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Geen looser-Duyn dan 't mijne, geen grafelooser stof,
Oock op mijn krachtighste geen dorrer Nonnen-hof:
Noch lev' ik in den mond van gierig ondervinders,
Die geen verwonderingh en stellen voor mijn' kinders;
Danck hebb' Griet Floris kind, en 't vinnigh bedel-wijf,
Die heel den Almanack dé krielen uyt haer lijf,
En 't halve jaer na Jan, en 't halve na Ujs sagh noemen.
Men magh groot flmsteldam om 't jegenwoordigh roemen,
Mij viert men om wat was, soo doet men Roomen oock;
Dat was een schooner Vyer, maer wat verschilt de roock?
C. HUYGENS.

HOOFDSTUK I.
Oude regeeringstoestanden te Loosduinen en te Eikenduinen. — Zelfstandige Gemeerité in 1811. — Vaststelling
grens. — Nieuwe grensregeling in 1816. — Eerste begrooting. — Toestand der gemeente. — Land- en Tuinbouwbedrijf in vroegere eeuwen.

Zonderlinge regeeringstoestanden, die aanleiding konden geven tot verwikkelingen en moeilijkheden, heerschten
vroeger in de latere zelfstandige gemeente Loosduinen.
Ze was verdeeld in Half-Loosduinen, zooverre ze behoorde tot het oude Haag-Ambacht, terwijl de andere helft,
met Manster, Poeldijk* Terheijde, eene hooge heerlijkheid
uitmaakte.
Deze beide deelen waren geheel afhankelijk van de regeering van andere plaatsen; wat onder Haag-Ambacht behoorde stond met zijne hooge-, middelbare- en lage jurisdictie, onder den Baljuw, Schout en Regeering van
's-Gravenhage, en de bewoners van dit gedeelte der gemeente moesten dan ^ok aldaar te recht staan.
Half-Loosduinen, dat onder Monster hoorde, had den
Prins van Oranje tot Ambachtsheer. De hooge-, middelbare- en lage jurisdictie, werd uitgeoefend door den Baljuw, Schout, Gerechte en Secretaris van Monster.
Een eigen wapen bezat de gemeente in die dagen niet;
voor de eene helft werd het wapen van 's-Gravenhage gebruikt,en voor de andere helft deed het wapen van Monster
dienst.
Aan dien eenigszins verwarrende» toestand kwam plotseling een einde door eene nawerking nog van het revolutietijdperk, dat aatt het einde der XVIIIe eeuw met geweld
intrad.
In 1806 had Napoleon onze Republiek omgezet in een
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Koninkrijk Holland cn zijn broeder Lodewijk Napoleon tot
Koning benoemd, in de verwachting dat hij een willig
werktuig zou zijn in zijne handen.
Het tegendeel was waar.
Koning Lodewijk wenschte zelfstandig te regeeren, met
het vaste voornemen het welzijn van zijn volk te behartigen. Dit was niet naar den zin van den almachtigen Keizer
en hevige botsingen ontstonden tusschen de twee broeders,
die als gevolg hadden dat Koning Lodewijk op 1 Juli 1810
afstand deed van de Regeering ten behoeve van zijn oudsten zoon Napoleon Lodewijk. Maar de Keizer keurde zijne
beslissing niet goed en deelde op 13 Juli d.a.v. aan de vertegenwoordiging des volks kortweg mede dat Holland had
opgehouden te bestaan en voortaan een deel iou uitmaken
van het groote Fransche Keizerrijk.
Natuurlijk moest nu alles op Franschen leest worden
geschoeid en om daartoe te komen werd het eene bevel na
het andere uitgevaardigd en zoo ook een om van de onder
zijn scepter staande gebieden, grensscheidingen van Departementen, Arrondissementen, Kantons en Gemeenten
vast te stellen.
Toen men dit werk hier aanving stootte men al dadelijk
op moeilijkheden. Tusschen het huizen-complex te Loosduinen, Eikenduinen en Poeldijk, bestond samenhoorigheid,
innige gemeenschap, die totaal ontbrak met 's-Gravenhage
aan de eene, Monster aan de andere zijde. Toch wilde Monster het gehucht Poeldijk niet missen en begon, zoodra er
sprake van was, eene actie om het te behouden. Men wilde
onderhandelen, maar van hooger hand was men afkeerig
van nutteloos geschrijf, eindeloos geredeneer en bij Keizerlijk decreet werd kort en bondig besloten, dat met ingang
van 21 October 1811, het gehucht Loosduinen met Eikenduinen en Poeldijk, inbegrepen Kwintsheul, eene zelfstandige gemeente Loosduinen zouden vormen, ingedeeld bij
het Arrondissement Rotterdam, Kanton Naaldwijk.
Reeds eene maand later, op 29 November, werden op
voorstel van den onder-preiset vaa Rotterdam, door G. J.
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R. de Stassart, prefect van het Departement der Monden
van de Maas, benoemd tot Maire Mr. F. van der Goes, tot
adjunct-Maire M. van der Gaag en tot raadsleden G. G.
Lans, Rn] Westmaas, Willem van der Valk, J. van der Salm,
flrij van Spronsen, Jan de Bruijn, N. Langelaan, J. P. van
Dijk, N. Buijs en R. van Veen, die op 5 December, door J.
H. Huijgens, afgevaardigd Commissaris, plechtig werden
geïnstalleerd, en overeenkomstig het Senatus-consult van
28 Floreal jaar 12, den volgenden eed aflegden: „Ik zweer
gehoorzaamheid aan de grondwetten van het Keizerrijk en
gehoorzaamheid aan den Keizer".
De Commissaris verklaarde de twee gehuchten Loosduinen en Poeldijk voortaan vereenigd tot ééne gemeente, met
een eigen bestuur, wenschte den Maire, den adjunct-Maire
en de leden geluk met hunne benoeming, vertrouwende dat
ze hunne krachten zouden vereenigen om het geluk en
welzijn der nieuwe gemeente te bevorderen.
Rl dadelijk stond het Bestuur voor eene groote moeilijkheid, n.1. het bepalen der juiste grenzen door het Keizerlijk
decreet niet aangegeven.
Het zat de gemeente Monster erg dwars dat ze Poeldijk
en Kwintsheul had moeten verliezen en ze deed dan ook
het uiterste om de grens zoo ver mogelijk terug te dringen.
Het ging er heftig toe en overeenstemming scheen niet te
bereiken. De Prefect de Stassart hakte den knoop door en
stelde bij Besluit van 8 December 1811, na den Maires van
's-Gravenhage, Monster en Loosduinen te hebben gehoord,
de grens als volgt vast: van af de zee loopende langs Beeklaan, volgende het Kanaal naar Wateringen, de tegenwoordige vaart langs de la Reykade en Moerweg, tot het grondgebied van Rijswijk en Wateringen, vervolgens langs de
Holle Watering, Gantel en Oberlaan naar zee.
Nolens volens, tegen wil en dank, moest Monster met dit
besluit vrede nemen; een beroep op den Keizer zou geen
uitwerking hebben; Napoleon was niet de man om op een
eenmaal genomen besluit terug te komen. Toch bleef Monster niet werkeloos, hield de zaak warm en liet geen gele-
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genheid voorbijgaan om een protest te laten hooren.
Toen in 1813 het Huis van Oranje in zijne rechten was
hersteld, scheen ook voor Monster de tijd aangebroken om
opnieuw den strijd aan te binden en ditmaal met beter
succes, want in 1816 werden Poeldijk en Kwintsheul weer
van Loosduinen afgescheiden.
Loosduinen werd door dit besluit een belangrijk stuk
achteruitgezet; de bevolking daalde van 2290 tot 1451, wat
eene vermindering gaf van 839 zielen. En wat er van de
plaats overbleef vormde eene echt landelijke gemeente,
zonder leven of bedrijvigheid.
En dat moet hier vroeger toch wel geweest zijn, toen tal
van aanzienlijke geslachten in deze streek hunne buitenverblijven hadden en des zomers bezoek ontvingen van
familie, vrienden, bekenden.
Niets bleef er over van het dicht bij Den Haag gelegen
„Rustenburg", eene geliefkoosde bezitting van Koning Willem II, waarvan men in 1924 nog het antieke bruggetje met
oude burchtpoort en breed aangelegde inrijlaan, een echt
schilderachtig Hollandsch tafereeltje, dat menig kunstenaar
bekoorde, kon bewonderen.
Een andere prachtige buitenplaats werd in 1872 aangekocht door Mr. C. van der Qoes en is geworden de begraafplaats Nieuw Eikenduinen.
Bij den Leijweg verhief zich de niet groote maar fraaie
buitenplaats „Leyenburg", die hare oude bestemming heeft
behouden en thans eigendom is van de gemeente 's-Gravenhage.
Verdwenen is weer de iets verder gelegen oude heerlijkheid „Oud-Rozenburg", in 1788 de buitenplaats van Schepen Biemont, een zeer aanzienlijk verblijf met groote
heerenwoning, vijver, reuzen beuken en eiken. In 1892 is
alhier korten tijd gevestigd geweest eene Kostschool en
thans is dit oude heerenhuis, natuurlijk merkelijk uitgebreid, met verschillende paviljoenen en fraaie villa's voor
geneesheeren, een herstellingsoord voor zenuwlijders en
zwakzinnigen.
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Enkel de naam leeft nog voort van het „Huis Westkamp",
vroeger „Westercamp" genoemd, dat zijn naam ontleende
aan de landstreek waarin het was gelegen en dat reeds
voorkomt in een brief van 1422. Het was weleer de lustplaats van 's lands advocaat Johan van Oldenbarneveld,
ging over op zijn zoon Reinier, Heer van Groeneveld, en na
diens dood op zijne weduwe, flnna Wijtsen, vrouwe van
Brandwijk en Gijbeland, die het met haren tweeden echtgenoot, den bekenden dichter Jacob Westerbaen, bleef bewonen tot haar overlijden in 1648. Westerbaen schijnt toen
nog eenigen tijd op „Westkamp" te hebben verbleven en
wel totitfj tusschen de jaren 1649 en 1650 *ijn „Ockenburg"
had aangelegd en derwaarts verhuisde. „Westkamp" verwisselde daarna meermalen van eigenaar en werd in 1760
gesloopt.
Slechts'weinige jaren terug kon men op twee oude arduinen poortzuilen den naam lezen van „Rusthoek". Het was
een uitgestrekt landgoed, 75 hectaren groot, met heerenhuis, stallingen, boerderij, weilanden, moestuin, bosschen
en duinen. De naam was bijzonder goed gekozen; ver van
het straatgewoel, moet het in werkelijkheid een uitgelezen
Rusthoek zijn geweest. Eigendom van de familie Gevers
Deynoot, had Jonkheer Mr. Dirk Rudolph Gevers Deynoot,
een der oprichters van de Hollandsche Maatschappij van
Landbouw, er zich gevestigd en overleed aldaar op 3 flpril
1877. Deze buitenplaats is sedert verdeeld in verschillende
warmoezierstuinen en er werden ook tal van nieuwe straten aangelegd.
flan den weg, bij den ingang der plaats, heeft genoemde
Maatschappij een eenvoudig gedenkteeken opgericht uit
erkentenis voor de vele diensten door Gevers Deynoot èn
aan de Maatschappij èn aan den landbouw in het algemeen
bewezen.
We zullen niet uitwijden over den verren staat van verwaarloozing waarin dit gedenkteeken lange jaren verkeerde
en ons bepalen bij de mededeeling dat 's-Gravenhage er
zich ten slotte over heeft ontfermd en eene plaats gegeven
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in het plantsoen op het Copernicusplein bij Valkenbosch.
Kan den weg naar Kijkduin, verscholen in een dicht
bosch met prachtige duin- en waterpartijen, lag het oude
lustoord „Meer en Bosch". Van de huizing is sedert jaren
geen spoor meer te vinden en het land is thans herschapen
in een villapark. Het meer, midden in het bosch, is in zijn
ouden toestand gebleven en het bosch is voor velen eene
geliefkoosde wandelplaats.
Ran het einde der Wimelminastraat ligt den eenigen
mooien lommerrijken weg die in het Westland nog bestaat
en die vroeger nog aantrekkelijker moet zijn geweest, toen
verschillende buitenplaatsen daar bestonden. De naam
„Kraayenstein", die we lezen op het hek eener tuinderswoning, prijkte vroeger op de inrijpoort van een adellijk huis,
van een zeer aanzienlijk en boschrijk buitenverblijf, 57 hectaren groot, thans herschapen in vruchtbare moestuinen.
Daartegenover ligt nog „Ockenburgh", door den dichter
Jacob Westerbaen gesticht en bezongen en die er 31 Maart
1670 overleed. Het is nagenoeg in zijn ouden toestand
behouden, alleen is van het land een heel stuk afgenomen
voor het oprichten eener nieuwe buurt
Verderop lag,.Madestein" te midden van dichte bosschen
en hoog houtgewas en daarnaast „Bloemendaal", een zeer
aanzienlijk landgoed, thans een verblijf voor ongelukkige
krankzinnigen.
In 1816 dan was er weinig van al die vroegere grootheid
overgebleven en de gemeente bestond in hoofdzaak uit
onaanzienlijke huisjes, gelegen aan slecht onderhouden
wegen die, buiten de eigenlijke kom, vooral bij regenachtig
weer, volslagen modderpoelen waren, totaal verstoken van
openbare verhehting.
Een blik in de rekening van 1817 zal een duidelijker beeld
van den toestand geven.
De hoofdelijke omslag bedroeg ƒ 1898.56, waarbij kwam
aan gewone inkomsten met additioneele renten ƒ 649.50 en
ƒ 2.—, opbrengst der verpachting van het vischwater, totaal
dus ƒ 2550.06. Daarmede was niet veel uit te voeren en

TUINDERIJ V O O R H E E N .

