2007
2007

JAARVERSLAG
VAN DE

"Historische Vereniging OudOud-Schipluiden"

Secretariaat: Otto van Zevenderstraat 2, 2636 HN Schipluiden
1

Inhoud
Inhoud
Voorwoord

3

Verslag van de secretaris

5

Museum Het Tramstation

8

Het archief en de bibliotheek van de Vereniging in 2007

11

De Schipluidense kroniek 2007

13

Archeologische kroniek van Schipluiden 2007

21

Slinkslootmolen

26

Poot

32

Jonge Monumenten

35

Hodenpijl

43

Van ‘t Woudt

52

Ouderogge

57

Colofon
Redactie en lay-out:
Bindwerk:
ISSN:
Uitgave:

2

Harry Brik
Jan Mooijman
1572-8234
Historische Vereniging Oud-Schipluiden, februari 2008.

VOORWOORD
Het jaar 2007 kan voor de geschiedenis van Schipluiden, Den Hoorn en ’t Woudt in
veel opzichten een goed jaar worden genoemd. De historie stond duidelijk op de
kaart.
Eén zo’n gebeurtenis was de verschijning van de oorlogsdagboeken van Kees
Tetteroo, een man die wij in het verleden regelmatig in verenigingsverband hebben
ontmoet. Het bestaan van zijn dagboeken was voor ons dan ook bekend, maar hij
liep er niet mee te koop. Hij was een bescheiden man. Tijdens de oorlogsjaren voelde hij haarfijn aan wat belangrijk was om in woord en beeld vast te leggen. Hij
ergerde zich aan personen die hun rol tijdens de bezetting opklopten en sterk op de
voorgrond traden. Zijn teksten en foto’s, die door zijn dochter Gemma van WindenTetteroo prachtig zijn uitgegeven, vallen op door helderheid en authenticiteit. Veelal
schrijft Kees Tetteroo beschouwend, in ieder geval zonder bravoure. Hij verstrekte
de Historische Vereniging Oud-Schipluiden tijdens zijn leven meerdere malen materiaal voor publicaties en exposities over de oorlogsjaren. Op ons verzoek hield hij
over die periode ook spreekbeurten voor scholieren. Wij zijn blij met het initiatief
om zijn werk, dat in stilte is ontstaan, open te stellen voor een breed publiek.
In de Harnaschpolder vonden ook dit jaar weer opmerkelijke opgravingen plaats.
Opnieuw werden boerderijerven uit de Romeinse tijd en de Middeleeuwen opgegraven. Hierdoor ontstaat zo langzamerhand een compleet beeld van de bewoningsgeschiedenis van Den Hoorn. In de tweede eeuw na Christus blijkt er reeds een echte
verkavelingstructuur in dit gebied te bestaan.
Niet verrassend was de vondst van de fundering van de Schouw- of Slinkslootmolen
in Zouteveen. In ruime kring was bekend dat de molenfundering zich nog onder de
machinistenwoning van de familie Zonneveld bevond. In de Tweede Wereldoorlog
werd de oude watergang zelfs als onderduikplaats gebruikt. Oud-Schipluiden heeft
het onderzoek naar de molenresten gestimuleerd. De fundering van de molen is
inmiddels weer afgedekt en een moderne woning ‘siert’ de plaats van de oorspronkelijke Slinkslootmolen. Door de opgraving hebben we meer inzicht gekregen in het
gebruik van deze molen. Het verborgen muurwerk heeft nu de status van beschermd
archeologisch monument.
Het Museum Het Tramstation telde in 2007 drie exposities, die ook landelijk zijn
opgevallen. Het betreft de tentoonstellingen over kastelen, het oude gemeentehuis en
molens. Hoewel bij deze onderwerpen steeds de omgeving van Schipluiden centraal
stond, kwamen er toch meer bezoekers van buiten de regio. De lezingen en de excursie werden goed bezocht.
Nauwlettend volgt de vereniging de ontwikkelingen rond de uitwerking van de
Gebiedsvisie en van het streefbeeld ‘Behoud door ontwikkeling’ voor Vitale Dorpen. De cultuurhistorie, die in belangrijke mate de identiteit van Midden-Delfland
bepaalt, leeft breed (ook bij jongeren). De politiek is nu aan zet om de gedachten
van de afvaardigingen van de bewoners te vertalen in concreet beleid.
Het verslag (jaarboek) van Oud-Schipluiden geeft u een beeld van ons werk. Daarnaast zijn er diverse artikelen opgenomen met thema’s die aspecten van de geschiedenis van ons werkgebied belichten. Harry Brik heeft alle informatie en afbeeldingen bewerkt voor publicatie; Jan Mooijman verzorgde opnieuw het druk- en bindwerk. Wij zijn trots op het resultaat en wensen iedereen veel lees- en kijkplezier toe.
Jacques Moerman,
voorzitter van de Historische Vereniging Oud-Schipluiden. Februari 2008.
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Fundering van de Schouw- of Slinkslootmolen in Zouteveen.
Pentekening van Paul Westerdijk, 2007.
Eigendom Historische Vereniging Oud-Schipluiden,
verworven m.b.v. Fonds Meerzicht.
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Verslag secretariaat
C.M.M. Vandepoel-Dorenbos
en J.W. Moerman
De verslagperiode loopt van 01-01-2007 tot en
met 31-12-2007.
Bestuur en commissies
Het bestuur van de vereniging is als volgt samengesteld:
voorzitter
vice-voorzitter
1e secretaris

J.W. Moerman
O. Spinnewijn
mw. C.M.M. VandepoelDorenbos
2e secretaris
vacant
1e penningmeester P.J.M. van Giesen
2e penningmeester mw. R. Visser-Rotgans
De coördinatoren van de verschillende commissies zijn:
Bibliotheek
Genealogie
Registratie
Tentoonstellingen
Museumgebouw

O. Spinnewijn, J. Mooijman
mw. L.M. Varekamp
J.W. Moerman e.a.
mw. C. Vandepoel e.a.
vacant

De contacten met het Centrum voor Streekhistorie in Honselersdijk zijn verzorgd door de
heer O. Spinnewijn en mw. L.M. Varekamp. In
de Stichting Midden-Delfland is Mensenwerk
zitten namens de vereniging mw. R. VisserRotgans en de heer J.W. Moerman. De laatste
vertegenwoordigt de Vereniging in de Monumentencommissie en de Educatiegroep Woudse
Polder van het Hoogheemraadschap van Delfland.
Vanaf november 2007 zijn we serieus op zoek
naar een tweede secretaris. Het beheer van het
gebouw is verdeeld over meerdere personen.
We kijken uit naar één persoon die deze specifieke taak op zich wil nemen.
Leden en vrienden
Er is één vriend overleden. In 2007 zijn drie
personen en één instelling vriend geworden. In
totaal telde de Vereniging op 31 december 2007
32 leden en 171 vrienden.
Vergaderingen
In de verslagperiode vonden vier ledenvergaderingen plaats, op 14 februari, 23 mei, 5
september en 29 november. In de vergaderingen

werden plannen en voorbereidingen gemaakt
voor lezingen, nieuwe tentoonstellingen, excursies en andere activiteiten. Tijdens de vergaderingen werden de laatste ontwikkelingen op cultuurhistorisch en landschappelijk gebied van
Midden-Delfland besproken.
De tentoonstellingscommissie kwam afzonderlijk
bijeen. Het bestuur heeft tweemaal vergaderd.
Lezingen
De vereniging heeft in 2007 twee verschillende
openbare lezingen georganiseerd. Epko Bult
hield op 18 april in de Hoornbloem te Den
Hoorn een lezing over kastelen in Delfland.
Specifieke aandacht werd besteed aan de kasteelontwikkeling en de betekenis van de versterkte huizen. Er waren ruim 60 aanwezigen.
Frits van Ooststroom verzorgde op 14 november in De Schelp te Schipluiden eveneens voor
zo’n 60 personen een lezing over zomerhuizen
in Delfland. Onderzoek heeft duidelijk gemaakt
dat er ook in de omgeving van Schipluiden bij
verschillende boerderijen zomerhuizen waren
te vinden. Eén voorbeeld stond bij boerderij
Arkesteijn naast de huidige katholieke kerk in
Schipluiden.
Op uitnodiging van het Christelijk Lyceum
Delft en de Historische Vereniging OudSchipluiden hield Charles van Leeuwen op 20
maart 2007 een lezing over de priester-schrijver
Jan Baptist Stalpart van der Wiele. De spreker
is gepromoveerd op dit onderwerp. Hij heeft
een geheel eigen kijk op het werk van de katholieke missionarissen in de periode van de Contra Reformatie.
Op 10 juni 2007 vond in
de Dorpskerk te Schipluiden een boeiende afsluiting plaats van de activiteiten rondom Poot.
Er werden gedichten en
teksten gelezen (door
Flip van der Eijk, Gery
en Jacques Moerman) en
muziekstukken
uitgevoerd (door Vox Delflandiae). Helaas was de opkomst niet groot (ca. 45
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personen). Deze bijeenkomst werd georganiseerd door Arti Delflandiae in samenwerking
met onze vereniging.
Marie Louise ten Horn-van Nispen heeft op 13
november 2007 op de Jozefschool in Schipluiden een middag verzorgd met aardewerk uit de
Keenenburg over opgraven en leven op dit kasteel.
Onze voorzitter hield in het afgelopen jaar een
reeks van lezingen en voordrachten voor andere
verenigingen en instellingen. Onderwerpen waren: Het vervoer over vaarten en vlieten, Abtswoude en Poot, de Klaas Engelbrechtspolder,
Hodenpijl in triplo en Zouteveen.
Excursie
De excursie vond plaats op zaterdag 12 mei en
had als thema boerderijen in Zouteveen. Na een
bezoek aan boerderij Meerzicht (familie Guliker) namen we een kijkje bij Oostveenseweg 7
(familie Van Haaster); de excursie werd afgesloten op het erf van Oostveenseweg 6 (familie
Olsthoorn). De voorzitter hield hier ‘op de deel’
een causerie over Zouteveen. Hier dronken en
aten we iets. Daarna werd nog de fundering van
de Slinkslootmolen bezocht. Bijna vijftig personen hebben deelgenomen aan dit uitstapje.
Nieuwsbrief
Er zijn in 2007 twee Nieuwsbrieven voor leden
en vrienden uitgekomen, namelijk in maart en
in september. In de eerste brief werd onder
meer aandacht besteed aan de tentoonstelling
‘Kastelen’ en de komende excursie. De tweede
nieuwsbrief had als voornaamste onderwerpen
de tentoonstelling over Jonge Monumenten, die
werd geopend tijdens Open Monumentendag,

tentoonstelling over Den Hoorn en een overzicht van de verenigingsactiviteiten in de periode september 2007 tot mei 2008.
Andere activiteiten
In 2007 heeft de vereniging actief meegedaan in
het Open Monumentenweekend (8 en 9 september) en als meedenker in het gemeentelijke traject Vitale Dorpen. Verder zijn er door de voorzitter presentaties over historische onderwerpen
verzorgd voor Vockestaert, de Midden-Delfland
Vereniging, het Algemeen Dagblad, de KRO,
Omroep Vlaardingen en de WOS.
Advisering
Dit jaar is de Vereniging opnieuw vele malen
door de gemeente Midden-Delfland als vraagbaak gebruikt. De rode draad is steeds informatie over cultuurhistorische aspecten.
Scholieren en studenten werden op weg geholpen bij het maken van scripties over streekhistorische onderwerpen. Antwoorden op genealogische vragen van particulieren werden door diverse leden verzorgd.
Documentatie en registratie
Op 22 donderdagavonden is er gewerkt aan de
documentatie en registratie van de voorwerpen
en het archeologisch vondstmateriaal van het
museum. Cé Bakker-Varekamp houdt zich bezig met de registratie van alle museumstukken,
waarbij ze wordt geassisteerd door Nico Bakker. Henk Groenendaal verzorgt het fotograferen van de voorwerpen en de invoering in het
programma ADLIB. Ook actief waren Karel
Rentenaar en Jacques Moerman.
Regelmatig komen ook andere leden op deze
werkavond langs. Het is er altijd gezellig. Indien meer mensen willen meewerken of op deze
avond de bibliotheek willen bezoeken zijn ze
van harte welkom!
Daarnaast worden deze bijeenkomsten gebruikt
voor de herinrichting van de depots. Leni Varekamp en Jan Mooijman en Oc Spinnewijn hielden zich op een groot aantal woensdagmiddagen bezig met het onderhoud en het toegankelijk maken van de publicaties die de vereniging
in beheer heeft.
Leni Varekamp heeft dit jaar een cursus foto’s
archiveren gevolgd bij het Erfgoedhuis in Delft.

Excursie mei 2007. Bij de boerderij Meerzicht.
Foto: Henk Groenendaal.

Publicaties van leden
- Epko Bult, Hans Koot, Jacques Moerman e.a.,

Middeleeuwse kastelen in en om Schipluiden.
De kasteelontwikkeling in Delfland. Syllabus
de huidige molententoonstelling en de komende
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bij gelijknamige expositie. Schipluiden, april

2007.
- Epko Bult, Jacques Moerman, Frits van Ooststroom e.a., Historie en landschap van de
Klaas Engelbrechtspolder. Stichting MiddenDelfland is Mensenwerk, april 2007.
- Jacques Moerman, Middeleeuwse kastelen in
Delfland. Lesbrief bij de kastelenexpositie in
het Museum Het Tramstation. Schipluiden,
juni 2007.
- Jacques Moerman, ‘Poldervorming. Kaden
tussen land en water.’ ‘Over water. Bruggen
en heulen.’ Trekschuitroute Delft-Maassluis.
Over water naar de weekmarkt.‘ In: MiddenDelfkrant, jg. 31, nr. 2 (mei 2007). Themanummer Water & Waterwegen in MiddenDelfland.
- Jacques Moerman, Wandeling langs Jonge
Monumenten in Schipluiden. Schipluiden, 8
september 2007.
- Jacques Moerman, Frits van Ooststroom, ‘Op
een uur gaans… Historische aspecten van de
ambachtsheerlijkheid Zouteveen.’ In: Historisch Jaarboek Vlaardingen 2007. Vlaardingen 2007, 8-51.
- Frits van Ooststroom, Bouwhistorische ver-

kenning voormalige boerderij ‘Hofzicht’.
Vlaardingen , juli 2007.
- Oc Spinnewijn, Kerk & kerken in Schipluiden, Vianen 2007.
- Oc Spinnewijn, Jacques Moerman, Gaan voor

ging, afdeling Delfland. Steeds vormen zijn
boeken ‘Kreen en Gruizig’ en ‘Wonen in Woorden’ de leidraad.
Financiën/onderhoud
De contributie bedraagt voor leden € 20,- en
voor vrienden (donateurs) € 12,50.
De Rabobank Delflanden schenkt jaarlijks een
bedrag van € 100,-.
Van de Gemeente Midden-Delfland werd een
subsidie van € 4.500,- ontvangen.
Naast de gewone verenigingskosten betreffen
de meeste uitgaven de vaste lasten van het gebouw, zoals verwarming, verlichting, rechten,
onderhoud en verzekering. Jaarlijks is er enige
ruimte voor innovaties.
De vereniging heeft een bijdrage van € 3865, van de Stichting Loswal de Bonnen toegezegd
gekregen voor de vernieuwing van de verlichting in alle museumvertrekken. In januari 2008
vindt de uitvoering hiervan plaats.
De Stichting Arti Delflandiae heeft in 2007 een
financiële bijdrage gegeven voor de expositie
over de dichter Poot.
Naast de nieuwe verlichting zullen in 2008 de
wachtkamer en de stationskamer door een schilderbedrijf opnieuw worden gewit.
De vereniging is in overleg met de gemeente
Midden-Delfland over de vervanging van de
ketel van de centrale verwarming.

de wind. Molens in en om Schipluiden.
Syllabus bij gelijknamige expositie. Schipluiden, oktober 2007.
- Vervolg van de rubriek ‘Twee Gezichten van…’
in De Schakel Midden-Delfland, afwisselend
verzorgd door de Historische Vereniging
Maasland (Trudy Werner-Berkhout) en de
Historische Vereniging Oud-Schipluiden. De
foto’s zijn steeds gemaakt door ons medelid
Henk Groenendaal.
Jacques Moerman schreef in 2007 de volgende bijdragen:
- de Laan van Groenewegen,
- de kapel van Zouteveen,
- de Noordhoornseweg- en watering,
- het zuidwesttorentje van de Keenenburg,
- Café Delfland in Den Hoorn,
- boerderij Groeneveld,
- het gemaal van de Kerkpolder.
In 2007 heeft Henk Tetteroo weer lezingen gegeven over de streektaal van Delfland. Dit jaar
waren het er zeven, voor uiteenlopende gezelschappen. Zo sprak hij op 12 april in Delfgauw
voor de Nederlandse Genealogische Vereni7

Museum Het Tramstation
C. M.M. Vandepoel-Dorenbos
Inleiding
De tentoonstellingscommissie bestond in 2007
uit de volgende vaste groep: Dhr. J. Mooijman,
mw. L. de Jong, dhr. J.W. Moerman en mw. C.
Vandepoel. Per tentoonstellingsonderwerp werden de vergaderingen uitgebreid met deskundigen die meewerkten aan het tot stand komen
van de expositie en de syllabus. De vergaderingen werden geleid door mw. C. Vandepoel. De
groep heeft het afgelopen jaar hard gewerkt en
met veel plezier het museum iedere keer opengesteld voor belangstellenden. Een groeiend
aantal suppoosten trad wekelijks op als gastheer
of gastvrouw. Hun inzet wordt zeer gewaardeerd. In veel opzichten was het voor de vereniging een geslaagd museumjaar.

- Smeedijzeren kachel (Jugendstil) uit boerderij
Hofzicht, ca. 1915 (geplaatst in de stationskamer).
Tentoonstellingen
In het jaar 2007 vonden in het Museum Het
Tramstation drie exposities plaats. Daarnaast
waren er tijdens de laatste twee tentoonstellingen de ‘vaste’ Keenenburg- en WSM-expositie.

Voorzieningen

Gebouw
De vaste Keenenburgexpositie is met een aantal
wijzigingen opgenomen geweest in de kastelententoonstelling. Hiermee is het gebruik van de
Keenenburgkamer tijdelijk iets veranderd.
Er zijn dit jaar voorbereidingen getroffen voor
een nieuwe verlichting in de expositieruimtes
en de keuken. De deur naar buiten in de wachtkamer heeft een extra slot gekregen. Met de
komst van de kastelententoonstelling heeft het
museum een langwerpige vitrine van Museum
Swaensteyn uit Voorburg in langdurig bruikleen gekregen.
Aanwinsten

Schenkingen, o.a.:
- Blauw jasje van de ladingmeester WSM
Loosduinen;
- mooie collectie van dertig boeken over kastelen;
- litho uit 1924 met een huldeafbeelding voor
het vijfentwintigjarige jubileum van koningin
Wilhelmina (1898-1923);
- tegeltableaus uit de gesloopte boerderij Arkesteijn (zie foto van deze boerderij);
- schilderij van de Keenenburg door A. Klarenberg;
- straatnaambord van zink van de Zouteveenseweg (uit de oorlogsperiode).
- een vooroorlogs compleet servies
(gedeeltelijk te zien in een van de vitrinekasten in de keuken van het museum).

Aankopen:
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Boerderij Arkesteijn, gebouwd in 1662, gesloopt
omstreeks 1960.
Deze boerderij stond op de huidige Burg. Van
Gentsingel, aan de kant van de Gaag.
In de eerste helft van de maand januari was nog
kort de tentoonstelling over de dichter Poot in
het museum te zien (ca. 15 bezoekers).
Op zaterdag 27 januari 2007 opende oudwethouder H.G.M. Keyzer de expositie

‘Middeleeuwse kastelen in en om Schipluiden.
De kasteelontwikkeling in Delfland’.
Deze tentoonstelling liet de bezoekers kennis
maken met de verschillende typen kastelen en
versterkte huizen die in onze omgeving hebben
gestaan. Het vroegste type (het mottekasteel
Huis Holy te Vlaardingen) tot en met het laatste
type (het coulissekasteel Keenenburg te Schipluiden) werden binnen de vermelde tijdsperiode
besproken.
Er waren kaarten te zien met de ligging van de
kastelen in het landschap. Kastelen in MiddenDelfland, Delft en Rijswijk werden beschreven
en waar mogelijk werden er afbeeldingen en
vondsten van getoond.
Er is voor deze tentoonstelling een bijzondere
syllabus gemaakt over de ontwikkeling van de

Wethouder H.G.M. Keyzer verricht de
openingshandeling van de expositie
‘Middeleeuwse kastelen’.

het eerste exemplaar van een route langs jonge
monumenten in het dorp Schipluiden uitgereikt.
Onze voorzitter stelde deze route samen.
De tentoonstellingscommissie werd voor deze
gelegenheid uitgebreid met mw. R. VisserRotgans. De expositie heeft ongeveer 235 bezoekers getrokken.
Op zaterdag 27 oktober opende wethouder T.
van Nimwegen de tentoonstelling ‘Voor de
wind gaan. Molens in en om Schipluiden’ door
de molenwieken van een model in de vreugdestand te plaatsen. Deze expositie loopt door tot
april 2008.
De tentoonstellingscommissie werd voor deze
tentoonstelling uitgebreid met dhr. T. van der
Sloot, molenliefhebber, dhr. R. Van Zijll, molenaar op de Groeneveldse molen en mw. L.M.
Varekamp.

