 
jaren 1575-1576 rentmeester van de St. Jans-
heren was, staat dat hij van Groten Ariaen geen 
pacht heeft gekregen over de jaren 1572, 1573, 
1574 en 1575. Hij vermeldt erbij, dat Ariaen 
Cornelisz. gestorven is en dat zijn weduwe met 
haar kinderen “geheel desolaet zijn blijven sit-
ten, ende dat se van de goeden luyden moeten 
leven”. Een jaar later vermeldt de rentmeester 
opnieuw, dat Ariaen Cornelisz., alias de Groote, 
“de pacht schuldich gebleven is ende in den 
Turbel deser Waerelt pauper overleden is, ach-
terlaetende een schamele weduwe, die ick di-
versche tijden gemaent hebbe, die seer 
clachtich es ende nae ick sie heel pauper is, 
nyet tegenstaende haer hebbe doen someren, 
omdat zij blijft in gebreecke” . De druk op de 
weduwe van Groten Ariaen werd opgevoerd om 
de pacht te gaan betalen. 
 
De reden van het overlijden van Groten Ariaen 
is onbekend. Wel blijkt uit andere rekeningen 
van geestelijke instellingen uit die tijd, dat er in 
de periode 1572-1574 nogal wat personen om-
kwamen als gevolg van de materiële ellende 

Rekening van de St. Jansheren in Haarlem, waarin de 
dood van Groten Ariaen wordt vermeld, 1573 -’74.   
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door de oorlogshandelingen. Cornelis Pietersz. 
Beaumont vermeldt dat Arent Doesz., een ande-
re grondgebruiker van de St. Jansheren in 
Maasland, geen pacht kon betalen: ”dattet on-
mogelijcken was dat die voornoemde ’t lant 
mochte gebruijcken overmidts hij zijn beesten 
ende paerden gansch quijt geworden is ende 
meest alle zijn andere goederen in desen turbele 
zoe van de viande als van ons eijgen crijchs-
volck.” Wanneer je de rekeningen van de kritie-
ke jaren bekijkt, passeert er een spoor van el-
lende. Zowel de geuzen als de Spanjaarden heb-
ben zich met grootschalige plunderingen en 
brandstichtingen beziggehouden. In Zouteveen 
en Kethel kwam hierbij nog de overlast van het 
water, waardoor dit poldergebied een aantal 
jaren niet gebruikt kon worden. Pas in mei 1577 
kocht het hoogheemraadschap van Delfland 
hout in voor het herstel van de molens van Zou-
teveen. Tot 1578 kregen veel pachters in deze 
polder vrijstelling van betaling. Een jaar later 
lijkt de waterhuishouding van Zouteveen weer 
te zijn hersteld. Tot 1581 werden de bewoners 
vrijgesteld van polderbijdragen en andere om-
slagen. Over het herstel van de boerderijen is 
geen informatie bekend, maar ook dit probleem 
zal veel tijd en geld gekost hebben. De indruk 
bestaat dat de boerenstand in de meest geplaag-
de gebieden pas in het begin van de zeventiende 
eeuw de moeilijkheden overwonnen had. Na 
1600 werden alle boerderijen in steen opgetrok-
ken. 
 
Het gezin van Groten AriaenHet gezin van Groten AriaenHet gezin van Groten AriaenHet gezin van Groten Ariaen    
Uit het kohier van de Honderdste Penning van 
Maasland van 1578 blijkt, dat de weduwe van 
Groten Ariaen in dat jaar nog steeds 8 morgen 
gebruikte van de St. Jansheren in Haarlem en 4 
morgen van de Heilige Geest in Delft. Zij hoef-
de over deze stukken land geen belasting af te 
dragen. Haar zoon Dominicus Ariensz. gebruik-
te in 1578 op de Vlietlanden 2 morgen en 2 
hont van Jan François (van Bodegem), waar-
voor hij belasting moest betalen. Hij blijkt in 
dat jaar in de Sluispolder te wonen nabij de 
Boonersluis. Hier pachtte hij nog 3 morgen van 
Heyndrick Aemszoon van der Burch uit Delft. 
Uit het Hoefslagboek van Delfland, gemaakt in 
oktober 1582 en later aangevuld, blijkt dat Do-
minicus Adriaensz., zoon van Trijn Pietersdr., 
weduwe van Adriaen Cornelisz. Grooten, op 7 
januari 1586 de hoefslagplicht van zijn moeder 
overneemt. Door deze aantekening kennen we 
ineens de naam van de vrouw van Groten Ari-
aen en het tijdstip van haar overlijden (kort 
voor de vermelde datum). Vrijwel zeker was zij 
de laatste bewoner van de Vlietlanden. 

  
Dankzij de rekeningen van de Weesarmen van 
Maasland uit de periode 1599-1600 weten we 
inmiddels ook, dat het gezin van Groten Ariaen 
tenminste drie zonen telde. Op 24 juni 1599 
losten Dominicus Aryensz., Pieter Ariensz. en 
Aryen Aryensz. een rente af, die op hun vaders 
(woon)plaats rustte. Deze rekening illustreert, 
dat de nakomelingen van Groten Ariaen enige 
tijd afhankelijk zijn geweest van de steun van 
de Weesarmen, een fonds van de Nederlands 
hervormde kerk van Maasland, dat beheerd 
werd door de weesmeesters. Het was in die tijd 
niet ongebruikelijk, dat de verleende financiële 
steun later in fasen terugbetaald moest worden.  
 
VeldnamenVeldnamenVeldnamenVeldnamen    
Het is opmerkelijk dat de herinnering aan de 
boerderijplaatsen in het eerste kwart van de 
twintigste eeuw nog levend werd gehouden 
door een tweetal veldnamen op de Vlietlanden, 
namelijk “Uijertuijn” (moestuin) op de plaats 
van de woning van Claes Jansz. tegenover de 
Broekpoldermolen en “Werve” op de locatie 
waar de boerderij van Groten Ariaen heeft gele-
gen. 
Beide namen zijn inmiddels in onbruik geraakt. 
Het lijkt aardig om een aantal oude toponiemen, 
waaronder ‘Otterputten”, “Hel”, “Grote Del-
camp”, “Lage acht hond” en “Beide Mooikam-
pen”, opnieuw voor de betreffende percelen te 
gaan gebruiken. De namen zijn in de zeventien-
de en achttiende eeuw gegeven door de gebrui-
kers van de Vlietlanden. Nadat de bewoners 
van de Vlietlanden waren vertrokken, bleef het 
land als hooiland in trek bij de boeren in de 
naaste omgeving. Toen de mechanisatie in de 
landbouw in de loop van de twintigste eeuw 
voortschreed en de knechten van de boerderijen 
verdwenen, verminderde de animo voor het ar-
beidsintensieve werk op de Vlietlanden. De 
Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten 
verwierf vanaf 1949 steeds meer percelen vliet-
land.  
 
Er bestaan plannen om het oorspronkelijk ka-
rakter van het vlietland, dat voornamelijk uit 
hooiland bestond, weer terug te brengen. Dit 
betekent dat het areaal riet dat de laatste decen-
nia sterk toegenomen is, teruggedrongen moet 
worden. De noodzaak om het riet te oogsten is 
weg, omdat de plaatselijke rietdekker zijn 
grondstof sinds enkele jaren uit Oost-Europa 
laat overkomen. Door deze verandering en het 
herstel van de oude sloten kunnen de Vlietlan-
den er weer gaan uitzien als in de tijd van Gro-
ten Ariaen. 
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Kaartje van de Vlietlanden 
met veldnamen, 1920. 
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SamenvattingSamenvattingSamenvattingSamenvatting 
De boerderij ‘Huize ‘t Woud’ is gelegen op een 
kreekrug in het westelijke gedeelte van de 
Woudse Polder. De boerderijplaats is waar-
schijnlijk al vóór de vijftiende eeuw in gebruik 
genomen, maar de oudste (zichtbare) bouwde-
len dateren uit de eerste helft van de zestiende 
eeuw. Het betreft hier de opkamer, de melkkel-
der en de opkamerzolder. In de opkamer zijn 
onder een moerbalk twee sleutelstukken met 
peerkraalprofielen te zien (gotisch). Op de op-
kamerzolder bevinden zich gave eikenhouten 
dekbalkjukken. De vroegere voorgevel 
(oostgevel) van de boerderij laat een zeer rijke 
schakering zien aan sporen van oorspronkelijk 
muurwerk, vernieuwd muurwerk, reparaties en 
veranderingen. Hier spreken de stenen... 
Het grootste gedeelte van de boerderij is op-
nieuw opgebouwd in 1775. Het bestek voor de-

ze verbouwing is bewaard gebleven en geeft 
inzicht in de manier van bouwen in die tijd, 
maar tevens van de indeling en het royale for-
maat van de boerderij. Veel van het huidige 
muurwerk dateert van het eind van de achttien-
de eeuw, maar ook aan het eind van de negen-
tiende eeuw is er verbouwd aan de boerderij. In 
1964 werd er opnieuw verbouwd, vooral het 
interieur van het voorgedeelte van de boerderij 
is toen grondig heringedeeld, zonder echter de 
oude structuur al te zeer aan te tasten; herstel is 
gedeeltelijk mogelijk. In de vroegere woonkeu-
ken in het achterhuis siert een zeer fraaie acht-
tiende-eeuwse bedsteewand de achtermuur en 
een stijlvolle laatnegentiende-eeuwse schouw 
de wand van de voorgevel. Al het houtwerk in 
deze ruimte is gehout. 
Ook de kapconstructie boven het voorgedeelte 
van de boerderij en boven het achterhuis heb-

Boerderij ‘Huize ‘t WoudBoerderij ‘Huize ‘t WoudBoerderij ‘Huize ‘t WoudBoerderij ‘Huize ‘t Woud’’’’    
    

F.W. van Ooststroom 
 

Op verzoek van de Monumentencommissie van Schipluiden, de Historische 
Vereniging Oud-Schipluiden en de nieuwe eigenaar, de familie D. den 
Hoed, heeft Frits van Ooststroom in 2005 een bouwhistorische verkenning 
gemaakt van de boerderij ‘Huize ’t Woud, Woudseweg 180, gemeente Mid-
den-Delfland’. Het onderzoek bevat veel bouwkundige en historische gege-
vens en is een belangrijke leidraad bij de restauratie van dit rijksmonument. 
Het interessante rapport is te lang en te gedetailleerd om volledig te worden 
overgenomen. Daarom beperken we ons tot enkele paragrafen die een meer 
algemeen beeld geven van deze boerderij en van de oudste onderdelen. In de 
bibliotheek van de Historische Vereniging Oud-Schipluiden in het Museum 
Het Tramstation kan het gehele rapport geraadpleegd worden. 
De onderzoeker begint zijn verslag met de samenvatting.  

Tekening van de oostgevel 
van de boerderij  met in het 
midden de karnmolen, ca. 
1905. 
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ben bouwhistorische waarde. In de stal is on-
danks een aanpassing in de twintigste eeuw, nog 
relatief veel bewaard van de langsgebintcon-
structie en ook de grup en koestanden tonen nog 
het principe van de Hollandse stal, zoals die 
eeuwenlang gebruikt werd. 
Het boerderijterrein is goed onderhouden en er 
staat geen storende nieuwbouw. Een stenen 
achthoekige karnmolen met rieten kap siert het 
voorterrein. Een mooi voorbeeld van een boe-
rentuin strekt zich uit naast de door knotessen 
omzoomde oprijlaan. Langs deze laan ligt ook 
een schilderachtige oude schuur bekleed met 
brede gepotdekselde delen. 
 
De boerderij is bouwhistorisch een zeer waarde-
vol object, zowel qua interieur als exterieur. 
Over het algemeen is voorheen bij verbouwin-
gen en restauraties redelijk respectvol omgegaan 
met het verleden. Samen met het goedverzorgde 
boerderijterrein en de bijgebouwen, is ook de 
ensemblewaarde bijzonder hoog. Bij toekomsti-
ge verbouwingen moet met een en ander om-
zichtig worden omgegaan. 
 
InleidingInleidingInleidingInleiding 
De voormalige boerderij ‘Huize ‘t Woud’ is ge-
legen in het zuidwestelijke gedeelte van de 
Woudse Polder, tussen het kerkdorp ‘t Woudt en 
de kade van de Groeneveldsche of Monsterwate-
ring. De naam van de boerderij is recent en komt 
niet voor op (oude) kaarten. 
Het op de boerderij gevoerde agrarische bedrijf 
is beëindigd en op het oostelijk naastgelegen 
perceel is een nieuwe boerderij gebouwd, met 
ligboxenstal en vrijstaand woonhuis. Zuidweste-
lijk grenzend aan het huidige boerderijterrein 
verrees al eerder een bedrijf en een woning. 
 
KaartenonderzoekKaartenonderzoekKaartenonderzoekKaartenonderzoek 

Maerten Cornelisz. 
De oudst bekende kaart waarop de boerderij 
staat afgebeeld is een van de kaarten van de 
Hoflanden van Delft, die omstreeks 1535 ver-
vaardigd zijn door Maerten Cornelisz. Een detail 
van de kaart toont de ‘kerck van Wout’ en links 
daarvan de boerderij, waarbij vermeld staat 
’hoert Sint Aechten tot Delft ende staet buiten’. 
De boerderij behoorde dus aan het St. Agatha-
klooster in Delft (het huidige Prinsenhofcom-
plex) en ligt buiten de Hoflanden. Na de Refor-
matie viel de boerderij toe aan de Staat. De Hof-
landen maakten vanouds deel uit van het grafe-
lijk grondbezit rond Delft; het ambacht Hof van 
Delft is hieruit voortgekomen. De boerderij is op 
de kaart min of meer ‘standaard’ weergegeven: 
een dwarshuis met een stal en een hooiberg, het 
geheel omgeven door opgaande begroeiing. Ook 
de oprijlaan naar de boerderij (vanaf de Woud-
seweg) is afgebeeld. 
 