B E S T A A N D E RUÏNE K E R K E I K E N D U I N E N .

13
moest zuinig worden omgesprongen. Voor het huishoudelijk/bestuur, daaronder begrepen huur van het ger jentehuis, loon van den bode, bureaukosten, vuur, licht, huur
van een kachel, enz., enz., enz., werd uitgegeven ƒ 540.98,
de Secretaris, genoot een salaris van ƒ 200.—, de Schoolmeester van ƒ 150—, de Vroedvrouw van ƒ 60—, alles per
jaar; de Veldwachter ontving ƒ 15.18 per maand; voor onderhoud van straten en wegen werd ƒ 135.— besteed en
voor feesten was uitgetrokken ƒ 11.40, uitsluitend gebruikt
voor zooveel borreltjes jenever of bitter, bij verschillende
gelegenheden geschonken, o.a. bij het opvisschen van een
lijk, wat in die dagen ook onder feestelijkheden scheen
gerekend te worden.
Eenige nijverheid van beteekenis was er niet te vinden;
de overgroote meerderheid der bevolking vond een karig
en moeizaam bestaan in den arbeid op het veld, die hier
nog op de primitiefste wijze werd uitgeoefend, al was reeds
sedert eeuwen land- en tuinbouw het hoofdbedrijf van deze
plaats.
Daarvan vinden we een bewijs in de: Enqueste ende informatie upt stuck van der reductie ende informatie van
den schiltalen voortyds getaxeert ende gestelt geweest over
de landen van Holland ende Vriesland gedaen in den jaere
1494, en in de lnformacie op den staet, faculteyt ende gelegentheid vande steden ende dorpen van Holland ende
Vrieslant om daernae te regulieren de nieuwe schiltaele
gedaen in den jaere MDXIV, waarin vermeld wordt dat de
inwoners van Loosduinen „hen generen mit de plouch
sayen ende coyen, spitten, delven ende lantneringe".
De nabijheid van 's-Gravenhage dat zich steeds ontwikkelde en, met den aangroei der bevolking, ook dagelijks
grootere behoefte had aan groenten, de gemakkelijkheid
om de stad te bereiken, de voordeelige afzet die men daar
vond, deed de Loosduiners besluiten de geschiktheid van
den grond zich ten nutte te maken en zich bijzonder toe te
leggen op het kweeken van ruin- en landvruchten.
De schrijver van de Tegenwoordige staat der Vereenigde

Nederlanden, in 1746 uitgegeven, getuigde dan ook dat hier
„werd een overvloed van tuin- en landvluchten gewonnen".
Rl hebben we niet de minste reden te twijfelen aan de
waarheidsliefde van den schrijver, we veronderstellen dat
aan dezen „overvloed" eene niet al te groote beteekenis
mag worden gegeven, want vijftig of zestig jaren terug
was het vak nog van zoo weinig beteekenis en aanzien,
dat niemand, niet in het vak geboren, er zou aan hebben
gedacht het voor zijn bedrijf uit te kiezen.
Er werd enkel geteeld waaraan op de Haagsche groentenmarkt dagelijks behoefte was en hard moest er gewerkt
worden, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat, de vrouwen, ja zelfs de kinderen moesten bijspringen, waardoor
hunne geestelijke ontwikkeling schandelijk werd benadeeld, om een schamel bestaan te hebben en eene duistere»
onzekere toekomst.
/Ule wilskracht, elk initiatief was verdord, men vergroeide in den ouden sleur en was er een die beproefde eene
nieuwigheid in te voeren om het vak te verheffen, hij werd
uitgescholden voor een nieuwlichter.
Kon hij zijn wedervaren mededeelen, de eerste die onder
oude huismossen (vensterramen van oude huizen) wat sla
en koolplanten teelde, we zouden vreemd opkijken van de
treurige dagen die hij beleefde.
En die eenvoudige, geen behoefte kennende bevolking
had lange jaren nog geen ander ideaal dan de Haagsche
groentenmarkt te voorzien en leverde tegen vastgestelden
prijs aan de handelaren de enkele groentensoorten die ze
noodig hadden.

t A f bedding van dc KERK van E i K E N D U L N E N i n den jaar c j s j (
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HOOFDSTUK II.
Naamsoorsprong Eikenduinen. - Bijzonderheden over den
toestand der plaats. - Oude Kapel. - Tot Parochiekerk
verheven. - Bedevaartplaats. - Kapel weer hulpkerk.

Was dc zelfstandige Gemeente Loosduinen in 1816 nog
slechts een vijftal jaren oud, de twee gedeelten, Eikenduinen en Loosduinen, waaruit ze samengesteld was, konden
zich daarentegen beiden beroemen op een hoogen ouderdom.
Eikenduinen vindt men voor de eerstemaal vermeld als
Hekenduinen in een schrijven van 20 September 1266,
waarbij vrouwe Machteld, gemalin van Floris IV, Graaf
van Holland, drie morgen land schenkte aan de Kapel is
Eikenduinen, tot onderhoud van den Kapelaan, waaruit
tevens blijkt dat deze plaats van ouderen datum is.
Allen die zich met de geschiedenis dezer buurt of gehucht onledig hielden, onderschrijven wat Mr. Jacob de
Riemer, in zijne Beschrijving van 's-Graven-Hage, over het
ontstaan van den naam zegt, dat hij „schynt afgekomen
en ontleent te zyn aan de Eken of Eyken, die hier in
de dunen eertyds groeiden; want dat deze gantsche noorder-streek van den Hage af tot voorby Loosduinen niet
dan duin en wildernisse is geweest, kan uit menigvuldige
authentieke stukken aangetoont worden; de boomen en
wildernisse zyn met er tyd weggeraakt en de duinen voor
een gedeelte afgezant, zoo dat men daar tans bequaume
wei- en eenige koornlanden in plaatze ziet
Men vindt nog een sententie van den Hove van Holland
m dato 5 Juli 1443 waar by die van Eikenduinen verklaart
werden hunne landen te mogen verdelgen, zoo als zy meer
dan hondert jaaren gedaan hadden, niet tegenstaande de
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oppositie van den Heer van Wassenaar vermits het verlies
zyner thienden, voorgevende dat hy daar voor in zyne
heerlykheid verkort wierd".
Minder eenstemmigheid bestaat er over de vraag: was
Eikenduinen een zelfstandig Ambacht of eene Heerlijkheid?
We wenschen ons in die duistere kwestie niet te mengen,
daar bij gebrek aan afdoende bewijzen, geen oplossing
is te vinden.
Omstreeks 1400 moet de plaats eenige belangrijkheid
hebben gehad, want in een proces van den Haag tegen
Scheveningen voor den Hove van Holland in 1483 gevoerd,
verklaarden Baljuw, Schout en Schepenen van eerstgenoemde plaats „dat hier voortijts, te weten over tsestich
jaren en meer, een raeminge gemaect was geweest bij die
van de Hage an de eene zijde en die van Sceveninge en
Eykenduynen an d' andere, in wat manyeren dat elc van
dien gelden en contribueren souden in de beden en subventien mijns genaden Heeren of andere omgelden; achtervolgende welke raeminge, die van Sceveninge mit dien
van Eykenduynen hadden altijt getaxeert en gezet geweest,
van soolange dat geen memorie van menschen ter contrarie en was, op sulcken taxen grootheyt als zij nu gezet,
zonder dat zij hoger getaxeert waren, dan van outs gewoonlich was, te weten die van den Hage op die twee deelen en die voorsz van Sceveninge en Eykenduynen dat
derdendeel".
Verder vernemen we dat „de dorpen van den Hage,
Scheveningen en Eykenduinen stonden en gemeen waren
onder een Bailliuschap en Schepenen", zoodat Eikenduinen, eene eeuw later nog als dorp vermeld, niet een zelfstandig dorp vormde, maar te zamen met anderen onder
Haag-Ambacht behoorde en de inwoners als dusdanig te
's-Gravenhage te recht moesten staan.
In een brief van Schepenen van den Hage van 9 Mei 1464
wordt ook gesproken „van een stuk land gelegen in 't WestAmbacht van den Hage, bij Eykenduinen-molen, geheten
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die myent", waaruit nog blijkt dat de plaats een eigen molen had.
Door welke oorzaak is niet te zeggen, maar de plaats
moet i n dien tijd achteruit zijn gegaan; telde ze i n 1477 en
1496 nog 61 huizen, bij de verponding van 1514 „seggen
Pieter Ozierszoon, oudt 58 jaer, Pieter Gijsbertszoon, oudt
35 jaer, ende Marten fldriaenszoon, oudt 56 jaer, buyeren
van Eyckenduynen met half Loosduynen, dat zij hebben
in als met half Loosduynen 50 haertsteden, daerof isser wel
20 die van der aelmoese leven, ende zijn genoech in eenen
doene".
Eikenduinen was toen groot „omtrent 600 morgen, daeronder z y n 570 morgen geestelicke ende waerlicke, buyten
den Hage toebehoorende, die niet mede en gelden, noch en
geven". E n van wat dien grond kan opleveren, daarvan zal
men zich een denkbeeld vormen als men hoort dat ,,'t beste
van den voors. lande geit 2V Rh. gl., 2 Rh. gl., 30 st., 20 st.
ende 10 st. de mergen ter huyere, ende de penninck i n
coope 18 of 20, na dattet gelegen es."
Gelukkig hadden ze geen schot te betalen, waren ze
schotvrij en enkel „schuldich den prince te diene alsoe
lange als hy i n Hollant es, tusschen Maze en Zyp, met 14
wagens", i n andere woorden dat ze hofservituten moesten
verleenen. Echter moesten ze betalen „den exchys (accijns)
van een vat biers, dat men aldaer drinct of tapt, 3 groten
vlaems, ende van der aem wyris 20 st., wat w y n dattet es,
uytgesondert de petamoen, daer en gheven men maer
18 st. van de aeme".
In 1793 werd als grootte opgegeven ongeveer 1543 morgen, 533 roeden land, waarvoor jaarlijks aan belasting werd
betaald 5996 gulden, 10 stuivers, 4 penningen.
Volgens het kohier der verpondingen van 1632 waren er
37 huizen en volgens dat van 1732 was het aantal gestegen
tot 124.
V a n de i n den aanhef van dit Hoofdstuk genoemde
Kapel vindt men op de Begraafplaats Oud-Eikenduinen,
links v a n den ingang, op van het gewone kerkhof eenigs2
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zins afgescheiden terrein, gekend als het oude kerkhof,
eene vrij stevige, begroeid en bemost, muurbrok, als eenig
overblijfsel, benevens een gebroken pilaar, waarop de volgende inscriptie:
CASTISS. DEI HABITACULO NON NISI CASTA MENTETO
(Bedenk niets dan het reine in de woning van den Allerhelllgsten God)