Foto: Henk Groenendaal.

kastelen in Delfland. De belangrijkste auteurs
zijn de heren E.J. Bult, H. Koot en J.W. Moerman. In de syllabus zijn tentoonstellingsteksten
en verhalen over de kastelen en bewoners opgenomen. Voor verschillende teksten (en kastelen) was dit de eerste publicatie. Het boekwerkje, dat rijk geïllustreerd is, is veel verkocht. Er
was zelfs een derde oplage nodig.
Voor de scholen is een speciale lesbrief ontwikkeld (zie hierna). Verschillende klassen van de
scholen in Schipluiden hebben de expositie
over de kastelen bezocht.
De tentoonstellingscommissie werd voor deze
tentoonstelling uitgebreid met dhr. E.J. Bult van
het Vakteam Archeologie te Delft en dhr. H.
Koot, stadsarcheoloog van Bureau Monumentenzorg en Archeologie te Rijswijk. Verder hebben aan de tentoonstelling meegeholpen dhr. N.
Bakker en dhr. O. Dorenbos.
Er zijn ruim 820 bezoekers geweest. Op 22 augustus werd de tentoonstelling afgebroken om
ruimte te maken voor de opbouw van de nieuwe
expositie.
Op zaterdag 8 september openden leerlingen
van kunstenares Rina Groot gezamenlijk de
kortlopende tentoonstelling ‘Moderne monumenten – het Oude Raadhuis’, waarbij schilderijen
van het Oude Raadhuis (het voormalige gemeentehuis aan het H.K. Pootplein) van Schipluiden centraal stonden.
Twaalf leerlingen exposeerden eigen werk.
Wethouder T. van Nimwegen-van Wieringen
sprak een openingswoordje. Tevens kreeg zij

Rina Groot met haar leerlingen.
Foto: Henk Groenendaal.

Dhr. O. Spinnewijn en dhr. J.W. Moerman stelden een uitgebreide syllabus samen, waarin alle
molens worden besproken en geïllustreerd.
Eind december had de tentoonstelling ongeveer
150 bezoekers getrokken.
Een deel van de bezoekers tekende, zoals gebruikelijk, het gastenboek niet. Naar schatting
hebben ongeveer 1500 bezoekers in het jaar
2007 het museum bezocht.
In de Dorpskerk van Schipluiden verzorgde de
vereniging voor de openstelling op een aantal
zaterdagmiddagen in de zomermaanden van
2007 een tweetal exposities. De eerste betrof de
dichter Poot en de tweede het leven van de
Schipluidense predikant Antonius Hambroeck,
9

’Kastelen’. Ook was het museum langer open
op Koninginnedag, de Midden-Delflanddag (23
juni) en in het Monumentenweekend (8 en 9
september).
Groepsrondleidingen:
In 2007 hebben vijf groepen een ontvangst in
het museum gekregen, waaronder de Oudheidkundige Werkgroepen uit Delft en Rijswijk, alsmede een aantal groepen van het basis- en
voortgezet onderwijs uit Schipluiden en omgeving.

Molenaar Van Zijll toont de verschillende
standen van de molenwieken .
Foto: Henk Groenendaal.

die in 1666 op Formosa werd vermoord.
Zondagopenstellingen en bezoekers
Ook in 2007 zijn er weer openstellingen geweest op zondag (de eerste van de maand). Er
werd wisselend gebruik van gemaakt. Wat verder dit jaar opviel, was het grote aantal geïnteresseerde bezoekers van buiten Schipluiden.
Hoewel de expositie echt regio gebonden is,
neemt het aantal bezoekers uit het eigen dorp,
ondanks geregelde aandacht in het blad ‘De
Schakel’, niet toe. In 2008 zal de PR hierop nog
meer worden uitgebreid.
Volgende tentoonstellingen
De volgende tentoonstelling is gewijd aan Den
Hoorn. De tentoonstelling zal worden geopend
op zaterdag 26 april 2008. Deze tentoonstelling
duurt tot eind augustus 2008. In 2009 zal het
poldergebied van Zouteveen centraal staan.
Diverse evenementen
Tijdens het Museumweekeind op 14 en 15 april
was het museum extra lang open en was het
mogelijk om Middeleeuws eten te proeven, in
stijl met de periode van de tentoonstelling

10

Public Relations
De tentoonstellingen in Museum Het Tramstation zijn in 2007 regelmatig door de pers onder
de aandacht gebracht, onder andere in de AD/
Haagse Courant en in De Schakel MiddenDelfland.
Ten slotte
Graag willen wij alle bruikleengevers en betrokkenen hartelijk danken voor de medewerking en goede samenwerking in 2007.

Het archief en de bibliotheek van de Vereniging in 2007
O. Spinnewijn
Na de grote opknapbeurt die onze bibliotheekruimte in 2006 onderging en
waarbij ook nieuw meubilair werd aangeschaft, moest vervolgens nagedacht
worden over het beter toegankelijk maken van ons informatiebestand. Bij de
inrichting kan nu naast de oorspronkelijke ruimte bovendien worden beschikt over een gelijkvloerse, maar minder toegankelijke afgeschoten zolderruimte.
Voor de algemene standaardwerken vormt de herplaatsing nauwelijks een
probleem. De meer gespecialiseerde onderwerpen, die betrekking hebben op
de directe omgeving van Midden-Delfland, vragen qua plaatsing wel meer
aandacht. Deze categorie maakt onderscheid tussen boeken en tijdschriften
die zonder meer van belang zijn voor onze eigen historie, naast boeken of
tijdschriften betreffende onderwerpen met mogelijk ooit interessante zijdelingse informatie. Dit ten behoeve van bijvoorbeeld exposities. Bepaalde
onderwerpen vragen nu soms om een eigen plaats in de rubrieken en heel
algemeen kan ook een plaats in het trefwoordenregister nuttig zijn. Dit laatste geldt meer in het bijzonder voor de tijdschriften. Hiermee is een voorzichtig begin gemaakt met, naar het zich laat aanzien, assistentie van een
terzake deskundige kracht, die zich als vriend van de vereniging hiervoor
wil inzetten.

Nu een keuze uit de overvloedige stroom literatuur waarmee de bibliotheek het afgelopen jaar
werd uitgebreid. Allereerst de dikke pil ‘Het
Oorlogsdagboek 1936 – 1945’, ooit geschreven
door Kees Tetteroo. Gebeurtenissen in en rond
Schipluiden beschreven op verzoek van zijn
broer die missionaris was in Nieuw-Guinea en
daar graag op de hoogte bleef van zaken op het
thuisfront. De dochter van Kees, Gemma van
Winden, zorgde voor de zeer gewaardeerde verspreiding.
Van geheel andere aard en jonger, maar zeker
van belang, is het verslag ’50 jaar voetbal Schipluiden 1957 - 2007’. De geschiedenis van de
voetbalvereniging ‘Steeds Voorwaarts’, een
club die uit Schipluiden ook om andere redenen
niet valt weg te denken. De vereniging heeft
zich steeds voor veel zaken willen inzetten. De
zaterdagmiddagvereniging is in 1961 in ‘Steeds
Voorwaarts’ opgegaan.

dan tien generaties Koene’ door M.C.M. Koene.
Ook het wel en wee van de Westlandse tuinbouw vormt voor velen aanleiding tot schrijven.
Hoewel uit Midden-Delfland min of meer ver-

Velen zijn tegenwoordig geïnteresseerd in de
eigen afkomst en stellen zulks te boek. Zoiets
kan buiten de familiekring ook voor de plaatselijke geschiedenis haar verdiensten hebben. We
noemen hier zo’n voorbeeld dat men onze bibliotheek toevertrouwde: ‘Speurtocht naar het verleden, een familie van watermolenaars in Delfland’ met als ondertitel ‘Geschiedenis van meer
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bannen, drukte dat vak tot voor kort een grote
stempel op onze directe omgeving. Tuinbouw
werd, zeker in Den Hoorn, huizenbouw en dat
is inmiddels zelfs al niet meer op vroeger
Hoorns grondgebied. Enkele Westlanders hebben dat werk in boekvorm nog weer eens willen
vastleggen en wij hebben de moeite waard gevonden die boeken in onze bibliotheek op te nemen. Als voorbeeld: ‘De Canon van de kassen’,
geschreven door Dr. A. Vijverberg. Vijftig verhalen uiteraard rond de geschiedenis van de
Westlandse tuinbouw, beginnend met nummer
1 van 2500 v. Chr. en gevolgd door 49 andere
aspecten die de tijd van 1270 tot 2002 omvatten. Nostalgie brengt ook de uitgave ‘Honderd
jaar op stoom in eigen boezem’. Schippers van
diverse pluimage hadden in het Westland lang
het rijk alleen voor het vervoer van hun goederen en tuinbouwproducten. Dit boek, geschreven door Anton Stig in 2007, behandelt de
scheepvaart van het Westland naar veilingen,
Vlaardingen, Delft en Loosduinen.
Nog bestaande nostalgie behandelt de uitgave
‘Monumentaal Westland’. Het is een zeer fraai
uitgegeven boekwerk met foto’s van de rijksmonumenten in het Westland. Het werd verzorgd door het Genootschap Oud-Westland.

Deze vereniging gaf bovendien in 2007 weer
een jaarboek uit. Interessant daarin zijn onder
andere een artikel over de Joodse geschiedenis
in het Westland en een wandeling in 1702,
waarin de ons bekende dichter van Daniël van
Lis ook een uitvoerige plaats kreeg. Iets dergelijks kunt u ook vinden in het Historisch Jaarboek Vlaardingen 2007. Het hoofdartikel daarin
betreft een aantal historische aspecten van de
Zouteveense polder en werd verzorgd door ons
bekend in de oren klinkende namen, te weten de
heren J.W. Moerman en F.W. van Ooststroom.
12 Tot de zeer recente aanwinsten rekenen we te-

vens de door de Archeologische Dienst van Den
Haag en Rijswijk uitgegeven zeer interessante
archeologische kaart van onze nabije omgeving.
Daarmee is tevens een goed en duidelijk overzicht gegeven van de archeologische vondsten
in

onze directe omgeving.
Recentere zaken, maar wel geschiedenis, worden onder andere aangeboden in:
- ‘Vive les Geux’, leve de geuzen, vaderlandse
geschiedenis tussen 1550 en 1600 naar aanleiding van een tentoonstelling in 2007 te
Zoetermeer.
- ‘De kasteeltekeningen van Abraham Rademaker’, oorspronkelijk een werk van Willem
Beelaerts, nu heruitgegeven door Waanders
naar aanleiding van ‘Het jaar van het kasteel’
in 2005.
- ‘Zegels en wapens van steden in ZuidHolland’, van dertien grotere steden in Zuid
Holland, uitgegeven als no. XII in de reeks
Zuid-Hollandse Studiën.
- Korenmolen ‘De Leemolen te Westerlee’,
door A.M. van Dorp, 1989.
Daarnaast heeft de vereniging in het afgelopen
jaar van een particulier een grote collectie boeken gekregen over kastelen. Het zijn algemene
werken, maar ook boeken die een specifiek kasteel behandelen.

De Schipluidense Kroniek 2007
O. Spinnewijn
“Een nieuw spannend jaar ligt voor ons”. Dit was de zinsnede waarmee
de Kroniek 2006 afsloot. Deze slotzin had, met een diepe zucht, vooral te
maken met de bestuurlijke besluiteloosheid rond Midden-Delfland en
haar verkeersproblemen. Dit onderwerp vult al bijna vijftig jaar nutteloos
de agenda’s van de ambtenarij en leegt de portemonnee van de belastingbetaler. Zou er in 2007 een beslissing genomen durven worden voor dit
dure stukje niemandsland? Zouden er spijkers met koppen geslagen zijn?

Januari
Om het jaar 2007 voor ons Oud-Schipluiden
goed te beginnen spelde de burgemeester tijdens de Nieuwjaarsreceptie in de ‘Hoornbloem’
onze voorzitter J.W. Moerman als eerste gelukkige de Otto van Egmondpenning op. De gloednieuwe onderscheiding werd hem toegekend
vanwege de wijze waarop hij Midden-Delfland
op de kaart zet.
Het jaar 2006 maakte het mogelijk in MiddenDelfland het nieuwe jaar aangenaam culinair te
beginnen. Het Algemeen Dagblad deed op 3 januari verslag van een geslaagd bezoek aan restaurant ‘De Scheepswerf’, dat met een ‘Gouden
Pollepel’ werd onderscheiden. U vindt dat restaurant ideaal en zeer rustig gelegen aan de
Zwethkade-Zuid. Dat wil zeggen aan de uiterste
noordgrens van de gemeente. Merkwaardigerwijs kent Midden-Delfland aan een andere
Zweth al een ander zeer gerenommeerd restaurant, namelijk ‘De Zwethheul’. Het met twee
Michelinsterren begiftigde eethuis. Het is wel
iets duurder!
Met het laatste nummer van het nieuwsblad van
de ‘Stichting Midden-Delfland’ is er na 25 jaar
een eind gekomen aan de nieuwsgaring voor
ouderen. Suze van Wijngaarden verzorgde het
eerste en het laatste nummer. De belofte werd
gedaan dat de verstrekking van de benodigde
informatie wel door zou gaan. Dit gebeurt nu,
kwalitatief met een grote stap terug, via de gemeentelijke informatie in het weekblad ‘De
Schakel Midden-Delfland’. Suze verdient na 25
jaar inzet wel een ‘dankjewel’.
Ten behoeve van de ‘Delfse indringers’ in ons
territorium lag er op de 9e van deze maand in de
‘Altenahoeve' een bestemmingsplan 'Voor-

dijkshoorn' ter inzage voor slechts zeshonderd
woningen. Het blijft m.i. een uiterst merkwaardige grondruil en een aanzet tot meer.
Duidelijk is ook dat de inpassing van het resterende deel A4 dit jaar een ‘hot’ item zal zijn bij
de formatie van een nieuwe regeringsploeg.
Nieuwe, hardnekkige onderwerpen vormen de
elektriciteitsvoorziening via hoogspanningsmasten en de plaatsing van 100 meter hoge windturbines in de Harnaschpolder. Met enkele voorstanders en vele tegenstanders. Aan vele nota’s
en bezwaarschriften is derhalve geen gebrek.
Op zaterdag 20 januari vond in Schipluiden de
tweede editie plaats van Cult Royale, een festival met bandjes, cabaret, poëzie en andere optredens. Opvallend waren ‘het museum van
eeuwige trouw’, waar huwelijkskiekjes van alle
tijden waren te zien en ‘het museum van bijzondere dingen’, met objecten waar de inbrengers
bijzonder aan gehecht waren. Het was een succesvolle dag.
Uiteraard (?) moet ook ons ambtenarenkorps
steeds meer versterking hebben. Op 22 januari
wordt een BOA geïnstalleerd. Nee, dat is geen
slang, aap of kapokleverancier, maar de afkorting van een 'Bijzondere Opsporings Ambtenaar’, belast met onderzoek naar de inhoud van
uw afvalbak, of u wel uw wagen juist parkeerde
en uw aangelijnde viervoeter de straat niet bevuilde. Paarden mogen blijkbaar alles.
Intussen blijft onze burgemeester voorstander
van een nieuw gemeentehuis à raison van 17
miljoen euro. De raad wil hem schoorvoetend
volgen. De burgerij denkt daar echter anders
over, over democratie gesproken. Het betekent
voorlopig toch ook weer een nieuwe aanslag op
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een stukje Midden-Delfland, volgens geruchten,
liefst met een aanlegsteiger, annex ‘Grand Café’ voor een kopje koffie. Ooit bevond zich hier
een minder storend pannenkoekenhuis. Nu is
het nog de plek met het laatste mooie uitzicht
op de dorpskern. Even op bestuursniveau blijvend nam de onverwacht afgetreden wethouder
na, overigens legaal, financieel binnen te zijn,
officieel afscheid tijdens een door de gemeente
aangeboden receptie, en nam een full time wethouder zijn taak over: Tineke van Nimwegen,
met onder andere cultuur in haar portefeuille.
Februari
Na een heel seizoen ongeslagen te hebben gespeeld, verloren de Schipluidense badmintonners hun laatste wedstrijd met 2-6. Ze bleven
uiteraard wel kampioen.
De Hoornse Juliana van Stolbergschool besloot
met het oog op de verhuizing naar een nieuwe
locatie de naam te veranderen in ‘Het Talent’.
Och ja, wie weet nu nog dat zij de moeder van
de Vader des Vaderlands (Willem van Oranje)
was. Dat is onbelangrijk, men kan zijn
‘talenten’ tegenwoordig toch beter besteden!
Met 10 graden boven nul blijft het op de Schipluidense natuurijsbaan ijzig leeg. Slechts één
middagje konden de ijzers even worden ondergebonden op een kletsnatte baan. De wandelroutes door Midden-Delfland, georganiseerd of
ongeorganiseerd, liggen echter al weer klaar.
De Hoornse Chevroletdealer Sjef Kleijweg aan
de Woudseweg werd voor de derde maal voor
zijn inzet beloond met de 'Tripel A Award' van
Chevrolet Nederland.
Na een overweldigende klachtenregen, ook ondersteunt door de burgemeester, naar aanleiding
van het verwijderen van nagenoeg alle brievenbussen door de Koninklijke TNT, eigenaar en
exploitant, heeft zij althans bij het Schipluidense ‘Korpershoek’ toch weer een brievenbus geplaatst. Deze bus is tevens aangepast aan gebruik door rolstoelgebruikers. Duidelijk is intussen dat klantvriendelijkheid niet meer voorkomt in de vocabulaire van dat vroegere staatsbedrijf: de PTT.
Bij de presentatie van Balkenende IV blijkt onze oud-burgemeester en dorpsgenoot Marja van
Bijsterveldt in zijn kabinet benoemd te zijn tot
Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Ze is bij ons graag gezien. Als oudburgemeester lijkt dit toch een zware last voor
haar, maar de felicitaties brengen we hier graag
over.
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Na enig gesteggel schrapt de gemeenteraad bij
de raadsvergadering van 14 februari het ambtsgebed. Een nieuwe aangepaste tekst haalt het
een maand later al evenmin. Men begint voortaan gewoon. Tradities vinden ook hier tegenwoordig weinig grond, ofschoon de Oranjevereniging Juliana wel een subsidie van 1550 euro
toegeschoven kreeg.
Eind deze maand melden de melkveehouders in
onze regio gereed te zijn voor het leveren van
een gezondere kwaliteit melk. Deze melk wordt
op 2 april uitgebracht door Campina, de corporatie van onze melkveebedrijven.
Maart
Hoewel het weer dit, althans vergeleken met dat
van de maand februari, nog niet zo aanvoelt,
zijn er toch activiteiten die voorzichtig duiden
op een naderend voorjaar. Zo tracht Delfland de
watergangen om waterstaatkundige redenen te
vrijwaren van vaste ligschuiten.
Ook op sportief gebied voelt men de lente komen. Op 3 maart staan 249 deelnemers in de
startblokken voor de Midden-Delflandse halve
marathon, met als winnaar de Schipluidenaar
Henry Sunder.
Enkele dagen later veroverde de Hoornse Brigit
van Rij het Nederlands veteranen kampioenschap (40-44 jaar) tennissen zonder een set te
verliezen. Ze is daarmee Nederlands captain
voor de wereldkampioenschappen in Turkije.
Op 18 maart ziet de Midden-Delfland Vereniging alweer terug op dertig jaar inzet voor dit
gebied. Ze telt dan inmiddels 1500 leden. Talloze activiteiten zijn beraamd voor het komende
seizoen. Naast de wandelingen zijn er ook een
boerenbruiloft en een boelhuis.