Kruikius 
De boerderij met boerderijterrein en omliggende 
verkaveling is gedetailleerd weergegeven op de 
kaart van Delfland van Nicolaes Kruikius uit 
1712. Het detail van de kaart toont het boerderij-
terrein met ten noordoosten en oosten van de 
boerderij een windsingel. Ook langs het laatste 
gedeelte van de oprijlaan is een dichte begroei-
ing te zien. Op het voorterrein is een boomgaard 
weergegeven. Het eerste gedeelte van de oprij-
laan loopt langs een waterloop die de Meer heet. 
De Meer zet zich via het oostelijk gedeelte van de 
Woudse Polder voort tot in de Harnaschpolder. 
De afbeelding laat een T-vormige boerderij zien, 
waarbij het voorhuis langs een sloot is gesitu-
eerd, overeenkomstig de huidige situatie. Frap-
pant is de overeenkomst in verkavelings-patroon 
rond de boerderij tussen 1712 en 2003. 
 

Detail van een kaart van 
de hoflanden van Delft, 
door Maerten Cornelisz.,  
ca. 1535. 
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Topografische kaarten 
Op alle voor dit onderzoek bestudeerde topo-
grafische kaarten is de boerderij steeds afge-
beeld. Omstreeks 1850 en 1912 is het omlig-
gende land uitsluitend weiland. In 1990 is een 
naastgelegen kavel in gebruik als bouwland. De 
huidige (maar dat is nu de 'toenmalige') bewo-
ner had deze kavel voor akkerbouw in gebruik. 
In 2003 wordt dit perceel weer als weiland ge-
bruikt (en is het genoemde nieuwe bedrijf ver-
schenen). Opvallend is natuurlijk ook de komst 
van een kassenareaal op een westelijk gelegen 
perceel, langs de Molenlaan (voorheen Achter-
kade). 
De Topografische kaart uit 1912 toont ten noor-
den van de boerderij een windsingel. Ten oosten 
van de oprijlaan ligt een boomgaard, ten westen 
eveneens, daar is ook een tuin aangegeven. 
    
OriëntatieOriëntatieOriëntatieOriëntatie    
Vaak liggen boerderijen met de voorgevel aan, 
en georiënteerd op de weg of op het nabijgele-
gen water. In deze regio liggen veel boerderijen 
echter ‘willekeurig’ verspreid in het landschap. 
Dit is een gevolg van de situering op kreekrug-
gen. Over het algemeen liggen de boerderijge-
bouwen in de streek in de lengterichting van de 
kavel. Huize ‘t Woud ligt op geruime afstand 
van de weg, op een kreekrug, maar dwars op de 
kavelrichting. De oorspronkelijke voorgevel 
ligt evenwijdig aan een kavelsloot en de oprij-
laan mondt uit ter hoogte van het achterhuis. 
Het erf ligt op het zuiden. 
De as van de stal loopt ongeveer van noordoost 
naar zuidwest. Het oorspronkelijke woonge-
deelte (het voorhuis) van de boerderij ligt dus 
op het noordoosten en de melkkelder op het 

noordwesten. Deze oriëntatierichting is in de 
regio niet uitzonderlijk, integendeel, naast een 
groep boerderijen die vooral op het zuidwesten 
is georiënteerd, zijn de meeste boerderijen toch 
vooral op het noordoosten (de koude kant) ge-
oriënteerd. In deze rapportage wordt voor het 
gemak de oriëntatie van de boerderij als oost-
west gezien; de voorgevel is dan de ‘oostgevel’. 
 
Bestek van 1775Bestek van 1775Bestek van 1775Bestek van 1775 
Het bestek van de verbouwing uit 1775 vertelt 
veel over de indeling van de boerderij, hoewel 
de bijbehorende tekening ontbreekt. Het voor-
gedeelte van de boerderij bevatte een opkamer 
met melkkelder, een ‘voorhuis’ en een 
‘werkplaats’ (boenhoek) met bakoven, en 
(water)fornuis. Tegen dit werkhuis was aan de 
zuidzijde een varkensstal gebouwd. In het ach-
terhuis was de (woon)keuken met schouw, de 
boterkelder en een tweede opkamer. Achter het 
achterhuis bevond zich een dorsvloer, dan een 
paardenstal met gang en ten slotte de koeien-
stal. 
Op de opkamer na (met melkkelder en zolder) 
is in 1775 de gehele boerderij afgebroken en 
herbouwd, op dezelfde plaats en met dezelfde 
afmetingen. Slechts de koeienstal werd ver-
breed (aan de noordzijde) en verlengd (aan de 
westzijde). 
 
Beschrijving van het exterieurBeschrijving van het exterieurBeschrijving van het exterieurBeschrijving van het exterieur 
De onderzoeker maakt een ‘wandeling’ rond de 
boerderij. Over de opkamer schrijft hij: 
 
Opkamer 
De gevel van de opkamer vertoont ‘littekens’ 
van verbouwingen, maar is voornamelijk ge-

  Detail van de kaart van Kruikius met links  
  van het kerkdorp ’t Woudt de boerderij, 1712. 



 
39 

bouwd van grote bakstenen met een formaat 
van 18/21 x ca.10 x ca.5 cm, de tienlagenmaat 
is ca. 58 tot 59 cm. Deze grote stenen (in een 
onregelmatig verband) worden in de streek 
slechts enkele malen aangetroffen bij boerderij-
en. Steeds betreft het zeer oude muren of muur-
gedeeltes. Met enige voorzichtigheid kunnen 
deze stenen gedateerd worden in de eerste helft 
van de zestiende eeuw. De scheiding tussen het 
gedeelte met IJsselsteentjes en met de grote de-
len wordt gemarkeerd met een grove vertan-
ding. In het oude metselwerk tekenen zich twee 
segmentbogen af, een brede en een smalle. De 
brede ontlastingsboog is één steen hoog, de 
smalle is halfsteens.  
Het brede raam (kruiskozijn) dat ooit onder de 
brede boog heeft gezeten is later vervangen 
door een smaller raam. Het ontstane gat is 
dichtgezet met kleine moderne gele IJsselsteen-
tjes. Bij de verbouwing in 1965 is dit raam op 
zijn beurt vervangen door een laag, dubbel 
klapraam (badkamerraam) met de linker dag-
kant op de plaats van die van het vorige smalle, 
hoge raam. Het nu ontstane gat is dichtgezet 
met grote, secundaire stenen. Het hoge raam 
(formaat kloosterkozijn) is op de oude foto te 
zien en is identiek aan het toen onder de smalle 
boog aanwezige twaalfruits venster (schuif-
ramen met wisseldorpel). 
In 1965 zijn in de opkamer twee identieke ra-
men bijgeplaatst in dezelfde uitvoering als de 
ramen in het andere muurgedeelte (alle dagkan-
ten gezaagd).  
 
Andere sporen 
Aan beide zijden van het linker opkamerraam is 
duidelijk sprake van witkalk op de muur. Op de 
oude foto is dat nog duidelijker. Op die foto is 
op deze plaats een breed kelderluik te zien. Er 
is hier sprake van een doorgeefluik, en van de 

vroegere aanwezigheid van een melkhuisje.  
 
Op de tekening is het houten melkhuisje afge-
beeld met een tentdak met windveren en een 
pannendak. 
In dergelijke huisjes werd de melk tijdelijk koel 
gehouden in een waterpet (gemetselde bak, 
meestal met pomp) voordat de koelders of bus-

sen in de kelder werden geplaatst, of 
later, in omgekeerde richting, de 
melk naar de melkfabriek werd 
afgevoerd. 
Op de tekening is de witgekalkte 
plint duidelijk te zien, die ter 
hoogte van een tweede kelderluik 
een boogvormige bekroning heeft. 
Ook aan de andere kant van de 
voorgevel nabij de vroegere zink-
put is een rechthoekige verhoging 
van de witte plint te zien. Kenne-
lijk werd de plint afgesloten met 
een oranje (menie) bies. Deze be-
schildering is een vorm van volks-

 Fragment van een kadasterkaart met 
 de boerderij en het erf, 2004. 

 
Oude foto van de oostgevel, 1963. 
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kunst en vindt zijn oorsprong in het witten van 
kwetsbare gevels. Het witten was de taak van 
de boerin, zij toonde hiermee haar properheid. 
Thans heeft de gevel een cementen plint en zijn 
de beide kelderluiken dichtgezet. De onderdor-
pel van het doorgeefluik is nog aanwezig. 
Op de oude foto valt te zien dat de voorgevel 
gedeeltelijk bedekt was geweest met een klim-
plant, waarschijnlijk klimop. Op de foto is de 
opkamergevel juist ontdaan van deze begroei-
ing en lijkt de opkamergevel in z’n geheel ooit 
witgekalkt te zijn. Op delen van de opkamerge-
vel zijn nu nog dikke kalklagen aanwezig, ook 
op de kopgevel van de opkamer zitten sporen 
van witkalk. Was de witte plint uiteindelijk 
symbolisch, dit witkalken gebeurde wel dege-
lijk om de vrij zachte, oude stenen te bescher-
men tegen het binnendringen van vocht. 
 
Muurijzers 
Over de volle gevelbreedte bevinden zich op 
regelmatige afstanden muurijzers van de balk-
laag van de zoldering en onder de dakrand nog 
enige ter plaatse van de dakspanten. Ook de 
balklaag van de opkamervloer wordt gemar-
keerd door muurijzers. Op de scheiding van de 
opkamergevel en de gevel van het voorhuis zit-
ten twee zware kruisankers, kennelijk aange-
bracht om het interne verband met de tussen-
muur te herstellen. 
Op de oude foto zijn deze kruisankers nog niet 
aanwezig. Wel zijn op die foto ankers te zien 
halverwege de vloer van de zolder en de vloer 
van de opkamer. Deze ankers duiden erop dat 
hier muurstijlen aanwezig zijn of waren, zodat 
er dus sprake is van een houtskelet in de opkamer. 
De westgevel van de opkamer is eveneens van 
groot formaat stenen. Ter weerszijden van een 
met effen gele stenen gerepareerde scheur lijkt 
het metselwerk verschillend (vooral van kleur), 
of een gedeelte secundair is, is niet duidelijk. 
Op de gevelhoek zitten enkele klezoortjes. Het 
metselwerk is onregelmatig. Het boven- en 
rechtergedeelte van de gevel is gepleisterd. Ook 
zit er een gepleisterde rechthoek linksonder in 
het gevelvlak. In de ondergevel heeft ooit een 
kelderluik gezeten. De beide ramen zijn waar-
schijnlijk in 1965 ingebracht. 
 

Beschrijving van het interieurBeschrijving van het interieurBeschrijving van het interieurBeschrijving van het interieur 
Bij de beschrijving van het interieur wordt uit-
gegaan van de oorspronkelijke indeling en 
functies van de ruimten. Enkele onderdelen 
zijn: 
 
Boenhoek 
De boenhoek is de ruimte in een boerderij waar 

aan zuivelbereiding wordt gedaan en waar de 
daarvoor benodigde attributen worden schoon-
geboend. Gezien de aanwezigheid van een 
karnmolen werd er boter gemaakt. Waarschijn-
lijk werd er van de afgeroomde melk magere 
(Leidse) kaas gemaakt. Bij de verbouwing van 
1775 werd het al bestaande boenhoek vervan-
gen door een geheel nieuwe ‘werkplaats’ op 
dezelfde plaats en met dezelfde afmetingen. 
Over de inrichting en afwerking zoals die in 
1775 tot stand kwam wordt in het bestek uitge-
breid melding gemaakt. Tegen de brandmuur 
van de boenhoek (dit is de zuidgevel) was in de 
aangebouwde varkensschuur een bakoven ge-
bouwd (om brood te bakken). Tegen de brand-
muur was ook een (water)fornuis. Een schouw 
wordt in het bestek niet genoemd, maar de hui-
dige bewoner herinnert zich een schouwbalk 
van muur tot muur, met rechts de bakoven en 
links het waterfornuis. Er wordt in het bestek 
melding gemaakt van het betegelen tot borstwe-
ringshoogte van de oostmuur met gele tegeltjes. 
Er blijken hier kruiskozijnen en een deur in de 
gevel te zitten. Ook moest de westgevel bete-
geld worden vanaf de brandmuur tot aan een 
deur die ca.1,60 meter uit de hoek stond, dat is 
de plaats van de huidige voordeur. De rest van 
de wanden was bepleisterd. Aangenomen mag 
worden dat de wand achter de stookplaats ook 
betegeld werd, daar wordt echter geen melding 
van gemaakt in het bestek. Er was ook een deur 
in de zuidwesthoek van de brandmuur (dus naar 
de varkensschuur). In de zuidoosthoek van de 
boenhoek stond een pomp boven een daar ge-
maakte welput. Er was ook een kozijntje in de 
oostgevel ‘om de pomp daardoorwijl in te kun-
ne sette’. Hoe we ons dat precies moeten voor-
stellen is onduidelijk. De vloer was bestraat met 
klinkers op hun kant, althans een strook van ca. 
2,5 meter vanaf de brandmuur en een strook 
van ca. 1,6 meter langs de oostmuur, waar de 
karnton stond. De rest van de vloer was bete-
geld met (hergebruikte) tegels. Buiten de al be-
tegelde muurgedeelten was er rondom een plint 
van één tegel hoog. In de brandmuur zaten 
voorts twee gootgaten met ijzeren roosters. Via 
de goten konden bijvoorbeeld wei of ander 
‘afval’ naar de varkens worden getransporteerd. 
Ergens hoger in de gevel moet een gat gezeten 
hebben ten behoeve van de aandrijfas die uit de 
karnmolen kwam. 
De oorspronkelijke werkruimte van de boerde-
rij is thans opgedeeld in een keuken, bijkeuken, 
toilet, hal met cv-ruimte. Er is geen spoor van 
het vroegere gebruik en de aankleding van de 
ruimte herkenbaar. Wellicht zijn achter het hui-
dige plafond nog balklagen aanwezig. 
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Voorhuis 
Het voorhuis wordt nu als eetkamer gebruikt. 
Ook hier is niets van de vroegere situatie her-
kenbaar. Hier was vroeger kennelijk de trap 
naar de zolder. In het bestek van 1775 wordt 
melding gemaakt van het maken van een 
‘bierkeldertje of spint’ onder die trap. Een spint 
is een voorraadkamertje. De wanden waren ge-
pleisterd, met rondom een plint van witte te-
gels. Op de vloer, ook van het bierkeldertje, 
lagen rode, vlakgeslepen plavuizen van ca. 23 x 
23 cm. Wellicht was er vroeger in deze ruimte 
ook een stookgelegenheid, gezien de schoor-
steen die te zien is op de foto uit 1963. 
Er is een trapje naar opkamerniveau tegen de 
scheiding van voor- en achterhuis. In de achter-
wand van de eetkamer is een deur aangebracht 
naar een voorraadkamertje dat is gemaakt in 
een vroegere bedstee van de woonkeuken. 
Van de vroegere verkeersfunctie van het voor-
huis (voordeur, toegang kelder, toegang opka-
mer, toegang boenhoek, trap naar zolder) is nog 
weinig over. 
 