Lang verkeerde men in de onzekerheid door wie en wanneer deze Kapel werd gesticht, flllen twijfel hieromtrent is
echter opgelost door een brief van 24 Februari 1299 van
Jan, Graaf van Henegouwen, Holland en Zeeland en Heer
van Friesland, waarbij hij uit eigen middelen acht pond
per jaar toekent aan den Kapelaan van Eikenduinen, om
de Kapel in stand te houden door „onze lieve oem Coning
Willem" gesticht. En hiermede kan niet anders bedoeld zijn
dan Willem II, Graaf van Holland, Roomsch-Koning, de
grondlegger van 's-Gravenhage en de stichting moet dus
vallen tusschen de jaren 1247 en 1256, dat is te zeggen tusschen de jaren zijner verheffing tot de waardigheid van
Roomsch-Koning en zijne vermoording door de WestFriezen. Deze Kapel, door de grafelijke familie rijk bedeeld,
hoorde aanvankelijk, evenals andere kerkelijke stichtingen
in het Westland, onder de Parochie van Monster, die omvatte de geheele, toen veel breedere duinstreek langs de
zeekust, zoover als Delfland thans strekt.
Bij overeenkomst van 8 September 1276 verleende Graaf
Floris V, het patronaatrecht der Kerk van Monster, in ruil
voor het patronaatrecht der Kerk van Wille in Noord-Brabant, aan de Premonstreiter Maria flbdij te Middelburg, en
ingevolge dit recht was het dat de Rbt zijne medewerking
verleende aan het besluit van den Graaf om de grafelijke
residentie tot zelfstandige parochie te verheffen.
Dit blijkt uit eene Charter van 20 Juli 1307, van groote
beteekenis voor de geschiedenis van 's-Gravenhage, omdat
er voor het eerst de zekerheid uit spreekt van wat we hierboven zegden, n.1. dat Monster de moederkerk van 's-Gravenhage is geweest. Jammer genoeg vermeldt het stuk
echter niet de datum wanneer de stichting plaats had.

Pater van Lommei merkt zeer juist op dat Graaf Floris
„ten wiens tiden ende toedoenen", de afscheiding plaats
had, niet anders zijn kan dan Floris V en acht het mogelijk
dat de scheiding geschiedde op 8 September 1276, dus op
den zelfden dag dat het patronaatrecht der Kerk van Monster aan de Middelburgsche Abdij werd geschonken.
Bij gebrek aan afdoende bewijzen is alle verder getwist
hierover overbodig.
Graaf Willem III schonk op 2 Januari 1326 de Kapel van
Eikenduinen „met alle goede en recht datter toe behoirt"
aan de Abdij te Middelburg, met last dat wanneer „Florens
die nu die capelrie hevet, stervet of dat hise vrilike ópghevet", van den Bisschop van Utrecht zal trachten te verkrijgen „dat deze Capelrye worde eene Parochie-Kerke",
waarvan de grenzen als volgt werden vastgesteld: „van
den moersloot in den stoeldam westwaerts tot Loesdune
Lane toe en voort streckende alsoe verre alse Hage-Hmbacht gaet".
Omstreeks 1330 moet de gestelde voorwaarde zijn vervuld, want de Abt van Middelburg schreef toen aan Johannes III, Bisschop van Utrecht, en deze keurde bij schrijven
van 20 Juli 1331 de oprichting der zelfstandige parochie
goed en verleende tevens toestemming tot oprichting van
een Kerkhof.
De naaste aanleiding tot verheffing der Kapel tot Parochie Kerk moet worden gezocht in de steeds toenemende
uitbreiding van 's-Gravenhage, de groote afstand van de
hoofdkerk en bijgevolg ook de moeilijkheden voor de geloovigen hunne kerkelijke plichten trouw te kunnen vervullen, welk laatste bezwaar zeker zou worden ondervangen, indien ze bij eene Parochie Eikenduinen werden
ingedeeld.
De Graaf had echter ook eene persoonlijke reden de
oprichting der nieuwe Parochie te verlangen.
Toen 's-Gravenhage nog geen Parochiekerk bezat, was
de Kapelaan van Eikenduinen, een van de vier priesters die
de Kapel ten hove bedienden en, na afloop der Mis, het
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ontbijt gebruikte met den Graaf of de Gravin als dezen te
's-Gravenhage verbleven. Nu er te 's-Gravenhage eene
Parochiekerk was gekomen, wilde Graaf Willem III de Kapel
ten hove door een Kapelaan der stad laten bedienen, n.1.
door een der Kanunniken van de Abdij van Middelburg,
onder beding, dat die Kanunnik-parochiaan niet het voorrecht zou hebben ten hove te eten, en dat de prove, door
een der Graven aan den Kapelaan geschonken, zou vervallen.
De kerk, toegewijd aan O. L. Vrouw ter smarten, was
eertijds zeer vermaard; er wordt beweerd dat ze in het bezit was van een stuk van het H. Kruis des Zaligmakers,
wat aan waarschijnlijkheid wint als we later de Staten van
Holland herhaaldelijk hooren spreken van de hier bestaan
hebbende „Cruysgilde ende Cruysmeesteren", waarover,
jammer genoeg, niet de minste bijzonderheid bekend is.
Wat ook als een bewijs voor het bestaan dezer relikwie
kan gelden is, dat toen Graaf Albrecht, na de krankzinnig
verklaring van zijn broeder Willem V, na den moord van
Heer Gerrit van Wateringen, tot ruwaard aangesteld en in
1589 tot Graaf van Holland, in 1398 besloot den dood van
Willem IV op de Friezen te wreken, zijne echtgenoote,
Gravin Margaretha van Kleef, uit dankbaarheid voor de
behaalde overwinning, eene bedevaart ondernam naar „het
Heilige Cruis te Eykenduinen".
Aan deze relikwie werd eene wonderdadige kracht toegekend, en de geloovigen uit alle oorden in menigte toegestroomd, kwamen hunne vereering bewijzen.
De bedevaarten te Eikenduinen hielden stand tot aan het
einde der XVIIIe eeuw, ondanks de strenge bepalingen
vervat in de Plakkaat van den Hove, van 23 Juni 1587, hernieuwd door de Resolutie van de Staten van Holland, van
17 Januari 1647. Uit het niet afzonderlijk vermelden van
Eikenduineih in deze Resolutie, is de gevolgtrekking gemaakt dat de bedevaarten alhier hadden opgehouden.
Echter ten onrechte. Men heeft over het hoofd gezien dat
achter de vermelde gemeenten staat „en andere gemeen-
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ten", en ten overvloede hebben we op dit punt een paar
vertrouwde getuigen.
In de eerste plaats het verslag van den Drossaart Buddingh, tevens cipier van de Gevangenpoort, die op last van
den Fiskaal van den Hove, een onderzoek instelde naar
wat er openlijk op Eikenduinen voorviel.
Dat verslag, dat belangrijke bijzonderheden geeft, luidt
als volgt:
Informatie wegens Eykenduynen van den 8 en 9 April
1762. Op ordre van den Heer Fiskaal heb ik, ondergeschr.,
tot Eykenduynen informatie genomen wegens veele Roomse menschen, die, aldaer op Witten Donderdag en Goede
Vrydag, zynde 8 en 9 April, op het kerkhoff zyn koomen
bidden.
Den 8 April, zynde Witten Donderdag, heb ik bevonden,
dat omtrent 40 personen, soo mans, vrouwen en kinderen,
dien dag zyn geweest, in verschyde partyen van twee, van
drie en van eene, op het gem. kerkhoff en hebben aldaer
omgaen bidden, veele met paternosters en boeken in haere
handen.
Dat de eene party voor en de nadere na op haer knyen
zyn gaen leggen, de eene op deeze en de andere op geene
plaats, en zyn de eene party voor en de andere na, die gedaen hadden, weggegaen, soo als sy te samen gekoomen
waeren.
Hebbe naukeurig toegesien, of op gem. Kerkhoff eenige
Kruysen of beelden waeren of eenige afgoden of senten,
die aengebeeden worden, maer heb niets bevonden.
Den 9 April heb ik weeder aldaer bevonden, zynde Goede
Vrydag, dat op gem. Kerkhoff zyn geweest tusse de vieren vyf hondert menschen, soo boeren als personen uyt den
Hage, die met partyen vier, drie, ses, meer en minder, op
gem. Kerckhoff zyn geweest en aldaer gaen bidden en op
haere knieën zyn gaen leggen, en nadat ieder party gedaen
hadden, wederom zyn weggegaen. Daer zyn drie verschyde
boerewaegens met menschen . geweest, die aldaer zyn gaen
bidden, die eene voor en de andere na gekomen en weder

22
weggegaen, het is den gansen dag aldaer geweest koomen
en gaen van al die menschen.
Heb niet bespeurt, dat zy te samen gingen, ieder deet
zyn gebeeden en ging weeder weg, noch dat eenige uyterlykheden van zingen of geluyt van haer is gedaen geworden. Hebbe geen Kruysen of Kransen of Paustakken
by haer gesien.
De Riemer verzekerde nog in 1780 „ofschoon van de
Kerk van Eikenduinen niets is overgebleven dan een stuk
muur van den toorn, en eenige fundamenten van de Kerk,
zoo komen er die van de omliggende dorpen nog ten huidigen dag dikwyls een bedevaert doen, om de H. Maagd te
eeren, en aan te roepen, kruipende op handen en knieën
rondom en langs deze puinhoopen; ja deze plaatze is by
de Roomsch-Katholyken nog in zulken hoogagting, dat de
meeste burger van die gezintheid in den Hage en daaromheen, dit Kerkhof boven alle andere tot hunne begraafplaats verkiezen, zulks dat er van dezulke aldaer meer dan
in de Kerken van den Hage ter aarde bestelt worden."
Vóór de Hervorming waren die bedevaarten natuurlijk
eene rijke bron van inkomsten, waarvan de arme bevolking der plaats, die ver de meerderheid vormde, werd bedeeld en dan hield men nog voldoende over om eene
nieuwe Kapel te bouwen, of de bestaande te vergrooten,
wat niet duidelijk blijkt uit de hierover betrekking hebbende stukken. In elk geval, dat de Kapel niet onaanzienlijk
was, is op te maken uit de muurbrok die er van overbleef.
Gedurende enkele eeuwen treffen we over deze Kerk of
Kapel geen bijzonderheden aan, waaruit we de gevolgtrekking maken dat de zaken rustig en kalm hun gang gingen. Hoelang de zelfstandige Parochie bestaan heeft is niet
bekend. Men veronderstelt dat ze na den dood van Willem
III, in 1337 overleden, eene bijkerk is geworden van de
Parochie van den H. Jacobus te 's-Gravénhage, die Kapelaans aanstelde met den titel van Rector, later van Pastoor,
om de gewone kerkelijke diensten te verrichten, maar voor
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het vervullen der Paaschplichten moesten de geloovigen
naar de Moederkerk gaan. Groot was het aantal Communicanten niet; in 1477 en 1496 bedroeg het slechts 200 en
volgens de Informacie van 1514 was het gedaald tot 160,
vormende 50 gezinnen.
Uit de volgende getuigenis, in de Informacie van 1514
medegedeeld, blijkt in elk geval dat Eikenduinen toen nog
slechts eene hulpkerk was.
Claes Bouwenszoon van den oerdere van den abdije van
Middelbourch in Zeelant, oudt 40 jaer, pastoor in den Hage,
datter alsnu zyn omtrent 3800 of 3900 Communicanten, die
te Hove behoeven niet gereeckent;
ende in de voors.
communicanten zyn begrepen Eykenduynen met half
Loosduynen.
Aan duidelijkheid laat dit niets te wenschen en deze
getuigenis wordt nog bevestigd door het feit dat Mattheus
Henrici van Hees, Kapelaan te 's-Gravenhage, in 1548 te
gelijk optrad als Pastoor te Eikenduinen en in 1572 opgevolgd werd door den Haagschen Kapelaan Joannes Drisius,
laatste pastoor van dit plaatsje, die hier moeilijke dagen
moet hebben beleefd.
Bij zijne aanstelling was de nieuwe leer hier reeds doorgedrongen en telde vele aanhangers.