Foto: Henk Groenendaal

Deze maand wordt de gemeenteraad geconfronteerd met de wens van B & W om een nieuw
gemeentehuis te bouwen voor 17 miljoen euro.
Dit mede dankzij de meevaller door de verkoop
van ‘Westland Energie’. ‘Dan heeft iedere burger er wat aan’, luidt de argumentatie van wethouder Van der Kamp. Nou ja, ‘iedereen’ is dan
wel het uitdijende ambtenarenkorps dat ‘slecht
gehuisvest’ zou zijn. Over Den Hoorn of Maasland wordt niet gerept. En de verdere ontsiering
van Midden-Delfland? Nou ja! Ook een huizenhoog hotel in Midden-Delfland zou volgens de
vroede vaderen dit gebied ‘aantrekkelijker’
kunnen maken.
Op 23 maart vindt door Gemma van WindenTetteroo de uitgave plaats van het oorlogsdagboek van haar vader Kees Tetteroo, geschreven
tussen 1936 en 1945, een prachtig stoutmoedig
verslag, rijk voorzien van toen verboden fotomateriaal. Naar zeggen zijn de dagboeken gevonden op zolder, hoewel de Historische Vereniging reeds eerder via vader het nodige hiervan heeft mogen ontlenen. De uitgave is dik en
zeer verzorgd, waarvoor alom in den lande grote belangstelling bestaat. In het bijzijn van moeder Tetteroo en veel genodigden werd dit waardevolle document gepresenteerd in de Lindehoeve op ’t Woudt.
Even tussendoor een leuk en onschuldig gebeuren. Op 28 maart mocht de Hoornse Celine
Maas in de Rotterdamse ‘Kuip’ de Oranjespelers voor de kwalificatie van het Europees kampioenschap voetbal presenteren. Ze was winnares van een prijsvraag uitgeschreven door de
Staatsloterij.
De bijna beëindigde maand maart wachtte nog
een belangrijke gebeurtenis. Zijne Koninklijke
Hoogheid Prins Willem Alexander kwam het
officiële startsein geven voor het in gebruik nemen van de gigantische AfvalWaterZuiveringsInstallatie, de AWZI, die nu de Harnaschpolder
‘siert’. Een druk op de knop en een slok van het
‘gereinigde’ water voor de prins vormden het
officiële startsein, maar waarmee de AWZI
voorlopig beslist niet van de agenda’s zou zijn.
Stankoverlast, klachten, gerechtelijke uitspraken zouden in ieder geval nog de rest van het
jaar de aandacht vragen. De prins wist gelukkig
van de prins geen kwaad. Zijn slokje water is
hem, voor zover bekend, niet slecht gevallen.
De slok water die deze gigantische installatie
weg kan werken bedraagt overigens 35.800 m3

Het eerste exemplaar van ‘Mijn Dagboek’ werd
overhandigd aan staatsecretaris van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap, de vroegere burgemeester
van Schipluiden, Marja van Bijsterveldt.
Links: Gemma van Winden met haar moeder.
Foto: Henk Groenendaal.

per uur, via 50 km persleidingen.
Een merkwaardig ongeval in Den Hoorn besloot op 31 maart deze maand. ’s Middags ontspoorde daar een vrachtautootje met een trailer,
waarin een paard stond. De wagen raakte de
stoeprand, waarna de macht over het stuur werd
verloren. De wagen reed door twee voortuinen,
ramde een lantaarnpaal en een motorfiets, kortom een hele ravage, maar chauffeuse noch
paard waren gewond.
April
Niet met een aprilmop, maar met een enorme
brand start deze maand. Aan onze gemeentegrens, aan de Zwethkade-Zuid, gaat de amarylliskwekerij van Van Nieuwkerk in vlammen op.
Ondanks de inzet van twintig brandweerwagens
en 120 manschappen kon niet worden voorkomen dat voor vele miljoenen schade werd aangericht. De omwonenden moesten tijdelijk worden geëvacueerd en de omgeving werd tot
rampgebied verklaard.
De gemeenteraad wil niet negatief zijn ten aanzien van een nieuw gemeentehuis, maar alvorens te beslissen moet de financiering nog eens
onderwerp van gesprek zijn en pleit ze voor inspraak van de bevolking.
De provinciale weg N223 van Den Hoorn naar
De Lier is al sedert lang uit haar jasje gegroeid
en zal nu volledig op de schop gaan. Langzaam
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verkeer en fietsers moeten meer ruimte krijgen.
Op Eerste Paasdag viert de Hoornse parochiekerk haar 90-jarig bestaan. Een jaar lang wil
men daar aandacht aan besteden. Gesteund door
onder andere een gemeentesubsidie wil men de
kerk ook een restauratiebeurt geven.
Met de lente in het land is de ‘Vereniging
Vockestaert’ weer bezorgd voor de vogelstand
in het weidegebied. Dat wil zeggen nesten beschermen en de vogels de nodige rust bezorgen.
Helaas telden zij al drie dode lepelaars, die dus
niet meer naar hun nest bij het Quakjeswater
weerkeerden. Uiteraard tekent de vereniging
duidelijk protest aan tegen een aanleg van
hoogspanningsmasten in Midden-Delfland.
Half april stromen de eerste klachten van de
omwonenden binnen omtrent de toch wel zeer
onplezierige lucht die de AWIZ verspreidt.
Er was voorzien dat dit als aanloop van zeer tijdelijke aard zou zijn. De slachtoffers maken
zich langzamerhand zorgen over mogelijk gezondheidsgevaar die de rotte eierenlucht met
zich mee zou kunnen brengen.
Op 16 april werd door de Stichting MiddenDelfland is Mensenwerk het onderzoekrapport
‘Historie & Landschap van de Klaas Engelbrechtpolder’ gepresenteerd op de antieke boerderij van Cees van ’t Hoog aldaar.
Tijdens de gebruikelijke lintjesregen rond Koninginnedag werden zes gelukkige dames begiftigd met de ‘Orde van Oranje Nassau’.
Mei
Begin deze maand waren aan de Vlaardingervaart nabij de Slinksloot de buitengewoon interessante fundamenten blootgelegd van een zeer
oude molen. De muren kwamen tevoorschijn bij
de afbraak van de machinistenwoning, die
plaats moest maken voor nieuwbouw. Hoewel
het ongetwijfeld jammer is, gaat de nieuwbouw
op de oude fundamenten toch door.

Op Hemelvaartsdag wordt na drie jaar restaureren de vroegere Jacobuskerk als spiritueel centrum ‘Op Hodenpijl’ in gebruik genomen. Het
complex was aanvankelijk al zodanig verloederd dat afbraak het lot zou zijn. Dankzij de inzet van de familie Post staat er nu weer een
schitterend monument. Met name ook de plafondschilderingen door Ruud Krijnen zijn indrukwekkend. Het gebouw trekt landelijk belangstelling en leent zich uitstekend voor allerlei manifestaties en tentoonstellingen.
De financiële jaarstukken van de gemeente sluiten over 2006 af met een positief saldo van
€ 535.000,-. Als burger kun je je daar wel eens
iets over afvragen. Dit bedrag wordt gelegd
naast de Eneco-miljoenen.
Inmiddels heeft de gemeente Delft haar plannen
gereed voor driehonderd woningen op voormalig Schipluidens grondgebied. Ze meent dat deze plannen goed aansluiten bij de ‘groene’ visie
van Midden-Delfland.
Juni
Minister Eurlings erkent dat zijn ambtenaren
aanzienlijke fouten maakten bij de berekening
van de A4 versus verbrede A13. De beslissing
is dus voorlopig weer opgeschort. Het laat zich
toch wel aanzien dat de kosten van aanleg inmiddels al lang in het niet zinken met de prijs
van deze besluiteloosheid bij de ambtenarij.
Onze nieuwe wethouder Tineke van Nimwegen
verruilt haar Haagse woning, volgens voorschrift, voor een woning in Midden-Delfland, in
Maasland nu. Hierdoor zijn de collegeleden beter verdeeld over de woonkernen.
De ‘Midden-Delflanddag’, een fenomeen dat

Het AWIZ-geurprobleem overschrijdt dertig
maal de vastgestelde norm en dringt door tot de
Raad van State, die echter vooralsnog geen
maatregelen onderneemt.
Inmiddels moet minister Eurlings terugkomen
op zijn belofte dat de A4 weldra in de startblokken staat. Het cijfermateriaal op basis waarvan
hij die beslissing zou nemen, blijkt helemaal
niet te kloppen. Zijn ambtenaren moeten hun
werk weer eens overdoen.
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Er was veel belangstelling voor de Open Dag,
aansluitend op de opening van “Op Hodenpijl”.
Foto: Henk Groenendaal.

sinds 1999 deel uitmaakt van de jaaragenda, is
bedoeld als een dag om te wandelen, te fietsen
of te kanoën. Dit jaar was het thema ‘Water’.
Het programma vermeldde onder andere een in
de vaart opduikende Neptunus om deze dag te
openen en ook een bezoek aan de afvalwaterzuivering in Den Hoorn. Helaas was ook het hemelwater in voldoende hoeveelheden aanwezig.
Een opvoering door Dario-Fo van de ‘Driestuivers opera’ in de openlucht van Schipluidens dorpskern verregende helaas.
Overigens laat Schipluiden als middelpunt zich
voortdurend verleiden tot aanslagen op het
groene Midden-Delfland, zeker ten noorden van
de dorpskern. Feitelijk is daar al geen sprake
meer van een echt groengebied. Paardenstallen,
sportvelden, golfterrein, een eerste aanzet tot de
A4 en te zijner tijd wellicht nog een gemeentehuis op de plaats waar de kern nog zijn mooiste
aanblik heeft. Dat laatste zal gecombineerd
worden met op zijn minst twintig woningen.
Juli
Op de eerste dag van deze maand werd vijftig
jaar geleden de kiem gelegd voor wat nu de
Voetbalvereniging ‘Steeds Voorwaarts’ is.
Sedert 1980 maakt daar ook de zaterdagmiddag
vereniging ‘Asso’ deel van uit. De belevenissen
zijn in een fraai uitgegeven boekwerk opgetekend.
De landelijke pers komt deze maand met ingezonden stukken nog even terug op de wijze
waarop oud-wethouder Keijzer begin van het
jaar onverwachts uit de politiek stapte.
Op 7 juni vond de 29e kadeloop plaats, die een
record aantal deelnemers telde. Met prima weer
startten er 1150 deelnemers. Bij de heren kwam
Maris Wols (Naaldwijk) als eerste over de
streep. Bij de dames eiste Carla Ophorst de eer-

ste plaats voor de elfde keer op.
Iets dergelijks, maar op een geheel ander niveau, presteerde IJsbrand Chardon in het Mekka van de paardensport Aken. Daar schreef hij
voor de tiende maal de CHIO-trofee op zijn
naam. Diezelfde maand nog voegde hij daar
voor de twintigste maal, nu in Beekbergen, het
Nederlandse kampioensschap vierspanrijden
aan toe.
Op vrijdag de dertiende vertrok vanuit Schipluiden een groep van vijftien jongeren en acht begeleiders naar Brazilië. Na een jaar voorbereiden en sparen onder het motto 'Vamos' (wij
gaan) was het de bedoeling een handje te helpen bij het beter leefbaar maken, maar zeker
ook om kennis te maken met de mensen die
daar door de Schipluidense missionaris pater
Hofstede worden begeleid.
Met goede herinneringen keerde de groep op 3
augustus na veel vertraging terug op Schiphol.
Augustus
Rond het eerste weekeinde van deze maand
vraagt drie dagen lang, nu voor de tiende maal,
het ‘Varend Bloemencorso’ van heinde en verre
alle aandacht. Zo’n 59 prachtig uitgedoste boten
legden een tocht van 80 km af en trokken in totaal ca. 260.000 toeschouwers. Met het thema
‘Smaak en sensatie’ werd zeer fraai het kunnen
van de Westlandse tuinbouw in beeld gebracht.
Dit alles bijgestaan door mooi weer. In de kernen van Schipluiden en Den Hoorn werd het
spektakel opgeluisterd door onder andere
streekmarkten. Voor de eerste maal hadden de
drie deelgemeenten van Midden-Delfland elk
een eigen boot ingebracht.
Uiteraard kende Schipluiden ook weer zijn zomerfeesten. Door de late schoolvakanties vond
deze week laat in augustus plaats. Als opmerkelijke start hadden de organisatoren ditmaal een
driekerkendienst georganiseerd op het voetbalterrein van Steeds Voorwaarts. Een ludieke
dienst, geleid door de drie predikanten voor de
massaal aangetreden gelovigen. De collecte, bestemd voor Uruzgan, bracht 1851 euro op.
De brandweercommandant in onze gemeente,
een beroepskracht, zoekt voor de drie kernen
vergeefs naar vrijwillige versterking. De brandweer fungeert nog net voldoende, maar wel op
het uiterste randje.

Foto: Henk Groenendaal.

Eind augustus staat de vraag A4 en/of A13
weer volop en nog breder ter discussie. Ook alle
aanliggende gemeenten doen nu hun zegje. Of
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dat de besluitvorming ten goede komt laat zich
raden. Daarnaast zijn er nog de slachtoffers van
de stankoverlast nabij de AWZI. Deze mensen
roeren zich ook weer en zoeken hun beklag hogerop. Het wordt een hete herfst!
September
Begin deze maand zou een enquête uitwijzen
dat 97% van de Midden-Delflandse burgers
zich happy voelt met hun huisvesting, terwijl
92% ook de woonomgeving als prettig en gezellig ervaart. Voor Delft liggen die cijfers uiteraard heel anders: 43% woont naar het zin,
terwijl 32% min of meer contact heeft met de
bewoners van de buurt.
Op 5 september start de gemeente met het traject Vitale Dorpen. Bewoners en organisaties
krijgen de gelegenheid om mee te denken over
de toekomst van de dorpen in Midden-Delfland.
Dit gebeurt in drie groepen, namelijk van frisdenkers, meedenkers en jeugddenkers. De resultaten van de streefbeeldontwikkeling zullen
te zijner tijd aan de raad worden gepresenteerd.
En nu maar afwachten of onze politieke vertegenwoordigers de plannen serieus nemen.
De tweede zaterdag in september is bekend als
‘Open Monumentendag’. De welhaast gebruikelijke adressen gaven ook nu acte de presence.
Ze konden onder meer worden bezocht met een
oldtimer autobus of aan boord van een boot.
Uiteraard geheel volgeboekt!
‘Op
Hodenpijl’
bood
een
geslaagde
‘Boerenboeldag’, zoals die vroeger regelmatig
door de Historische Vereniging in Zouteveen
werd georganiseerd.
Het evenement vond nu plaats op het terrein dat
in Hodenpijl in het verleden werd benut voor de
jaarlijkse ‘Jongveedag’. In het Museum Het
Tramstation was een speciale schilderijententoonstelling te zien over het jonge monument
‘het oude raadhuis’.
Het daarop volgende weekeinde tekende voor de vierde editie (eens in de twee jaar) van
de 'Zeilende Westlander', een
zeilwedstrijd met westlanders.
Een traject heen en weer Schipluiden – Maasland, over twee
dagen gespreid.
In Schipluiden werd de dag
gecompleteerd
met
een
'captains dinner' en een markt
met streekproducten, opgeluisterd door een schipperszangkoor met de nodige smartlap18

pen. Winnaar van de race werd de boot 'De
Tijdgeest'.
De zomerse genoegens eindigen met de jaarlijkse ‘drekrace’, een modderparcours van totaal
4,2 km, uitgezet door sloten en weilanden. Het
evenement telde driehonderd deelnemers, die
na afloop allemaal keurig schoon werden gespoten door de brandweer. Theo Verbeek bleek
bij de mannen te hebben gezegevierd en bij de
vrouwelijke deelnemers was dat Marjolein van
Marrewijk.
De stank van de AWZI is inmiddels ongenietbaar. Het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid gaat eventueel kwalijke gevolgen voor de
gezondheid onderzoeken.
Half september daagt het Hoornse bouwbedrijf
GAM de gemeente voor de rechter in verband
met de ontwikkeling van een nieuw ontwikkelingsplan voor het Hoornse centrum. Geheel los
daarvan gaat er enkele dagen later een petitie
van het bedrijfsleven naar minister Eurlings,
met de eis dat de A4 wordt doorgetrokken.
Op 25 september draagt de gemeentelijke projectleider H. Janmaat de Multi Functionele Accommodatie 'Het Lint' aan de Achterdijkshoorn
in Den Hoorn over. Hierbij is staatssecretaris
Sharon Dijksma aanwezig. Dit project omvat
onderdak voor drie Hoornse scholen, een peuterspeelzaal, een kinderopvang, een plaats voor
maatschappelijk werk en zestien huurwoningen.
Oktober
Deze maand start met de mededeling dat de gemeente, in weerwil van de financiële meevallers
en het gunstige rendement over het voorgaande
jaar 2006, de bedoeling heeft de burgers te confronteren met onder andere drastische verhogingen van belastingen en leges. Ook wil het
‘cultuur minded’ college af van betalingen als
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410 euro voor het luiden van de Maaslandse
‘gemeentetoren’ en de feitelijk al weinig betekenende subsidie van 1700 euro voor een toeristische trekpleister als de Korpershoekse molen. Commentaar van de Maaslandse inwoners
en de klokkenluidster maakte althans het eerste
punt ongedaan. De molenaar heeft er geen goed
woord voor over. Deze toeristische attractie
kost hem met subsidie toch al handen vol geld.
Ter compensatie zal het rioolrecht nu met 10%
worden verhoogd en is daarmee de hoogste in
de regio. De afvalstoffenheffing ziet een verhoging van 7½ % tegemoet. We hebben deze gemeenteraad gekozen, maar wie durft nog te
spreken van democratie!
Delft zet zich in voor de Hoornse Zoom, het
voormalige Hoornse gebied tussen de ziekenhuizen en de Hoornsekade. Als een zekere
kroon op het werk wordt de vroegere oliemolen
aan de Hoornsekade als gemeentelijk monument gerestaureerd en omgebouwd tot wooncomplex. De molen is tevens de toegang tot de
nieuwe wijk met vijfhonderd woningen. De toegang tot de wijk aan de Westlandseweg wordt
gesierd met een beeldengroep gebaseerd op een
versregel uit een gedicht van Paul van Ostaijen.
Zelfs Poot heeft het bij ons nog niet zover gebracht.
Het weekeinde van 14 oktober voerde naar een
stukje nostalgie, althans voor Midden-Delfland,
namelijk ‘Nieuw Tuinzicht’, een kassencomplex aan de Hoornse Zwethkade-Zuid. Daar
werd die dag een druivenmarkt georganiseerd
rond de nog aanwezige druivenkassen met
Westlands roem, zoals Frankenthalers en Alicanten, die daar in alle schoonheid de kassen
sieren.
November
De BOA, de opsporingsambtenaar, heeft goede
voornemens. Hij beloofde als het mooi weer is
de hondenoverlast nu echt te gaan aanpakken,
forse boetes uit te schrijven en aldus de gemeentekas te spekken om zijn aanwezigheid
waar te maken. Hoe zit dat nu met de paardenbezitters?
In de avond van 8 op 9 november werd via de
achterdeur ingebroken in de katholieke kerk
van Den Hoorn. De buit bestond uit de inhoud
van het offerblok in de kapel. Vergeefs werd
getracht ook de kluis te openen. Zoiets doet
men niet zonder de nodige schade…
Sinterklaas maakte op 17 november per boot
zijn intocht onder andere in Den Hoorn, dit on-

der begeleiding van de burgemeester. Een jeugdige Sinterklaasfan op de walkant verloor bij
het naar voren buigen zijn evenwicht en dook
pardoes het water in. Aanvankelijk verspreidde
de pers het verhaal dat de burgemeester de
drenkeling uit het water viste. Achteraf bleek de
waarheid echter dat de onfortuinlijke drenkeling
van zes jaar al een geoefend zwemmer was. Het
kind beklom op eigen kracht de walkant. De reputatie van de burgemeester was daarmee in ieder geval toch positief doorgeslagen.
Op 16 november ging in Schipluiden de eerste
paal de grond in voor het nieuwe woonzorgcentrum, een belangrijke en nodige voorziening.
Zo komt er ook woonruimte voor jongeren vrij.
Overigens moet toch even gezegd worden, dat
het wel weer een aanslag is op het natuurgebied
van Midden-Delfland, dat men zo graag open
en mooi wil houden. Troost is dat de ouderen
daar straks vanuit het raam van kunnen genieten
Zulks zal ook gelden voor de plannen van een
nieuw gemeentehuis: de ambtenaren en de burgemeester krijgen een fraai uitzicht op het laatste authentieke stukje dorpskern van Schipluiden.
Twee dagen later ontving de wereldkampioen
judo, Dennis van der Geest, van Saskia Bodde
een bedrag van 40.000 euro. Dit bedrag is bestemd om het onderzoek in de strijd tegen de
kanker te steunen. Het bedrag werd verzameld
tijdens een voetbalmarathon op 2 juni, waaraan
alle voetballers van Den Hoorn en Schipluiden
deelnamen.
Een bericht dat de epicuristen onder u goed zal
doen, was dat restaurant ‘De Zwethheul’ bij
Overschie de twee sterren mag behouden; de
kok wil zo mogelijk ook nog een derde Michelinster waarmaken.
December
De architect voor het nieuwe gemeentehuis is
bekend. Men heeft gekozen voor ‘Architectenburo Inbo’, die een nederzetting van 15,4 miljoen euro mag ontwerpen. In de strijd voor het
ontwerp waren vijfendertig inschrijvers actief
geweest.
Aan de vooravond van Kerstmis kent men uiteraard vele activiteiten. We noemen hier slechts
de kerstmarkt van Schipluiden rond de Dorpskerk die volkomen verregende en de Hoornse
markt die bij goed weer in de ‘Hoornbloem’
was ondergebracht.
Eind december had men weer eens de gelegen19

Het nieuwe woonzorgcentrum in Schipluiden.
Foto: Henk Groenendaal

heid de gladde ijzers onder te binden en op de
Schipluidense natuurijsbaan van de schaatsclub
‘Vlietlanden’ rondjes te draaien. Aan belangstelling was geen gebrek, er werd zeer gretig
van de baan gebruik gemaakt.
Na de kerstvieringen en de ijspret is het afscheid van het jaar 2007 al weer in zicht. Inderdaad was het toch weer een spannend jaar. Zoals altijd waren er minder aangename gebeurtenissen, maar het jaar telde ook mooie hoogtepunten. Helaas is er geen vooruitgang geboekt
met de A4 en/of A13 en de hoogspanningsmasten en heeft de AWZI sedert de in gebruik name
niet nagelaten onaangename geuren te verspreiden. Het zijn weer de problemen voor het nieuwe jaar dat ingeluid gaat worden. Dit gebeurt
vervolgens met veel vuurwerk en helaas ook
met veel moedwillige schade.

Foto: Henk Groenendaal
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Archeologische Kroniek van Schipluiden 2007
Jean Paul Bakx
Inleiding
In het kader van de gemeenschappelijke regeling die Delft en Midden-Delfland hebben op
het terrein van de archeologische monumentenzorg, is in opdracht van de gemeente MiddenDelfland en het Bedrijvenschap Harnaschpolder
de afgelopen jaren door de archeologische afdeling van Erfgoed Delft e.o. (voorheen Vakteam
Archeologie van de gemeente Delft) uitgebreid
archeologisch onderzoek verricht in de Harnaschpolder, nabij Den Hoorn. Het onderzoek bestond in eerste instantie uit het in kaart brengen
van belangrijke archeologische resten die bij de
nieuwbouwontwikkelingen verstoord zouden
kunnen worden. Waardevolle sporen en vond-

sten uit het verleden die niet konden worden behouden, zijn vervolgens door middel van een
opgraving nader onderzocht.
Het afgelopen jaar is aansluitend op het onderzoek van voorgaande jaren wederom door middel van proefsleuven en opgravingen het cultuurhistorisch landschap van de Harnaschpolder
verder in kaart gebracht (Afb.1). Hierbij zijn
met name sporen en vondsten uit de Romeinse
tijd en de Late Middeleeuwen gedocumenteerd.
Voordat hier nader op wordt ingegaan, zal eerst
inzicht worden gegeven in de geologische situatie.