Opkamer 
Bij de verbouwing van 1964 werd de grote op-
kamer opgedeeld in een grote slaapkamer een 
badkamer en een kleine slaapkamer. De beide 
laatsten met een nieuw, enigszins verlaagd pla-
fond. In de grote slaapkamer is nog één pla-
fondbalk in het zicht. Deze wordt in de zijmu-
ren gesteund door sleutelstukken met een laat-
gotisch peerkraalprofiel. Onder de sleutelstuk-
ken is een plankje aangebracht om het gat van 
de korbelen aan het zicht te onttrekken. De kor-

belen schoorden de moerbalk af op de muurstij-
len. Zoals het grote formaat van de bakstenen 
van de buitenmuren van de opkamer al liet zien 
wordt door deze sleutelstukken een datering 
van de opkamer in de eerste helft van de zes-
tiende eeuw, voldoende zeker. Oorspronkelijk 
waren er drie moerbalken in de opkamer, wel-
licht zijn de andere twee nog aanwezig achter 
het verlaagde plafondgedeelte. Ook de kinder-
bintjes zouden nog aanwezig kunnen zijn. Bij 
de verbouwing van 1964 werden de muren 
voorzien van halfsteens voorzetwanden. Wel-
licht zijn daarbij de muurstijlen verwijderd. Het 
gangetje voor de nieuwe slaap- en badkamer, 
met doorgang naar een trapportaaltje in de 
tweede opkamer is bij dezelfde verbouwing tot 
stand gekomen.  
 
Melkkelder 
In de melkkelder werd melk koel gehouden 
voordat het werd verwerkt of voordat het (in 
later tijd) werd afgevoerd naar de melkfabriek. 
Oudtijds gebeurde dat koel houden in brede en 
lage aardewerken testen. De bovendrijvende 
room werd ‘s morgens afgeschept om tot boter 
verwerkt te worden. 
De vloer van de kelder is belegd met rode pla-
vuizen met een formaat van 22 x 22 cm. Er zijn 
geen zogenoemde ‘Deense bakken’ gemetseld, 
zoals bij veel andere boerderijen in de streek. In 
deze bakken werden metalen koelders gezet in 
koud, opgepompt (grond)water. De kelderwan-
den zijn gepleisterd en van vele lagen witkalk 
voorzien. Ooit moeten ze een keer blauw ge-
kleurd zijn geweest, een kleur die vliegen zou 
afstoten. Een brede plint is van een donkerrode 

Zuidgevel met paardenstal, dorsvloer, boenhoek en woonkeuken, 2005. 
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verflaag voorzien. Het luik in de achtergevel en 
beide luikopeningen in de voorgevel zijn dicht-
gezet met kalkzandsteen. Onder het brede door-
geefluik zijn twee treden gemetseld, bekleed 
met zeer grote en dikke plavuizen (29 x 29 x 5 
cm). Boven de treden zitten oranje en groene 
verglaasde plavuizen van 22 x 22 cm. Deze te-
gelformaten behoren niet tot de zestiende-
eeuwse kelder. Ook hier is ooit vernieuwd. Aar-
dig zijn de twee blakernissen, één met een 
staande ellipsboog (voorgevel), de andere met 
een getrapte bovenkant (tussen de luiken van de 
kopgevel). Er is geen samengestelde balklaag, 

zoals verwacht mocht worden, maar een enkel-
voudige. De grenen balken meten ca. 26 x 20 
cm (staand) en de hart-op-hart afstand is ca. 88 
cm. In de balken is drie centimeter van onderen 
een schuinlopende gleuf gehakt. Deze gleuf is 
bedoeld om een troggewelfje te dragen, maar 
daar zijn op de muren geen aftekeningen van te 
zien. Toch lijkt het waarschijnlijk dat de trogge-
welfjes er geweest zijn (veel kalkresten). 
De oorspronkelijke doorgang van de kelder 
naar het voorhuis is dichtgezet. Ook daar zijn 
twee treden aanwezig (zonder plavuizen). Alle 
reparaties, dichtzettingen en nieuwe ondersteu-
ningen zijn uitgevoerd in kalkzandsteen, waar-
schijnlijk in 1964. De huidige (zeer smalle) toe-
gang tot de kelder is via een los luik in de bo-
terkelder. Niet voor dagelijks gebruik. 
 
Boterkelder 
Deze tweede kelder wordt boterkelder genoemd 
in het bestek uit 1775. Kennelijk werd hier de 
boter koel gehouden. Ook hier plavuizen op de 
vloer van 22 x 22 cm. De enkelvoudige balk-
laag bestaat uit balken van ca. 20 x 15 cm 
(liggend). Er is één kelderluik. De toegang tot 
dit keldertje is gesitueerd tegen de scheiding 
van voor- en achterhuis, vanuit de voorraadkast 
(vroeger bedstee) die vanuit het voorhuis be-
reikbaar is. Vermoedelijk was voorheen de bo-
terkelder slechts toegankelijk vanuit de grote 

melkkelder. 
 
Kleine opkamer 
Boven de boterkelder ligt een kleine opkamer 
die o.a. als kantoortje in gebruik is. Ook hier 
een enkelvoudige balklaag. De balken zijn 
voorzien van een kraalprofiel en zijn beige ge-
schilderd. 
 
Woonkeuken (-kamer) 
De huidige woonkamer bevat twee belangrijke 
elementen. Over de volle breedte van de achter-
wand bevindt zich een bedstee- en kastenwand 
en tussen de twee ramen in de buitengevel be-
vindt zich een schouwpartij met geschilderd 
schoorsteenstuk. 
 
De bedsteewand heeft drie stel dubbele paneel-
deuren, waarvan de beide buitenste paneel-
deuren zijn met aan de bovenzijde een lage el-
lipsboog met schouders. Het middelste stel deu-
ren heeft eenzelfde boog als afsluiting van 
tweemaal negen ruitjes (nu van modern, gebob-
beld groen glas), met daaronder een houten pa-
neel. Boven de deuren loopt een geprofileerde 
kroonlijst (bordenlijst) met daarboven drie lig-
gende panelen. Tussen de panelen en deurstel-
len zitten pilasters met in de lijst een fraaie uit-
waaiering van de profilering. Deze wand zal in 
1775 geplaatst zijn. 
De linker bedstee is nu ingericht als diepe berg-
kast, met lichtblauw geschilderd houtwerk. De 
deuren van de rechter bedstee zijn afgesloten, 
want erachter is, waarschijnlijk bij de verbou-
wing van 1964, een grote voorraadkast gemaakt 
die vanuit het voorhuis bereikbaar is en waar 
zich ook de toegang tot de boterkelder bevindt. 
De middelste deuren bieden toegang tot (links) 
een servieskast en (rechts) met een paar treden 
en een kort gangetje tot de opkamer boven de 
boterkelder. Hier is het schilderwerk crème en 
ossenbloedrood.  
De kastenwand, maar ook al het overige hout-
werk in de kamer is gehout, van een geschilder-
de houtimitatie voorzien. Recent is een nieuwe 
(hogere) gangdeur geplaatst, ook deze is gehout. 
De schouwpartij is laat-negentiende-eeuws. De 
schoorsteenmantel met wangen en consoles is 
iets breder dan de gedecoreerde, en van een ge-
schilderd schoorsteenstuk voorziene boezem. 
Tegen het plafond wordt de boezem afgesloten 
met een geprofileerde kroonlijst. In de schouw-
opening zitten witjes waarin een lijst van acht-
tiende-eeuwse randtegeltjes (met ‘rankje’) is 
opgenomen. Deze schouw is gemaakt voor een 
kachel, een product dat na 1850 z’n intrede 
deed in het boereninterieur. 

Moerbalk en sleutelstuk met peerkraal-profiel  
in de opkamer, datering 1e helft 16e eeuw. 
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In het bestek uit 1775 wordt deze kamer keuken 
genoemd en wordt een beschrijving van de te 
maken schouw gegeven. De boezem wordt 2,50 
meter breed en 80 cm diep. Boezem en haard 
worden betegeld met witjes. In het midden van 
de haard komt een strook van schildpadtegels, 
vijf rijen breed en overhoeks geplaatst. Aan 
weerszijden een geschilderde kleine console. 
De wanden ter weerszijden van de schouw wor-
den geheel betegeld en de zijwanden tot op 
borstweringshoogte. De wanden daarboven 
worden gepleisterd. Onderlangs het houtwerk 
komt een plint van tegeltjes en rond de kozijnen 
een strook randtegeltjes met een ‘rankje’. De 
vloer wordt belegd met vlakgeslepen ‘Utrechtse 
tegels’, met rond de haardplaat een rand van 
hardstenen tegels. Onder de stookplaat was een 
‘kolk’ (gat met rooster) om de as van het vuur 
in te verzamelen. 
 
De raamkozijnen zaten ook in de oude situatie 
naast de schouwpartij en moeten dus veel smal-
ler geweest zijn dan de huidige ramen. Op het 
geschilderde schoorsteenstuk is o.a. de gevel 
van de woonkeuken afgebeeld met smallere 
ramen (met laat-negentiende-eeuwse T-
vensters) dan de huidige. Dit schilderstuk is niet 
voor deze schoorsteen gemaakt, daar is het te 
klein voor. Rondom het schilderij is de afbeel-
ding aangevuld. Op de voorgrond links een ge-
knotte es en een hooiberg met houten roeden en 
rieten kap en rechts een houten schuur. Tussen 

de schuur en de boenhoekgevel is nog de in 
1964 afgebroken varkensschuur aanwezig, met 
rood pannendak en ventilatiekoker. Het laagge-
plaatste luik in de gevel zal een mestluik zijn 
geweest. De beide tuitgevels van woonkeuken 
en boenhoek zijn begroeid met klimop. Het erf 
is nog niet bestraat. Leuk zijn de witte kippen 
en de melkbussen. Ook thans staat er een bank 
tussen de beide woonkamerramen. 
 
ErfelementenErfelementenErfelementenErfelementen 
Vervolgens bespreekt de onderzoeker de dors-
vloer, de paardenstal, de boes, de zolders, waar-
na de erfelementen volgen. Hieronder volgt zijn 
beschrijving van de karnmolen. 
Karnmolen 
Over het algemeen staan in de streek karnmo-
lens aan de niet-erfzijde van de boerderij, om-
dat zich daar de boenhoek bevindt. Hier staat de 
karnmolen ook dicht bij de boenhoek, maar ter-
zijde van het erf. Het gebouwtje is achthoekig, 
zoals gebruikelijk in de streek. In de inleiding 
van het bestek van 1775 wordt over de herbouw 
van de karnmolen gesproken, maar er is verder 
geen artikel aan gewijd. 
De rosmolen is opgetrokken uit bakstenen met 
een gemêleerde kleur (geel/oranje/rood). Het is 
mogelijk dat bij de herbouw in 1775 gebruik is 
gemaakt van oudere stenen, hoewel dat aan het 
steenformaat niet valt af te leiden: 16,5/17 x 
7,8/8,5 x 3,8/4,3 cm; tienlagenmaat ca. 46,5 cm. 
Vier van de acht muursegmenten zijn aan de 

Bedstee– en kastenwand in de woonkamer, 2005. 
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zijkanten recht afgewerkt en hebben (waar 
zichtbaar) een beëindiging met klezoren in de 
koppenlaag. Twee muursegmenten zijn gepleis-
terd en twee andere begroeid met klimop. Mid-
den in vijf van de muursegmenten zitten verti-
cale spleten (thans dichtgestopt). De kap van de 
karnmolen is een sporenkap met rieten dakbe-
dekking. Het riet op de nok wordt bijeengehou-
den door een oude melktest waar de bodem uit 
is geslagen. De toegangsdeur (met oude gehen-
gen) zit aan de zijde van de vroegere boenhoek. 
Aan de tegenoverliggende gevel heeft voorheen 
ook een deur gezeten, daar zit nu een zesruits 
venstertje.  
Het interieur bevat nog het zware juk waaraan 
de spil van het grote kroonrad was bevestigd. 
Merkwaardig is dat het (gebruikelijke) gat in de 
muur, waar de as doorheen liep naar de boen-
hoek wijst op een as richting varkensschuur. 
Mogelijk was daar een haakse overbrenging. 
Thans wordt de ruimte als jongvee- of schapen-
stal gebruikt.  
 