HOOFDSTUK III.
Naamsoorsprong Loosduinen. — Oude Grafelijke Hofstede.
Kerk en Klooster, later Abdij. — Bloeitijd. — Geruchten
van zedelijk verval. — Aanvallen en verwoestingen. —
Vlucht der Zusters. — Bewaking der kust. — Opvordering
hulp te verleenen aan Den Haag.

In tegenstelling met veel andere gemeenten lijkt het ons
niet moeilijk den naamsoorsprong van Loosduinen vast te
stellen. De geleerde Alting is uitgegaan van de meening dat
de naam afkomstig is van Longodunen, dien Ptolomeus aan
deze plaats zou hebben gegeven, en beweert dat het Keltische woord long, evenals het oud-Friesche loegen, zou beteekenen „in orde stellen", „op een rij schikken", moet verklaard worden als eenige huizen bij eene Kerk gebouwd,
waaraan dan dun of dunen is toegevoegd, waar die huizen
door omringd waren.
Dit moge vernuftig en geleerd zijn, maar komt ons onwaarschijnlijk voor en gelooven dat eene minder gezochte
verklaring voor de hand ligt
In oude stukken vindt men den naam zeer verschillend
geschreven. Nu eens leest men Losdun of Lousdun, dan
weer Lousdunen, Losdunen, Loesdunen, maar al de namen
wijzen toch op de duinen waarin de plaats is gelegen en die
niet dienen tot keering van het zeewater, daarvoor liggen
ze te ver landwaarts, en werden dan ook „losse" of „looze"
duinen genoemd, als niet behoorende tot de feitelijke zeewering.
De Hooge Raad van Adel, die op 20 Februari 1816, het
wapen der jonge gemeente vaststelde, een veld van zilver,
beladen met drie gouden duinen, geheel los van elkander,
heeft als het ware eene sprekende verklaring gegeven van
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den naamsoorsprong der plaats, volkomen kloppende met
den oorspronketijken toestand waarin de gemeente zich
aanvankelijk moet hebben bevonden, te weten in een duinen wildernis. Door afzanding werd de grond vruchtbaar
gemaakt, tot bebouwing geschikt en de bewerkers, verzekerd een bestaan te vinden, hebben zich waarschijnlijk,
door de duinen beschermd, hier gevestigd.
Wanneer dit eigenlijk plaats vond is niet aan te geven,
maar met zekerheid kan worden vermeld, dat de oudste
Graven van Holland alhier eene hofstede bezaten, waar in
1186 de bruiloft werd gevierd van Diederik (VII), zoon van
Graaf Floris (III) en de Gravin Ada, met Aleid, zuster van
den jongen Diederik, Graaf van Kleef. Het is niet te gewaagd
te veronderstellen, dat de hofstede zeer aanzienlijk was,
meer dan een gewoon jachthuis, daar men haar waardig
keurde voor een zoo voornaam gezelschap en deze veronderstelling wint aan waarschijnlijkheid, door eene aanteekening in eene geschreven Kronijk van 1281 „Erat quidem
Rotgerius Falconnius Comitis Florentii V in Lausdunus".
Waar die hofstede gestaan heeft?
Wie zal de juiste plaats aanwijzen?
Er zijn er die verzekeren op de plaats waar later Kerk
en Klooster verrezen, wat echter zeer onwaarschijnlijk is,
daar de stichters van beiden er geen gewag van maken in
den giftbrief, waar zelfs uitdrukkelijk in vermeld wordt,
dat ze het Klooster zeiven hebben opgericht, dus niet in het
voorvaderlijk slot hebben gevestigd.
Volgens de overlevering moet de plaats worden gezocht
achter de tegenwoordige R.K. Kerk, nu nog steeds de Heuvel genoemd, en waar thans de Loosduinsche Groentenveiling is gevestigd.
Volgens Westerbaen, in zijn Ockenburg, is deze Hofstede
misschien wel tengevolge van de harteloosheid der Gravin
van Hennenberg, door Gods toorn verwoest en hoort men
's nachts op de plaats nog vreemde geruchten.
Hij beschrijft het als volgt:
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Sie aen de slinkerhand een berg van groene zooden
Die op haer leckernij den koe te gast durft nooden,
En weet, indien bij u geen oudheijd is verdacht
Noch d' overleveringh ten deele uytgeslacht,
Dat hier het Graeven-slot van Hennen-bergh gestaen heeft
En door des Hemels toorn sich 't flerdrijck opgedaen heeft;
En in sijn ingewant swolgt Hof en Hof-gesin,
En gaf aan dezen bergh sijn wesen en begin:
Weet dat die 's middernachts, juijst als de kloek in 't slaen is,
Legt met sijn oor, dat ver van 't slincker niet van daen is,
Op dees begraesden bult, die duijst noch veeren heeft,
En dikwijls is het bed van die hij voedsel geeft,
Beschijdelijcken hoort hoe dat de speesen loopen,
Wat pott' en keetelen, en lepels om te droopen,
En braed-pan voor geraes daer in de keuckens maeckt.
Verder zegt de dichter dat die naar de verzonkene schatten wil delven, welhaast zijn schoppen en spaden gebroken
ziet; eindelijk evenwel voegt hij er bij:
Maer noijt vond ick er een die om de proeve docht,
En elck had het gelooft maer niemand onderzocht.
Dat de Graven van Holland voor Loosduinen eene bijzondere voorliefde hadden, daarvan vinden we een bewijs
in de Kapel die ze lieten bouwen op de plaats der tegenwoordige Kerk en waaraan ze vele bezittingen schonken
tot onderhoud van een Kapelaan. Voortaan konden dus de
inwoners in hunne eigen gemeente ter kerke gaan, maar
om de Sacramenten te ontvangen en ook om begraven te
worden, bleven ze behooren onder de Parochie van Monster. In 1224 vinden we als Kapelaan vermeld heer Florentius, die in genoemd jaar een huis en een stuk land, naast
de Kapel gelegen, verkocht aan Graaf Floris IV.
Deze Graaf, een zeer godvruchtig man, had het plan opgevat, te zamen met zijne echtgenoote, Gravin Machteld,
dochter van Hendrik IV, Hertog van Brabant, die in haar
geboorteland menig Klooster reeds rijkelijk had begiftigd,
alhier op het gekochte land en hunne aangrenzende eigen-
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dommen, tot heil hunner zielen en die hunner ouders en
bloedverwanten, een Klooster te bouwen voor Cistercienser
nonnen. Met den bouw werd in 1224 begonnen en toen het
Klooster zoo ver klaar was dat het kon worden bewoond,
waarschijnlijk door Zusters uit het Klooster Oudwijk bij
Utrecht, schonken Graaf en Gravin, met toestemming van
Otto van Lippe, 34e bisschop van Utrecht, het bedehuis,
den grond en alle bezittingen, tot onderhoud van Kapelaan
en Kapel, aan het Convent, dat geplaatst werd onder de
rechtsmacht van den abt van Echout in Brugge en tot visitator had de abt van Echteren bij IJsselstein.
Verschillende schrijvers spreken van de adellijke Abdij
van Loosduinen. Zeer te onrechte echter. In geen enkel
officieel stuk is daar iets van te vinden. Waarschijnlijk is
het dat bij de oprichting zoo niet allen, dan toch de meerderheid der Zusters tot den adel behoorde. Dat er ook Zusters waren uit den middenstand bewijst de mededeeling in
eene „wettelycke informatie" van 1563, waarover later meer,
dat er waren behalve „de 15 geprofesside joncvrouwen
noch achtien geprofesside susteren, ende vier ongecleede
susteren".
Onder die joncvrouwen, de koorzusters, allen bij naam
gekend, waren er die tot den adel behoorden; met de anderen, waarschijnlijk de werkzusters, was dit niet het geval;
daarenboven waren er nog 6 jonge dochters, die meenden
voor het kloosterleven roeping te hebben en wier neiging
van jongs af werd ontwikkeld en aangemoedigd. Bleek het
later, dat hare ware bestemming het kloosterleven niet
was, dan konden ze vrij in de wereld terugkeeren, zooals
het geval was geweest in 1380 met Catharine van Egmond
Jansd, die, toen ze een besluit moest nemen over haar verdere levensloop, het Klooster verliet en in het huwelijk trad
met Frans van Borselen.
Toen Wilbrandus, zoon van den Graaf van Oldenburg, in
1230 den bisschopelijken zetel van Utrecht had beklommen, riepen de nonnen zijne bescherming voor haar Klooster in en vroegen de gunst de Sacramenten van eigen
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priesters te ontvangen en haar dooden op eigen kerkhof te
mogen begraven. Beide verzoeken werden ingewilligd.
Na den lafhartigen moord van Graaf Floris IV in 1235,
trad zijne weduwe, Gravin Machteld, in het door haar mede
opgerichte Klooster, schonk er aanzienlijke giften aan,
evenals hare bloedverwanten, vooral haar zoon Graaf
Willem II.
Het was wel noodig, want de inkomsten van het Klooster, bijna uitsluitend bestaande uit de lijfrenten, die de
familie der Zusters betaalden, waren nauwelijks toereikend
om de uitgaven te dekken, vooral daar de armen steeds in
grooter getal den steun der Zusters inriepen.
Onafgebroken was Gravin Machteld werkzaam voor het
welzijn der stichting en het was zeker grootelijks om en
door haar dat Paus Innocentius IV, bij brief van 12 October 1250, het Klooster onder zijne bescherming nam, er
bijzondere voorrechten aan verleende en, voldoende aan
den lang gekoesterden wensen der zusters, de priory verhief tot den rang van abdij, onder aanroeping van de H.
Maria, later ook van den H. *Bernardus.
Van verschillende leden der grafelijke familie en van
aanzienlijken in den lande, kwamen belangrijke schenkingen toe, die we niet allen kunnen vermelden en enkel eene
uitzondering maken voor de op 8 Juni 1253 door Koning
Willem aan de Abdij verleende vrijdom van alle lasten,
beden en schattingen.
Een zware slag trof deze inrichting op 19 December 1267
door het overlijden van Gravin Machteld, te recht algemeen
betreurd, en met de grootste plechtigheid in de Kapel begraven.
De Hbdij kon er zich intusschen over verheugen dat
voortdurend nieuwe weldoeners rijke giften schonken,
waardoor men in de gelegenheid kwam de oorspronkelijke
Kapel te vervangen door eene Kerk, die op dezelfde plaats
verrees en waarin verscheidene weldoeners eene laatste
rustplaats vonden.
Ongestoorde rust genoot men echter niet.
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Zoo had de Abdij op het einde der XHIe eeuw last van
Filips van Duivenvoorde, die aanspraak maakte op een
landgoed met toebehooren, Simonskamp genaamd, gelegen onder Haag-Ambacht en sedert meer dan 60 jaar in
het vreedzaam bezit van het Klooster. Een pauselijke banvloek scheen noodig om de Abdij het verdere bezit dezer
goederen te verzekeren.
In 1339 eischte Jan Eggebrechts eene erfelijke provende
met knecht, 2 honden en 2 hazenwinden en Schout en
Schepenen van Monster, in welk Ambacht de Abdij stond,
drongen herhaaldelijk aan op betaling van beden en omslagen, ofschoon daar vrijdom was voor verleend. Dit
kwam zelfs in 1435 tot een proces voor den Hove van Holland, dat in het voordeel der Abdij afliep.
Om het Klooster had zich gaandeweg eene kleine gemeente gevormd, waar de lieden verbleven, die in en voor
het Klooster werkzaam waren, benevens landlieden,
neringdoenden en ambachtslieden, zoodat het Klooster een
zegen was voor de plaats waar het zich had gevestigd.
Graaf Willem III begreep dit, stond in 1300 uit erkentenis
aan de Abdij een windmolen toe (op dezelfde plaats waar
hij nu nog staat), in 1320 een stuk land om brandstof uit te
delven en in 1333 „enen stoep wyns te sancwine alle weke".
In de eerste helft der XlVe eeuw gingen er over het
Klooster allerlei geruchten. Een verderfelijke wereldsche
geest zou er ingetreden zijn, waardoor de orde verslapte
en tweedracht ontstond onder de Zusters. De ergerlijkste
beschuldigingen deden de rondte en drongen met zooveel
hardnekkigheid in het volk, dat ze nog niet verstomd waren
lange jaren nadat er van de Abdij geen steen op elkander
was gebleven. Als bewijs van een en ander halen we de
verzen aan van Ridder Jacob Westerbaen, heer van Brandwijk, bezitter van de buitenplaats Ockenburg, gelegen aan
den weg naar Monster, in zijne in 1653 verschenen, overigens weinig dichterlijke beschrijving van genoemd landgoed:
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lek hebbe wel gehoort, van die ick moet gelooven,
Dat watter was of quam aen Hollands-Graeven-Hooven,
Van Heer of Edelman, of dartel jonckerschap,
Alhier den opslagh cocht (de Cloostertucht was slap),
En als Mevrouw Abdis, en als de soete Nonnen
Zich vonden aen den dans op 't spel der violonnen,
En dat het nachtje wierd met vreugde doorgebracht,
Wierd wel bij ongeluck een sustertje verkracht;
Verkracht, maer met haer wil, en sonder luyd te roepen:
De lusten gaen haer gangh en vinden smaeck in 't snoepen;
Getuijgen sijn daer van de vruchten daer gelaen,
En daer weer uijtgeschüdt en heijmelijck verdaen,
En inder aerd gestopt uijt vrees van straf of schaemte,
Getuijge sijn daer van soo meenigh kinds-geraemte
Dat sulcke gruwelen deed komen voor den dagh,
Nae dat dit Joffren-stift in puijn en assen lagh.
Graaf Willem V verzocht in 1347 Ludolphus, abt van
Echteren bij IJsselstein, een streng onderzoek in te stellen.
Hij was gemachtigd om kennis te nemen van het leven en
gedrag der nonnen en bij schuldig bevinden, de halsstarrigen weg te zenden, of haar, indien hij zulks dienstig oordeelde, naar dat zij het verdiend hadden, volgens de bepalingen der kerkelijke wetten te straffen.
De taak van den Abt schijnt zeer gemakkelijk te zijn
geweest en zijn bezoek had de gewenschte gevolgen: de
tucht werd volkomen hersteld, de gehoorzaamheid herleefde, de regel werd weer gevolgd en van dit oogenblik
werden de Zusters steeds vermeld met den grootsten lof.
Van de verregaande tooneelen van zedeloosheid, van gepleegde gruwelen en wat al niet meer, was geen spoor te
ontdekken geweest.
De uitslag van het onderzoek had tengevolge dat verschillende weldoeners aan de Abdij weer milde gaven
schonken, zoodat er aan kon worden gedacht de Abdij te
vergrooten en te verbeteren, waaraan men in 1499 bezig
was.
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Voor de Zusters volgden vele jaren van rust, waaraan voorgoed een einde kwam in den aanvang der XVIe
eeuw, bij het uitbreken der godsdienstige beroerten.
Vooreerst werden er wederom over het losbandige en
weelderige leven der Zusters geruchten verspreid die, in
die dagen van godsdienstigen twijfel, bij velen gehoor vonden en met zooveel hardnekkigheid werden volgehouden,
dat de geestelijke overheid zich genoodzaakt zag in te
grijpen.
Toen dan ook in 1563 de Abdis Anna van Egmond overleden was, werd van de gelegenheid der keuze voor eene
plaatsvervangster gebruik gemaakt om een grondig onderzoek in te stellen. Geschiedde vroeger de keuze onafhankelijk door en uit eigen personeel en werd dan verder
aan het hooger kerkelijk gezag eenvoudig bekrachtiging
gevraagd, sedert 1515 en 1522 had de Paus aan Keizer
Karei V en zijne opvolgers, inmenging of liever voordracht
aan de kerkelijke digniteiten of prelatoren gegund. Dit was
natuurlijk geschied om te voorkomen dat iemand benoemd
werd die de nieuwe denkbeelden toegedaan was en de kerkelijke bezittingen in verkeerde handen kwamen.
In het onderhavige geval werden tot Kerkelijke Commissarissen benoemd Dr. Guilielmus Damaci van der Lindt,
hofdeken te 's-Gravenhage, reeds gewijd tot eersten bisschop van Roermond, en Cornelis Suys, president van het
Gerechtshof te 's-Gravenhage, een geestelijke en een wereldlijke Commissaris.
Ze hadden „te informeren dewelcke van de Religieusen
de nutste ende bequaemste wesen sou tot de voors. prelature, soo om den onderhouden van den dienst Gods als tot
den regimente ende administratie van den Clooster, en die
persoon dan van wegen den Coning te nomineren ende te
presenteren ende de Religieusen te verzoucken haar tot
Abdisse te kiesen ende te eligeren willen sonder eenighe
zwaricheyt".
De taak der Commissarissen strekte zich verder uit; ze
hadden ook den financieelen toestand te onderzoeken, 'als-
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mede ha te gaan i n hoeverre de Zusters hare godsdienstige verplichtingen naleefden.
In eene zeer uitvoerige „wettelijke informatie" legden ze
hunne bevindingen neer, die ons een blik gunt i n de i n richting en het beheer van de Abdij. Daaruit bleek dat in
1561 „de incomen der Abdije consisteert 't principaelst i n
lantpachten ofte hugeren van landen i n Haeg-ambacht,
Monster-ambacht, Wateringe, ende eenige andere omliggende dorpen: uuytbrengende tsjaers omtrent twee duysent ponden van X L grooten 't stuk". Gerekend aan 3 £
Hollands per morgen, dan bezat de Abdij ruim 700 morgen, het weiland en 60 a 70 morgen die de Abdij beweidde
en beteelde, om „daeroff melck, room, booter, caes ende
oick eenighen terwe voor haer selfs te genyeten, en rogge
voor de armen".
Volgens de Informacie van 1514 „bruycte het Klooster
in Monster-ambacht 87, i n Haag-ambacht 25 morgen". Uit
de vermindering tot de helft is op te maken dat de boerderij
niet veel opleverde. In de gunstigste jaren werd omtrent
500 pond ontvangen „van omtrent 30 koyen, scapen,
verckenen ende pairden nair ordenant" en daar moest af
het onderhoud van „acht bouwknechts en een bouwmeester".
De Abdij had daarenboven nog „van alrehande extraordinaris partyen", als „een vercopinge van hoenderen, calveren, ende andere beesten, hen overschietende omtrent
300 pont; i n andere jaren was dit somtyt min, somtyts
meer. T' gunt van den moutcosten cwam van den jongen
kinderen en de jonge maechden, die dair gestelt werden
ende hun cost om een gracelyck penningh cochten, bedroeg omtrent 100 ponden. E n de lyfrenten op den Abdisse
en joncvrouwen religieusen lyven, die hair ouders hair, ter
religie commende, mede hebben gegeven waren uuytbrengde omtrent 430 gelycke ponden".
Bovendien hielden ze „noch een thiendeken aan hen, 't
welck zy plegen te verhuuyren om veertick ofte vyftick
gulden".