Geologische en landschappelijke situatie
In de Harnaschpolder komen zowel geul- als
dekafzettingen uit de
Duinkerke I -transgressiefase (Laagpakket van
Walcheren) voor. De
geulafzettingen bestaan
uit een complex van getijdengeulen en –kreken die
onderdeel uitmaakten van
de Gantel (Afb. 1). De
Gantel, die ten noorden
van Naaldwijk vanuit de
Maas rond 300 v. Chr.
diep het land binnendrong, liep in de richting
van Rijswijk en boog daar
in zuidoostelijke richting
af naar Delft.
Direct ten noorden van de
Harnaschpolder buigt een
zijtak van de Gantel af
naar het zuidwesten van
de Harnaschpolder. Langs
de geulen ontwikkelden

Afbeelding 1.
Het in 2007 uitgevoerde
archeologisch onderzoek
in de Harnaschpolder met
daarbij aangegeven de in
2006 opgegraven nederzettingsterreinen, geprojecteerd op de geologische
kaart van Zuid-Holland.
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zich door de getijdenwerking lage oeverwallen.
Rond de jaartelling verlandden de geulen en samen met de oeverwallen werden dit geschikte
locaties voor bewoning. Achter de oeverwallen
liggen de dekafzettingen uit de Duinkerke I –
transgressiefase die in de vorm van relatief
zware kleigronden, het lagergelegen komgebied
vormden.
In de twaalfde eeuw werd tijdens stormvloeden
opnieuw klei afgezet. Ditmaal was het meeste
water dat de Harnaschpolder bereikte afkomstig
uit het Lierstelsel, een getijdenstroom die ook
in de Romeinse tijd al actief was. De afzettingen zijn vooral te vinden op de lagergelegen
komafzettingen. Echter het merendeel van deze
afzettingen is onder andere als gevolg van tuinbouwactiviteiten vanaf de 18de eeuw opgenomen in de huidige bouwvoor.

Inventariserend Veldonderzoek middels proefsleuven
In verband met de beschikbaarheid van de terreinen komt het archeologisch vooronderzoek
schoksgewijs tot stand en loopt het als het ware
met de verwerving van de grond mee. Zo zijn er
het afgelopen jaar weer een aantal terreinen
“vrijgekomen” die voor archeologisch vooronderzoek in aanmerking kwamen. Het inventariserend veldonderzoek vindt plaats aan de hand
van proefsleuven en proefputten van 2 meter
breed die systematisch zijn gepland. Doorgaans
in een parallel systeem, waarbij de putten zo’n
50 meter uit elkaar liggen. In totaal is in 2007
tijdens twee veldwerkcampagnes circa 6500 m2
aan proefsleuven gegraven (Afb. 2).
Het merendeel van de aangetroffen sporen bestond uit sloten en greppels die behoren tot de
Romeinse tijd, de Late Middeleeuwen of (sub)
recente tijd. De Romeinse sloten en greppels
maken onderdeel uit van een groter opgezet
verkavelingssysteem, waarvan al tijdens eerdere
veldwerkcampagnes aansluitende greppels en
sloten zijn gedocumenteerd. Volgens Van Londen (2006) ontwikkelt dit verkavelingssysteem
zich vanaf de 1ste eeuw na Chr. van kronkelige,
onregelmatige greppels (fase 1) die de lokale,
inheemse bevolking voorzagen van water, naar
rechte, wijde sloten (fase 2 en 3) die in de 2de en
3de eeuw voornamelijk fungeerden als een geïntegreerd afwateringssysteem, dat vanuit een
centraal gezag werd aangelegd en onderhouden.
Naast greppels en sloten die onderdeel uitmaakten van de verkaveling is in het noordwesten
van de Harnaschpolder ook een kringgreppel
met een opening in het noordwesten aangetrof22

Afbeelding 2.
Impressie van een proefsleuf met Romeinse
kavelsloten. Op de achtergrond de skyline van
Delft met de Vermeertoren.
fen. De enigszins ovale structuur wordt oversneden door een Romeinse kavelsloot. Tijdens
archeologisch onderzoek in de Woudse Polder
in het tracé van de Rijksweg A4 zijn een viertal
vergelijkbare structuren gevonden. De functie
van dergelijke kringgreppels is nog onduidelijk.
Veelal worden ze in verband gebracht met opslagdoeleinden in de vorm van hooimijten,
maar aanwijzingen hiervoor ontbreken. Hetzelfde geldt in dit geval ook voor de interpretatie
als omgreppeling van een grafheuvel. Op enige
tientallen meters ten zuiden van de kringgreppel
was de oversnijdende kavelsloot opgevuld met
3de eeuws Romeins importaardewerk. Deze aardewerkdump is afkomstig van een naastgelegen
nederzettingsterrein dat nog archeologisch onderzocht dient te worden. In de jaren ‘70 is er al
Romeins aardewerk op het terrein aangetroffen
en zijn er tijdens de aanleg van de naastgelegen
ontsluitingsweg (Woudselaan) bewoningssporen geconstateerd.
Er zijn weinig sloten uit de Middeleeuwen aangetroffen. De reden hiervoor is dat het huidige
verkavelingpatroon terug gaat tot de laatmiddeleeuwse ontginningen. De kavelgrenzen liggen
nu nog vaak als sloten in het landschap. Wel
zijn met de opkomst van met name de glastuinbouw sommige percelen samengevoegd, waar-

door de sporen van de dichtgegooide sloten in
de proefsleuven konden worden waargenomen.
Naast deze kavelsloten zijn in proefsleuven,
zo’n 75 meter ten noorden van de laatmiddeleeuwse nederzetting die vorig jaar in de Harnaschpolder is opgegraven, geheel onverwachts
wederom sporen van een laatmiddeleeuwse
woonplaats gevonden. Deze nederzetting is
aansluitend opgegraven en de bevindingen van
dit onderzoek zullen hieronder bij de opgegraven
middeleeuwse nederzettingen aan bod komen.

Opgraving Romeins nederzettingsterrein
Tijdens het vooronderzoek in 2006 werd aan de
Harnaschwetering een Romeins nederzettingsterrein aangetroffen met eveneens de restanten
van laatmiddeleeuwse bewoning. Dit terrein,
met een omvang van bijna 1,6 ha., is gelegen op
de zuidelijke oeverwal van een zijtak van een
voormalige kreek en is vanaf begin mei tot en
met augustus 2007 in z’n geheel opgegraven. In
de directe omgeving van de opgraving zijn
meerdere Romeinse nederzettingen bekend die
als het ware in een lint langs en op de oude oeverwallen, op een afstand van enkele honderden
meters van elkaar lagen. Deze nederzettingen
waren met elkaar verbonden door een grootschalig verkavelingssysteem zoals hierboven
beschreven. Gedurende de opgraving zijn er
sporen uit verschillende bewoningsfasen, vanaf
vermoedelijk het einde van de 1ste eeuw tot het
einde van de 2de eeuw, aangetroffen, waaronder
tenminste twee huisplattegronden van boerderijen, een bijgebouw, meerdere water- en afvalkuilen en greppels en sloten die tot verschillen-

de erven hebben behoord en in een aantal gevallen onderdeel uitmaakten van het romeinse
verkavelingssysteem (Afb. 3). Het grootste huis
heeft een afmeting gehad van 7 bij minimaal 24
meter. In een viertal (paal)kuilen bleken onder
het grondwaterniveau nog de restanten van grote houten palen bewaard te zijn gebleven. Deze
“staanders” langs de binnenzijden van het huis
waren van essenhout en maakten onderdeel uit
van de dragende constructie van het dak. Jaarringenonderzoek heeft inmiddels uitgewezen
dat deze essen rond 133 na Chr. zijn gekapt,
waarmee een uitzonderlijk scherpe datering van
de bouw van de oorspronkelijke boerderij is
vastgesteld. De boerderij laat zich goed vergelijken met een huistype dat in Wateringen is opgegraven.
Naast de vele sporen zijn er duizenden vondsten
verzameld, voornamelijk bestaand uit huishoudelijk afval zoals aardewerk en dierlijk botmateriaal. Het meeste aardewerk is handgevormd
en geheel volgens traditie door lokale pottenbakkers vervaardigd. Directe aanwijzingen voor
de lokale productie van aardewerk zijn in de regio schaars, echter diverse fragmenten van een
grote bakoven en meerdere stuks gesinterd aardewerk (zowel inheems als import) lijken voor
dit nederzettingsterrein toch in die richting te
wijzen. Nog uit te voeren chemisch en petrografisch onderzoek van het aardewerk dient hierover uitsluitsel te geven. Samen met het vele
handgevormde aardewerk is er ook een flinke
hoeveelheid geïmporteerd Romeins aardewerk
gevonden. De daadwerkelijke determinatie van

Afbeelding 3. Overzicht van één van de Romeinse huisplattegronden met bijgebouw. Op de achtergrond de immer voortschrijdende
bouwwerkzaamheden.
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het aardewerk moet nog worden uitgevoerd,
maar op basis van een eerste inventarisatie
komt een dateringsrange van het einde van de
1ste eeuw tot het einde van de 2de eeuw na Chr.
naar voren. Overige opmerkelijke vondsten waren enkele bronzen munten (As) en de fragmenten van een menselijke schedel.

schoeiing voor een waterput die de bewoners
van de laat-middeleeuwse woonplaats voorzag
van drinkwater.
Het vondstmateriaal dient nog te worden gedetermineerd, maar voor zover het zich nu laat
aanzien dateert het aardewerk vanaf de 13de tot
en met de 15de eeuw.

Opgravingen laatmiddeleeuwse woonplaatsen

Naast het vele aardewerk is er een aanzienlijke
hoeveelheid dierlijk botmateriaal aangetroffen,
waaronder de complete skeletten van een drietal
die in één van de omgreppelde sloten waren begraven.
Op een andere locatie, zo’n 75 meter ten noorden van de laatmiddeleeuwse nederzetting die
in 2006 al werd opgegraven, is tijdens het
proefsleuvenonderzoek van afgelopen jaar wederom een onbekende laatmiddeleeuwse nederzetting aangetroffen. Gelet op de planning van
de bouwwerkzaamheden is er in overleg met de
opdrachtgever aansluitend een opgraving uitgevoerd. In totaal is 2300 m2 van de woonplaats
opgegraven. Het nederzettingsterrein is echter
groter geweest, aangezien een deel was verstoord door een voormalig waterbassin dat ten
behoeve van de tuinbouw was aangelegd. Tijdens het onderzoek is een stelsel van greppels
en sloten waargenomen die zich rondom de bewoning hebben bevonden. De daadwerkelijke
overblijfselen van een huisplattegrond zijn helaas niet meer aangetroffen. Dit heeft vermoedelijk te maken met een verandering in de funderingsmethode die werd toegepast.
Waarschijnlijk werden de palen op (houten)
sloffen gezet en werden de buitenwanden op
liggende grondbalken gefundeerd. Voor deze
bouwwijze is het niet nodig om de funderingen
of het gebinte diep in te graven. De sporen die
deze bouwmethode in de bodem achterlaat zijn
nihil en voor zover ze er zijn geweest, zijn deze
sporen in de bouwvoor opgenomen. De vermoedelijke locatie van de boerderij en eventuele bijgebouwen is veelal wel te bepalen aan de
hand van de lege ruimten binnen het nederzettingsterrein. Een goed voorbeeld hiervan is in
2006 aangetroffen tijdens een opgraving in de
Voordijkshoornsepolder. De vele opgravingen
die in en rondom Midden-Delfland in 12de en
13de -eeuwse nederzettingen zijn uitgevoerd,
hebben met uitzondering van de opgravingen
van “de Bult” in Rijswijk geen huisplattegronden opgeleverd. Deze laatste boerderijplattegrond lijkt daarmee eerder een uitzondering die
de gangbare bouwmethode bevestigd.
Wel zijn er binnen de omgreppelingen een
tweetal cirkelvormige structuren waargenomen
die zeer waarschijnlijk zijn te interpreteren als

Zoals hierboven al aangehaald lagen ter hoogte
van de Romeinse nederzetting eveneens de restanten van een laatmiddeleeuwse nederzetting.
Tijdens het onderzoek kon slechts een deel van
deze woonplaats worden opgegraven. De kern
van de bewoning, de boerderij(en), bevond zich
vermoedelijk onder de huidige bebouwing
langs de Harnaschkade. Het merendeel van de
sporen bestond uit greppels en (mest)kuilen.
Een interessante ontdekking was de vondst van
een tonput, waarbij de duigen van de ton onder
het grondwaterniveau nog zeer goed bewaard
waren gebleven (Afb. 4). Inmiddels heeft dendrochronologisch
onderzoek
(jaarringenonderzoek) uitgewezen, dat het eikenhout van
de ton is gekapt rond 1378 na Chr. De gekapte
eik is afkomstig uit centraal Zuid-Duitsland, alwaar de ton is vervaardigd en als vat gevuld
met wijn, bier of een ander product mogelijk
naar Delft is getransporteerd. Vervolgens is het
vat in de Harnaschpolder hergebruikt als be-

Afbeelding 4. Dwarsdoorsnede van de laatmiddeleeuwse waterput.
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Afbeelding 5.
Overzicht van de laatmiddeleeuwse
sporen met in het midden één van de
cirkelvormige randstructuren.
hooimijten of wellicht een veekraal (Afb. 5).
De in de kuilen, greppels en sloten gedane vondsten bestaan voornamelijk uit het gebruikelijke
huisafval zoals dierenbotten, slachtafval van
voornamelijk rund en schaap en aardewerk dat
de woonplaats voor slechts één tot twee generaties in de 13de eeuw dateert. Daarnaast zijn nog
enkele metalen objecten met de metaaldetector
gevonden, waaronder een bronzen zwaardschedepuntbeschermer, een bronzen pijlpuntje en een
zilveren “mijt” (munt uit de 13de-14de eeuw).
Het komende jaar zal er door Erfgoed Delft e.o.
worden gewerkt aan de uitwerking van de archeologische projecten in de Harnaschpolder.
Hierbij wordt het doel nagestreefd alle verzamelde archeologische data van het archeologisch onderzoek dat vanaf 2006 tot nu toe in de
Harnaschpolder en Voordijkshoornse polder is
uitgevoerd, te bundelen in één rapportage.

steden, dorpen en ambachten, Alphen aan den Rijn.
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De SchouwSchouw- of Slinkslootmolen in de Zouteveense Polder
Epko J. Bult
Tijdens de sloop van de machinistenwoning uit
1884 ten zuiden van het gemaal aan de Slinksloot in de Zouteveense Polder is de fundering
van een stenen molen aan het licht gekomen die
aan deze woning en aan het gemaal vooraf ging.
Het betreft de fundering van de Schouw- of
Slinkslootmolen die omstreeks 1689 is gebouwd
en tenminste twee voorgangers heeft gehad die in
hout waren opgetrokken. De oudste vermelding
van de Slinkslootmolen dateert uit 1502.
De sloopwerkzaamheden werden gestaakt en op
verzoek van de gemeente Midden-Delfland
werden de funderingsresten door het vakteam
Archeologie van de gemeente Delft gedocumenteerd. Voor het schoonmaken en het inmeten van de funderingen werden eerstejaars studenten archeologie van de Faculteit der Archeologie van de Universiteit van Leiden ingezet die
op dat moment hun veldcursus archeologie in
de gemeente Midden-Delfland hadden.
De Schouw- of Slinkslootmolen is vrijwel zeker
één van de oudste molenplaatsen van de Zouteveense- en Holierhoekse polder. De ligging van
de molen is waarschijnlijk bewust hier gesitueerd om profijt te trekken van de stevige onder-

grond van de zandige geulafzettingen van Duinkerke 0. Hoewel deze afzettingen momenteel de
relatief hogere delen in de Zouteveense Polder
vormen, waren ze tijdens de stichting van de
molen waarschijnlijk nog onder het Hollandveen bedekt en lagen nog niet aan het oppervlak. Bovendien stond de molen op de meest
strategische plek in de Zouteveense Polder, namelijk aan het belangrijke polderwater de
Slinksloot en vrijwel in het verlengde van de
Noordvliet, een belangrijk boezemkanaal voor
de afwatering richting Maas.
Deze molen is voor het eerst afgebeeld op een
kaart van een deel van de Zouteveense Polder
die de landmeter J. Potter in 1568 vervaardigde
(Afb. 1). Ten noorden van de molen stond een
windas waarmee schuitjes vanuit de Slinksloot
werden overgehaald naar de Vlaardingervaart
en visa versa.
Hiervoor werd aan de polderzijde een houten
helling met rollen aangelegd, waarover de
scheepjes werden getrokken. Veelal waren dit
pramen, waarmee boter en kaas naar de Delftse

Afb.1. Detail van de kaart van J. Potter (1568) met een stuk van de
Zouteveense Polder waarop de Slinkslootmolen (rechts boven) staat
aangegeven. Rechts naast de molen is een overtoom getekend.
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Afb. 2. Overzicht van de molenfundering gezien vanuit het noorden. Foto: E.J. Bult.
markt of die van Vlaardingen werden vervoerd.
De molenfundering heeft een achtkantige plattegrond. De doorsnede van de fundering bedraagt 9,6 m. De buitenmuren van de molen
hebben een breedte van 0,82 m. De muur is gemetseld met ijsselsteen van het formaat 16 x 7 x
4 cm. Het metselverband is staand. De buitenmuur is aan de noordzijde weggebroken voor de
plaatsing van een septictank.
Er zijn drie ingangen te onderscheiden in het
resterend muurwerk. Aan de westzijde is een
ingang herkenbaar aan de aanwezigheid van
een rollaag van ijsselsteen over een breedte van
1,15 m. Deze drempel is anderhalve steen breed
en lag op –70 cm NAP. Achter deze rollaag zijn
de sponningen herkenbaar van twee deurstijlen.
Recht tegenover deze ingang bevond zich aan
de oostzijde een tweede ingang. Deze ingang is
eveneens herkenbaar aan drempel met een rollaag van ijsselstenen die op –82 cm NAP ligt.
Tussen beide ingangen bevond zich een gang
die de scheiding vormde tussen het molenbedrijf aan de zuidkant en de woonvertrekken van
de molenaar aan de noordzijde. De gang was
ongeveer 80 cm breed. Een vloer in deze gang
was niet meer aanwezig, maar het niveau van
de vloer is te herleiden uit de onderkant van een
met rode verf beschilderde plint aan de noordelijke gangmuur. Deze gaf aan dat de vloer op

161 cm – NAP heeft gelegen. De derde ingang
lag aan de zuidzijde en gaf toegang tot de ruimte waarin het scheprad draaide.
Het woongedeelte lag aan de noordzijde van de
gang. De maximale breedte van het woonvertrek was 2,62 m. De maximale lengte inclusief
de onderkeldering was 8,10 m. De vloer van het
woonvertrek bestond oorspronkelijk uit plavuizen van 23 x 23 x 3,5 cm. De hoogteligging van
deze vloer varieerde van –139 cm NAP tot –
149 cm NAP. Roetsporen op de plavuizen tegen
de gangmuur vlak voor de kelder wijzen er op
dat hier de haard lag. Boven de vloer was een
plint van specie waarneembaar die klaarblijkelijk bij de plavuizen vloer heeft behoord. Deze
plint ligt op –126 cm NAP. Dit wijst erop dat de
(ongefundeerde) vloer klaarblijkelijk harder gezakt is dan de fundering van de molen.
Later is deze vloer vervangen door een planken
vloer gefundeerd op houten balken die in inkassingen van de buitenmuur zijn geplaatst. De bovenkant van deze balken ligt op – 98 cm NAP.
Bij deze vloer behoort een gestuukte wand die
aanvankelijk blauw beschilderd was, maar later
wit is gekalkt (Afb. 3).
De oostzijde van het woonvertrek was onderkelderd. Deze kelder was maximaal 245 cm
breed en 330 cm lang en stak 1 m onder de
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Afb.3. Plavuizen vloer en de inkassingen in de binnenzijde van
de buitenmuur van de molen
waarin balken hebben gelegen van
de tweede (houten) vloer. De plint
van de oudere plavuizen vloer ligt
ruim twee bakstenen hoger dan de
plavuizenvloer zelf, doordat de
plavuizen vloer door bodemdaling
sterker is gezakt dan de fundering.
De wand behorend bij de tweede
houten vloer was aanvankelijk
blauw beschilderd en werd later
wit gekalkt. Foto: E.J. Bult.

vloer door van het woonvertrek. De vloer van
de kelder bestond uit plavuizen van 22,5 x 22,5
x 3,5 cm en lag op – 256 cm NAP. De kelder
had onder het woonvertrek een vlak gewelf gemaakt met een rollaag van ijsselsteen.
Deze boog was aangevuld met liggende bakstenen waarop een dunne zandlaag lag met daarop
de plavuizen vloer van de woonkamer. Deze
plavuizen lagen op een hoogte van tenminste –
136 cm NAP.
Dit is ca 12 cm hoger dan de bijbehorende vloer

van de woonkamer buiten de kelder. Dit verschil
wordt verklaard doordat de vloer in het woonvertrek buiten de kelder sterker is verzakt als gevolg
van inklinking van de grond.
De toegang tot de kelder bevond zich in de
zuidoosthoek. Bij het wegtrekken van een stuk
gemeenschappelijke muur van de kelder en de
gang door de kraan waren de sporen van de
opening nog waarneembaar. In de kelder moet
oorspronkelijk een houten trap hebben gestaan,
maar deze was niet meer aanwezig.

Afb. 4. De vensteropening naar de kelder in het woonvertrek, In de
vensteropening is in 1884 de oostmuur van de machinistenwoning
geplaatst. Op de voorgrond een stukje straatwerk. Foto: E.J. Bult.
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Afb.5. De respectievelijke noordwestelijke (links) en zuidoostelijke (rechts) muur
van de wielbak. Foto: E.J. Bult.