Het groene erfHet groene erfHet groene erfHet groene erf 
Daarna beschrijft Van Ooststroom het erf: 
 
De oprijlaan van de boerderij is in feite de ge-
hele laan vanaf de Woudseweg tot aan het erf. 
Nu is de oprijlaan beperkt tot het gedeelte vanaf 
het watertje de Meer tot aan het erf. Rechts van 

de laan is een kleine schapenwei gelegen, links 
de scheidingssloot met het buurerf. Langs de 
laan staan o.a. enige fraaie knotessen. Er is een 
recent, maar stijlvol ijzeren toegangshek voor-
zien van spijlen met leliebeëindiging. Het hek 
draagt de naam van de boerderij: Huize ‘t 
Woud. Binnen de begrenzing van het boerderij-
terrein ligt terzijde van de laan een grote boe-
rentuin, met zowel groentebedden, als bloemen-
bedden. Midden door deze tuin loopt een gras-
pad. De tuin wordt gescheiden van de centrale 
wei door een lage afscheiding van rietmatten, 
en van de boomgaard aan de westzijde door een 
scheiding van golfplaten. In de boomgaard 
groeien zeer diverse hoogstamfruitbomen. Aan-
genomen wordt dat de centrale wei vroeger ook 
boomgaard was. Er staat nu nog één grote fruit-
boom. Op deze wei zijn diverse solitaire bomen 
geplant, o.a. een esdoorn en een eik. Dit zijn 
geen typische erfbomen in deze streek. De be-
grenzing aan de westzijde wordt gevormd door 
een smalle windsingel van knotwilgen en knot-
essen, waarvan er enkele uitgegroeid zijn. Aan 
de noordzijde van de boerderij ligt een grote, 
kale weide. Vroeger liep aan de noordzijde van 
de stal een sloot. Hierin lag een mestschouw 
om mest via de voersloot verder het land in te 
transporteren. Aan de oostzijde staan voor de 
boerderij enkele kastanjebomen en er is een 
houtsingel aan de zuidoostkant van het boerde-
rijterrein die het zicht op het naastgelegen nieu-
we bedrijf beperkt.  
Op de kaart van Kruikius bevindt zich rechts 
van de oprijlaan (daar waar nu een schapenwei 
is) een bosschage. Ten oosten en noorden van 
de boerderij is op de kaart een windsingel afge-
beeld. Op de topografische kaart van 1912 is de 
noordelijke windsingel nog aanwezig. De bos-
schages ten oosten van de laan zijn vervangen 
door een boomgaard. 
 
 
Tenslotte volgt er een transcriptie van het 
Bestek uit 1775, een bijzondere bron die veel 
inzicht geeft in de boerderijbouw. Dankzij de 
bouwhistorische verkenningen van Frits van 
Ooststroom - hij heeft er meerdere gemaakt - 
krijgen we een steeds duidelijker beeld van de 
ontwikkeling van de boerderijen in Midden-
Delfland. In het oorspronkelijke rapport is een 
uitgebreide literatuur- en bronvermelding opge-
nomen.  
De foto’s bij dit artikel zijn van de auteur. 

Schouw met geschilderd schoorsteenstuk, 2005. 
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D.J. Ammerlaan, Dirk voor wie hem kenden, is 
een belangrijk man. Hij is burgemeester van Schip-
luiden. Hij woont op de “Plaats” (Kerkpolderkade 
71) in de Kerkpolder en is kerkmeester van de 
Jacobuskerk aan de Rijksstraatweg, bovendien 
is hij eigenaar van een bank. Als boer bezit hij 
veel land in de Kerkpolder en de Hodenpijlse 
polder. Hij kon goed bij de bel (een uitdrukking 
van Koos Ammerlaan voor iemand die goed bij 
kas is). 
Op 29 december 1870 besluit hij aangifte van 
tijdelijk vrijdom van grondbelasting te doen 
voor een bouwmanswoning op kadaster sectie 
C 351-357 om belasting voordeel te verkrijgen 
als stichtingsbewijs. 
Dirk Ammerlaan vindt een huurder in de per-
soon van Dirk Koppert die in 1872 (met kerst-
mis) de pacht van f 2377,- betaalt voor de wo-
ning, schuur en bijna 26 ha. land [1]. 
Hij pacht sectie C 332-356 t/m 369 381-382-

383-441-442-468-469 en 470. 
Dirk Ammerlaan heeft het land in de Kerkpol-
der rond 1843 gekocht van Ary Koppert, de va-
der van Dirk Koppert, die de nieuwe boerderij 
betrok. 
Dirk Koppert woont met zijn gezin tot 1882 in 
de nieuwe bouwmanswoning en vertrekt dan 
naar Schiedam. 
Hij betaalt Dirk Ammerlaan in 1879 voor het 
laatst pacht, te weten f 1890,-.  
 
Op 1 mei 1880 slaat het noodlot toe. Dirk Am-
merlaan beneemt zichzelf het leven. Het is een 
apart gezicht als je de Burgerlijke Stand bekijkt. 
Tot 1 mei staat onder elke aangifte van geboor-
te en overlijden de krachtige handtekening van 
de burgemeester. Maar op 3 mei wordt zijn aan-
gifte voor de akte van overlijden getekend door 
N. van Wijk. 
De Delftse notaris Van Berckel maakt op 15 
juni in het bijzijn van getuigen en familie een 
beschrijving van de inventaris van het bezit van 
Dirk Ammerlaan. 
Het is een hele klus. Je ziet ze van kamer naar 
kamer lopen in de beschrijving die 43 bladzij-
den lang is. Van sieraden en kristal, van meubi-
lair tot paarden en rijtuigen en van boter tot 
brandhout. Uiteraard alle onroerende goederen 
en een waslijst van vorderingen en schulden. 
De aanwezige Cornelis Langeveld, koopman te 
Delft, wordt gemachtigd, evenals een Arnoldus 
Theodorus Ammerlaan, student aan het Groot-
seminarie in Warmond. 
Maar er komt een openbare verkoping (zie ad-
vertentie, kavel VII) in de Buitensociëteit 
Reineveld in de gemeente Vrijenban (bij Delft). 
De prospectus van notaris Van Berckel ziet er 
goed uit, compleet met ingekleurde plattegrond. 
Op de veiling wordt door twee partijen geboden 
en gekocht, te weten door het Meisjeshuis in 
Delft, en door de dhr W.F.D Mutsaers uit Den 
Haag. Deze laatste doet dat als afgezant van 

De geschiedenis van de boerderij (bouwmanswoning)De geschiedenis van de boerderij (bouwmanswoning)De geschiedenis van de boerderij (bouwmanswoning)De geschiedenis van de boerderij (bouwmanswoning)    
aan de Tramkade 14. Haar eigenaars en haar bewonersaan de Tramkade 14. Haar eigenaars en haar bewonersaan de Tramkade 14. Haar eigenaars en haar bewonersaan de Tramkade 14. Haar eigenaars en haar bewoners. 

 

P. van der Eijk 
 
 

Geschiedenis is feitenkennis uit het verleden, maar over 
die feiten kan je ook fantaseren. Ik heb de feiten die ik 
in de archieven vond en wat ik hoorde van de velen die 
ik gesproken heb tot een verhaal gemaakt. 

 

Advertentie in de Delftsche Courant van 5 sept. 1880. 
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Barones van Brienen. 
 
De Van Brienens uit Pau, Frankrijk, eigenaar De Van Brienens uit Pau, Frankrijk, eigenaar De Van Brienens uit Pau, Frankrijk, eigenaar De Van Brienens uit Pau, Frankrijk, eigenaar 
1880188018801880----1908190819081908    
Wie zijn de Van Brienens? Daar geeft het rode 
boekje “Het Nederlandse Adelboek” uit 1989 
antwoord op. Twee families van Brienen staan 
er in en beiden zijn uitgestorven. Onze barones 
is geboren uit een huwelijk tussen Hendrik Jan 
Baron van Brienen en Marie Philippine Mathil-
de Eugenie Ghislaine van der Linden Barones 
d’Hoogvorst. 
De Barones wordt geboren op 10 september 
1853 als Jonkvrouw Marie Elisabeth Caroline 
Josephine Ghislaine van Brienen, wonende te 
Pau in Frankrijk. Ze is 27 jaar als ze boerderijen 
en land koopt op de openbare verkoping. 
Uit nota’s blijkt dat ze Arie Kleijweg opdracht 
geeft om vruchtbomen en aalbessenstruiken te 
planten bij de woningen die zij voor ruim f 400 
heeft gekocht [2]. De van Brienens bezitten een 
groot herenhuis, later Hotel des Indes, in Den 
Haag en het landgoed Clingendael in Wasse-
naar. 
Leuk om te weten is dat een nichtje van de Ba-
rones in 1885 naar Japan gaat om plantmateri-
aal te kopen voor de Japanse tuin van het Land-
goed Clingendael. 
Het archief van de Van Brienens is volgens 
mijn informant helaas zoek. 
 
De Barones komt in 1882 al te overlijden, zij is 
niet getrouwd, haar vader is dan al dood en haar 
moeder de oude Barones is erfgename. Veel is 
er van het tijdperk van de van Brienens niet be-
kend. De zaken worden geregeld door de afge-
zant de heer Mutsaers. 
Alle eigendomsbewijzen en correspondentie 

bevinden zich in het KDC (Katholiek Docu-
mentatie Centrum) onderdeel van de biblio-
theek van de Universiteit van Nijmegen. Het 
heeft niet direct met de geschiedenis van de 
bouwmanswoning te maken, maar een paar on-
derdelen zijn aardig om te vermelden, zoals: 
- Een afschrift van een ruilcontract met de Van 
Brienens en het kerkbestuur van de Heilige 
Jacobskerk, opgemaakt door de notaris van 
Berckel. 

- De correspondentie van de heer Mutsaers met 
de W.S.M. over de verkoop van grond voor 
het tracé van de Trambaan. 

De Radboudstichting bestaat in 2005 100 jaar. 
Zij geven een boek uit en daarin staat dat zij 
voor het stichten en uitbreiden van de Katholie-
ke Universiteit in augustus 1908 voor f 680.000 
aan onroerende goederen heeft ontvangen in de 
vorm van Zuid-Hollandse boerderijen en land. 
Buiten het dossier van Brienen heb ik nergens 
de feitelijke schenking in de archieven kunnen 
terugvinden. 
Onder de vele kardinalen, bisschoppen en pries-
ters, die op stap waren om financiën te verwer-
ven, was ook monsieur B. Mutsaers. Of de af-
gezant van de familie Van Brienen familie was 
van deze geestelijke? Onze fantasie moet niet 
op hol slaan, maar toch …. 
Radboudstichting eigenaar 1908 tot 1976Radboudstichting eigenaar 1908 tot 1976Radboudstichting eigenaar 1908 tot 1976Radboudstichting eigenaar 1908 tot 1976    
De Roelingen gaan pacht betalen (zie “Het tijd-
perk Roeling als bewoners”) aan de nieuwe ei-
genaar, evenals nog een drietal boeren in de 
directe omgeving. Van deze periode zijn veel 
verslagen in het archief bewaard gebleven. De 
rentmeester kwam jaarlijks langs om de financi-
ën door te nemen en te kijken hoe het ging en 
hoe de staat van het onroerend eigendom was. 
Daar werden verslagen van gemaakt. Veel geld 

 
 
 
 
 Perceel Tramkade 14 
 
 
 
 
 
 Buitenplaats Hodenpijl 
 
 
 
 
Topografische kaart, 1912. 
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werd er niet geïnvesteerd, alleen het hoogst 
noodzakelijke. 
Een dik dossier is dat van de Kerkbrug. Als je 
dat doorneemt, kun je een glimlach niet onder-
drukken. Over de hele periode Radboudstich-
ting is er gemopper over de staat van onderhoud 
van de brug en wie dat zal betalen. 
In 1910 wordt de rekening van de Kerkbrug van 
de meestertimmerman Albert van den Ende uit 
Schipluiden, groot f 4149,-, voor de helft be-
taald door de Radboudstichting, een kwart door 
het kerkbestuur en een kwart door de Gebr. 
Ammerlaan. In het begin van de tachtiger jaren 
is de brug overgegaan naar de gemeente Schip-
luiden, maar ook dat is niet simpel verlopen. 
 
Het tijdperk Roeling als bewoners van 4 mei Het tijdperk Roeling als bewoners van 4 mei Het tijdperk Roeling als bewoners van 4 mei Het tijdperk Roeling als bewoners van 4 mei 
1882 tot mei 19791882 tot mei 19791882 tot mei 19791882 tot mei 1979    
De familie Koppert vertrekt naar Schiedam en 
verlaat de woning. Vanuit Kethel komen Arnol-
dus (Arend) Roeling (geb. 16-2-1860) en Marie 
de Vette zich melden als de nieuwe huurders.    
Zij worden ingeschreven in het bevolkingsre-
gister van de Burgerlijke Stand, wijk B nr. 60, 
dan 65 en als laatste 69 op 4 mei 1882. 
Arend en Marie kregen 7 kinderen, namelijk 
Arend, Thomas, Dorus, Henkie, Mie, Aghaat en 
Kee. De laatste drie staan bekend als tante in 
deze buurt. 
Henkie zorgt als tienjarige jongen voor een tra-
gedie. Hij klimt op het dak van de woning met 
een vriendje en als hij zijn vader aan ziet ko-
men schrikt hij, valt en overlijdt. 
Als Arend Sr. stopt met ”boeren” wordt er ge-
splitst. Zoon Thomas blijft op de woning met 
14 ha en zoon Dorus bouwt een nieuwe woning 
en stal naast de ouderlijke woning en gaat daar 
met 13 ha verder in het jaar 1928. 
Arend vertrekt naar Nootdorp en wordt ook 
boer. 
Als Thomas trouwt wordt er een stuk aan de 

boerderij gebouwd van zijn broer Dorus als wo-
ning voor hun ouders 
Thomas Roeling, geb. 16-12-1899, trouwt met 
Catharina Gertrude Ammerlaan, geb. 21-7- 
1899. 
Ze krijgen samen 10 kinderen: 5 meisjes en 5 
jongens, en daar zit natuurlijk een Arend bij. 
In 1962 komt Thomas Roeling te overlijden. 
Zijn zoon Arend Roeling jr. neemt het stokje 
over en is de derde generatie Roeling op de wo-
ning. 
 