33
Alles te zamen dus drie duizend zestig pond, de volgende
jaren verminderd met honderd vijftig ponden, tengevolge
het overlijden der Abdis.
„Op allen desen incommen werden onderhouden ordinairlycken up hedent, in den voorsz godshuyse vyfthien geprofesside jonckvrouwen religieusen, ses jonge dochteren,
achtien geprofesside susteren, vier ongecleede susteren".
Waarbij dan nog gevoegd moeten worden, de acht bouwknechten, de bouwmeester, de portier, een poorteres, twee
timmerlieden, een biechtvader en 2 kapelaans, te zamen
59 personen, die dus per hoofd geen vol 1V pond per week
hadden te verteeren, waarvan het moeilijk was een weelderig leven te leiden.
„Aengaende de religie en de onderhoudenisse van den
ceremoniën en de godsdiensten in den voirs conventen en
connen nyet bevinden, so van den religieusen, by ons gehoirt inder voors. informatie, als anderen ende oick by der
gemeene fame ende rumeur, dairaff gespreyt in omleggende plaetsen, namentlyck in den Hage, off deselve religie en is aldair altyts wel revelentelyck en eeriyck onderhouden geweest".
Ook verder hebben de Zusters aan alle verleiding weerstand geboden en, met uitzondering van eene enkele,
bleven dan ook allen steeds trouw aan God, godsdienst
en beloften.
Toch bleef het gerucht over den grooten rijkdom der
Abdij aanhouden en eene bende beeldstormers, overtuigd
er schatten te vinden, deden in 1568 een aanval op het
Klooster, die de nonnen, bijgestaan door het bij haar in
dienst zijnde volk, wisten te verijdelen.
Veiligheid voor de Zusters bestond er ten slotte niet
meer. Steeds dreigde het gevaar dat van de zeezijde een
inval zou worden gedaan en dan kwam natuurlijk het
Klooster het eerst aan de beurt om te worden geplunderd.
De Zusters vonden het dan ook raadzaam haar Klooster
te verlaten en zich te 's-Gravenhage te vestigen, waar ze
te zamen bleven wonen, zooals gezegd, tot het uiterste
2