De kelder had een lichtopening met taps toelopende zijwanden naar het midden van de opening. De buitenzijde van het licht was 138 cm
breed, de binnenzijde 100 cm. Op het smalste
punt was de opening 75 cm breed. De onderkant van de vensteropening lag op – 130 cm
NAP. De buitenzijde van de zijwanden van het
licht waren zwart geteerd. Ook het aansluitende
muurwerk van de buitenzijde van de molenfundering was vanaf – 92 cm NAP zwart geteerd.
Het licht was later dichtgezet met de oostmuur
van de machinistenwoning. Voor de lichtopening lag een straatje van ijsselsteen op –156 cm
NAP Afb.4, vorige pagina).
Het bedrijfsgedeelte van de molen bevond zich
in het zuidelijke deel van de molen. De zuidelijke muur van de gang die de scheiding met het
bedrijfsgedeelte vormde, was 50 cm breed en
tevens de noordelijke muur van de wielbak. In
deze bak draaide het wiel dat door de molenwieken onder invloed van de wind werd aangedreven. Via een as werd het ernaast gelegen
scheprad in beweging gebracht waardoor het
water uit de polder naar het boezemwater van
de Vlaardingervaart werd overgeheveld. De
wielbak was aan de bovenzijde binnenwaarts
gemeten 5,80 m lang en 1,38 m breed. De bak
liep naar beneden taps toe. Naar schatting zal de
breedte van de bak op de bodem ongeveer 126

cm hebben bedragen.
De bodem lag op – 3,26 m NAP. Het is onbekend waaruit de bodem van de wielbak heeft
bestaan doordat deze niet kon worden vrij gelegd. De zijmuren van de wielbak bestaan uit
dubbele muren. De buitenste muur aan de
noordwestzijde is op normale wijze gemetseld
met gele ijsselsteen (steenformaat: 17 x 8 x 4 cm)
en drie steens breed (50 cm). Deze muur lijkt
gezet op een oudere muur die is gemetseld met
een rozerode baksteen (stedenformaat: 17 x 8 x
4,5 cm).
De breedte van deze oudere muur bedroeg 58
cm. Aan de zijde van de wielbak was een half
steens muurtje van gele ijsselsteen ingeboet.
Aan de zuidoostzijde van deze muur lag de eigenlijke muur van de wielbak. Deze was gemetseld van gele ijsselsteen en steens breed. Tussen
deze muur en de eerder genoemde muur zat een
smalle spouw. De binnenzijde van de wielbak
was bekleed met twee lagen ijsselsteen die met
hun platte zijde in diagonale positie waren bevestigd om de vochtdoorlatendheid door de muren te voorkomen (Afb.5).
De zuidelijke muur van de wielbak was op een
vrijwel identieke wijze geconstrueerd. Een belangrijk verschil is dat bovenop de zuidelijk
muur van de wielbak een goot van ijsselsteen
was aangebracht die het water opving dat via de
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Opening naar de watergang gezien
vanaf de Zouteveense Polder.
Foto: E.J. Bult.

as vanuit de watergang waarin het rad draaide
naar het aandrijfwiel lekte.
Ten zuiden van de wielbak lag de watergang
waarin het scheprad draaide. Het scheprad had
rondlopende groeven op het muurwerk nagelaten doordat het scheprad de muur had geschampt. De watergang was op het smalste punt
48 cm breed. De vloer bestond uit ijsselstenen
die op hun kant zijn geplaatst. Hoe diep de bodem van de watergang is geweest, is niet vastgesteld. De bodem van de watergang daalt sterk
vanaf de drempel aan de zijde van de Vlaardingervaart naar het midden van de watergang.
Aan de zijde van de polder verbreedde de watergang zich tot 128 cm. Deze verbreding was
nodig om zo veel mogelijk water uit de molensloot naar het scheprad te krijgen. De opening
naar de watergang had aan de bovenzijde een
rond gemetseld gewelf. De sluitsteen, die van
natuursteen moet zijn geweest, ontbrak. De aanzet van de onderzijde hiervan lag op –125 NAP.
Aan weerszijden van deze wateringang waren
twee muren gemetseld die haaks op de molen
stonden en het water uit de Slinksloot richting
schepopening van de molen moesten geleiden.
Deze muren waren op enige afstand van de molen weggebroken.
Aan de zijde van het boezemwater van de
Vlaardingervaart lag op –2,19 m NAP een hardstenen drempel die tevens het hoogste niveau
aangeeft van de vloer van de watergang. Deze
drempel werd aan beide zijden geflankeerd
door twee hardstenen pijlers waarvan de bovenzijden op respectievelijk –62 en –70 NAP liggen. In de zuidelijke pijler waren twee scharnieren aangebracht waarin de zogenaamde wach30

tersdeur draaide. De scharnieren waren met een
duim in de stijl bevestigd op respectievelijk –
100 en –200 NAP. De noordelijke pijler was op
een symmetrische wijze geprofileerd. Deze wijze van profileren verraadt dat er oorspronkelijk
een dubbel scheprad in deze molen aanwezig is
geweest, waarvan een tweede watergang meer
noordelijk heeft gelopen. Aan de noordzijde
van de noordmuur van de watergang zijn inderdaad de groeven waarneembaar die het daar
aanwezige scheprad op de muur heeft veroorzaakt. Aan de buitenzijde van de molen zijn
echter geen sporen van deze tweede opening
meer aangetroffen.
Dat deze tweede watergang met een scheprad er
geweest is, maken ook archiefgegevens duidelijk.
In maart 1829 werd de Schouw- of Slinkslootmolen door brand grotendeels verwoest, maar
de onderbouw met de funderingen bleef gespaard. In 1830 werd de molen opnieuw opgebouwd en voorzien van twee schepraderen, een
experiment. Dit systeem werkte niet goed omdat er veel lekkage optrad waardoor de uitslagcapaciteit onvoldoende was. Het experiment
werd in 1842 gestaakt en de molen werd wederom verbouwd en voorzien van een traditionele
schepraduitvoering en aandrijving. Dit betekent
dat de hardstenen pijlers in 1830 zullen zijn geplaatst. De aangetroffen wielbak dateert daarmee van na 1842, evenals de goot die boven de
spouw tussen de eigenlijke wielbak en de
noordmuur van de watergang ligt.
Voor de uitslag van het water uit de polder over
de wachtdeur tussen de twee hardstenen stijlen
in werd het water opgevangen in een kanaal van
80 cm breed, dat zich verbreedde tot tenminste

160 cm voordat het in de Vlaardingervaart uitkwam (Afb. 6). De bodem van dit kanaal bestond uit houten planken waarop ook de zijmuren van het kanaal waren gemetseld. Deze houten vloer lag op –2,33 NAP.
Ten zuiden van de watergang bevond zich nog
een ruimte waar de molenaar bij het scheprad
kon komen. Deze ruimte was maximaal 1 m
breed en te bereiken via de 80 cm brede deuropening in de zuidelijke wand van de molen.
De buitenfundering van de molen bestaat uit
vele versnijdingen waardoor de totale fundering
van de molen veel breder is dan de doorsnede
van het opgaande muurwerk van de molen.
In 1883 werd de molen vervangen door een
stoomgemaal dat direct ten noorden van de molen werd gebouwd. Na de bouw van het stoomgemaal werd de molen werd gesloopt en werd
op de molenfundering het woonhuis voor de
machinist gebouwd. Deze zogenaamde machinistenwoning werd in 2007 afgebroken.

Afb.6. Watergang met de twee stijlen en drempel
van hardsteen gezien vanaf de Vlaardingervaart.
Foto: E.J. Bult.
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De kennissenkring van de dichter
Hubert Korneliszoon Poot
Toespraakje door Jacques Moerman tijdens de bijeenkomst
met poëzie en muziek uit de tijd van Hubert Korneliszoon
Poot in de Dorpskerk van Schipluiden op 10 juni 2007.

De jonge boerenzoon Hubert Kormeliszoon
Poot bezat reeds vroeg een kunstzinnige aanleg.
Eerst was het de muziek die hem aansprak. Van
zijn ouders kreeg hij een viool. Spottend laat hij
zich later uit over zijn prestaties op dit instrument:

Daer most een vedel zyn, een zyden lint
daeraen;
En ik begon in ’t kort een ’raeren toon te
slaen.
Het baerde schier een’ klank met stryken,
toetsen, grypen,
Alsof ge een roestigh mes hoorde op een’
drempel slypen.
Dat hij hier wel wat al te bescheiden over zijn
vioolspel spreekt, blijkt uit de regels die hij er
direct op laat volgen:

Zie, zoo dicht grenst die kunst aen d’eedle
dichtery.
De lierman en poëet gaen dikwyls zy aen zy.

Adriaen Swalmius, een Delftse advocaat, was
een goede kennis van Poot, die hem zijn vriend
en Maecenas noemde. De dichter droeg zijn
eerste grote dichtbundel, die door de Delftse
drukker Reinier Boitet in 1722 werd uitgegeven, aan hem op. In de opdracht prijst Poot
Swalmius om zijn gulhartigheid.
De dichter heeft omgang gehad met de beroemde Delftenaar Antoni van Leeuwenhoek. Hij
maakte kennis met zijn microscopen en de ontdekking van de “cleijne dierkens” (bacteriën). In
Poots dichtbundel van 1722 zijn maar liefst vier
gedichten opgenomen die de lof zingen op deze
natuuronderzoeker.
Er is ook een brief van Van Leeuwenhoek aan
Poot bewaard gebleven. Op de dood van Van
Leeuwenhoek in 1723 schreef de dichter een
zesregelig grafschrift:

Heeft elk, o wandelaer, alom

Het is niet bekend of Poot later nog zelf muziek
heeft beoefend. Wel blijkt uit verschillende gedichten dat hij belangstelling heeft gehad voor
het muziekleven van zijn tijd. Ook had Poot
vriendschappelijke banden met een aantal bekende musici, waaronder Dirk Schol.
Behalve de muziek beoefende de jonge Hubert
ook de tekenkunst. Hij vertelt er het volgende
over:

Omtrent en voor dien tyt plagt my de zin
te dringen,
Van zelf, en slecht in zwier, tot pennetekeningen
Van huis en hof en kerk en mensch en
dier en plant.
‘k Bewaer de stukken nogh, van rotten
aengerant.
Poot is in latere jaren bevriend geweest met diverse kunstschilders, waaronder de Delftse portretschilder Thomas vander Wilt, op wie hij
verschillende lofdichten heeft geschreven.
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Antoni van Leeuwenhoek (1632-1723)

Ontzagh voor hoogen ouderdom
En wonderbaere gaven,
Zoo zet eerbiedigh hier uw’ stap:
Hier legt de gryze wetenschap
In LEEUWENHOEK begraven.
Deze tekst is nog altijd te lezen op de grafzerk
van de natuuronderzoeker in de Oude Kerk in
Delft.
Hubert Korneliszoon Poot was lange tijd bevriend met de Delftse arts en dichter Kornelis
van Gyzen, die hem op jonge leeftijd heeft gestimuleerd om met het dichten door te gaan.
Hij had goede contacten met de Delftse regentenfamilies Van der Lely, Groenewegen, Van der
Dussen, Vlaerdingerwout en Van Assendelft.
De familie Van der Dussen bezat onder meer de
ambachtsheerlijkheid Zouteveen.

Dirk Schol (1641-1727)
Morgenzang opdroeg - had in Delft een kunstkabinet, dat de dichter apart heeft bezongen.
De Delftse kunstschilder Vander Wilt, die een
portret van Poot heeft vervaardigd, was een
liefhebber van de poëzie. Poot schreef bijschriften bij een aantal schilderijen van Vander Wilt,
onder andere voor het schilderstuk, waarop de
geneesheren en wondartsen van Delft en Delfshaven zijn afgebeeld. Een van de bijschriften
luidt als volgt:

Beschou alhier, met eerbiet en behagen,
Der Helden beelt die zorg voor ’t leven dragen,
En graf en doot veel hoop en buit ontjagen.
Poot maakte een lofdicht vol klassieke verwijzingen Op de Muzykoefening van Dirk Schol,
organist en beiaardier van de Nieuwe Kerk te
Delft. Deze musicus speelde daarnaast viool,
klavecimbel, bas, fluit, schalmei, staafspellen
en leidde zangers. Hij was ook componist.
Zo schreef hij bundels met suites voor strijkinstrumenten. Deze werden gedrukt in Delft. Helaas is er weinig van Dirk Schols muziek bewaard gebleven. Het was zijn nadrukkelijke
wens dat zijn muziek in de familie bleef. Zijn
kleinzoon, die de muziek uiteindelijk erfde, bepaalde dat de geschreven muziek vernietigd
moest worden, omdat met hem het geslacht
Schol zou uitsterven.

Jacob van der Lely (1698-1795), onder
andere burgemeester van Delft en een
goede bekende van de dichter.
Valerius Rover - aan wie Poot zijn gedicht

Van Dirk Schol zijn alleen van Thalia’s Lusthof
(uit 1678) en het lied Rouw- en Liefdetranen
(1695) exemplaren bekend. Beide stukken worden vanmiddag uitgevoerd.
Poot schreef een bijschrift op een afbeelding
33

van Dirks zoon Hubert Schol, organist van de
Waalse Kerk te Delft. In maart 1727 volgde hij
zijn vader op als organist en klokkenist van de
Nieuwe Kerk. De dichter herdacht de oude kunstenaar in zijn gedicht Op het Overlyden van
Dirk Schol. Vaak werd een dergelijk gelegenheidsgedicht tijdens de begrafenis voorgedragen.
Hubert Korneliszoon Poot had in Delft ook contact met de kunstenaar Lambert van Eenhoorn,
een van de bekwaamste porseleinbakkers van
de stad. Zijn werkstukken behoren tot het beste
wat er op het gebied van de Delftse porseleinkunst is vervaardigd. Joannes van Dam, een
classicus en leraar op de Latijnse school in
Delft, behoorde eveneens tot de kennissenkring
van Poot.
Voor de Delftse uitgever Reinier Boitet, een
goede vriend, verzorgde Poot de uitgave van de
dichtwerken van Joan de Haes, Jacob Zeeus,
Arnold Moonen en Joachim Oudaen. Het zijn
namen die nu nauwelijks meer bekend zijn,
maar in Poots tijd waren het bekende en gewaardeerde schrijvers. Poot corrigeerde hun
teksten en voorzag hun uitgaven van een inleiding. Zijn proza is prachtig.
Door de vriendschap met de Rotterdamse dichter Joan de Haes kwam Poot ook in contact met
het Rotterdamse culturele leven. Hij raakte bevriend met de bekende schilder Adriaen van der
Werf, die door de keurvorst van de Palts in de
adelstand was geheven. Poot eerde hem in een
lofdicht.
Hij bezingt eveneens een aantal Rotterdamse
musici in lofdichten, zoals de klavecimbelspeelster Regnera van der Heide en de zangeres Jakoba van der Wallen. Poot prijst niet alleen Jakoba’s mooie stem, maar spreekt ook zijn bewondering uit over haar klavecimbelspel en
haar schilderstukken; ze schilderde bloemstukken, pastorale taferelen en mythologische voorstellingen. De lofdichten op deze dames worden
vanmiddag voorgelezen.
Poot schreef, zoals vele andere dichters, ook
een lofdicht op Joanna Koerten uit Amsterdam,
die in de achttiende eeuw beroemd was vanwege haar schaar- of knipkunst. Zij knipte een
groot aantal portretten van bekende personen,
waaronder van de dichter uit Abtswoude, die zij
een keer heeft bezocht.
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Hubert Korneliszoon Poot droeg zijn tweede
dichtbundel (1728) op aan Willem Vlaerdingerwout, een vermaard rechtsgeleerde, wiens familie hij in meerdere gedichten heeft bezongen.
Zo’n opdracht betekende, dat Poot kon rekenen
op het beschermheerschap van een hooggeplaatst persoon. Van Vlaerdingerwout was
rechter in de Hoge Vierschaar van Delfland,
waarvan Poot als welgeboren man ook een aantal jaren lid is geweest. Dit rechtscollege vergaderde in de Buitenwaterslootse poort van Delft.
Door deze rechterlijke functie en zijn contacten
met een groot aantal bestuurders, geleerden en
kunstenaars stond Poot midden in het burgerlijke en culturele leven van zijn tijd.
Naast deze kerk staat nog altijd de oude dorpsschool van Schipluiden, door Poot aangeduid
als ‘de boerenschool van Schipluisch ABC’. ‘s
Zondags zat hij in deze kerk, waar hij op 5 juni
1711 belijdenis heeft gedaan.
Het is toch heel bijzonder dat een boerenzoon
uit Abtswoude, met alleen maar lagere school,
zich zo gemakkelijk bewoog in hoge en geleerde kringen. Hij bezat een “schrandere geest”,
zegt zijn biograaf Jacob Spex. Poots dichtkunst
werd door veel tijdgenoten bewonderd. Zijn
kennissenkring - die uitgebreider is dan nu is
geschetst - toont zijn veelzijdige belangstelling!

C.M. Geerars besteedt in zijn proefschrift over
het leven en werk van H.K. Poot (1954) ook
uitgebreid aandacht aan de personen in zijn omgeving. Het boek bevindt zich, met de dichtbundels van de dichter, in de bibliotheek van de
vereniging.

Wandeling langs Jonge Monumenten in het dorp Schipluiden
Het dorp Schipluiden telt een flink aantal Jonge Monumenten. Sommige hebben de status van rijksmonument, zoals het voormalige tramstation, de trambrug en de pastorie aan de Dorpsstraat, andere zijn aangewezen als gemeentelijk monument. Deze wandelroute loopt langs een aantal Jonge Monumenten in
het dorp Schipluiden.
N.B. Er zijn ook nog andere monumenten. De besproken panden zijn op het
kaartje genummerd. In de beschrijving zijn de bouwkundige termen zoveel mogelijk gehandhaafd. Staande voor de panden wordt het snel duidelijk wat er met
de vermelde vaktermen wordt bedoeld. De bouwkundige kenmerken bepaalden
vaak de toewijzing tot rijks- of gemeentelijk monument. Daarnaast is de cultuurhistorische waarde van de panden groot. De beschreven Jonge Monumenten zijn alle sterk beeldbepalend in de omgeving waarin ze liggen.

1. Museum Het Tramstation,
Otto van Zevenderstraat 2
Het tramstation is in 1912 in gebruik genomen
door de Westlandsche Stoomtramweg Maatschappij (WSM). Onder leiding van ir. D.P.
Ameijden van Duijm werd de WSM vanaf 1881
uitgebreid en aangesloten op het spoornet,
waardoor de afzet van tuinproducten sterk werd
verbeterd. Ameijden van Duijm ontwierp alle
stations. Bouwer van de stations in Maasland en
Schipluiden, die elkaars spiegelbeeld waren,
was aannemer Ph. Haring uit Schipluiden. Het
station in Schipluiden is gebouwd in een eclectische stijl met elementen uit de chaletstijl en
Art Nouveau. De overkapping van de wachtkamer naar het perron is verdwenen. Het interieur
is nog geheel intact met als pronkstuk de Jugendstilwachtkamer. Het pand is een jong rijksmonument.
Opvallende bouwkundige kenmerken:
kenmerken
Het station is in grauw bakstenen kruisverband
opgetrokken en heeft zadeldaken, die met rood,
geglazuurde, platte Friese pannen zijn gedekt.
De overkragende zadeldaken hebben windveren, een makelaar (houtwerk in de top van de
kap) en een sierspant. In de schoorsteen is decoratief gebruik gemaakt van gele verblendsteen.
In het metselwerk van de gevels komt deze
steen terug in de sierbanden; daarnaast zijn er
rode verblendsteen strekken en een geglazuurde
afgeschuinde plint. De kozijnen hebben bewerkte hardstenen lekdorpels. Het meest voorkomende type kozijn in het pand is een samengesteld kozijn, twee- of driedelig met zesruits
bovenlicht in de vaste ramen en schuiframen,
onder een ongelijke drieruits roedeverdeling. In
de zuidelijke gevel is een tegeltableau met de

naam ‘schipluiden’ aanwezig.
Het interieur heeft in de wachtkamer een lambrisering met rijke Jugendstilmotieven, een
fraai houten plafond en een schouw met kachel
en tegels. De keuken is ook nog geheel origineel met een omtimmerde schouw, een tweetal
keukenkasten, vloertegels en een betegelde
lambrisering.
Tot juni 1925 vervoerde de stoomtram zowel
personen als goederen. Voor een ritje naar Delft
betaalde men in 1912 15 cent. In het tramstation
woonde de stationschef met zijn gezin. In het

begin van de jaren zestig van de vorige eeuw
stopte het geregelde tramvervoer in het Westland en verdwenen de meeste tramstations. In
Schipluiden is het gebouw gelukkig bewaard
gebleven.
Van 1963 tot 1987 werd het tramstation achtereenvolgens gebruikt als kantoor van het transportbedrijf Eikelenboom en werkplaats van het
gespecialiseerde bedrijf van Spaans. In het
voorjaar van 1987 kreeg de Historische Vereni35