Wat hebben de Roelingen zoal meegemaakt en Wat hebben de Roelingen zoal meegemaakt en Wat hebben de Roelingen zoal meegemaakt en Wat hebben de Roelingen zoal meegemaakt en 
zien veranderen?zien veranderen?zien veranderen?zien veranderen?    
- Arend Sr. pachtte van de Barones en later 

van de Radboudstichting uit Nijmegen. 
- Het komen en gaan van de spoorlijn strak 

langs de woning. De laatste rit in 1970 en de 
eerste in 1912. Arend jr. is als schooljongen 
vaak meegereden. De trein met kolen voor 
het Westland was heel zwaar en reed lang-
zaam, dan kon je op de treeplank springen. 
Bij de Trambrug minderde hij weer vaart en 
kon je er afspringen. 

- Dat de w.c. van buiten naar binnen ging en 
dat de karnmolen in gebruik genomen en 
weer afgeschaft werd.  

- Dat in 1903 de koelbakken in de kelder wer-
den aangebracht en er net geen melktank is 
gebouwd. Dit jaartal staat nog steeds op de 
koelbakken. 

- Twee oorlogen, van de laatste is bekend dat 
de machinisten wel eens briketten kolen 
“verloren” en daarvoor “beloond” werden 
met een kannetje melk. 
Ruilhandel in rampentijd, maar er werden 
ook Duitsers ingekwartierd in de grote wa-
genschuur.  

- Een grote verbetering was de waterleiding in 
1962. 

 

Tramkade 14. Links voorgevel, 1979. Rechts zijgevel, noordzijde, 1995. 
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Arend Jr. trouwt met Ina Fase in 1976 en in 
1978 wordt hun eerste dochter Sabine geboren. 
In 1976 kan Arend Jr. de boerderij kopen van 
de Radboudstichting en dat doet hij, maar dan 
is al wel bekend dat hij weg zal gaan. Er is niet 
meer economisch te boeren op deze plek, want 
hij raakt steeds meer land kwijt aan uitbreiding 
van Delft en onder andere Rijksweg 19, die la-
ter de A4 genoemd zal worden. 
Arend Jr. had, toen hij naar Garnwerd in Gro-
ningen vertrok, 45 stuks vee, 28 melkkoeien en 
17 stuks jongvee. 
 
 
 
 
Van boerderij tot hoveniersbedrijf Van boerderij tot hoveniersbedrijf Van boerderij tot hoveniersbedrijf Van boerderij tot hoveniersbedrijf ----    1979 tot 1979 tot 1979 tot 1979 tot 
hedenhedenhedenheden    
Wij startten in mei 1979. Arend Roeling is ver-
trokken en Piet van der Eijk (1946) en zijn 
vrouw Joke Koeslag (1946) en zijn zonen Arjan 
(1971) en Sander (1974) zijn de nieuwe bewo-
ners van Tramkade 14. De boerderij wordt met 
een kleine bestemmingswijziging omgevormd 
tot hoveniersbedrijf. 
De grote wagenschuur wordt afgebroken, de 
hooiberg blijft als herinnering gehandhaafd en 
wordt door de smid Rinus Groot netjes opge-
knapt. 
Voor de grote schuur komt een kasje voor 
kweek en opslag op de plaats van de boom-
gaard. 
Zwager Piet de Roo, bouwkundige van beroep, 
ziet het zitten. De constructie van de ruim 100-
jarige is goed, maar er is veel te doen om er 
weer een generatie lang te wonen en te werken 

volgens de eisen van deze tijd. 
Aannemer Keijzer uit Den Hoorn gaat de klus 
uitvoeren en dan sneuvelen wel wat authentieke 
elementen als bedstee, trappenhuis en stalinde-
ling. 
Het “boenhok” met de waterput, de broodoven, 
de waterstookplaats en de hammenkast blijven 
gespaard. De brandmuur van de boerderij is 
belangrijk en daar wordt niets aan veranderd. 
Maar er komt centrale verwarming en goed sa-

Ligging van perceel Tramkade 14 (grijs) bij 
Rijksweg A4. Kadasterkaart, 2002. 

Bewoners en eigenaars van Tramkade 14 gedurende de laatste135 jaar. 
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nitair en alle kozijnen en deuren worden ver-
vangen. 
Omdat er sprake is van privé en bedrijfsgebruik 
wordt soms een raam een deur of andersom. 
De gierput verdwijnt evenals een klein slootje, 
maar de knotwilgen blijven als herinnering 
staan. 
In november van dat jaar zijn de belangrijkste 
veranderingen een feit en gaat de familie Van 
der Eijk van de stad Delft naar het dorp Den 
Hoorn volgens het postcodeboek, maar alle 
Schipluidenaren begrepen daar niets van. 
    
Wat heeft de familie van der Eijk meegemaakt Wat heeft de familie van der Eijk meegemaakt Wat heeft de familie van der Eijk meegemaakt Wat heeft de familie van der Eijk meegemaakt 
en zien veranderenen zien veranderenen zien veranderenen zien veranderen    
- In 1985 sneuvelde de grote iep door de iep-
ziekte, een beeldbepalende boom, dus dat 
ging de hovenier aan het hart. Dan maar zui-
nig worden op essen, linden en populieren. 
Het moet een groene plek blijven. 

- In 1989 was er geen belang om de karnmolen 
te handhaven met zijn rieten kap. 

 Binnen een half jaar na de sloop was er een 
zware brand bij de buren. De regenpijpen 
smolten door de hitte. We willen er niet aan 
denken wat er gebeurd was als de karnmolen 
er nog gestaan had ….. 

- In 1993 kwam de eerste geplande aanpassing. 
De hooizolder wordt door het bedrijf omge-
vormd tot kantine, kantoor bedrijfsleider, 
wasgelegenheid, toiletten en magazijn. Een 
hele verbetering, die daarna ook resulteert in 
het verkrijgen van een milieuvergunning 

voor het hoveniersbedrijf. 
- Dan komt in 1995-1998 het aquaduct en de 
rijksweg A4 achter het bedrijf en de woning 
langs. Niet onverwachts, er was al meer dan 
25 jaar praten en vergaderen en actie voeren 
aan vooraf gegaan. 

- In 2000 wordt de zogenaamd ”groene loods” 
vervangen door een bruikbare wagenschuur, 
die goed opgenomen wordt in het landschap, 
want hij wordt als het ware in de kade ge-
bouwd en het dak wordt voorzien van mos-
sedum. 

- In 2001-2005 beëindigt Piet van der Eijk zijn 
hoveniersactiviteiten.  

 Het bedrijf wordt onder dezelfde naam voort-
gezet door de Koninklijke Ginkelgroep en dat is 
de nieuwe huurder van het bedrijfsgedeelte. 

 
Joke en Piet van der Eijk hopen nog vele jaren 
het voorhuis van Tramkade 14 te bewonen. 
 
 

AanvullingenAanvullingenAanvullingenAanvullingen    
  
Bouwkundige omschrijving van het pand Bouwkundige omschrijving van het pand Bouwkundige omschrijving van het pand Bouwkundige omschrijving van het pand     
Tramkade 14Tramkade 14Tramkade 14Tramkade 14    
De boerderij behoort tot de Hallehuisgroep 
(driebeukige stalindeling) en is van het voer-
gangtype (smalle middenbeuk in de stal). De 
dakvorm is T-vormig, het voorhuis wordt daar-
om dwarshuis genoemd. Aan de poot van de T 
heeft het dak een zogenaamd wolfseind. 
Het dwarshuis, groot 10,5 x 5 meter, heeft drie 
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verdiepingen te weten:  
De kelder: Het Deense type met zeven luiken, 
gestuukte ronde troggewelfjes en gemetselde 
koelbakken met wateraanvoer uit de Gaag. 
De opkamer: Met vier ramen aan de voorzijde 
met zicht op de Gaag. 
Boven de opkamer bevindt zich een lage zolder 
met drieluikvensters, zogenaamde ”Engelen-
ramen”. 
De voorzijde van de woning is gestuukt en 
voorzien van IHS emblemen (zie uitleg hierna). 
De overige muren zijn opgetrokken van rijn-
steen met een mesdunne voeg. De aanbouw aan 
het dwarshuis is 30 m. lang en 10,5 m. breed ; 
12 m. voor bewoning en 18 m. bedrijfsmatig en 
heeft ruime zolders die goed benut zijn.  
De brandmuur van de boerderij heeft drie 
stookplaatsen, twee voor kachels en één 
schouw met broodoven en waterfornuis. Op de 
zolder bevindt zich de rookkast voor het vlees. 
 
Het pand is met pannen bedekt en heeft in be-
gin van de twintigste eeuw nog een aanbouw 
gekregen, de zogenaamde zijstal, groot 11 x 4 m. 
Verbouwingen na functiewijziging zijn in het 
verhaal vermeld. 
 
Het IHS embleem op de woningHet IHS embleem op de woningHet IHS embleem op de woningHet IHS embleem op de woning    
Dries van den Akker heeft een onderzoek ge-
daan naar IHS-emblemen en dit vastgelegd in 
60 pagina’s. Een zeer korte samenvatting: 
Je vindt ze zeker op 40 boerderijen boven de 
melkkelderramen, soms in combinatie met een 
kruis(je).  
Het IHS embleem hoort bij de Jezuïeten die 
zich rond 1592 in Delft vestigden. 
Op afbeeldingen of geschriften van de Jezuïeten 
vind je het embleem bijna altijd terug. 
De meest gangbare verklaring van het Jezuïe-
tenteken is dat er uit (bij)geloof vroeger een 
kruis boven de melkkelderramen stond ter be-
scherming van de melk. 
Na de Reformatie is het katholiek-zijn verboden 
of later gedoogd. Volgens de geschiedenisboek-
jes was de Jezuïetenorde geliefd onder de ka-
tholieke bevolking en boeren. Men wilde er 
voor uitkomen, vandaar dat IHS toegevoegd 
werd bij het kruisje of alleen de letters.  
Betekenis van de letters IHS:  
In Hoc Signo, in combinatie met het kruis:  
 In dit teken zul je overwinnen. 
Iesus Hortator Santorum:  
 Jezus aanmaner der Heiligen. 
Iesus Hominum Salvator:  
 Jezus Mensenredder. 
 
 

Bronnen en inlichtingenBronnen en inlichtingenBronnen en inlichtingenBronnen en inlichtingen    
- Dries van den Akker S.J. “I.H.S. emblemen op 
Delflandse boerderijen”, 1992. 

- Frieda Koppert-van der Berg, “Stamreeks A. Kop-
pert”. 

- Archief gemeente Delft. 
- Archief K.D.C. Nijmegen. 
- Koos Ammerlaan. 
- Jacques Moerman. 
- Frits van Ooststroom. 
- Arend Roeling. 
- Riet Roeling. 
- Piet de Roo. 
- Kees van der Wiel. 
 
 
NotenNotenNotenNoten    
1. Gezien de hoogte van het bedrag gaat het hier 

zeer waarschijnlijk om een langere periode dan 
één jaar. 

2. De aankoop betrof 200 aalbessenstruiken, 60 
perenbomen en 80 appelbomen. Deze grote aan-
tallen verklaren het hoge bedrag.  
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Regelmatig krijgt het Museum Het Tramstation 
zaken aangeboden, die in de collectie worden 
opgenomen. Veelal gebeurt dit tijdens tentoon-
stellingen, omdat bezoekers zich dan herinneren 
dat ze voorwerpen bezitten die in de expositie 
zouden passen en waar gewoonlijk thuis weinig 
mee wordt gedaan. Na ontvangst documenteert 
het museum de schenkingen en gebruikt ze - als 
het uitkomt - in tentoonstellingen. Dit is recen-
telijk gebeurd met een aantal brieven die het 
museum van de familie Holtkamp heeft gekre-
gen, bij gelegenheid van de expositie over de 
oorlogsjaren. De brieven zijn van Arie Vermeu-
len en Henk Gordijn, die beiden knecht bij bak-
ker Holtkamp in Schipluiden zijn geweest, en 
Toon van Bergen Henegouwen, slagersknecht 
bij Van Rooijen in Den Hoorn. Tijdens de oor-
log waren zij, met nog tientallen mannen uit 
Den Hoorn en Schipluiden, geruime tijd in 
Duitsland tewerkgesteld. 
De Duitse oorlogseconomie had grote behoefte 
aan arbeiders. Vanaf mei 1940 werden door de 

bezetter Nederlandse werklozen naar Duitsland 
gestuurd om daar te gaan werken. In maart 
1942 werd bepaald dat ook Nederlanders met 
een baan in Duitsland te werk konden worden 
gesteld. Zeer velen zijn gegaan. Sommigen vrij-
willig, de meesten niet uit vrije verkiezing, dik-
wijls pas na harde dwang. Aan het eind van de 
oorlog haalde de bezetter de arbeiders zelfs bij 
grote of kleinere razzia’s gewoon van de straat. 
Volgens schatting zijn in totaal zo’n 600.000 à 
700.000 Nederlanders in Duitsland werkzaam 
geweest. Op een bevolking van negen miljoen 
mensen is dat een groot aantal. 
 