3
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trouw aan de afgelegde belofte en de voorschriften van
haar godsdienst.
Tegenover het dreigende gevaar van een inval langs de
zeezijde was de overheid intusschen niet werkeloos gebleven. Op 6 flpril 1571 werd de oude Ordonnantie tegen het
verblijf van vreemdelingen opnieuw afgekondigd en daaronder waren thans ook begrepen de Nederlanders verbannen wegens deelneming aan de troebelen. Onder dezen
was een zekere Claes Pens, van wien bekend was dat hij,
met nog een „malefaicteur", in de duinstreek verbleef. Met
8 man trok de Substituut er op 4 Juli 's avonds 7 uur op
uit, eerst naar het Haagsche Bosch, vervolgens naar Wassenaar, dan langs den duinzoom tot Loosduinen, om over
Eikenduinen naar den Haag terug te keeren, waar hij om
3 uur afgemat aankwam. A l zijn zoeken en speuren in de
woningen en hooibergen had geen resultaat opgeleverd.
Pens en zijn lotgenoot waren waarschijnlijk tijdig gewaarschuwd en hadden kunnen ontsnappen. Zelfs de Katholieken, vol haat tegen het Spaansche bewind, sloten de oogen
en gaven geen inlichtingen aan het Gerecht
Even weinig resultaat leverde een andere speurtocht op
die enkele maanden later in het Westland werd gehouden.
Een tweetal dienaars van den procureur-generaal, als
schippers vermond, gingen den 24 October naar Naaldwijk, Wateringen, 's-Gravenzande, Monster en Loosduinen,
„om te gaen verspyen eenen Adriaen Janszoon, eertyts by
sententie van desen Hove ghebannen uyt den lande van
Hollant, die ghesegt was aldaer somtyts te comen". Drie
volle dagen werd er met onverdroten ijver gezocht, maar
zonder eenig resultaat moesten de dienaars terugkeeren.
De Graaf van Bossu besloot toen tot andere maatregelen
en beval op 9 Juli „van goede wacht by nachte ende daegen
langs die stranden te houden tegens die geusen ende rebelJen, continuelike drie paerden langs die stranden souden
ryden". De kosten hiervan, 93 karolusgulden per maand,
moesten worden gedragen door Eikenduinen, Half-Loosduinen en Haag-Ambacht. Tegen dit onbillijk besluit kwam
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men in verzet op grond dat den Haag minstens evenveel
belang had bij de bewaking der kust en op 12 Augustus
verscheen dan ook eene nieuwe ordonnantie, waarbij werd
bepaald dat de bewaking geschieden zou door „die rydende
huysluyden van Eyckenduinen ende. Half-Loosduynen,
Segbroeck ende Haechambacht", die „so wel by daghe als
by nachte opten dorpe van Sceveninghe langes den strande, soe nae Catwyck als Ter Heyde" moesten surveflleeren. Ze hadden daartoe te Scheveningen een drietal „goede,
rasse peerden" te houden, waarvan ze gebruik moesten
maken in het spieden naar „allen rebellen, die zyluyden
zullen comen vernemen ofte poghen souden aen strande
te willen commen, omme tselve terstond tot Sceveninghe
ende voorts metterdaet myn heere de stadthouder oft in
synder absentie den president ende die van den Haige
terstont aen te geven. Drie bequame luyden zouden jeghens den avond Van Sceveninghe ryden dattet noch licht
is" en behoorden, bij tusschenpoozen door anderen afgelost, 24 uren dienst te doen, steeds rijdende en speurende
van het eene strandpunt naar het andere van het te bewaken strandgedeelte.
Al die maatregelen beletten niet dat, toen na de inneming van Brielle, de Watergeuzen hunne tenten te 's-Gravenzande hadden opgeslagen, en van daar uit strooptochten in heel het Westland hielden, ook Loosduinen bezochten
en aan de Abdij veel schade toebrachten. Later hebben de
Spaansche troepen, om aan de Geuzen de gelegenheid te
ontnemen zich in de Abdij te vestigen, de vernieling er
van voltooid in 1574 en 1575, niets overlatende dan de Kerk.
Toen de kans voor de Spanjaarden gunstig stond om
Haarlem in hunne macht te krijgen, verhoogde het gevaar
dat plunderende Spaansche en Duitsche benden, langs de
zeezijde het onverdedigbare den Haag zouden binnenvallen, met al de vreeselijke gevolgen waaraan deze vreemde
huurlingen zich gewoonlijk schuldig maakten. Geen wonder dat Baljuw, Schout, Burgemeesters en Schepenen de
noodige voorzorgen namen en bij Ordonnantie van 13
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Maart 1573 uit Haag-Ambacht, Eikenduinen en Loosduinen
57 landslieden aanstelden die om beurte „met een goet
rasch paert ende een suffisant man daarop", vergezeld
van een bereden Scheveninger tegen den avond naar Katwijk moesten rijden en na middernacht van daar naar
Noordwijk vertrekken, om niet terug te keeren „voor den
dach scone opgekomen sal weesen", terwijl ontdekt verraad terstond aan den Schout van Scheveningen moest
worden vermeld, om daarna ook de Haagsche Magistraat
van het gevaar op de hoogte te brengen.
Van den verwachten aanval bleef den Haag gelukkig
verschoond, maar genoot in de plaats volop van de oorlogsellende toen de Spanjaarden het beleg voor Leiden
sloegen, op 30 October 1573 's-Gravenhage binnen trokken
en stad en omliggende plaatsen rijk bedeeld werden met
allerlei vreemd krijgsvolk.
Met schrik en angst bevangen verlieten velen hunne
woonplaats en namen de vlucht in hoofdzaak naar het
bemuurde Delft. Zoodoende vond het krijgsvolk een gunstig terrein om zich naar hartelust over te geven aan roof,
plundering en andere schanddaden en dat nog wel ongestraft, daar de aanvoerders den moed mistten er tegen in
te gaan, wel wetende dat muiterij en opstand daar het
gevolg zouden van wezen.
Het was dan ook eene verademing toen het beleg werd
opgebroken en het Spaansche leger op 22 Maart 1574 den
Haag ontruimde.
In welken toestand liet het de stad achter?
Straten en huizen waren opgekropt met puin, vuil en
mest; een ondragelijke stank vulde de lucht en was eene
bedreiging voor de openbare gezondheid. Men vreesde terecht dat de pest, die in de laatste jaren bevorderd door
hongersnood, minder gunstige economischen toestand, de
gespannen omstandigheden waarin men voortdurend verkeerde, honderden ten grave had gesleept, opnieuw zou
uitbreken.
Met kracht moest worden ingegrepen en op 24 Maart
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werd dan ook door de Magistraat eene Keure afgekondigd
waarin we lezen: „Overmits d' invasie van den Spaanse
ende Duytsse soldaten, in den Haige gelegen hebbende,
veel huyssen Godt betert gedemolueert, gheramponeerd
ende berooft zyn van deuren, veynsteren ende deselfde
huyssen soe onbehoorlycken, scandelycken ende onteycschelycken bewoont hebben, dat gescapen es een groote
sieckte te commen ende te spruyten onder den menschen"
gebied dat de huizen moeten worden gereinigd en het vuil
in hoopen op straat moet worden gebracht, waar het van
overheidswegen zal worden weggehaald.
Vijf dagen later was den Haag een onoverzienbare vuilnishoop en om dien ten spoedigste op te ruimen werd aan
de landslieden uit den Haag, Haag-Ambacht, Eikenduinen,
Half-Loosduinen en Segbroek bevolen met paard en wagen „de misse, vuylnisse ende payen, die deur den Hage
in den straten leggen ende uyt den huyssen gebracht werden, te laden, ende te voyeren beneden langs den wallen
van de fortifficatie van den Haghe". Zij die geen paard en
wagen hadden moesten volk leveren voorzien van mestvorken.
Toen bleek dat de opgeroepenen niet bij machte waren
de stad spoedig in behoorlijken toestand te brengen, bevool het Hof van Delft, op 1 April, aan de landslieden uit
de omliggende plaatsen Rijswijk, Voorburg, Wassenaar en
Loosduinen, dat elke gemeente eiken dag moest leveren zes
wagens met paarden.
Nauwelijks was de stad weer in orde of de Spanjaarden
besloten Leiden opnieuw te belegeren, ditmaal met het
vaste voornemen de stad te bemachtigen, wat voor hen
van het hoogste belang was.
Van alle zijden werd volk bijeengebracht en den Haag
en omgeving kreeg opnieuw inkwartiering. De stad was
overvol van krijgsvolk en het duurde niet lang of de vernieling van huizen, gebouwen en straten had eene dusdanige afmeting genomen, dat de pest uitbrak en vele
slachtoffers vielen.
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De Opperbevelhebber Franciseo de Valdez gebood op
2 Augustus 1574, nu ,,'t leeger van de Conincklyckc Majesteyt in den Hage gehouden werdt ende mitsdien de vlecke
vol crycksvolck ende soetelaers es, soe te paerde als te
voete, ende dat oick mede veele lanüuyden van de omleggende dorpen met hun beesten geweecken ende comen
woonen zyn in den Hage, waerdeur den Hage soe seer
beswaert ende belast werdt met vuylicheyt, messe ende
stanck, dat gescapen en daerdeur noch grootter ende
meerdere sterfte ondér 't crycksvolck ende den inwoonders te commen" al de landlieden van Wassenaar, Voorschoten, Voorburg, Rijswijk, Wateringen, Naaldwijk, Monster, Loosduinen, Eikenduinen en Haagambacht, uit elk
dorp op 15 Augustus moeten zenden, drie wagens met
paarden en voor eiken wagen twee leiders, om het vuil
uit de straten van den Haag naar buiten te voeren.
Aan dit bevel schijnt niet voldaan te zijn, want gemachtigd door Valdez, richtte Baljuw, Schepenen, Burgemeesters en die van den Gerechte van den Haag, op 15 Augustus een dringend schrijven aan de Ambachtsbewaarders
van Haag-Ambacht, Eikenduinen, Half-Loosduinen en
Segbroek om „op mergen vroech de clocke van ses uren"
voor het gekende doel, uit elke buurtschap, vier wagens
met paarden en evenveel leiders naar den Haag te zenden
„om die vuylnisse, leggende deur den Hage, te voyren
buyten de scanssen".
p
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HOOFDSTUK IV.
Eerste optreden der Hervorming te Loosduinen en te
Eikenduinen. — Beslag op Kerk en bezittingen te Eikenduinen. — Vestiging Hervormde Gemeente. — Strijd tusschen
Staten en bevolking te Eikenduinen over het Kerkgebouw.
— Kerk te Loosduinen aan Hervormden toegestaan. — Verschillende voorrechten. — Nieuwen strijd tusschen Staten
en bevolking te Eikenduinen over de bezittingen der Kerk.
— Molen Prins Maurits. — Verbouwingen der Kerk, —
De Doleantie.