ging Oud-Schipluiden het pand van de gemeente toegewezen. Na een ingrijpende restauratie
werd het gebouw op 28 april 1989 als Museum
Het Tramstation in gebruik genomen.
2. Woonhuis (Klein Keen en Burg),
Keenenburgweg 27
Dit huis werd in 1928 gebouwd door de plaatselijke aannemer A. Bontenbal, die er ook ging
wonen. Het pand heeft een onregelmatige plattegrond met een uitgebouwde erker aan de rechterzijde. Het bezit één bouwlaag en een zolder
onder een chaletkap, dat uit een L-vormig zadeldak bestaat met aan de voor- en linkerzijde
ieder een afgewolfde steekkap. Het onderste gedeelte van het huis bestaat uit roodgrauwe baksteen in kruisverband met een afsluitende rollaag. Vanaf het kalf van de vensters op de begane grond is het huis wit bepleisterd, op de stroken boven de vensters na. De muuropeningen
zijn meestal afgesloten met een betonnen latei
en daarboven een rollaag. De vensters bezitten
rode geglazuurde lekdorpels. Alle bovenlichten
van de vensters zijn voorzien van glas-in-lood
met een medaillon. Fraai is het rondbogige ingangsportiek met een hardstenen stoepje. Boven
het gekoppeld venster in het rechterdeel van de
voorgevel bevindt zich in keramiek de naam
van het huis (‘klein keen en burg’). Het pand
staat in de voormalige tuin van het kasteel Keenenburg. Voor de rechter gevel is een erker uitgebouwd met dubbele tuindeuren en omringende
ramen in de vorm van een melkmeisje. Het dak
van de erker fungeert als balkon. Het huis is wat
het exterieur betreft volledig gaaf bewaard gebleven. De tuin is recentelijk heringericht.
3. Het voormalige gemeentehuis van
Schipluiden
Dit pand werd op 1 februari 1929 in gebruik genomen na een bouwperiode van ruim een jaar.
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Het gemeentehuis is ontworpen door de architect Jos Margry uit Rotterdam, een bekende
bouwer van r.k. kerken. Het werk werd gegund
aan aannemingsbedrijf G. Ruygt en A.J. Angenent uit Nootdorp. De offerte van f 39.000,bleef onder de begroting van de architect. Met
de grond, de c.v.-installatie, het architectenhonorarium enz. kwamen de totale bouwkosten op
ca. f 55.000,- In totaal dragen 160 palen van
bijna 18 meter het gebouw.
Het pand heeft een rechthoekige plattegrond,
waarvan de hoofdmassa bestaat uit een hoofdvleugel aan de voorzijde met souterrain, twee
bouwlagen en een zolder onder een schilddak
met dakruiter en hoekschoorstenen.
Het gehele gebouw staat op een omlopende natuurstenen plint met daarboven een donker, gegroefd basement, afgesloten door een zandstenen kordonlijst. Het metselwerk hierboven bestaat uit rode baksteen in kruisverband. De
meeste muuropeningen zijn afgesloten met een
rollaag. De vensters van de voorgevel en de zijgevels zijn voorzien van een ruitvormige zandstenen sluitsteen. Aan de bovenzijde bezit de
hoofdvleugel een donkere bakstenen gevellijst.
De entree in het midden van de voorgevel met
rondgesloten deur wordt voorafgegaan door een
naar boven toe versmallende bordestrap, die
loodrecht op de gevel staat. De rondboogopening van de entree is voorzien van een
driesteens rollaag met daarboven het wapen van
de voormalige gemeente Schipluiden. Boven de
rondbogige vensters links en rechts van de deur
zijn twee ruitvormige gedenkstenen aanwezig
met de wapens van Schipluiden en ZuidHolland. Op de eerste verdieping bevindt zich
een inpandig balkon, dat via een dubbele balkondeur toegankelijk is.
Het interieur bevat onder meer glas-inloodvoorstellingen. Vanuit de trap opgaand zijn

in de grote ramen de wapens van Schipluiden
en Zuid-Holland te zien. Dit onderdeel is afkomstig uit het oude raadhuis in de Dorpsstraat.
De glas-in-lood ramen in de voormalige raadzaal (nu trouwzaal en ontvangstruimte) zijn
minder oud. Ze zijn een geschenk van de gemeente Oude Tonge als dank voor de hulp van
Schipluiden in het laatste oorlogsjaar. In de zijramen staan de wapens van Hof van Delft, Hodenpijl, Maartensregt en Zouteveen, die in de
gemeente Schipluiden zijn opgenomen. Het
centrale stuk toont een tafereel van een gezin
dat uit een overstroomd dorp wegtrekt en de
wapens van Oude Tonge en Schipluiden. De
schilderingen op de wanden van de raadzaal
naast de toegangsdeuren zijn van Dan Mülhaus.
De ene schildering stelt een jongen met melkemmers, juk enzovoort voor en het wapen van
Schipluiden. De jongen symboliseert de veehouderij. Het andere tafereel laat een meisje
met manden groenten en fruit zien, symbool
voor de tuinbouw. Hierbij staat het wapen van
Hof van Delft. Meer symboliek is te vinden in
het houtsnijwerk op de toegangsdeuren. Twee
figuren stellen de wijsheid en de gerechtigheid
voor. Zij worden omgeven door symbolen voor
land- en tuinbouw.
4. Voormalige pastorie van de gereformeerde
kerk, Keenenburgweg 5
Dit pand is in 1895 gebouwd als pastorie van de
Gereformeerde Kerk. Het metselwerk was aangenomen door E. Pleysier voor 1842 gulden, J.
de Ridder verzorgde het binnenwerk, smidswerk en lood- en zinkwerk voor 2015 gulden en
W. v.d. Burgh was verantwoordelijk voor het
schilder-, glas- en behangwerk voor 290 gulden. Tot 1950 is het huis als pastorie in gebruik
gebleven.
Het pand heeft een rechthoekige plattegrond
met één bouwlaag en een zolder onder een
schilddak met de nok loodrecht op de straat. De
gevels bestaan uit in kruisverband gemetselde
paarsrode bakstenen. De voor-gevel is symmetrisch uitgevoerd met een Vlaamse gevel boven
de gevellijst. De gevelopeningen zijn voorzien
van segmentbogen met gepleisterde aanzet- en
sluitstenen. De gemetselde dakkapel heeft een
zadeldak. De dakvlakken zijn gedekt met geglazuurde oud-Hollandse pannen.
Het woonhuis wordt getypeerd als traditioneel
met enige neorenaissance elementen.
5. Voormalig postkantoor, Singel 10
De naam Singel verwijst naar de houtsingel, die
hier oorspronkelijk het kasteelterrein van de

Keenenburg afsloot. Het kasteel zelf is in 1798
gesloopt; de tuinen zijn gedurende een groot
deel van de negentiende eeuw in gebruik gebleven. Pas na splitsing van dit bezit was er vanaf
het eind van de negentiende eeuw bebouwing
op deze plek mogelijk.
De architect van het voormalig postkantoor, L.
Verboom, was hiervan ook de eerste directeur.
Nu is het pand in gebruik als dubbel woonhuis.
Het gebouw heeft grotendeels een rechthoekig
grondplan met een kelder, één bouwlaag en een
zolder onder een mansardedak. In het midden
van de voorgevel bevindt zich een uitgebouwd
tweelaags gedeelte met een schilddakje.
De gehele voorgevel bezit een gepleisterde
plint. Het opgaande metselwerk is uitgevoerd in
een rode machinale baksteen in kruisverband.
Alle muuropeningen hebben een segmentboog
als afsluiting en een gecementeerde boogvulling. Het muurwerk van de twee zijgedeelten
wordt afgesloten met een uitkragend fries met
bloktandlijst die de houten goot draagt.
Aan de linkerzijde heeft nummer 10 een ingangspartij bestaande uit een hardstenen stoep met hek.
Het pand speelt een beeldbepalende rol in de
gevelwand van dit gedeelte van de Singel.
6. Voormalige wagenmakerij, Singel 19
Het pand staat op het voorterrein van het vroegere kasteel Keenenburg. Lange tijd is het in
gebruik geweest als wagenmakerij. Het dateert
uit het eind van de negentiende eeuw.
Het gebouwtje is in één bouwlaag opgetrokken
in gele ijsselsteen; het heeft een zadeldak met
de nok evenwijdig aan de Singel. De ingang bevindt zich aan de linker kopgevel. Deze gevel is
in kruisverband gemetseld en heeft als top een
horizontaal houten beschot met windveren en
een makelaar. De dubbele openslaande bedrijfsdeuren bevinden zich iets rechts van het midden
37

en beslaan het volledige gemetselde gedeelte.
De paneeldeuren in de kopgevel zijn ieder negenruits en voorzien van forse gehengen. Links
van de deuren is een klein houten luik aanwezig. De top heeft in het midden een naar buiten
openende laaddeur met een driedelig bovenlicht. De linker zijgevel bezit twee vensters en
een gekoppelde vensterpartij bestaande uit vijf
vensters. In de rechter zijgevel is een drieluik
uitgespaard. Al deze vensters zijn 3 x 5-ruits.
Door deze vensters was de wagenwaker verzekerd van voldoende lichtinval om zijn werk
goed te kunnen doen. De afleesbaarheid van de
oorspronkelijke functie van dit gebouwtje heeft
een toegevoegde waarde.
7. De pastorie van de protestantse kerk
De pastorie werd gebouwd door het Schipluidense aannemingsbedrijf A. Verboom. De architect was C.J.L. Kersbergen uit Delft. De kosten van de sloop van de oude predikantswoning
en de bouw van de nieuwe bedroegen f 9.000,-.
Uitvoerders waren meester-timmerman J. de
Ridder en meester-metselaar E. Pleysier. De
eerste steen werd op 23 juli 1891 gelegd door
J.C. Gijsberti Hodenpijl van Hodenpijl, ambachtsheer van Schipluiden en Hodenpijl. Het
neoclassicistische gebouw is een jong rijksmonument. Aan de linkerzijde bevindt zich een aanbouw die de pastorie verbindt met het vroegere

tuinhuis, dat nu in gebruik is als garage. In de
hoofdvorm is het gebouw goed bewaard gebleven.
De pastorie heeft een rechthoekige plattegrond,
telt twee woonlagen, is in grauw bakstenen
kruisverband opgetrokken en heeft een afgeplat
schilddak. In het metselwerk bevinden zich rode bakstenen en hanenkammen boven de vensters. In het voor- en achterschild zijn centraal
geplaatste dakkapellen met pilasters, vleugels
en frontons. De schoorstenen hebben decoratief
smeedwerk als bekroning.
De symmetrische voorgevel heeft in de middenrisaliet (deel van de gevel dat vooruit springt)
een omlijste paneeldeur met een door consoles
gedragen hoofdgestel. Aan weerszijden van de
deur zijn twee paar T-vensters met glas in lood
bovenlichten, onder in rode baksteen uitgevoerde getoogde hanenkammen.
De linker zijgevel met aanbouw heeft een kelderraam met luik en een tweeruitsraam. De
rechterzijgevel heeft vier T-vensters als in de
voorgevel en glas-in-lood bovenlichten op de
begane grond.
De achtergevel heeft ook een door dakkapel be-

kroonde middenrisaliet, met op de verdieping
twee T-vensters als in de voorgevel, op de begane grond één T-venster als in de voorgevel en
een T-venster waarvan, net zoals bij de achterdeur, alleen het bovenlicht is overgebleven.
8. Voormalig slachthuisje, Dorpsstraat 25
Het bedrijfsgebouwtje dateert uit de jaren dertig
van de vorige eeuw. Rechts naast het slachthuis
lag tot het begin van de jaren negentig een slagerij. Vanouds was de middenstand in Schipluiden aan de Dorpsstraat (voorheen ’s Herenstraat) gevestigd. Hier lagen de werkplaatsen
van de timmerlieden, metselaars en smeden.
Ook vonden we hier de bakkers, slagers en herbergiers.
Slechts een gering aantal panden heeft de oude

38

functie tot nu toe behouden. Het slachthuisje
herinnert aan de aanwezigheid van de laatste
slagerij in het dorp.
Het pandje heeft één bouwlaag onder een klein
zadeldak. De voorgevel bestaat uit een puntgevel uit rode baksteen in kruisverband. De begane grond wordt ingenomen door een dubbele
openslaande strokendeur, die voorzien is van
forse gehengen. Rechts daarvan is een enkele
deur die de gang ontsluit.
De kozijnpartij is afgesloten met een rollaag,
net zoals de gevelsteen. Deze steen heeft de
tekst ‘slachthuis’. Het gebouwtje is een karakteristiek voorbeeld van eenvoudige utiliteitsbouw
uit de periode tussen de Twee Wereldoorlogen.
9. De Vergulde Valck, Dorpsstraat 27
Reeds in de zestiende eeuw stond op deze
plaats een herberg. In de zeventiende eeuw
wordt de naam ‘De Vergulde Valck’ al genoemd. In die tijd kwam de plaatselijke rederijkerskamer ‘’t Rosmaryn’ hier regelmatig bijeen. Op het pleintje voor het café traden de rederijkers op en vond de jaarlijkse kermis plaats.
In het eerste kwart
van de vorige
eeuw stond hier
nog de muziektent.
Het huidige café is
in twee fasen gebouwd in een eenvoudige neorenaissance stijl. De oudste fase dateert uit
1904. Het pand telt
één bouwlaag en
een zolder onder
een afgeplat omgaand schilddak.
De voorgevel is
opgetrokken in kruisverband met paarsrode
vaksteen ter breedte van zeven vensters. De
risalerende middenpartij heeft een Vlaamse
trapgevel, uitgekraagd op twee rondbogen met
consoles met toppilaster, die geflankeerd worden door klauwstukken. De muuropeningen zijn
afgedekt door segment-keperbogen met aanzet
en sluitstenen met diamantkop. Op de muurdam
links van de rechter deurpartij bevindt zich een
hardstenen gevelsteen met een slecht leesbare
tekst: d.e.s.g.l. door arnoldus van dijk 1904.
De gevellijst is uitgevoerd in de vorm van een
verkort hoofdgestel met een gecementeerd architraaf, een bakstenen fries en een houten geprofileerde kroonlijst (goot). Het pand is - ook
vanwege de breedte - sterk beeldbepalend in de

Dorpsstraat.
10. De gasoliepomp tegenover
‘De Vergulde Valck’
De zuilvormige gasoliepomp ten behoeve van
de scheepvaart over de Gaag werd omstreeks
1930 vervaardigd door de N.V. Riel en De
Graaf Den Haag-Holland voor de oliemaatschappij Shell. Johan van Leeuwen voorzag met
deze pomp de passerende groenteschepen van
brandstof. In de jaren zestig kwamen alleen nog
boeren met hun tractors voor de (goedkope) olie
naar de Dorpsstraat. In het begin van de jaren
zeventig van de vorige eeuw raakte de pomp in
onbruik. De gemeenteraad van Schipluiden besloot in 1985 een bedrag van f 4.500,- beschikbaar te stellen om de in slechte staat verkerende
pomp te renoveren. Shell Nederland B.V., die
eigenaar van de pomp was, droeg eveneens bij
in de kosten van herstel.
De cilindrische gasoliepomp op een octagonale
basis is geheel vervaardigd van geëmailleerd
metaal. De zwart en wit roodgeschilderde basis
is in drieën geleed. In de gele, cilindrische zuilschacht zit achter een ronde deur de pompinstallatie. Boven de zuil bevindt zich een rood
met witte kroon met decoratieve imitatieedelstenen rand, banden en in de top de naam
shell in een ronde schijf. De pomp geeft niet alleen inzicht in de geschiedenis van de scheepvaart, maar ook in de Nederlandse brandstofvoorziening. De scheepvaart maakte in Schipluiden een bloeitijd door van ca. 1850-1950.
11. Bakkerswinkel en bakkerij,
Dorpsstraat 29
Dit is een groot monumentaal hoekpand in eenvoudige neorenaissancestijl met een rechthoekige plattegrond, bestaande uit twee bouwlagen en een zolder onder een omgaand afgeplat
schilddak, bouwjaar 1898. De opdrachtgever
was J. Schellings, een meester-bakker die be39

waarin glas-in-lood. Op de verdieping zijn twee
gekoppelde hoekvensters aan weerszijden van
een gebogen vijfdelige erker met ongedeelde
ramen.
Links van de entree bevindt zich een zwartglazen gevelsteen met de tekst: d.e.s.g. 19 3/11
26 door c. koppert sr. geb. 18 31/12 49. Cees
Koppert was voor de Tweede Wereldoorlog de
bodeschipper van Schipluiden.

kend stond om zijn roggebrood. Bouwer was
aannemer A. Bontenbal uit Schipluiden. Na
bakker Schellings namen de gebroeders Hoek
de bakkerij over. De opeenvolgende generaties
Hoek hebben de schilderachtige bakkerswinkel
steeds in oude stijl gehandhaafd.
De voorgevel van het pand heeft op de eerste
verdieping vier vensterassen en is in kruisverband opgetrokken met rode baksteen en versieringen in hardsteen. De venster- en deuropeningen op de begane grond zijn voorzien van
steens rondbogen met gepleisterde aanzet- en
sluitstenen (bossage met diamantkop). Boven
de vensters bevindt zich een bakstenen fries met
mozaïekpanelen. De winkelpui rechts heeft een
hardstenen borstwering; de winkeldeur bestaat
uit een onderpaneel en glas. Het fraai betegelde
interieur van de bakkerswinkel dateert uit de
stichtingstijd. Op deze plaats is vanaf 1824 een
bakkerij gevestigd. De straat links van het pand
heet Bakkersstraat. Hier is het bedrijfsgedeelte
te vinden, dat niet onder de bescherming valt.
Café Sport, Dorpsstraat 30
Dit café is in 1926 gebouwd in eenvoudige Amsterdamse Schoolstijl. De achterbouw is in opzet aanzienlijk ouder. Het pand heeft één bouwlaag en een zolder onder een mansardekap met
de nok loodrecht op de straat, aan de voorzijde
afgewolfd. De voorgevel is in kruisverband gemetseld met paarsgrauwe en rode baksteen. Er
is een doorgaande betonlatei boven de muuropeningen op de begane grond en eveneens boven de ‘omgaande hoekvensters’ op de eerste
verdieping.
Links in de voorgevel bevindt zich een terugliggende entree met vernieuwde deur met aan
weerszijden oorspronkelijk tegelwerk.
Rechts daarvan en om de hoek rechts bevinden
zich grote vensters met gekoppeld bovenlicht
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13. Bedrijfspand/woonhuis, Dorpsstraat 31
Dit pand heeft één bouwlaag en een zolder onder een hoge mansardekap met de nok loodrecht op de straat. De in- en uitzwenkende topgevel zijn opgetrokken in kruisverband met rode baksteen. De venster- en deuropeningen zijn
voorzien van steens segmentbogen met gepleisterde boogvelden. Rechts is een venster met aan

de onderzijde een getoogde strek. Daarboven
bevindt zich een venster (vroeger een zolderdeur/luik) met steens rondboog. De gevel aan
de bovenzijde is afgedekt met een halfsteens
rollaag.
Links van de entree is een gevelsteen ingemetseld met de tekst: d.e.s.g.l. wilhelmus hendri-

cus en cornelis jozephus haring 6 dec. 1904.
14. Trambrug
De ijzeren tramburg over de Vlaardingervaart is
van het type vakwerk boogbrug met trekband
en is in 1911-1912 door Werkspoor Amsterdam
gebouwd ten behoeve van de Westlandsche
Stoomtramweg Maatschappij. De tuinbouw in
het Westland ging voor de afvoer van de pro-

Aan de westelijke kant (Duifpolder) is de brug
op de onderbouw vastgezet; aan de kant van de
Vlaardingsekade rust die op een paar grote rollen van gesmeed gietstaal. Ze maken het mogelijk dat de brug ‘werkt’. De aannemingssom
voor het betonwerk bedroeg f 16.830,- en voor
de brug f 35.880,-.

ducten gebruik maken van het railvervoer.
Het lijkt of er twee bruggen in elkaar zijn geschoven, maar het is een typisch voorbeeld van
een ‘boogligger’. De belasting van de rijvloer
van de brug wordt op de boog overgebracht
door de hangers (de verticale balken). De voetpunten van de boog zijn door trekbanden verbonden, waarmee de zijdruk wordt opgevangen.
De portalen vormen de verbinding van alle horizontale delen van deze 60 meter lange brug. In
het midden is de totale hoogte bijna 10 meter,
de binnenboog is 8 meter hoog en de portalen
bijna 6 meter. De onderkant van het gehele gevaarte ligt op minimaal 2.05 meter boven Delflands peil. Voor de gehele constructie werd
173.150 kg voornamelijk gewalst en geklonken
ijzer en 4.620 kg staal gebruikt.
Omdat metaal bij warmte uitzet en bij kou
krimpt en vanwege de zogenaamde spatkracht
(de zijdruk op de opleggingen door de belasting), kan zo’n brug niet aan beide kanten worden vastgelegd.

Tot 1 januari 1968 deed de brug dienst als trambrug. Er lag één spoor op met aan beide kanten
een voetpadstrook. Sinds 1974 doet deze brug
dienst als fietsbrug in de route, die richting
Maasland over de voormalige trambaan loopt.
De trambrug is van algemeen belang vanwege
de stedenbouwkundige en de historischfunctionele waarde (de brug herinnert aan de
groei van de tuinbouw in het Westland). Daarnaast is de trambrug een belangrijk beeldbepalend element in het landschap. Het is een zeer

karakteristiek jong rijksmonument.
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De boerderij en buitenplaats Hodenpijl
J.W. Moerman
Halverwege de dorpen Schipluiden en Den Hoorn staat in de
Kerkpolder een opvallend gebouw. Het bevindt zich tegenover
de gerestaureerde kerk van Hodenpijl. Lange tijd werd het wit
bepleisterde dubbele pand in de volksmond aangeduid met de
naam ‘De Plaats’. Het is een bijzondere locatie met een rijke
geschiedenis, die teruggaat naar de zestiende eeuw.

De buitenplaats Hodenpijl met bijgebouwen, gezien vanuit de Kerkpolder.