Vanaf hun aankomst in de Duitse havenstad 
Bremen hebben de drie jonge mannen brieven 
geschreven naar de familie Holtkamp. Hierin 
bedankten ze gewoonlijk de bakkersfamilie 
voor de zendingen voedsel. De brieven bevatten 
veel huiselijke gegevens, maar er wordt ook een 
beeld geschetst van de werkzaamheden en van 
de beleving van de oorlog in Duitsland. Ze be-

Arbeitseinsatz (tewerkstelling in Duitsland) Arbeitseinsatz (tewerkstelling in Duitsland) Arbeitseinsatz (tewerkstelling in Duitsland) Arbeitseinsatz (tewerkstelling in Duitsland)     
van drie mannen uit Schipluidevan drie mannen uit Schipluidevan drie mannen uit Schipluidevan drie mannen uit Schipluidennnn    

 

J.W. Moerman 
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vatten geen verboden oorlogsberichten, omdat 
de schrijvers wisten dat de inhoud werd gecon-
troleerd. Veel brieven zijn voorzien van een 
blauwe streep, als bewijs dat ze de censor heb-
ben gepasseerd. Van enkele brieven volgt hier 
kort de inhoud en tenslotte wordt één brief in 
haar geheel gepubliceerd.  
 
22 oktober 194222 oktober 194222 oktober 194222 oktober 1942    
De eerste brief is van Arie Vermeulen. Hij heeft 
net zijn aanstelling als draaier gekregen. 
“Allerlei rassen en stammen zijn aanwezig.” De 

onderlinge verhoudingen tussen de 
negen mannen uit Den Hoorn en 
Schipluiden zijn erg goed. Arie klaagt 
over het Duitse eten. Ze eten vooral 
soep. Hij is zo vrij om de familie 
Holtkamp te vragen voedsel te sturen. 
 
25 november 194225 november 194225 november 194225 november 1942    
Henk Gordijn klaagt over de herrie in 
de fabriek en meldt de begrafenis van 
een collega. Hij informeert naar de 
nieuwe knechten in de bakkerij. Hij 
verzoekt de bakker, mede namens 
Arie, om met Sinterklaas lekkernijen 
bij enkele geliefden te bezorgen. 
 
27 november 194227 november 194227 november 194227 november 1942    
De aanhef van de brief luidt: “Beste 
baas, Juffrouw en kleine Kees.” De 
drie mannen bedanken de familie 
Holtkamp voor het pakje dat is aange-
komen. Het bevat 4 potten jam, 3 bro-
den, 3 koeken en 3 pakjes rogge-
brood. Toon van Bergen Henegouwen 
verlangt naar zijn oude werk. Het 
werk in de Duitse staalfabriek valt 
niet mee. Soms verblijven de arbei-
ders in de schuilkelder. Hij hoopt dat 
de oorlog niet lang meer zal duren. 
 
15 februari 194315 februari 194315 februari 194315 februari 1943    
Arie bedankt de bakkersfamilie mede 
namens de anderen voor het pakje 
met brood ‘wit van de puddingpoe-
der’. Ter bestrijding van de luizen 
wordt hun kleding in een speciale 
ruimte gestoomd. Tijdens de reiniging 
staan de mannen twee uur naakt in de 
kou. Regelmatig sterft er een collega. 
Op zondag gaan ze naar de mis. 
    
15 maart 194315 maart 194315 maart 194315 maart 1943    
Henk schrijft dat de stad Bremen nog 
niet veel last heeft gehad van bom-
men. Hij baalt van het fabriekswerk. 

Hij feliciteert de familie Holtkamp met 
de verjaardag van kleine Kees en voegt eraan 
toe: “dat het maar een flinke bakker mag wor-
den”. Gisteren heeft hij met de anderen een 
wandeling langs de Wezer gemaakt. 
25 oktober 194325 oktober 194325 oktober 194325 oktober 1943    
Hieronder volgt de inhoud van de gehele brief 
van Toon van Bergen Henegouwen: 
 
 
 
 
 

Ergens in Bremen, 1942-1945.  
Boven, van links naar rechts:  
Frits v.d. Stap, onbekende, Harry Vermeulen, Toon van 
Bergen Henegouwen, Arie v.d. Burgh. 
Midden, staand: Arie Vermeulen.. 
Hurkend: links: Anton Boks en rechts Henk Gordijn. 
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Arie, Henk en Toon hebben alle 
drie de oorlog overleefd. 

Geachte Familie 
Zoo ik zal de pen maar weer eens even opnemen om enkele 
regeltjes naar u te schrijven. Op de eerste plaats dank ik u 
weer allerhartelijkst voor het heerlijke eten, dat ik weer van u 
heb mogen ontvangen. Wij maken het allen nog uitstekend, 
alleen missen we erg onze schatjes, dat gaan we met de dag 
meer voelen, want het is nu al ruim een jaar geleden dat ik 
een zoen van een vrouw gehad heb en dat ik vrouwenvlees in 
m’n handen gehad heb, nu en dat wil heel wat zeggen voor 
een echte Hollander. Hoe gaat het verder met u allen, alles 
nog okè, en met de kinderen ook alles goed? Nu ik hoop van 
alles het beste, en ik hoop?? me gauw persoonlijk te komen 
overtuigen, maar ik geloof van niet. We werken nu zoo hard 
en zoo goed, dat ze ons niet meer willen missen, ik weet echt 
niet wanneer we eens met verlof zullen komen, maar ik denk 
dat eerst de krieg wel afgelopen mag zijn, eerder zullen we 
wel niet komen, schrale troost, maar we moeten het er maar 
mee doen. Als hij nu maar voor Kerstmis afgelopen is, dan 
geeft het niet, dan duurt het niet zoo lang meer, ik geloof dat 
het nog wel goed gaat, want horen doen we weinig op het 
oogenblik. Verder is hier weinig nieuws , en anders zullen 
Henk en Arie het u wel verteld hebben. Is het in de bakkerij 
nog druk, of is het al net als in de slagerij, niet te veel, want 
volgens de baas, zullen m’n klanten geen vetberoerte krijgen. 
Wat denk u zou het met de St. Nicolaas nog druk zijn, dan 
kan ik wel even knooien en breng ik wel een eindje worst 
mee, was het maar waar, en dat ik met de Kerstmis een flinke 
rollade of stuk kaas kan bezorgen. Maar afin, we zullen maar 
hopen dat het volgend jaar beter is, dat schreef ik verleden 
jaar ook, dus als ik het steeds blijf schrijven zal het wel eens 
eenmaal uitkomen. Ik geloof dat ik het laatste ben, dat Arie 
en Henk al geschreven hebben, maar ik hoop dat u het me 
niet kwalijk neemt, want zoo krijg ik niets geen post, soms 3 
à 4 weken en nu kreeg ik er van de week wel 7 tegelijk, dat 
zit hem zeker in m’n verjaardag, want zaterdag ben ik jarig 
geweest, de 2de maal hier in de rotzooi, maar ik hoop ook 
voor ’t laatst. Nu ik zal maar eindigen en m’n pen maar weer 
aflikken, want ik weet niets meer te liegen. Doe alle bekende 
van me de groeten, Tinus, Co, Piet, Riek, Pulkie en die andere 
pulk, maar wees u beiden het meest van mij gegroet en nog-
maals hartelijk bedankt, van mij u exslager en nu banneling in 
Duitschland.  
 
Toon     Tot kijk, ik zal wel zien wanneer!!” 
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Het was een mooie Woensdagmorgen 
toen de post een brief mij kwam bezorgen 
Daar stond in: Je meld u zelf 
in arbeidsbureau te Delft. 
Ik dacht: dat is een strop voor mij,  
want ik was net tien dagen vrij. 
Op het arbeidsbureau aangekomen 
had ik daar al ras vernomen: 
dat ik moest naar Duitschland toe 
om te werken voor de moffen. 
Dat viel mij dan ook zwaar te moe. 
Maar ik dacht: ik ben er toch nog niet 
Zoolang ik nog geen Duitschland ziet. 
Een zeker iemand sprak mij aan. 
Die zei: wil jij je plicht verstaan? 
Dan moet je Hitler met zijn bende 
 laten zitten in de ellende. 
Als jij nu geeft je hand er op 
zoek ik voor jou een plaatsje op! 
Zoo gezegd en zoo gedaan, 
ik zou dus niet naar Duitschland gaan 
‘s-Maandags gingen wij op pad, 
met de fiets, een reuze trap. 
Bij een boer in Hoek van Holland aangekomen, 
hadden we daar al gauw vernomen 
dat er moffen zaten zat. 
waar men weinig last van had. 
Na even zitten converseeren, 
zou ik de volgende dag reeds arriveren.  
Zoo was dus alles bespoken en gedaan  
dat ik naar Duitschland niet zou gaan. 
Toen zijn we weer naar huis getrapt,  
we zijn onderweg nog even afgestapt,  
want er moest nog een brief geschreven,  
dat ik op weg naar Duitschland was 
 en zoo schijn moest geven 
Na te zijn thuis gekomen, 
Van familie en vrienden afscheid genomen, 
toen zeiden 2 vrienden van me: zeg'…. 
we brengen jou natuurlijk weg, 
Tot minstens op het station. 
Dat was voor mij een wolk voor de zon, 
want u moet me goed verstaan 
we zouden de Ommerdijk af gaan. 
Mijn broer die had ik het alleen verteld, 
die had mij dan ook vergezeld. 
Maar wat nu te doen, om met goed fatsoen, 
mijn vrienden niet mee te krijgen, 
want ik moest er immers over zwijgen.. 
Zo brak de dag dan aan 

dat ik op reis zou gaan. 
En toen we kwamen op het station 
kocht mijn broer twee kaartjes voor 't perron 
Toen zei Gerrit Vreugd alleen:  
Jo je koopt er een te veel. 
Maar hij zei: op die 5 centen komt het ook niet aan 
hij wist wel dat ik daar op terug kon gaan. 
Op het station liep een man en die vertelde: 
Daar in de wachtkamer moet je je melden. 
Daar kreeg ik een deel papieren 
om mee naar Mofrika te passagieren. 
Daarna op station nog eventjes staan bomen. 
Toen kwam de trein reeds binnen stoomen. 
Ik dacht nu moet ik 't station verlaten, 
maar dat hadden ze in de gaten 
Zo'n NSB-er zei; jo moet jij niet mee ? 
Ik dacht: nu ik stap er dan maar in, 
en ik kruip maar in de W.C. 
maar dat werd belet,  
want op het witte bordje stond: bezet. 
Daar zaten we te zuchten: 
hoe moest ik nu ontvluchten. 
We arriveerde in Den Haag op het perron, 
'm broer zei, dat is een boffer. 
en hij maar sjouwen met die zwaren koffer. 
Gauw naar het loket gelopen  
om twee kaartjes te gaan kopen. 
De man zei: ik mag geen kaart verstrekken 
zolang er jongens naar Duitschland vertrekken. 
Maar meneer ik ben 't verloren. 
Dat maakt niets uit, je wordt allemaal  
   over één kam geschoren. 
Gauw aan een mijnheer gevraagd: hoe laat 
of er een trein zou komen, die naar Delft toegaat. 
Hij zei: over vier minuten is die hier. 
Dat was voor ons een groot plezier, 
voor Delft hadden we toch een kaartje voor 't station 
dus daar konden we immers van 't perron. 
Zo waren we door 't station in Delft, bij de fietsen 
stalling aangekomen 
maar nu had ik geen fiets, want die had GV reeds 
mee naar huis genomen. 
Maar dat hinderde hem ook al niets, 
Mijn broer had immers nog een fiets! 
Zo kwam ik 's avonds in de Hoek 
en was ik voor de moffen zoek. 
Daar zat ik nu: tussen koren en bieten, 
heerlijk te genieten 
én dacht: ik heb ze lekker beet 
maar goed dat geene mof het weet 

De gebeurtenissen van een onderduiker De gebeurtenissen van een onderduiker De gebeurtenissen van een onderduiker De gebeurtenissen van een onderduiker     
in de oorlog met Duitschland in de jaren 1942 tot 194in de oorlog met Duitschland in de jaren 1942 tot 194in de oorlog met Duitschland in de jaren 1942 tot 194in de oorlog met Duitschland in de jaren 1942 tot 1945555    

 
Het onderstaande gedicht is op 18 juni 1945, tijdens 
de bevrijdingsfeesten in Schipluiden, voorgedragen 
door Cees Mooy, achter het voormalige Raadhuis. 

    
De tekst is uitgetypt door dhr. J.C. van Leeuwen, Delft. 
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Zoo heb ik daar op de bevrijding gewacht 
en anderhalf jaar daar door gebracht. 
 