Op 31 October 1517 slaat Maarten Luthcr met eigen hand
aan de hoofddeur der slotkapel te Wittenberg zijne 95
stellingen over den aflaathandel aan, wat de eerste, maar
toch beslissende stap was, van zijne breuk met Rome.
De indruk door deze daad verwekt was zoo groot, dat
reeds in 1519 te Delft en te 's-Gravenhage predikers der
nieuwe leer opstonden, die van uit beide plaatsen het
Westland bewerkten, vooral door het met kwistige hand
rondstrooien van tractaten, geschriften en bijbels.
De gevolgen bleven niet uit. Reeds in 1523 legde een
monnik uit het Klooster te 's-Gravenzande de pij af en
nam de vlucht met drie nonnen of begijnen, waarschijnlijk
afkomstig van het aldaar gevestigde begijnhof.
Verschillende hagepredikers liepen vervolgens de streek
af en dat met zulk gunstig gevolg, dat de Wederdoopers in
1535 een goed voorbereid terrein vonden tot de kortstondige vestiging van hun Godsrijk, met de gekende uitspattingen daaraan verbonden en waardoor algemeen de aandacht op de nieuwe leer werd gevestigd. Spoedig daarna
werden dan ook in verschillende plaatsen, met het oog op de
gevaren waaraan men zich blootstelde in geval van ontdekking, geheime bijeenkomsten gehouden, weldra ook
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geheime kerkelijke genootschappen opgericht, die steeds
in aantal, macht en aanzien toenamen, om ten slotte vrij
en zonder zich te bekommeren om de gevolgen, den nieuwen godsdienst te belijden, ja zelfs eischend en gebiedend
durfden optreden.
Opmerkelijk is, dat Loosduinen eerst veel later aan de
beweging deelnam, wat waarschijnlijk is toe te schrijven
aan de nabijheid van 's-Gravenhage, waar de Spanjaarden tot in 1576 verbleven, op het wat hier gebeurde een
nauwkeuriger toezicht konden houden, dan op het meer
afgezonderde Westland en de hagepredikers of propagandisten zich aan grooter gevaren blootstelden bij eenige
poging tot aansporing tot of invoering der nieuwe leer.
Nu trof het, dat te gelijk met de ontruiming van 's-Gravenhage door de Spanjaarden, de regulier kanunnik Jacobus Cornelis Meursius, die men ten onrechte genoemd
heeft de laatste pastoor van Loosduinen vóór de Hervorming, zijn Klooster te Utrecht verliet om als hageprediker
op te treden. Als arbeidsveld koos hij Eikenduinen en
Loosduinen, waar hij er in slaagde eene kleine gemeente
te vormen, die zich weldra vereenigde „in een kleyne onbequame plaatse", volgens de overlevering de schuur van
het tuindershuis op „Kraayenstein".
De gemeente ontwikkelde zich vrij snel, wat des te gemakkelijker is te begrijpen als men bedenkt, dat door den
verren afstand van de parochiekerk te Monster, de geloovigen, sedert jaren gedeeltelijk verwaarloosd, ook onverschillig waren geworden in zake godsdienst en niet
voldoende onderlegd in de waarheden des geloofs. Het is
gekend dat de bedienaars der Abdijkerk zelden predikten
en dit in hoofdzaak overlieten aan de Paters Dominicanen,
uit het Klooster te 's-Gravenhage, die op bijzondere feestdagen de H. Sacramenten kwamen toedienen. Ook werkte
gunstig mede het ontnemen aan de trouwgebleven Katholieken der huizen en landen die ze van de Abdij in huur
hadden, om die over te dragen aan hen die tot de nieuwe
leer overgingen.
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A l ontbreekt het afdoende bewijs, we veronderstellen
dat omstreeks of in 1569 de aanhangers der nieuwe leer
zich van de Kerk van Eikenduinen hadden meester gemaakt. We gronden dit op de Keure die de Magistraat van
's-Gravenhage op 2 Juli 1570 afkondigde en die luidde als
volgt:
Alsoe tot kenisse van Bailliu, Schout, Burgem.rs ende
Gerechte van den Hage gecomen es ende oick alsulcx bevonden es dat in d voorleed jaere LXIX wesende Eyckenduynsse kermisse aldaer in de kercke ofte cappelle veel
insolentie van vechten ende singhen bedreven syn geworden ende dat vermits die Kerck ofte Cappelmeesters aldair
gehengen ende gedoogen dat men aldair eet, drinct ende
tapt eenen yegelicken byer, om waerinne te versien ende
te verhoeden dat van gelycken ofte geen meerdere inconvenienten en gesciede tot meerdere confuys ofte scandale
van derselver kercke ofte cappelle hebben deselve gerechte
verbooden ende geinterdiceert, verbieden ende interdiceeren mits desen dat nyemant dat zy hen en vervoorde in
de selve kercke ofte cappelle voortaen meer te eeten ofte
drincken, verbieden mede expressilicken den kerck ofte
cappelmeesters aldair tselfde voortaen nyet meer te gehengeh noch te gedoghen, alles ende elck point van diese
op arbitrale correctie.
Deze Keure werd in de kerk afgelezen en aangeplakt,
maar schijnt weinig uitwerking te hebben gehad, want op
15 Juni 1571 besloot de Magistraat de keure te vernieuwen, een bewijs dat dezelfde ongeregeldheden zich bij de
kermis van 1570 hebben voorgedaan.
Wat onze veronderstelling waarschijnlijker maakt is dat
omstreeks denzelfden tijd, juist wanneer is onbekend, een
predikant werd aangesteld, die dienst deed tot den aanvang
van 1579, zooals blijkt uit een besluit van de Magistraat
van 2 Februari van gemeld jaar, waarbij eene Commissie
naar de Staten werd afgevaardigd tot het vaststellen van
het pensioen van bedoelden predikant. De eisch was „Vry
gelts tot alimentatie van den predikant uyt gelden van
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Eickenduynen de somme van vier hondert carolusguldens,
mits dat, indien zylieden konden gaanden ter somme toe
van twee hondert vyftigh gulden, willen daarmede te vreden zyn". Tevens werd bepaald dat de jaarlijksche verkiezing van kerk-, heilige geest en kruismeesters door de
Haagsche Magistraat zou geschieden.
Wel vreemd klinkt deze laatste bepaling; het is of de
Magistraat er aan denkt het kerkgebouw opnieuw voor den
Katholieken godsdienst open te stellen, terwijl van een
anderen kant zeer spoedig blijken zou dat de Staten het
plan koesterden het gebouw geheel te doen verdwijnen.
Reeds eene maand later inderdaad, 23 Maart 1579, legden de Staten beslag op de inkomsten der Kerk en werd
Cornelis van Coolwijk aangesteld ais super-intendent „om
de Goederen ende Inkomsten van de Kercke, Cruisgilde en
de H. Geest, mitsgaders tot den ontfang ende administratie
van dien".
Met het kerkgebouw moet het op dat oogenblik treurig
gesteld zijn geweest; verregaande was de staat van verval
waarin het verkeerde. Niet onmogelijk is het dat de Haagsche bende, die in 1568 uittrok om het Klooster te Loosduinen te plunderen, in het voorbijgaan eerst het kerkje te
Eikenduinen een bezoek bracht en schade aanrichtte.
De Protestantsche gemeente, die tijdelijk van het gebouw
bezit had genomen en niet beschikte over middelen of de
inkomsten der kerkgoederen, kon het verval niet tegengaan en daar voor de nog kleine gemeente, de kerk waarschijnlijk te groot was, stelde men zich tevreden met het
koor en om dat gedeelte tenminste tegen regen te beschermen, haalde men de leien van het dak, om het koor te
dekken, wat natuurlijk eene verkeerde reparatie kan worden genoemd.
Intusschen was de Hervormde Gemeente te Loosduinen
regelmatig ingericht; een predikant was beroepen, ouderlingen en diakenen waren verkozen. Het ledental nam zeer
toe, zoodat de schuur op Kraayenstein onvoldoende werd
om alle kerkgangers eene plaats te bezorgen.
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„De gemeene Buuren van Eykenduinert en Loosduinen"
verzochten toen aan de Staten om de vervallen Abdijkerk
voor hunne godsdienstoefeningen te mogen gebruiken,
wat bij Besluit van 7 Juni 1580 werd toegestaan. Maar het
gebouw was totaal vervallen, „geheel openliggende" en
niet te gebruiken. Begrijpelijk ontbraken aan de jonge
gemeente de middelen tot herstel, daarom stonden de Staten meteen „de geheele er om heen liggende plaats van het
Klooster, gelijk dezelve met muyren en gragten zijn afgedeelt en omgetrokken, groot omtrent acht morgen lands,
geldende jaarlijks 11 a 12 guldens, om dit te laten gebruyken en d'inkomste van dien t' emploieren tot reparatie,
timmeringe, exercitie en onderhout soo van de voorsz
Kercke, als de woonplaats van den predikant, den tijd van
10 jaaren eerstkomende en daartoe nog verder te mogen
doen gebruyken, verstrecken en emploieren de steen van
de vervallen muyren, eensdeels streckende om de voorsz
boomgaart en landen en voorts verkoopen eenige boomen
daar in staende, die mede vergaen, om met de penningen
daar afkomende, te besteden de timmerage en vervallen de
eerste penningen van de selve besteeding".
Verder bepaalde het Besluit dat Eikenduinen met Loosduinen zou worden vereenigd „overmits de groote onkosten die tot Eykenduynen met kleine vrugten in het repareeren van de Kercke aldaer gedraegen souden moeten
worden, en de bequaame geleegentheid van de plaatse en
Kercke tot Loosduynen voorn., en dat den Predikant al
daar over syn jaerlyks onderhoud als andere Predikanten
ten platten Lande van weegen de Staaten by haare Ontfanger betaald sal worden".
Nu Eikenduinen en Loosduinen tot eene Kerkelijke gemeente waren vereenigd, had het kerkgebouw in eerstgenoemde plaats geene bestemming meer en stelden de
gewezen Kerkmeesters en de ingezetenen van Eikenduinen
pogingen in het werk om terug in het bezit der oude Kapel
te worden gesteld. De Staten waren daar niet voor te vinden en besloten op 2 September 1580 dat de Kerk onnoodig