Vroegste eigenaren
De oudste vermelding van een woning op deze
plaats dateert uit 1561, namelijk in het register
van de Tiende Penning van Hodenpijl, een onroerend goed belasting. Claes Ariaenz., bijgenaamd ‘de vader’, pachtte hier toen 23 morgen
en 3 hond land (zo’n 20 ha), waaronder 6½ morgen akkerland, met ‘huys, barch ende geboemten’. Het land strekte zich uit van de Tanthofkade tot de Gaag. Er waren drie eigenaren van dit
bezit, namelijk de erfgenamen van Ariaen
Vrancken, Mr. Arent Sasbout en Anna Joosten
(Sasbout). Het geslacht Sasbout bekleedde in
Delft in de zestiende eeuw belangrijke bestuursfuncties, waaronder het burgemeesterschap. In
1634 kocht Mr. Maerten Paets, echtgenoot van
Sophia van Wouw, dit bezit. Hij deed dit samen
met zijn schoonmoeder Machtelt van Leijningen, weduwe van Hillebrandt Jacobsz. van
Wouw. De verkopers waren Cornelis Claesz.
van Overgaeu en Willem Rochusz.
Maerten Paets was advocaat van het Hof van

Holland en woonde in Den Haag. Hij kwam uit
een belangrijk Leids regentengeslacht. Zijn
schoonvader Hillebrandt Jacobsz. van Wouw
stamde uit het rijke Haagse geslacht Van Wouw.
Diens vader Jacob Cornelisz. van Wouw was
enige tijd burgemeester van de stad. Hillebrant
Jacobsz. was zelf drukker van de Staten van
Holland en de Staten-Generaal. Zijn zoon Hillebrandt volgde hem in 1622 in deze functie op.
Samen met zijn moeder hield deze zich later
vooral bezig met het beheer van de onroerende
goederen buiten de stad. De familie Van Wouw
bezat meerdere buitenhuizen/boerderijen in het
Westland, waaronder ‘Vrederust’ in de Uithofspolder bij Den Haag. De oorspronkelijke boerderij Hodenpijl werd uitgebouwd tot buitenhuis
voor de weduwe Van Wouw (Machtelt van Leijningen) en haar dochter Sophia van Wouw.
Uit de overeenkomst blijkt dat er naast de
bouwmanswoning een buitenplaats op het erf
stond. De pachter moest het erf en de laan altijd
schoonhouden. Gedurende de maanden mei, ju43

Fragment van de kaart van Joan van Beest met de bebouwing van Hodenpijl in 1634.
Kaart van Joan van Beest
Joan van Beest heeft op verzoek van de kopers
in 1634 een kaart gemaakt met het land en de
bebouwing van Hodenpijl in de Kerkpolder. In
totaal heeft hij 23 morgen en 84 roeden land opgemeten. Hieronder bevinden zich een partij
houtland tussen het erf en de Gaag, een strook
rietland langs de Gaag en drie kavels akkerland,
zo’n 4½ morgen groot. Het akkerland lag op de
kleibaan ten oosten en zuidoosten van de boerderij. Deze hooggelegen strook grond is nog altijd in het landschap herkenbaar. Het erf zelf
was ruim een halve morgen groot. Er stonden
veel bomen en er waren vier gebouwen en twee
hooibergen, die gegroepeerd lijken te zijn rond
een plein. Een hek aan de zuidkant gaf toegang
tot het erf. De uitstraling van de bebouwing is
royaler dan die van het gemiddelde boerenerf in
die tijd. Gewoonlijk wordt er een boerenwoning
afgebeeld met een of meer hooibergen en een
bijgebouw. Hier is sprake van tenminste vier
gebouwen.
Er waren in 1634 twee eigenaren. Mogelijk betreffen het twee boerderijen en twee bijgebouwen. Het is onbekend hoe de verkopers Cornelis van Overgaeu en Willem Rochusz. aan de
grond en deze panden zijn gekomen.
De kopers wilden (naast geldbelegging) zelf gebruik gaan maken van deze woonplaats. De ligging van het buiten aan het water en nabij een
rijweg, niet ver van Den Haag, was aantrekkelijk. Niet geheel onbelangrijk was, dat de naam
Hodenpijl naar een adellijke familie verwees.
Het geslacht Hodenpijl heeft in de Late Middeleeuwen een kasteel gehad op enkele honderden
meters afstand van de buitenplaats.
Vanaf de eerste helft van de zeventiende eeuw
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zien we veel rijke families in de zomermaanden
op het platteland recreëren. Aanvankelijk gebeurde dat op de boerderijen zelf, maar al snel
verschenen in de boerenwoningen heerschapkamers. Boerderijen konden zo uitgroeien tot buitenplaatsen. Veelal bleef een boerderij op het
erf gehandhaafd, omdat hierdoor de band met
het boerenleven werd versterkt. Daarnaast had
de boerderij de functie van voedselvoorziening.
Het is heel bijzonder dat het boerderijgedeelte
op het erf van Hodenpijl tot enkele jaren geleden in bedrijf is geweest.
Pachter Jacob Abrahamsz. Luchtigheijt
Van Sophia van Wouw zijn enkele huurcontracten bekend met haar pachters op de boerderij
Hodenpijl. Uit het contract van 5 februari 1678
blijkt dat Jacob Abrahamsz. Luchtigheijt het
volgende van haar pachtte: ‘seeckere wooninge,

huysinge, stallinge, schuyr ende bergen met
twee ende dertich mergens soo wey- als hoylandt’. Het bezit was dus met bijna negen morgen gegroeid. Twee morgen land mocht hij in
mindering brengen, omdat ze door de verpachter gebruikt werden. Het betreft onder meer de
tuin, de boomgaard en de singels. Voor elke
morgen moest Jacob Abrahamsz. Luchtigheijt
jaarlijks 23 gulden betalen. Bovendien moest
hij elk jaar drie kinnetjes boter (1 kinnetje is ca.
40 kg) in Den Haag afleveren, de helft in mei,
de andere helft in de herfst.

ni, juli en augustus dienden het erf en
het plein voor het huis afgesloten te worden. Er mocht geen vee rondlopen en het
vuilnis moest verwijderd zijn. In die periode kon de familie Van Wouw met
gasten uit de stad op het buiten vertoeven. Jacob Abrahamsz. Luchtigheijt
trouwde op 30 mei 1677 met Martge
Walingsdr. Groenheijde. Zij was een zus
van Trijntge Walingsdr, de moeder van
de dichter Hubert Korneliszoon Poot. Jacob ondertekende het huurcontract overigens met een merk, omdat hij niet kon
schrijven. Zijn vader Abraham Gerritsz.
Luchtigheijt en zijn zwager Bastiaen
Walingsz. Groenheijde stonden borg
voor hem. Zij tekenden wel met hun
naam.
Jacob Abrahamsz. Luchtigheijt stierf op 19 oktober 1687, waarna er een inboedelinventaris
werd opgemaakt. Op de boerderij van Hodenpijl waren 35 koeien - de meeste roodbont - een
stier, zes kalveren en een paard. Veel koeien
droegen een naam, zoals ‘de groote grimel’ (grimmeld is gevlekt), ‘de jonge piet hein’
en ‘de gaeggenaer’.
Volgens de opgave was er twintig voer hooi in
de opslag (een voer is zoveel als door een paard
op een kar getrokken kan worden). Daarnaast
lag er drie morgen haver op zolder en in de barg
waarna er een inboedelineventaris werd opgemaakt, omdat hij twee kinder en drie morgen
gedorst haver op zolder. Het ging dus nog
steeds om een boerenbedrijf, waar de veeteelt en dus het boter- en kaasbedrijf - voor het
grootste deel van het inkomen zorgde. In de lijst
met gereedschappen worden hiervoor allerlei
hulpmiddelen genoemd, zoals een kaaspers,
kaasvaten, een karn, melkemmers en melkmouwen (bakken voor melk en boter). De boerderij
is verdeeld in de volgende ruimtes: een stal, een
schuur, een grote kamer, een woonkeuken (met
bedsteden), een kelder, een meidenkamer en
een achterzolder met een of meer bedden
(mogelijk de knechtenzolder). In 1690 hertrouwde Martge Walingsdr. met Cornelis
Uijttenbroek, die nog geruime tijd pachter is geweest.
Het buiten van de familie Van Wouw
Uit het huurcontract van 1690 blijkt, dat er een
nieuwe boomgaard en een singel waren aangelegd, waardoor Hodenpijl steeds meer het karakter van een buitenplaats kreeg. In 1702 vermeldt Daniel van Lis in zijn ‘West-Delfland
verheerlyckt’, dat de heer van Wouw nog da-

Huurcontract 1678 met merk (een drietand)
van Jacob Abrahamsz. Luchtigheijt.
gelijks aan zijn nieuwe buitenhuis werkt. Hij
schrijft letterlijk:
‘Nog praalter buiten ’t dorp maar een stapweegs

gelegen
Een aangenaam Gebouw, vercierd aan alle wegen
Met uittermaten pragt van keurlyk Timmerwerk,
Waar aan nog dagelyks den heer van wouw
seer sterk,
Tot toysel werken laat, en boeting van syn lusten,
Dewyl hy ’t Somerdaags verkiest om op te
rusten,
En d’oogen weyden laat in ’t lommerryk geboomt,

Daar in het midden ook een Vyver sagjes
stroomt.’
Kruikius toont in 1712 op het dertiende blad van
zijn Atlas van Delfland een L-vormig gebouw.
Van een losse boerenwoning is niets meer te
zien; wellicht is de oude boerderij afgebroken
of opgenomen in het nieuwe achterhuis. Uit een
recente bouwhistorische verkenning is gebleken, dat zich onder het pleisterwerk van de
voorgevel en de zijgevel van de opkamer hoge
korfbogen bevinden, die mogelijk op een datering wijzen kort voor het midden van de zeventiende eeuw.
Deze bouw kan uit de periode dateren dat Mr.
Maerten Paets en Sophia van Wouw eigenaar
van Hodenpijl werden. Aanvankelijk bestond
hun nieuwe buiten uit een kelder met opkamer
en een bescheiden voorhuis, de delen van het
pand waar in de gevels sporen van korfbogen
worden aangetroffen. In de negentiende eeuw is
het muurwerk van de voorgevel gepleisterd en
wit geschilderd. De huidige T-ramen en de
voordeur dateren uit het laatste kwart van de
negentiende eeuw. De grote opkamer, die ook
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Fragment kaartblad 13 van Kruikius, met onder in het midden de buitenplaats Hodenpijl.
wel ‘zaal’ wordt genoemd, kan wat het huidige
houtwerk betreft nog uit de periode 1780-1790
dateren of iets later (ca. 1815-1830). De kelder
oogt aanmerkelijk ouder vanwege de kruisgewelven met ribben, die in het midden worden
gedragen door twee achtkantige zuiltjes met
eenvoudige kapitelen. In de voorgevel lijken de
kelderluiken negentiende-eeuws; in de zijgevel
zouden het nog originele zeventiende-eeuwse
luiken kunnen zijn. Direct achter de zijgevel
van het voorhuis bevinden zich het achterhuis,
de gevel van twee dwarshuizen (pakhuizen) en
een stalgevel die uit de negentiende eeuw dateren.

Komst van de familie Ammerlaan
Tot 1763 bleef Hodenpijl in handen van de familie Van Wouw, waarna het bezit werd gekocht door meestertimmerman Willem van den
Bosch uit Schipluiden. Het betrof toen: ‘Een

hofstede met behangen kamers, boven en beneden, ook geschilderd (of beschilderd). Een ruijme oranjerie, eetkamer, een tweede keuken.
Annex staande agter de huijsinge en de oranjerie, een stalling voor 10 paarden, koetshuis,
tuinmanshuis, allen aaneengebouwd. Groot erf,
tuinen, vijver, speelhuis met zicht op Delft.
Mitsgaders een boerewoning annex het heeren-

Voorhuis van de buitenplaats Hodenpijl met links de grote opkamer (zaal).
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Achterhuis (het boerderijgedeelte) met onder meer de twee pakhuizen.
huis met boes en stalling voor 40 beesten, hooibergen en schuren en 32 morgen land, ook tuinen, boomgaarden hieronder begrepen’. De
boerderij bleek in 1763 verhuurd te zijn aan
Hendrik van der Stap. Twee jaar later kocht Jan
van den Bosch, landbouwer uit Schipluiden, het
gehele bezit. In 1813 kwam Hodenpijl in handen van zijn zoon Frank van den Bosch. Er was
toen sprake van ‘Een bouwmanswoning, zijnde

een heerenhuizing, koe- en paardenstallen,
schuur en bargen en geboomte…’
De familie Van den Bosch was redelijk welvarend en bekleedde bestuursfuncties in Schipluiden en Hodenpijl. In 1833 kocht Dirk Jacobsz.
Ammerlaan op een veiling het gehele bezit. Hij
bracht het huis Hodenpijl zoveel mogelijk in
oude staat terug en liet de oude stallen afbreken
en vervangen door twee pakhuizen, waarvan er
één een ruime kelder heeft. In deze gebouwen
oefende Ammerlaan de boterhandel uit, maar in
1848 liet hij daarvoor aan De Vlouw in Delft
een pakhuis bouwen.
Hier staat op nr. 48 nog altijd een groot pand
met op de gevel de tekst: Gebrs. Ammerlaan,
Boterhandel. Zijn zonen hebben dit bedrijf later
overgenomen. In 1861 werd Dirk Ammerlaan
burgemeester van Schipluiden, Hodenpijl en St.
Maartensrecht. Vóór die tijd was hij wethouder
en burgemeester geweest van Hodenpijl, een
gemeente die in 1855 met St. Maartensrecht bij
Schipluiden werd gevoegd. Hodenpijl telde
toen 150 inwoners en was te klein om zelfstan-

dig te blijven. De raad van de vergrote gemeente Schipluiden bleef echter vergaderen in de ruime opkamer (zaal) van de voormalige buitenplaats Hodenpijl. Tot voor kort stond in deze
kamer nog de vergadertafel, die door inzetstukken kon worden verlengd.
In 1880 stierf burgemeester Ammerlaan plotseling. Wegens grote schulden moesten het huis en
het land worden geveild. In de beschrijving staat:

‘Een heerehuizinge, voorplaats, erven, werf en
vijver, schuur en wagenhuis, hooibergen,
boomgaard en plantsoen’.
De opgave ten behoeve van een grondbelasting,
eveneens uit 1880, geeft een gedetailleerder
beeld:
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De ‘zaal’ van de buitenplaats Hodenpijl met de tafel voor de raadsvergaderingen.
‘Het Huis genaamd ‘Hodenpijl’, bestaande uit
Heerenhuizing, geschikt voor Zomer- en Winterverblijf, bevattende vijf Benedenkamers en
Groote Zaal, fraaije gewulfde Kelder, ruime
Keuken, vier Bovenkamers, Dienstbodenkamer
en Zolder; voorts twee aan die huizing verheelde groote Pakhuizen, onder een van welke een
Kelder, Zolder boven die pakhuizen, Stal voor
vijf Paarden, Koetshuis, Wagenschuur, Hooizolder, Stalling voor zeven Koeijen, Hooiberg,
Houtloods, Moestuin met Vruchtenmuur en gemetselde Broeikast, Tuin en Boomgaard, Watering, Lanen met opgaande Bomen en ander
Plantsoen, Kade, enz.’
Oude kaarten, waaronder kadasterkaarten uit de
negentiende eeuw, laten zien dat de buitenplaats

Wagenschuur met links een veestalling in 1980.
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heel lang ontsloten is geweest via een laan aan
het eind van de kavel ten zuiden van het erf.
Een fraai gemetseld, vroeg achttiende-eeuws
boogbruggetje verbond het erf met het zuidelijk
gelegen poldergebied. Helaas is dit bruggetje in
1983 gesloopt. Een wigvormige verbreding van
de Tramkade laat nog de plaats zien waar de
laan uitkwam op de kade. Na 1880 is de toegang verlegd naar het herenhuis. Het gietijzeren
hek, met op de hekstijlen de naam HODEN PIJL, kan uit die periode dateren. De huidige
gemetselde brug is in 1912 gebouwd, kort voor
het gereedkomen van de trambaan tussen Schipluiden en Den Hoorn.
Latere eigenaren en gebruikers
Na het overlijden van Dirk Jacobsz. Ammerlaan
blijkt Hodenpijl, ondanks de schulden, toch in

Gemetseld boogbruggetje in 1980.

Huizen en landerijen op Hodenpijl. Situatie ca. 1880.

de familie Ammerlaan te zijn gebleven. Jacobus
Ammerlaan (1838-1892), zoon van de burgemeester, zette hier het boerenbedrijf voort. Hij
werd opgevolgd door zijn zoon Jacobus Ammerlaan (1873-1936). In 1936, midden in de
crisisjaren, kwamen het herenhuis, de stallen,
de schuur en het omringende land in het bezit
van Jan Olsthoorn, een ongetrouwde boer die
woonachtig was op Huis te Dorp in Schipluiden. Cornelis Ammerlaan (1904-1988), zoon
van Jacobus Ammerlaan, had een aantal jaren
daarvoor een tuinderij gesticht op de percelen
langs de Tramkade. Opvolger was hier later zijn
zoon Koos. Cornelis Ammerlaan en zijn echtgenote woonden tot hun dood in het herenhuis van
Hodenpijl. Het achterhuis werd in hun tijd altijd
door anderen bewoond. Arnoldus Ammerlaan
(1899-1975), een broer van Cornelis, en zijn
zoon Jacobus gebruikten de gebouwen op het
achterterrein voor de stalling van vee. Hun
boerderij lag aan de Rijksstraatweg naast de
kerk, maar ze gebruikten ook land in de Kerkpolder.
In 1971 werd een neef van Jan Olsthoorn, Jan
van Adrichem (1923-1997), eigenaar van de
buitenplaats Hodenpijl en het omringende land.
Hij was gehuwd met Jeanne Ammerlaan, een
dochter van Arnoldus. Later kreeg haar broer

Jacobus het boerderijgedeelte in bezit. Tot enkele jaren voor zijn dood in 2007 stonden hier
in de wintermaanden nog koeien. In 2006 verkocht hij deze gebouwen aan Dirk Post te Schipluiden, die eerder met zijn vrouw Tilly PostKleijweg eigenaar van de voormalige r.k. kerk
en pastorie van Hodenpijl was geworden. Op
dit ogenblik wordt een plan ontwikkeld om het
voormalige boerderijgedeelte van Hodenpijl in
te richten als informatiecentrum voor MiddenDelfland. In het buitenplaatsgedeelte of voorhuis en de vleugel er direct achter wonen nu
twee dochters van Jan van Adrichem met hun
gezinnen.
Nieuwe toekomst voor het rijksmonument
Hodenpijl
Hodenpijl is een uitzonderlijk gebouw. Het is
niet alleen bijzonder, omdat het een overblijfsel
is van een zeventiende-eeuwse buitenplaats,
maar het laat ook een ongewoon boerderijgebouw zien. Het boerderijterrein vertoont eveneens nog sporen van de vroegere buitenplaatsfunctie, zoals de brede vijver naast het hoofdgebouw en het hoog opgaande geboomte aan de
noordzijde. Hier bevindt zich achter de grote
openslaande deuren de ‘tuinkamer’. Het erf aan
de zuidzijde, vroeger ook wel ‘voorplein’ of
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‘voorplaats’ genoemd, is ruim. Helaas zijn de bomen hier verdwenen.
De stal achter de voormalige pakhuizen heeft een
voor de streek zeldzame gebintconstructie. Aan de
oostzijde van het erf staat op de plaats van een gebouw op de afbeelding uit 1634 een oude wagenschuur met jongveestalling. Tussen de kade van
de Gaag en het voorplein ligt een goed onderhouden boomgaard. Op het erf staat nog een schuur
die bij de tuinderij heeft gehoord. Enkele resten
van windsingels en een tuinmuur uit de eerste
helft van de negentiende eeuw completeren het
buitenplaatsterrein.

terugkeer van de beplanting zullen de kwaliteit
van het erf en de directe omgeving sterk doen toenemen.
De nieuwe ontwikkelingen verdienen steun, omdat ze een garantie betekenen voor het behoud
van deze unieke woon- en ontmoetingsplaats!
Schipluiden, november 2007.
Met dank aan Trudy Werner-Berkhout en Frits
van Ooststroom, die eerder onderzoek hebben gedaan.
Foto’s: Henk Groenendaal (eerste overzichtsfoto),
Jacques Moerman (andere foto’s).

Enkele jaren geleden is niet zonder reden de voormalige buitenplaats Hodenpijl officieel rijksmonument geworden. Zo’n toewijzing betekent niet
dat de gebouwen automatisch gespaard blijven.
Hiervoor is permanent onderhoud nodig. Een
nieuwe functie voor het boerderijgedeelte zal op
deze historische plaats de restauratie betekenen
van een aantal karakteristieke gebouwen. Het herstel van de oorspronkelijke zuidelijke laan en de

De buitenplaats Hodenpijl in 1822.
Fragment van een grotere afbeelding. Particulier bezit.
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CONCLUSIE (n.a.v. het artikel over de boerderij/buitenplaats Hodenpijl)

J.M.