't Was in november op een avond, 
terwijl de koffie op de tafel stond, 
't weer was buiten kil en guur 
't was omstreeks negen uur: 
Toen werd er op de deur geklopt,  
dus werd gauw de radio weg gestopt. 
Zou het er een wezen die kwam luisteren,  
of die kwam zeggen van verduisteren ? 
Toen de deur werd open gedaan, 
zagen we twee "Groene" voor ons staan, 
twee kerels groot en fier, met geladen revolver  
        en geweer: 
MOOY, CORNELIS is die hier? 
Ik zag ineens geen uitweg meer. 
We mochten geen stap meer verzetten 
want dat zouden ze ons beletten. 
We moesten allemaal persoons en ausweiss 
        laten zien 
Dat had ik wel, maar niet goed misschien, 
Ze kwamen bij mij met de eisch 
Laat zien nu je persoonsbewijs! 
Ik zei dat heb ik niet, dat was voor hen te mals, 
want alles was natuurlijk vals. 
Ben jij de man dan die ik zoek 
hier opgeschreven in dit boek. 
ze begonnen me dadelijk te fouilleren 
en daarna te arresteren. 
Maar ik wilde toch niet mee 
en vroeg : mag ik nog even naar de WC. 
Dat werd mij toegestaan 
Ik dacht ziezo nu kan ik er vandoor gaan. 
Maar dat stelde me zeer teleur, 
want ik was net buiten de deur 
daar stonden vijf soldaten 
die hadden me in de gaten 
die riepen mij toe: geen stap meer 
of we schieten je dadelijk neer. 
ik dacht wat moet ik nu beginnen. 
Toen brachten ze mij naar binnen. 
Maar ik had ze toch gefopt, want nog gauw 
mijn papieren weggestopt. 
Toen hadden de moffen mij en waren tevree, 
en moest ik met die "edelgermanen" mee. 
Ze zeiden tegen mij: als je weg durft lopen 
zal je het met den dood bekopen. 
Ze kwamen schijnbaar cellen tekort 
want ze duwde me in een bunker, een reuze fort. 
Hier zat ik nu te zuchten, 
want hier was geen kans meer van ontvluchten, 
een muur een meter dik van ijzer en van steen 
aan alle kanten om mij heen 
daar heb ik zitten brommen. 
maar dacht als de Tommies straks kommen, 
zullen jullie die wel eens krijgen, 
en brengen jullie wel tot zwijgen. 
Na een nacht te hebben gezeten werd ik 
   voor de raad gedaagd 
en door een Duitsche generaal eens duchtig 
          ondervraagd. 
Die zei: als je de waarheid zegt 

dan mag je hier al gauw weer weg. 
Ik heb hem wat ingelicht, 
maar ik loog, zo zei hij.. 
en sloeg me in het aangezicht. 
Hij zei kun jij bewijzen 
dat jij naar Hoek van Holland mag reizen 
en kun je toonen, dat je hier mag wonen? 
Want papieren had ik niet 
en het was toch spergebied. 
Toen zei hij tot mij zonder pardon 
Als jij geen persoonsbewijs kunt tonen, 
verdenken wij jou voor spion! 
Maar daar had ik het niet erg op 
want daar stond toch de doodstraf op 
Toen vroegen ze heb je geen papieren van   
    een ander soort. 
Daar schoot me wat te binnen, 
ik had toch voor Duitschland gehad een paspoort. 
Dus werd er niet gedraald 
nadat ik had verteld waar het lag, werd  
   het door een mof gehaald. 
En toen ze m'n paspoort zagen,  
begonnen ze opnieuw te vragen. 
Na vijf keer te zijn ondervraagd 
werd ik weer de cel in gejaagd. 
Daar heb ik drie dagen door gebracht, 
het was er zo donker als de nacht 
Tot er op een goede dag een officier kwam,  
en die bracht mij met een auto 
naar de Heemraadsingel in Rotterdam. 
En daar moest ik voor de hooge sterren  
        plukkers komen 
met kruizen op hun borst. 
en blaren van kastanjeboomen. 
Een vroeg: waarom heb je dat gedaan 
en niet naar Duitschland toe gegaan. 
Ik zei : ik heb angst voor de bommen 
en was bang dat ik niet meer terug zou kommen. 
Hij veroordeelde mij met een woord: 
op transport naar Amersfoort! 
Maar dank aan het stakend spoorwegpersoneel 
reden de treinen niet al te veel, 
dus kon ik er niet komen. 
En hebben ze het besluit genomen 
Ik moest dan maar voorlopig weer 
gebracht worden naar het beruchte Haagsche Veer. 
Toen kwam de stoere landwacht aan. 
de knechten der barbaren, 
die deden mij de boeien aan 
en zouden mij wel bewaren. 
Zoo kwam ik op het Haagsche Veer, 
wat gingen daar die lui te keer. 
Daar brachten ze mij in de cel 
Maar er zaten er nog twaalf in. 
Daar vermaakten wij ons wel. 
‘s-Morgens werden wij gehaald door een politie 
om te gaan werken, bij de Sicherheidsdienst 
     te Overschie. 
Zo heb ik daar drie dagen doorgebracht. 
Maar 's avonds werden wij dan weer 
opgesloten in het Haagsche Veer. 
't was dinsdag half acht, we zaten net te bikken 
toen plots de deur open ging, 
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dat ons hevig op deed schrikken. 
Aan de ingang van de cel een groene polizei: 
Der Aus, snel: handen omhoog, 
en op de gang gaan staan alle op een rij. 
We dachten toen: wat gaat er nu gebeuren, 
van de cellen stonden open alle deuren. 
Daar stonden we met de handen in de lucht 
en slaakte allen een diepe zucht: 
zouden de burgers iets hebben gedaan 
dat ze nu represaille nemen gaan. 
De bewakers stonden daar te klappertanden 
Ik dacht wat er nu gebeuren gaat dat weet ik niet. 
Tot er plots een met een machinegeweer voor  
            ons staat 
met het geweer op de borst 
werden we ondervraagd wat of we hadden misdaan, 
en er was er geen die er liegen dorst. 
Daar vernamen we dat ze kwamen om  
        ons te bevrijden 
en ons te verlossen uit het lijden. 
De landwacht werd ontwapend en in de cel gesloten 
terwijl wij de vrijheid weer genoten, 
de wapens meegenomen, de bewakers achter slot. 
Zoo zijn we toen ontkomen zelfs zonder enig schot 
Ruim 46 man werd door de N.B.S. 
bevrijd van de Duitsche tiran 
daarvan veroordeeld tot den dood 
zouden de volgende morgen gefusilleerd  
        moeten worden 
zijn nu gered uit de grootste nood. 
Dank aan deze helden 
die voor hun landgenoten 
hun eigen leven stelden. 
Hulde aan de Knokploeg 
die sprong voor ons in de boeg! 
Zo zijn wij dus ontkomen, 
en voelden ons bloed weer stromen: 
Want we waren allen vrij 
van de Duitsche dwingelandij! 
 
 
    Schipluiden, 18 juni 1945 

    Cornelis Adrianus Mooy 
 

———————— 
 
Plastiek in het hoofdbureau van politie Plastiek in het hoofdbureau van politie Plastiek in het hoofdbureau van politie Plastiek in het hoofdbureau van politie  
In het hoofdbureau van politie aan het Haagse Veer 
is een plastiek aangebracht. Dit monument herinnert 
aan 17.582 politieke gevangenen. Het politiebureau 
werd als gevangenis gebruikt. Deze politieke gevan-
genen hebben geleden voor de vrijheid. Een groot 
aantal gevangenen is als gijzelaar gefusilleerd. In 
1944 is er door het verzet een overval gepleegd, 
waarbij 44 gevangenen werden bevrijd. De leider 
van deze verzetsdaad is Samuel Esmeijer, die later 
in Apeldoorn is opgepakt tijdens een andere verzets-
daad en is gefusilleerd. 
In september 1943 begon ik aan wat ik later ben 
gaan noemen: mijn fietsreis rond de wereld. Zes 
jaar lang bezocht ik de Chr. H.B.S.-B. aan de 
Westhavenkade te Vlaardingen, een kleine twee 
jaar in de Tweede Wereldoorlog, de overige 
vier jaar in het bevrijde Nederland. Maar dat 
laatste betekende niet dat er wél openbaar ver-
voer was, hooguit reden er voor personenver-
voer goederenwagons van Maassluis naar 
Vlaardingen. Fietsen was en bleef dus het enige 
alternatief. 
  
Mijn ouderlijk huis was gelegen in Maasland, 
aan de Middel-Wetering - de verbinding tussen 
de Gaag en de Trekvliet. Naar Vlaardingen fiet-
sen was voor mij het gemakkelijkst over de 
toen nog geheten Nieuwe Laan (later: Kapteyn-
laan) dwars door de Duifpolder naar de Vlaar-
dingse Vaart. Aan het eind van de Nieuwe Laan 
sloeg ik rechtsaf, het kaadje op langs de Vlaar-
dingse Vaart, tot ik bij het Duifpoldergemaal 
belandde. Daar woonde de familie Boekestijn 
en - tijd of geen tijd, weer of geen weer - voor 
een toen nog zilveren dubbeltje zette vrouw 
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Boekestijn mij met de roeiboot over naar de 
Schipluidense kant van de genoemde Vaart. 
Met fiets uiteraard, ik was nog lang niet op de 
helft van de soms door regen, hagel, storm en 
wind barre tocht. 
Meer dan die saaie Nieuwe Laan door de Duif-
polder werd de route nu afwisselender: regel-
matig een boerderij, een café, een zijweg en af 
en toe nóg een fietser zelfs! Aan nagenoeg alles 
ontbrak het in die laatste oorlogsjaren en eerste 
jaren na de bevrijding, in ieder geval aan deug-
delijke regenkleding (en plastic was nog niet 
uitgevonden), dus na zo’n klein uur fietsen 
drijfdoornat op school aankomen was niet on-
gebruikelijk. 
De terugweg verliep uiteraard in omgekeerde 
volgorde, met één verschil: dan riep ik “volluk" 
of klopte ik aan bij het Zouteveense gemaal en 
zette vrouw Zonneveld mij over. 
  
Op zekere dag - het moet dus 1944 geweest zijn 
[1], want op de fotootjes lijken de struiken vol-
op van voorjaarsgroen te zijn voorzien - was ik 
's morgens zojuist overgevaren over de Vlaar-
dingse Vaart toen mijn aandacht werd getrok-
ken door water dat de Zouteveense polder in-
stroomde. Ik reed niet naar rechts, richting 
Vlaardingen, maar deze keer naar links in de 
richting Schipluiden dus en ontwaarde al snel 
wat er aan de hand was: de Moffen hadden 
twee buizen van een flinke doorsnede door de 
Vlaardingse Kade geslagen, vanuit de Vlaar-
dingse Vaart. 
De bedoeling was de Zouteveense polder onder 
water te zetten om op die manier eventueel van-
af het Noordzeestrand oprukkende Engelse be-
vrijders van Nederland tot staan te brengen. Ik 
stond er bij en ik keek er naar. Wat kon je daar 
tegen doen als joch van 13 jaar ? Tenslotte was 
ik geen Hans Brinkers die - volgens buitenland-
se verhalen - ooit Nederland van de ondergang 
gered had door zijn duim in een gat van de dijk 
te steken en daarmee de volledige inundatie van 
ons vaderland voorkwam. 
  
Zo tegen het eind van de oorlog - er waren vier 
van de vijf jaar voorbij - werd de voedsel-
schaarste hoogst nijpend. Vooral de stedelingen 
begonnen honger te lijden. Maar gelukkig voor 
de inwoners van Vlaardingen en Schiedam: de 

tuinders en boeren in Kethel, Schipluiden en 
Maasland waren fietsend - of lopend - redelijk 
goed bereikbaar en Moffencontroles kwamen 
niet al te vaak voor (dan mocht je alles afgeven 
wat je met zoveel moeite net had gehaald). Op 
de tuinderij van mijn vader wemelde het voort-
durend van de vaste klanten en daaronder was 
een sympathieke familie Van Stapele, woon-
achtig op de B.K.-laan te Schiedam. Helaas ble-
ven zij kinderloos en het moet aardig voor hen 
geweest zijn - als dank of tegenprestatie - mij af 
en toe wat toe te stoppen. Voor mijn 13de ver-

jaardag kreeg ik een overigens gaaf, vooroor-
logs boxje: een allereenvoudigst fototoestelle-
tje. 
Op dat moment was fotograferen, zeker van 
militaire objecten, geheel verboden maar bo-
vendien was het bijna onmogelijk, omdat cellu-
loid fotorolletjes nergens meer te koop waren. 
Hoe, weet ik niet meer, maar ik kon nog een 
fotorolletje kopen dat onder de categorie 
”surrogaat" viel: geen celluloid maar papier. 
 
Daags na de ontdekking, dat de Zouteveen-
sepolder onder water werd gezet, verstopte ik 
mijn boxje in mijn fietstas en maakte ik daar-
mee twee fotootjes (“kiekjes”, met kartelrand, 
heetten die toen) van de Duitse wandaad. Ove-
rigens gebeurde dat in zekere zin met gevaar 
voor eigen leven. Bovendien lagen er richting 
Vlaardingen Moffen ingekwartierd bij boeren 
langs de Vlaardingse Vaart en die controleerden 
af en toe de inhoud van mijn fietstassen. Maar 
gelukkig liep alles goed af en na ruim 60 jaar 
hebben de beide foto's een prima bestemming 
gekregen! [2] 

Met gevaar voor eigen levenMet gevaar voor eigen levenMet gevaar voor eigen levenMet gevaar voor eigen leven    
 

1944: Zouteveense polder onder water! 
    

M. Vreugdenhil    
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Krap twee oorlogsjaren over de Vlaardingse 
Kade naar school fietsen, terwijl je Duitse sol-
daten op dat smalle paadje tegen kwam, hen 
passeerde of hen ingekwartierd wist bij boeren-
gezinnen, die soms ook nog onderduikers ver-
borgen hielden. Het waren spannende jaren. 
Gelukkig ging het altijd goed, hoewel - die ene 
keer terug uit school had ik zojuist de Vlaar-
dingse bebouwde kom achter mij gelaten, toen 
er vóór mij een bezetter op de Kade liep. Hij 
hoorde mij kennelijk aankomen, draaide zich 
om en riep HALT - FAHRRAD. Ik snapte wel 
wat hij bedoelde, maar was toch niet van plan 
zo maar mijn fiets af te geven, want hóe moest 
dat morgen - weer naar school?! 
We hebben enige tijd onderhandeld, waarbij 
mijn voornaamste inbreng uit NEIN bestond. 
Tenslotte draaide mijn tegenpartij een heel 
klein beetje bij: hij zei dat hij zou gaan fietsen 
en ik achterop kon meerijden. In ieder geval 
kwam ik zo dichter bij huis, bedacht ik, terwijl 
mijn “Führer” stevig doorpeddelde. Na vijf of 
zes kilometer stopte hij, daar lagen zijn colle-
ga’s ingekwartierd. Hij gaf mij mijn fiets terug 
en wenste me een goede reis. Maar het was wel 
even schrikken geweest 
  
Er zijn ongetwijfeld nog betere rekenaars dan 
ik, de H.B.S.-B ten spijt, en die zouden dus 
maar eens moeten uitrekenen hoeveel kilometer 
ik vanuit de (huidige) Kwakelweg in Maasland, 
door de Duifpolder en over de Vlaardingse Ka-
de, naar het andere eind van Vlaardingen (het 
Hoofd aan de Nieuwe Waterweg) heb afgelegd 
in zes schooljaren. Volgens mij loopt het tegen 
de 40.000 kilometer en dat is de omtrek van de 
aarde!  

Dieren, 27 september 2005.  

 
 
 

 
Noten van de redactieNoten van de redactieNoten van de redactieNoten van de redactie    
1. In de Zouteveense Polder gebeurde dit in april 

1944. De eerste duiker werd op 10 april openge-
zet, op 26 april volgden er nog twee. Intussen 
werd gewerkt aan nooddijkjes in de polder. De 
laatste was klaar op 22 april.  

2. De Historische Vereniging heeft de originelen 
van de heer Vreugdenhil ten geschenke gekregen. 

1672. Stropen in de Kickert1672. Stropen in de Kickert1672. Stropen in de Kickert1672. Stropen in de Kickert    
Op de 16de mei van het jaar 1672 was de 
Hoornse bakker Arij Jacobszoon Gardijn aan 
het vissen in de Hoornsevaart, vanouds de Kic-
kert genoemd. 
Den Hoorn was al eeuwen lang een deel van 
Hof van Delft, dat rond 1100 door de graaf van 
Holland was gesticht. 
De Kickert, gegraven als verbinding van de 
Delftse Buitenwatersloot tot aan de Gaag in 
Den Hoorn, was verboden viswater, dat ver-
pacht werd. 
Bakker Gardijn was op die voorjaarsdag van 
1672 niet aan het vissen met een gewone hen-
gel, maar met zijn ‘puyt’. Dat was een soort 
trechtervormig sleepnet, geschikt voor het van-
gen van diverse soorten vis. Hij wist natuurlijk 
dat hij in overtreding was, maar ook dat er niet 
veel kans was om gesnapt te worden. 
In het grote gebied van Hof van Delft was heel 
weinig toezicht. Pas in 1855 werd hier de eerste 
veldwachter aangesteld. 
Toch kreeg Arij Gardijn, de Hoornse bakker op 
die 16de mei van het jaar 1672 een bekeuring 
wegens stroperij in verboden viswater. Zijn vis-
net werd in beslag genomen. Door wie hij werd 
aangehouden is ons niet bekend. 
In het 13de Rechtboek van Hof van Delft staat 
vermeld, dat Gardijn uit Den Hoorn voor het 
Gerecht moest verschijnen op de „Regtdagh 
van 3 Juny 1672”. De zitting van het Gerecht 
vond als gewoonlijk plaats in de herberg “De 
Oranjeboom” op de hoek van de Choorstraat te 
Delft achter de Oude Kerk. 
Als vertegenwoordiger van het gezag van de 
Heren Staten van Holland en Westfriesland te 
‘s-Gravenhage was aanwezig de schout van Hof 
van Delft, de heer Christiaan van Groenewegen, 
en twee gezworenen (schepenen). 
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Arij Jacobszoon Gardijn op Den Hoorn werd op 
3 juni veroordeeld tot een boete van 3 gulden 
en beslagname van zijn ‘puyt’, waarmee hij op 
16 mei 1672 in de Hoornse vaart gevist had. 
Bakker Gardijn, die in de rechtszaal aanwezig 
was, beloofde, dat hij niet meer zou vissen in 
verboden verpacht viswater en verzocht daarna 
dringend om zijn in beslag genomen ‘puyt’ weer 
terug te krijgen. 
 

1725. Het Visrecht1725. Het Visrecht1725. Het Visrecht1725. Het Visrecht    
Toen de graaf van Holland het Hof van Delft 
stichtte, werd hij bezitter van al het land, moe-
ras en bos rond het Delftse Hof. Als bezitter 
van de wateren in en om dit gebied had hij het 
visrecht hiervan. 
Reeds vroeg in de 13de eeuw waren er al delen 
van het oude hofland tot enige zelfstandigheid 
gekomen. Dat waren de heerlijkheden Vrijen-
ban, Abtsrecht, Vrouwenrecht, Biesland, Groe-
neveld en Ruyven. 
De rest van het hofgebied met de oude naam 
van Hof van Delft, bleef verdeeld in zeven de-
len, hoefslagen genaamd, rond Delft gelegen. 
 
De Weled. Geboren Heer Gijsbert van Hoogen-
dorp, bewoner van het landgoed Sion in Rijs-
wijk, kocht in het jaar 1724 de ambachtsheer-
lijkheden Hof van Delft, Vrijenban, Wout- en 
Woutharnas, voor de som van 24.000 gulden 
van de Staten van Holland te ‘s-Gravenhage, 
inclusief de visrechten van deze gebieden. 
Reeds in 1725 besloot hij zijn visrecht te ver-
pachten en wel „aan de meestbiedende in het 
openbaar en voor gereet gelt”. Deze verpach-

ting werd bekend gemaakt door aanplakbiljet-
ten en omroepers. Dit zou plaatsvinden op don-
derdag 6 juli 1725 en wel „’s morgens goet tijts 
voor den noen”, in het openbaar, namelijk op de 
Hof van Delftbrug te Delft achter de Oude Kerk 
als oude gewoonte. 
Op de aanplakbiljetten stonden enige verkeerde 
aanduidingen, nu gemerkt met *, en nr. 5 moest 
geheel herschreven worden. 
De te verpachten viswateren waren: 
1. Het water van de Bontepaal bij het Kruyt-

huys (= Kogelgieterij), ten westen van Delft 
tot Den Hoorn toe. 

2. Van de Reystenheulbrug tot de Stakenbrugge 
toe (= de Lookwatering). 

3. De halve Karstanje, te weten de Suydzijde. 
4. Vanaf het Suykerheultje tot aan de Swed toe 

(het Harnas). 
5. De halve Swet vanaf het Bonte Huys west-

waarts op. 
 
 
 
 
Heer Gijsbert, die zijn heerlijkheden eerder in 
1724 gekocht had van de Staten van Holland 
voor 24.000 gulden, verkocht ze al na 14 jaar 
aan de stad Delft voor 70.000 gulden (!). Hof 
van Delft werd toen een zgn. stadsheerlijkheid. 
 

1830. Vissen met een totebel.1830. Vissen met een totebel.1830. Vissen met een totebel.1830. Vissen met een totebel.    
Op dit prentje uit een oud kinderleesboekje van 
ca. 1830 zijn twee jongens aan het vissen met 
hun ‘totebel’ (een vierkant visnet, uitgespannen 
aan twee gebogen latten, die elkaar kruisen). 

VisverhaleVisverhaleVisverhaleVisverhalennnn    
 

J. Ham 

Aantekening in het 13de 
Rechtboek van Hof van 
Delft over de zaak tegen 
Arij Jacobszoon Gardijn. 
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Aan hun kleding te zien, met het grote witte 
halsboord en de gestrikte dasjes, lijken het kin-
deren van welgestelde ouders. 
Ze zijn hier misschien aan het vissen in de vij-
ver bij hun woning en dan is het een onschuldig 
tijdverdrijf. Maar als dit een verpacht en dus 
verboden viswater was, dan waren die twee ze-
ker in overtreding en met als gevolg een flinke 
boete en vermoedelijk een beslagname van hun 
mooie totebel. 
 

1929. De Hoornse zegenvissers1929. De Hoornse zegenvissers1929. De Hoornse zegenvissers1929. De Hoornse zegenvissers    
Na de strenge winter van 1929 was het een leuk 
ritje van Delft naar Den Hoorn voor mij als 13-
jarige, hooggezeten op de bok van de groente-
wagen, samen met onze overbuurman Jan 
Windmeyer. 
De bekende groentewinkelier liet zijn hit rustig 
draven op de Hoornseweg langs de Witte Hui-
zen naar de Delftsche Groentenveiling. In die 
jaren kwam je toen maar weinig auto’s tegen. 
De tuinders vervoerden hun groenten met vol-
getaste schuiten die door een knecht met een 
vaarboom werden voortgetrokken. 
Aangekomen op het veilingterrein gingen we de 
lege kisten uitladen. We zagen toen, dat het bij 
één van de havens ongewoon druk was en hoor-
den dat ze bezig waren om die haven leeg te 
vissen. Dat gebeurde één of twee keer per jaar. 
Een viertal Hoornse tuinders, Bram van Marre-
wijk Sr., Dorus Nederpel, Willem van Marre-
wijk en Geer Koop Sr., waren met de zegen aan 
het werk met de lange lijnen van het net. 
Bram, eigenaar van de zegen en in het bezit van 
een visakte, had het net met zijn bakfiets naar 

de veiling gebracht. 
Een zegen was een groot, smal sleepnet met een 
zak in het midden. Aan de lange bovenlijn wa-
ren kurken bevestigd en de onderlijn was voor-
zien van een aantal loodjes. 
Met zo’n lange zegen konden ze met z’n vieren 
de gehele breedte van een viswater afsluiten. 
Men trok het zegennet voort tot in een hoek van 
de haven en ving dan alle vissen, die niet door 
de mazen van het net konden ontsnappen. 
Behalve een geldige visakte had Bram ook de 
toestemming nodig van de heer Remme, de 
toenmalige voorzitter van het veilingbestuur. 
Men gebruikte vroeger ook wel een schakel. 
Dat was een driewandig visnet, waarmee ze 
smalle wateren over de gehele breedte konden 
afzetten. 
Na een goede vangst werd de zegen leeg gestort 
in een lege schuit, die aan de wal gelegen was. 
Er werd veel witvis (voorns) gevangen, maar 
ook wel karpers, zeelt en baars. En soms een 
flinke snoek en wat paling.  
Een zak vol vis ging dan naar het huis van 
Koop op de hoek van de Hoornsekade. De hele 
vangst werd (zo vertelde mij onlangs zoon Geer 
Koops Jr.) toen op het schoongeschrobde 
plaatsje achter de woning uitgelegd op een rij 
naar grootte. Er werd daarna geloot voor de eer-
ste keus, enz. Zo kregen de vier zegenvissers 
elk een flinke portie vis. 
Bram van Marrewijk Sr. bracht dan vaak nog 
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wat extra vis naar bekenden, onder andere een 
kistje vis naar zijn zuster, de weduwe Plonia 
Bentvelsen-Marrewijk, die ook een groot gezin 
had. 
 
Haar zonen Theo en Cor werden op haar ver-
zoek belast met het schoonmaken en schrappen 
van de ontvangen vis. Vooral als er baars bij 
was, moest je goed opletten, want een flinke 
baars kon je gemeen prikken met zijn stevige 
rugvin. 
Vrijdag was in vroeger jaren een visdag en kon 
je in vele keukens de lekkere gebakken vis rui-
ken. 
De visclub trok ook wel met de zegen de polder 
in. De Slinksloot in de Abtswoudse Polder was 
een bekende stek breed en goed viswater. Daar 
werd dan gevist met toestemming van de boe-
ren in deze omgeving. 
Soms waren er gasten bij de zegenvispartij, 
bijv. boer Gerrit Kleyweg en ook wel veld-
wachter Schouten en Bert van Marrewijk, de 
tuinder. 
Als het koud en winderig weer was tijdens de 
visserij in de stille wijdse polder, dan werd er 
om de kou te verjagen wel eens een stevige slok 
genomen uit de kleine voorraad alcoholica. Dat 
verhoogde de goede stemming van de club, 
daar in die eenzame polder. 

Fried Koop, de bekende Hoornse zakenman, 
vertelde mij onlangs dat hij als schooljongen na 
twaalf uur nog even snel op de fiets de visvrien-
den moest gaan waarschuwen als er die middag 
weer met de zegen gevist zou worden. 
De meeste tuinders hadden echter in die jaren 
nog geen telefoon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In het jaar 1973 werd de Delftsche Groenten-
veiling in Den Hoorn verplaatst naar Westerlee. 
De grote veilingklok verdween en de havens 
werden gedempt. 

De zegenvissers. Van links naar rechts: Geer Koop Sr., Bert van Marrewijk 
(“Radio-Bert”), Willem van Marrewijk (met snoek), Dorus Nederpel. 
 
N.B. Bert van Marrewijk  dankte zijn bijnaam aan het feit dat hij als één van de 
eerste inwoners van Den Hoorn in het bezit was van een radio. 
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Daar werd in strenge winters vroeger heerlijk 
geschaatst door oud en jong en ook door vele 
Delftenaren. 
Het grote veilingterrein veranderde aan het eind 
van de twintigste eeuw in een mooie Hoornse 
woonwijk met als herinnering aan vroeger nog 
enige straatnamen als: De Oude Veiling, de 
Voorhaven, de Tussenhaven en ook de Achter-
haven. 

Bram van Marrewijk Sr. (1891-1961), 
de aanvoerder. 