Als je de geschiedenis van de boerderij/buitenplaats Hodenpijl van de laatste 450 jaar
bekijkt, valt je het volgende op:

Het is een plaats waar stad en platteland al heel lang samenkomen.
-

Lange tijd waren stedelingen eigenaar van het buiten;
ze kwamen er om te recreëren, om de drukte van de stad te ontvluchten.
In de negentiende eeuw werd hier boter verzameld, die daarna in de stad werd afgezet,
ten slotte verplaatste deze handel zich geheel naar de stad en werd de
buitenplaats Hodenpijl enige decennia het bestuurscentrum van de regio.
regio

Het meest opvallende is, dat er vanaf de vroegste tijd - dus ook in de buitenplaatsperiode - altijd een boerenbedrijf op het erf is geweest.
Bij veel buitenplaatsen werd de boerderij op den duur van het erf verdrongen. Hier is de
boerderij gebleven, omdat de eigenaren uit de stad daar blijkbaar plezier aan beleefden.
De boerderij leverde ook de eerste levensbehoeften, waaronder typische streekproducten,
zoals boter, kaas, vruchten uit de boomgaarden en groenten uit de tuinen.
Het hoofdgebouw van de buitenplaats heeft nog steeds een stedelijke uitstraling.
Het oorspronkelijke voorhuis bezat korfbogen, hoge vensters met onderluiken en glas in
lood ramen met in het midden medaillons, een grote deurpartij en een kelder met kruisgewelven.
Andere typische kenmerken van een buitenplaats:
- Vijvers om te spelevaren en te vissen (noordelijke vijver aanwezig, oostelijke vijver
gedeeltelijk aanwezig);
- speelhuis met zicht op Delft (niet meer aanwezig);
- hoge bomen en windsingels om beschutting te geven (gedeeltelijk aanwezig);
- groot voorplein (aanwezig, maar verwaarloosd);
- toegangslaan naar dit plein (niet meer aanwezig);
- tuinmuur (gedeeltelijk nog aanwezig);
- orangerie, waar subtropische planten overwinterden (niet meer aanwezig);
- een of meer gemetselde boogbruggetjes (niet meer aanwezig);
- boomgaarden (gedeeltelijk aanwezig);
- tuinen (gedeeltelijk aanwezig).
Een stedelijk kenmerk op het erf zijn ook de twee pakhuizen.
Het boerderijelement wordt vertegenwoordigd door het achterhuis, de stal en de wagenschuur.
- Een voorwaarde voor hergebruik van deze opstallen is, dat de uiterlijke kenmerken van
deze gebouwen zoveel mogelijk in stand worden gehouden.
gehouden
- Het bomenbestand moet weer op het vroegere niveau teruggebracht worden.
- Het herstel van de oude toegangslaan, met aan weerzijden bomen, is historisch gezien
volledig verantwoord.
- Dit geldt ook voor het herstel van het voorplein, onder meer met enkele grote bomen.
Extra zorg verdienen de gebouwen van de buitenplaats, die in andere particuliere handen
zijn. Hier is groot onderhoud nodig om de panden voor de toekomst te behouden!
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Jan Cornelisz. van ’t Woudt (Woudanus)
J.W. Moerman
Leven van de schilder
De schilder Jan Cornelisz. van ’t Woudt, die beter bekend staat als Woudanus, werd in de periode 1565-1570 geboren. Hij was een zoon van
Cornelis Jansz. tionge, die volgens de Tiende
Penning van 1561 in het kerkdorp ’t Woudt
woonde. Bij zijn naam wordt een aantal malen
de toevoeging Sasboutszoon gegeven. Cornelis
Jansz. tionge pachtte in 1561 naast zijn woning
en boomgaard 12 morgen en 3 hond hofland.
Deze goederen lagen ten oosten van de Kerklaan, die toen ‘Woutslaen’ werd genoemd. Direct ten noorden van dit bezit lag ‘tgoets campgen’ en het erf van de Hofwoning. 1) De kaart
van Floris Balthasar van Delfland uit 1611
toont nog beide panden ten oosten van de Kerklaan.
Cornelis Jansz. tionge pachtte 3 morgen en 3
hond van Caterina Wouter Jan Aemsdochter uit
Delft. Van de voogden van de weeskinderen
van Cornelis Jacobsz. uit Delft pachtte hij 9
morgen, zijn huis en boomgaard. De boomgaard lag op een smalle rechthoekige strook
land, omgrensd door sloten, direct ten oosten
van zijn woning. Dit bezit verkocht Jacob Cornelisz., zoon van Cornelis Jacobsz., op 13 februari 1567 aan Jan Jansz. Sasboudt, burgemeester van Delft en een broer van Cornelis
Jansz. tionge. De familie Sasbout heeft regelmatig burgemeesters aan de stad Delft geleverd. 2)
Jan Cornelisz. van ’t Woudt kwam dus uit een
ontwikkelde en gegoede familie. Er waren nauwe banden met de Delftse magistratuur. Het ligt

dus voor de hand dat de schilder een goede opleiding heeft genoten. Zijn leertijd in de jaren
tussen 1580 en 1590 bracht hij in Delft door bij
de schilder Jacob Willemsz. Delff de Oude (ca.
1540/1545-1601), die vanaf 1575 lid van het
Delftse schildersgilde was. Kunstcritici merken
een groot aantal overeenkomsten op tussen zijn
werk en dat van Jan Cornelisz. van ’t Woudt.
De vroegste archiefgegevens over de kunstenaar dateren uit 1594. In dat jaar trad hij in Leiden in het huwelijk met de aldaar geboren apothekersdochter Aechte Mattheusdr. van Eijck.
Er is een kopie van een akte met huwelijks
voorwaarden, gedateerd 26 juni 1594, bewaard
gebleven. Hierin wordt Jan Cornelisz. van ’t
Woudt ‘schilder buyten Delft’ genoemd.
Bij die gelegenheid werd hij geassisteerd door
zijn neef Dirck Dircksz. van Santen uit Delft.
Jan Corneliszoon bracht een jaarlijkse rente in
van 100 karolus gulden, die hij zou innen en
heffen uit de goederen van zijn grootmoeder
Quirintgen Jansdr. uit Delft. Hij ondertekende
de akte aldus:
Voor zijn huwelijk woonde Jan Cornelisz. nog
in ’t Woudt of reeds in Delft. Zeker is dat zijn
oudste dochter Maertgen begin 1596 in Delft
werd gedoopt. Niet lang hierna verhuisde hij
met zijn gezin naar Leiden, waar hij in contact

Fragment van kaart van Delfland van Floris Balthasar, 1611. De pijl wijst
naar de woning waar Jan Cornelisz. van ’t Woudt opgroeide.
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kwam met de schilder Isaac Claesz. van Swanenburg (1537-1614). Deze kunstenaar schilderde portretten, historie- en genrestukken en
ontwierp kunstwerken in diverse materialen.
Volgens Rudolf E.O. Ekkart had Van Swanenburg het na 1595 erg druk met grote opdrachten, waardoor hij weinig tijd overhield voor het
maken van portretten. 3) Om die reden was er
in Leiden ruimte voor een jonge portrettist. Familiebanden kunnen beide kunstenaars ook met
elkaar verbonden hebben. Een nichtje van Van
Swanenburg, Baertge Claesdr. van Swanenburg, trouwde met een Dirck Dircksz. van Santen, de eerder vermelde neef van Jan Cornelisz.
van ’t Woudt. Hij was de zoon van zijn tante
Trijntje Claesdr. van ’t Woudt, die gehuwd was
met Dirck Dircksz. van Santen, een Delftse
schepen.
Jan Cornelisz. van ’t Woudt wordt weinig in de

archieven vermeld. Hij woonde in Leiden in de
Lokhorststraat tegenover de Latijnse school.
Van het echtpaar zijn naast Maertgen nog drie
kinderen bekend, namelijk Joris, Mattheus en
Annetge. Op 3 februari 1615 maakte notaris
Van Altena het testament op van Jan Cornelisz.
van ‘t Woudt. Kort daarop stierf hij, want zijn
lichaam werd op 7 februari in de Pieterskerk
begraven. Zijn weduwe Aechte van Eijck stierf
in 1632.
Tekeningen van Woudanus
De kunstenaar is vooral bekend als ontwerper
van prenten. Zijn bekendste werken zijn vier
door Willem van Swanenburgh gegraveerde afbeeldingen van Leidse universitaire instellingen. De betekenis van deze reeks is groot. Wanneer men ze vergelijkt met het materiaal dat
over Nederlandse en buitenlandse universiteiten
uit het begin van de zeventiende eeuw bekend

Anatomisch Theater Leiden. Tekening Jan Corneliszoon van ’t Woudt,
graveur Willem van Swanenburch, zie ook detail.
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Anatomisch Theater Leiden. Kopergravure door Bartholomeus Dolendo,
naar ontwerp van Jan Cornelisz. van ’t Woudt, 1609.
Prentenkabinet Rijksuniversiteit Leiden.

is, blijken de Leidse kopergravures hoogst zeldzame documenten te zijn. Ze zijn sinds de eerste druk in 1610 door de Leidse uitgever Andreas Cloucq herhaaldelijk gekopieerd en afgebeeld. Het meest verspreid is de herdruk van de
originele platen die de Amsterdamse uitgever
Claes Jansz. Visscher in 1644 het licht liet zien.
Ze bevinden zich in prentenkabinetten en musea. Toen de Leidse Universiteit in 1975 vierhonderd jaar bestond, zijn ze als facsimile opnieuw uitgegeven. In 1997 volgde wederom een
herdruk. 4)
De vier prenten dragen de namen van de ontwerper en van de uitgever, terwijl die van de
graveur alleen op de afbeelding van het Anatomisch Theater is vermeld. Aan de bovenzijde
van de gravures is in het Latijn vermeld welke
instelling wordt afgebeeld. Naast het beroemde
Anatomische Theater zijn dat de bibliotheek, de
schermschool en de Hortus. Het Anatomisch
Theater te Leiden behoort tot de oudste bouwwerken van deze aard in Europa. In de Bagijn54

hofkapel was een speciaal amfitheater gebouwd
met in het midden een draaibare sectietafel en
rondom oplopende rijen zitplaatsen voor de toeschouwers. De secties die door een hoogleraar
in de anatomie werden verricht, waren in de
eerste plaats bestemd voor de medische studenten, maar werden eveneens door andere belangstellenden bijgewoond.
Jan Corneliszoon van ’t Woudt heeft ook nog
een tweede afbeelding van het Leidse Anatomietheater gemaakt. Deze is gegraveerd door
Bartholomeus Dolendo en hierbij afgebeeld.
De bibliotheekafdeling is de meest afgebeelde
van de reeks van vier prenten. In de lage open
boekenkasten waren de boeken rubrieksgewijze
opgesteld. De constructie van de kasten was zo
uitgevoerd, dat men het boek vanuit de kast op
de schuin opstaande leesplanken kon neerleggen, zodat men het staande kon lezen. Om meenemen te voorkomen waren de boeken met kettingen aan stangen bevestigd. Op de kast rechts

Bibliotheek Universiteit Leiden. Gravure naar tekening van Woudanus.

staan twee met stofkappen afgedekte globes.
Ook op de tafel links bevinden zich er twee.
Schilderijen van Woudanus
In het Stedelijk Museum de Lakenhal te Leiden
bewaart men het schilderij Overgave van
Weinsberg uit 1603. Het is ruim tweeëneenhalve meter breed en toont de vrije aftocht van de

vrouwen uit de in 1140 door keizer Coenraad
III belegerde Duitse stadje Weinsberg. Ze
mochten hun dierbaarste bezittingen meenemen
voor zover ze die op de rug konden vervoeren.
Volgens de legende maakten ze van die gunst
gebruik door de mannen op hun rug te nemen
en de stad uit te dragen. Diverse andere steden,
waaronder Haarlem, hebben zich deze oude le-
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gende toegeëigend en in hun eigen geschiedenis
ingelijfd. Verschillende koppen op dit schilderij
wekken de indruk portretten te zijn. Mogelijk
zijn het leden geweest van de Leidse rederijkerskamer D’Oraigne Lelie.
Jan Cornelisz. van ‘t Woudt heeft zich in Leiden ontwikkeld tot een belangrijke portrettist en
verwerkte portretten die hij afzonderlijk had geschilderd in het grote historiestuk. In 1607 vervaardigde hij de beeltenissen van de Leidse
blauwverver en oud-burgemeester Claes Willemsz. van Warmondt en zijn echtgenote Anna
van Heusden. Ook andere portretten worden
aan Woudanus toegeschreven. Beroemd is het
portret van Josephus Justus Scaliger uit 1608 of
1609. Het schilderij is in het bezit van de Leidse Universiteit. Scaliger was een vermaard filoloog en historicus, die als honorair hoogleraar
aan de Leidse Universiteit verbonden was. Het
kleurige profielportret van Scaliger is volgens
Ekkart een van de meest karakteristieke Nederlandse geleerdenportretten uit de vroege zeventiende eeuw. Woudanus moet in Leiden naast
Isaac Claesz. van Swanenburgh een belangrijke
plaats als portret- en historieschilder hebben
vervuld. Helaas is er niet veel werk van hem
bewaard gebleven en weten we maar heel weinig over zijn jeugd in ’t Woudt en zijn leven in
Leiden.

1) Volgens het Verzweerboek van Hof van
Delft uit 1532, waarin alle landbezitters worden genoemd, was Jan Aemsz. van der
Burch in dat jaar eigenaar van de vermelde 3
morgen 3 hond en 9 morgen. Hij had deze
bezittingen door vererving van respectievelijk zijn vader Aem Heyndricksz. van der
Burch in 1506 en zijn broer, de priester Cornelis Aemsz. van der Burch, in 1514 verkregen.
In de kerk van ’t Woudt ligt nog de grafzerk
van Aem van der Burch, die in 1505 was
overleden.
2) Op 26 juni 1564 is Cornelis Jansz., alias tionge, 21 ponden groten Vlaams schuldig aan
Joest Pietersz., alias Fockert, vanwege de
koop van een huis op ’t Woudt.
Volgens de Honderdste Penning woonde
Cornelis Jansz. tionge in 1579 nog op ’t
Woudt; 3 morgen en 3 hond pachtte hij toen
van Adam Woutersz. te Antwerpen; van Sasbout Jansz. pachtte hij 9 morgen, zijn huis en
boomgaard.
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3) Rudolf E.O. Ekkart, ‘Jan Cornelisz. van ’t
Woudt als portretschilder.’ In: Oud-Holland,
Uitgave van het Rijksbureau voor Kunsthis-

Portret van Scaliger

torische Documentatie. Jaargang 103 (1989),
Nr. 4, 223-241. Eerder heeft B.W.F. van
Riemsdijk over deze kunstenaar geschreven,
namelijk: ‘Iets over den schilder Jan Cornelisz, van ’t Woudt.’ In: Oud-Holland 14
(1896), 68-75.
4) Deze herdruk werd verzorgd door Canaletto
Reprodukties te Alphen aan den Rijn. De
vier gravures in een omslag met een uitgebreide beschrijving worden te koop aangeboden door de Universiteitsbibliotheek te Leiden.

Pastoor Ouderogge contra Jan Breur.
Een milieukwestie in 1756.
J. Ham
In 1572 verloren de katholieken hun kerken in
Delft, Schipluiden en ‘t Woudt. Openbare katholieke godsdienstbijeenkomsten waren in het
vervolg verboden. Toch bezochten verschillende priesters heimelijk hun trouwe gelovigen in
Delft en op het omringende platteland. In het
boekwerk “Geschiedenis van het katholicisme
in Noord-Nederland in de 16de en 17de eeuw"
noemde de schrijver L.J. Rogier als missiecentra Haarlem en Delft. In Delft en omgeving
1
werkte onder andere Petrus Bol (Pieter Bel),
oud-pastoor van ’t Woudt. Aanvankelijk traden
er in Delft enige paters Jezuïeten op. Later werd
Schipluiden ook bezocht door Franciscanen.
Enige jaren voor zijn komst was in de kerstnacht van 1721 het aan de Gaag gelegen
schuurkerkje in vlammen opgegaan. Ook het
pastoorshuisje naast deze schuur was toen afgebrand. Pastoor Petrus van Heessel o.f.m. verhuisde naar de overzijde van de vaart tussen
Den Hoorn en Schipluiden.
Op 13 augustus 1722 hadden twee ondernemende parochianen, Jan Droogh en Pieter Kley-

wegt, aan de zijde van de rijweg voor de parochie een huis gekocht voor 3000 gulden.
De katholieke kerk mocht toen nog niet als
rechtspersoon optreden. Het oude schuurkerkje
op Hodenpijl werd weer opgebouwd.
In het jaar 1737 benoemde de Apostolische
Vicaris van Nederland - bisschoppen waren er
niet meer in dit missiegebied - de wereldgeestelijke Gerardus Ouderogge als pastoor van Schipluiden. Op 28 januari 1737 arriveerde hij met de
trekschuit vanuit de stad Amsterdam in het kleine dorpje Schipluiden. Ook voor de nieuw aangestelde pastoor Ouderogge bleef het heel ongemakkelijk om steeds met een klein bootje
over te varen om zijn kerkje aan de overzijde te
bereiken. Er was daar toen nog geen brug.

Het schuilkerkje. Gebouwd in Hodenpijl aan de Gaag in 1657.
De kerkramen en het torentje mochten er pas in de 19de eeuw
aangebracht worden.
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Het katholieke leven bloeide in de achttiende
eeuw weer op. Uit een missieverslag uit 1726
blijkt dat de parochie Schipluiden toen 400
communicanten telde. Uit Delft kwamen vaak
2
klachten over “paepse stoutigheden” in Schipluiden en Zouteveen. In 1723 schreef men dat
er zelfs een katholieke schout was. De vrijheid
in de uitoefening van de katholieke godsdienst
was toen nog zeer beperkt. Op 21 september
1730 werd via een plakkaat van de Staten van
Holland en Westfriesland bekend gemaakt:
“Geen roomse priester mag diensten
doen, tenzij het door de burgemeester in
de steden en door de schouten op het platteland wordt toegelaten.”
Als er een nieuwe pastoor kwam, dan moest er
aan de burgemeester of aan de schout een bepaald bedrag betaald worden, het zogenaamde
3
4
admissiegeld . Aan de baljuw diende ook nog
een jaarlijks bedrag van 230 gulden worden betaald, als vergoeding voor de beperkte vrijheid
van de katholieken in hun godsdienstbeoefening.
In de Rechtboeken (1579 - 1811) van Hof van
5
Delft - tegenwoordig genoemd als notulen van
het bestuur en het gerecht - ontdekte ik op folio
180 van het boek met inventarisnummer 18 een
merkwaardig verzoek van Gerardus Ouderogge,
pastoor van Schipluiden (ook Den Hoorn behoorde tot zijn pastoriegebied). In deze notulen
staat vermeld:

Nadat de schepenen van Hof van Delft na enig
beraad op het verzoek van de pastoor van Schipluiden een gunstige beslissing genomen hadden,
notuleerden ze: "Schepenen fiat interdictie”. Er
was dus beslist dat die Hoornse bomen door de
heer Jan Breur niet gerooid mochten worden.
Meer bijzonderheden over deze milieukwestie
in 1756 zijn helaas niet in dit rechtboek te vin9
den .
Over het leven en werken van pastoor Gerardus
Ouderogge is weinig bekend. Hij is overleden
op 9 december 1769 in zijn huis op Hodenpijl.
Uit het missieverslag over de inspectiereis van
de pauselijke nuntius Molinari in die jaren staat
na zijn bezoek aan pastoor Ouderogge in Schipluiden onder andere geschreven:
“Deze pastoor kunnen wij niet
prijzen in zijn bediening”.
Zijn opvolger pastoor Bono werd benoemd op
18 januari 1770. Hij was eerder werkzaam geweest in Delfshaven. Na zijn dood op 26 oktober 1789 werd hij door de nuntius Molinari geprezen als een uitstekend priester.
Ook deze pastoor heeft steeds het ongemak
moeten meemaken van het overvaren met een
bootje van de rijweg naar de overzijde naar zijn
schuilkerkje, omdat er in de nabijheid geen
brug was. Maar in 1797 gaf het polderbestuur
toestemming om over de Gaag een brug te maken. Deze brug kostte de katholieken ruim 3000
gulden (toen een flink bedrag), terwijl ook de
kosten van het onderhoud voor rekening van het
parochiebestuur kwamen.
Noten
1. Van spellingregels had men in de eeuwen
voor 1780 nog nooit gehoord. In een tekst
werden dezelfde woorden vaak op heel verschillende manieren gespeld, ook namen.
In het boekwerkje “Het Nederlandsche
Handschrift“ van W. Bogtman (1933), lezen
we onder andere hoe de letter e in verschillende woorden op een achttal manieren geschreven mocht worden. Tussen de woorden
bel en bol bijvoorbeeld was toen soms geen
verschil te zien. De pastoor Pieter Bel uit ’t
Woudt stond in het boekwerk van L.J. Rogier (1947) soms ook vermeld als Petrus Bol.
2. Paepse stoutigheden: roomse overtredingen.
3. Admissiegeld: toelatingsgeld, verlof om een
ambt uit te oefenen.
4. In deze regio was de baljuw de hoogste rechter in grote zaken.
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5. Het ambacht Hof van Delft was gelegen op
het platteland rond de stad Delft. Het was
verdeeld in zeven delen, restanten van het
oude grafelijke Hof van Delft, dat rond 1100
gesticht was. Het werd bestuurd door een
schout en zeven gezworenen (in de steden
later schepenen genoemd).
In 1833 werd Hof van Delft met Vrijenban,
enz. verdeeld in het gebied ten oosten van de
Vliet en de Schie. Dit werd de gemeente
Vrijenban. Het gehele gebied ten westen van
de Vliet en de Schie werd de gemeente Hof
van Delft. Deze gemeente werd eind 1920
opgeheven en verdeeld tussen Delft en
Schipluiden.
6. Consent: toestemming.
7. Interdictie: verbod.
8. In deze zin betekent "gewijsde", vonnis.
"Gededideert" zou afgeleid kunnen zijn van
Frans dedire = herroepen.
De zin betekent zeer waarschijnlijk “totdat er
een definitieve uitspraak is gedaan of Jan
Breur daartoe gerechtigd is”.
9. Het Rechtboek vermeldt geen persoonlijke
gegevens van Jan Breur.
Zeer waarschijnlijk is hij identiek aan de Jan
Breur, houtkoper, die een belangrijke rol
speelt in enkele artikelen in eerder verschenen Jaarverslagen. Deze zou, gezien zijn
beroep, belang kunnen hebben gehad bij het

rooien van de bomen. Bovendien leefde
hij in dezelfde tijd als de in het Rechtboek
genoemde Jan Breur.
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“De Hoorn”. Een prent uit de 18de eeuw, getekend naar het westen
met onder andere de zaagmolen “Het Fortuyn”. (G.A. Den Haag).
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Hof van Delft. De situatie rond Delft in de 16de eeuw. Het oude Hof was
verdeeld in verschillende ambachten. Het voornaamste was Hof van Delft.
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