zijnde, niet gerepareerd, maar „gedemoliert sal werden".
Men gaf echter den moed nog niet op; het verzoek werd
herhaald om het gebouw te behouden en men verklaarde
zich bereid het bedrag van ƒ 180.— te betalen, dat voor
de afbraak geboden was.
De Staten bleven bij hun eenmaal genomen besluit en
ordonneerden op 15 December 1580, dat de Kapel vóór
Kerstmis moest zijn afgebroken, op boete van vijftig ponden van veertig grooten en preekstoel en banken aan de
Kerk te Loosduinen moesten worden afgeleverd.
Nog denzelfden dag verzochten de Kerkmeesters aan de
Staten dat besluit in te trekken, waarop per omgaande
een weigerend antwoord kwam, met herhaald bevel dat
„de Predikstoel ende andere Gestoeltens, Latryne en alle
sit-Banken weesende binnen de voorschreeve Kerke, geleevert sullen worden in handen van de Kerkmeesteren
van Loosduynen om in de Kerk aldaar geaccomodeert te
moogen worden als na behooren".
Met Kerstmis echter stond het gebouw daar nog in onveranderden toestand; aan afbreken werd niet gedacht.
De Staten wilden aan de zaak een einde maken en bij
Besluit van 4 Juni 1581, hebben ze „geauthoriseert ende
belast, lasten ende authoriseeren by deesen den Bailliuw
ende Geregte van den Hage, mit der daad te doen procedeeren tot demolitie en afbreekinge van deselve Kerke; en
hebben voorts de Staaten geordonneert den Remonstrant
alhier, bij gyzelinge te innen ende te executeeren aan de
Kerkmeesters van Eykenduynen de boete van vyftig ponden van veertig grooten het pond in deesen geroert ende
de Penningen daar af te bekeeren ten behoeve van het
arme Wees-Huis binnen den Hage".
Dit heeft geholpen, want in 1581 werd de Kerk afgebroken, echter niet geheel, want de toren beneden de galmgaten, en een voorgevel bleven gespaard en bestonden
nog in 1620, zooals blijkt uit het plaatje van Rademaeker,
in zijn Oudheden en Gezigten.
Eene eeuw later, volgens eene plaat, in de Beschryving
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van 's-Gravenhage, van J. de Riemer, was er echter niet
veel meer van overgebleven dan de muurblok die er
tegenwoordig nog staat.
Maar het was de Staten niet uitsluitend te doen om het
bezit van het Kerkgebouw, veel meer om de kerkelijke
bezittingen, waar ze, zooals we vroeger zegden, bij Besluit
van 23 Maart 1579 beslag op hadden gelegd.
De aan het oude geloof trouw gebleven functionarissen
weigerden echter de desbetreffende stukken af te geven.
Ook hierover werd een zeer vinnigen strijd gevoerd, zooals duidelijk blijkt uit het volgende schrijven van 19 A u gustus 1580, waardoor de Staten met geweld aan de zaak
een einde maakten:
„De Staten van Holland verstaan hebbende, dat den
Ontfanger Cornelis van Coolwijk in 't volkomen en achtervolgen van sijnen last en commissie van den 23 Maart 1579
en den 7 Juni laetsleden, aengaende den ontfang van de
goederen van de Kerke tot Eykenduynen en de Cruysgilde
aldaer by de Kerkmeesters, Cruysmeesteren en H. Geestmeesteren van Eykenduynen groote obstacle en onwilligheden worden gedaen en bewezen, zulcx dat deselve hen
ook niet ontzien by verschelde acten te protesteeren van
oppressien, geweiden en atrose injurien, hen te verzetten
tegens d' insinuatien, sommatien en gyselingen, die by
den Ontfanger voorn, gebruykt moeten worden, omme te
komen tot kennisse en ontvang der selve goederen en
daarenboven dezelve gyseling te violeren tot groote verachtinge van de Staten, hebben als nog den voorn. Ontfanger expresselyk belast en geordinneert by de voorn,
wegen en middelen, ook van apprehensie, is het nood, te
procederen ter tyd toe deselve Ontfanger sal hebben gerecouvreert alsucke Registeren en blaffaerden, brieven en
andere munimenten daer toe dienende, als de voorn.
Kerkmeesters en Kruysmeesteren ofte haere gecommitteerde Rentmeesters eenigszins onder hen sullen mogen
hebben, of sullen weten te bekomen, als ergens by haere
kennisse verborgen zynde; en ingevalle de voorn. Kerk-
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meesters en Cruysmeesters het by eede soude willen purgeren, t' gunt voorsz is niet te kunnen effectueren, sal den
Ontfanger voornoemt henlieden mogen constringeren, om
van nieuw te dresseren behoorlyke quohieren van d' voornoemde inkomen met verklaringe onder den behoorlyken
eed, dat by haere kennisse tot de voornoemde Kerk en
Kruysgilde niet meer goederen behooren, dan in de voorsz
sullen syn verklaert".
Was deze zaak voor de nieuwe kerkelijke gemeente tot
een bevredigend einde gebracht, met haar financieele toestand bleef het steeds sukkelen; voortdurend moest de
hulp der Staten worden ingeroepen, wat nimmer te vergeefs gebeurde.
Zoo werd op 15 Februari 1586 door genoemde Staten
eene Resolutie genomen die we, ondanks haar uitgebreidheid in haar geheel overnemen, daar ze zeer belangrijk is
en tevens tal van wetenswaardigheden bevat.
„Alsoo ten tyde van het Pausdom de Buuren van Loosduinen plagen te Parochieeren en haare Dooden te begraven, eensdeels in de Kerke tot Monster, en eensdeels in de
Kerke van den Hage en Eykenduinen, sonder dat de Dooden plagen begraven te worden in den Convente van
Loosduinen tot haarluyde groot ongerief, overmits de
groote distantie van de Plaatse, en want mits de ruineeringe, demolitie en uitroyinge van de geheele Timmeragie
van den Convente van Loosduinen met de Fundamenten
van dien, gedaan in de ja ar en 1573, 1574 en 1575 (uitgenomen alleen de Kerk) op het versoek van de Buuren aldaar,
gedaan aan de Staaten van Holland, deselve Kerk eensdeels uit de vrugten van de agt morgen Lands van het
begrip van het voorsz Convent wederom gerepareert en
bequaam is gemaakt, om daar in voor de Gemeente en
Buuren aldaar Godes H. Woord te prediken en daar binnen en buiten de Dooden te mogen begraven, en dat deselve
reparatie met de optimmering van des Predikantshuis veel
gekost heeft, daar van als nog eenige agterheid is, als by
de Reekening by de Weduwe van Kris Cornelisz. gedaan,
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mag blyken, dat meede deselve Kerk en Huisinge nog veel
kosten sal, om in goede reparatie te houden; en aldaar voor
als nog weinig toesigt is over deselve Kerk, met den aankleeve van dien.
Soo is 't, Dat de Staaten van Holland hier van nader
onderligt synde, en om aldaar een goede ordre te doen
stellen, met advis van die van de Reekeninge in Holland
gestatueert en geordonneert hebben, statueeren en ordonneeren by deesen de poincten bier na volgende.
Eerst dan geen gestorven Inwoonder van de Buurte van
Loosduynen, woonende in Haag-Ambagt of Monster-Ambagt, in de Kerk voorsz. begraven sullen worden voor en
aleer sy betaald of seekerheid van het regt van het openen
van het Graf'deselve Kerk gedaen sullen hebben, gelyk
men betaald in de Kerk te Monster; en dat de penningen
sullen verstrekt worden tot reparatie van Loosduynen.
Dat die geene die haar Dooden laaten begraven op het
Kerkhof, dat die het selve moogen doen sonder iets te
geeven, mits alleenlyk betalende den Grafmeester zyn gewoonlyk Regt, gelyk tot Monster betaald word, alles onvermindert een iegelyks geregtigheid.
Dat niemand aldaar mag binnen nog buiten de Kerk sal
moogen Dooden begraven, dan de geene die daar toe gesteld sal worden.
Dat de Schoolmeester gehouden sal zyn voor syn Wedden, weesende sestig ponden van XL grooten 's jaars, die
hy trekt van den Rentmeester van Loosduynen, de Klok
te luiden ter Predikatie, en alle maand de Kerk doen veegen na behooren.
De vlugt van de Duiven aan den Thoorn sal in het openbaar verpagt, en de penningen van dien koomende, sullen
meede verstrekt worden tot reparatie van "de Kerk en
Thoorn; des sal in het gepagten gestipuleert worden, dat
de Huurman de Duiven sal houden uit de Kerk, omme
deselve niet te vervuylen.
Voorts soo sullen de Diaconen of Ommegangers in de
Predicatie voor den Armen terstond na de eindiginge van
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deselve Predicatie bekent maaken het gunst ter server tyd
ingekomen is, daar van, en van de uitdeeling der selve, en
van het geene den Armen aldaar volgt van de Rantsoenen
van de verpagtinge van de gemeene Middelen, en van
andere Armen penningen aldaar, by den Predicant gehouden sal worden goed Register en reekening, waar na een
iegelyk hem gehouden sal weesen te reguleeren".
Het is buiten allen twijfel dat deze Resolutie stipt is opgevolgd en dat van gemelden datum het Kerkhof van
Eikenduinen gesloten was.
Lange jaren bleef het ongebruikt en wel tot 1654 toen
Schout en Schepenen van 's-Gravenhage, bij Besluit van
30 October bepaalden dat zij, die aan besmettelijke ziekte
overleden, op het oude Kerkhof te Eikenduinen ter ruste
moesten worden gelegd.
Nu is het niet onwaarschijnlijk dat toen alle besmettingsgevaar geweken was, de nieuwe eigenaars van het Kerkhof, sedert 1579 Staatseigendom, perceelsgewijze onder den
hamer was gekomen en dus particulier eigendom geworden, weer gaandeweg gelegenheid tot begraven hebben gegeven. Zeker was dit reeds het geval in 1620 en,
zooals de Riemer ons leert, waren het in hoofdzaak Katholieken die hier begraven werden, omdat ze eene begrafenis
in den ouden gewijden grond verkozen boven die in eene
Protestantsche Kerk.
Toen op het oude Kerkhof geen ruimte meer was om te
begraven, werd in 1812 door Hendrik Maurits van der
Goes, achter en zijwaarts van dit Kerkhof een groot stuk
land bijgevoegd, dat ofschoon sedert het verbod, dat
1 Januari 1830 definitief inging, in de stad en op kerkhoven
Binnen de stad gelegen te begraven, de R. Katholieken
eene eigen begraafplaats hebben * aangelegd, is men genoodzaakt geweest oud-Eikenduinen nogmaals uit te breiden met bijvoeging van grond achter en naast de eerste
uitbreiding en later moest men nog tot vergrooting overgaan.
De Staten toonden andermaal hunne welwillendheid
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tegenover de nog steeds noodlijdende gemeente door op
een verzoek van „Kerkmeesteren, Diaconen en gemeene
Buuren van Loosduynen" op 26 September 1587 te besluiten „tot gerief van den geenen die tot Loosduynen passieren sullen en van de Inwoonderen van dien, en ten einde
sonderlinge tot der Predikatie ende den dienst Godes, en
andere noodelyke diensten, ter bequamer uure geluyd mag
werden, hebben goedgevonden en geconsenteerd, dat den
thoorn aldaar van een beguame Klokke, Uurwerk en
Wyser voorsien sal worden, en dat de onkosten daar af,
overmits het onvermogen van de Inwoonderen aldaer,
gedragen sullen werden uit de Inkomsten van de Conventen Goederen van Loosduynen".
Ook de ambachtsheer Prins Maurits kwam de gemeente
ter hulp door het oprichten in 1595 van een molen. Vóór
dien tijd had Loosduinen ook een molen gehad, staande
op dezelfde plaats waar de tegenwoordige zich nog verheft. Wanneer en hoe die eerste molen verdween is niet
met zekerheid te zeggen. Misschien is de veronderstelling
niet al te gewaagd dat de Haagsche bende die irt 1568 een
aanval op het Klooster waagde, die door de Zusters, met
behulp van het in haar dienst zijnde personeel werd afgeslagen, in hare verwachting teleur gesteld, toen haar vernielingszucht heeft botgevierd op den op eenigen afstand
van het Klooster gelegen molen, er althans zooveel schade
aan toebracht dat hij onbruikbaar was geworden.
Wat aan deze veronderstelling eenigen grond geeft is
dat in 1569 de toenmalige Abdis, Frederika van der Dussen, aan den landmeter Jan Potter, opdroeg de landen van
het Convent „te meten en carteren".
Op zijn arbeid is alles nauwkeurig aangegeven: de verschillende toegangen tot het afgesloten terrein, het Klooster, de Kerk, het zomerhuis, de brouwerij, het bijenkot, de
groote bogert, de convent bogert, de molen echter niet
meer, wel ongeveer op de plaats van den tegenwoordigen
molen, het schoolhuis.
Het gemis van een molen werd door de gemeente zeer
4
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gevoeld en daar de middelen ontbraken bestond er weinig
vooruitzicht er spoedig een te bezitten. Prins Maurits kwam
ter hulp en verklaarde zich bereid „tot geryff van syn ondertaenen een Molenwerf, ende andere Behoeften daertoe
behoorende en noodig zynde" op te richten, indien de
Staten van Holland hem daartoe de beschikking gaven
over „een stukske Geest-Land, groot omtrent tien hond,
gekoomen van den Convente van Loosduinen, omtrent de
Voorstraat aldaer geleegen".
Na onderzoek werd in de vergadering van 9 October
1595 van „Gecommitteerde Raaden om reedenen van
seekere goede consideratien verklaart ende geaccordeert,
dat de voornoemde tien hond Lands ten behoeve als vooren sullen blyven geeigent en geaccomodeert, sulks deselve
daar toe werden geeigent en gegunt by deesen; ordonneercnde een iegelyk die het selve aangaan mag, hen daar
na te reguleeren, en dat het selve den ontfanger van de
Goederen, gekoomen van den voornoemde Convente van
Loosduynen, in reekeninge geleeden en gepasseert sal
worden, mits overbrengende deesen in behoorlyke Recognitie daar op dienende".
Twee eeuwen bleef de molen in het bezit der Orange's
en werd ten hunnen bate verpacht, waartegenover ze ook
het onderhoud ten hunnen laste hadden. Vandaar dat ze
in 1721 de kap geheel lieten vernieuwen en in 1742 de houten Kwakel of Vatbrug, die over de Nieuwe Vaart lag en
onvoldoende was geworden voor het verkeer, vervingen
door eene breede brug, rustende op twee steenen hoofdeinden.
Toen Willem V op 18 Januari 1795 het land had verlaten
werden zijne goederen in beslag genomen en beheerd
door eene daartoe benoemde Commissie, De Constitueerende vergadering representeerende het Bataafsche volk,
bij Besluit van 30 April 1798, verklaarde de goederen tot
nationaal eigendom en steunende op dit Besluit was het
dat Napoleon bij Keizerlijk decreet van 20 Augustus 1811
den molen het volgend jaar openbaar liet verkoopen.
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Sedert dien veranderde de molen nog ettelijke malen van
eigenaar en wel in 1818, 1823, 1841, 1846, 1854, 1863, 1912
en is sedert 1925 eigendom van 's-Gravenhage, waardoor
hij voor afbraak is bewaard.
Met vereenigde krachten zijn de kerkelijke financiën
later verbeterd en dat kunnen we daaruit opmaken dat in
1776, in de nabijheid der Kerk werd opgericht het Oude
Mannen-, Vrouwen- en Kinderen Armhuis, dat in 1904
geheel werd herbouwd in oud-Hollandschen stijl, waar een
10-tal lidmaten hunne laatste levensjaren in rust doorbrengen. Een tweede bewijs van den gunstigen geldelijken
toestand is, dat in 1791 het kerkgebouw van binnen en
van buiten geheel werd hersteld.
In een verslag lezen we daaromtrent: „de Graven werden niets slegts geruimd, maar ingerigt als overwelfde
grafkelders, — de bouwvallige achtergevel geheel vernieuwd — deze benevens de zuidmuur met sterke contraforten voorzien; — de gewone ingang verbeterd en verruimd; — een nieuw portie! en deuren bij het Doophek
gemaakt; — een nutteloos glasraam toegemetseld, aan de
andere zijde een geheel nieuw gemaakt, en een klein vergroot (terwijl alle de glasramen, voorheen in lood, nu in
hout gezet zijn) — eindelijk een voegzame trap naar het
Okzaal vervaardigd, en de zolder van de Kerk gekoepeld".
Ook het orgel in 1780, door S. Steengracht geschonken,
werd met steun van verschillende zijden aanmerkelijk vergroot en de inwijding der gerestaureerde Kerk en orgel
had op Dinsdag 19 November 1791 met groote plechtigheid
plaats. Naar aanleiding van Psalm XCIII vs. 5b hield
Ds. Jan van Eyk eene feestpredicatie in tegenwoordigheid
van den Stadhouder, Prins Willem V, ambachtsheer, de
Gecommitteerde Raden, de Gerechte van Monster en vele
aanzienlijken. Ook de schutterij der gemeente was voor
die gelegenheid onder de wapens geroepen en had zich
opgesteld ter weerszijden van den ingang der Kerk. Bij het
binnentreden der hooge gasten werden zij begroet met het
Wilhelmus, uitgevoerd door het orgel met pauken en trom-
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petrcgister, een Koor van Haagsche zangers en zangeressen en een orchest bestaande uit violen, waldhoorns,
ciarinetten, alten, contra-bas, bazuin en kleine bas.
In 1903 werd de Kerk nogmaals verbeterd en vergroot,
zoodat de mans bestaande bezwaarlijk kan worden gehouden voor de oorspronkelijke der abdij.
Vroeger hingen in de Kerk de geschilderde wapenborden van dén Prins van Oranje, van Polanen en van tafvan
anderen, die aan de gemeente van hunne belangstelling
hadden doen blijken. De vraag mag zeker wel worden
gesteld: Waar zijn die borden gebleven?
jaren lang heerschte er rust en eensgezindheid in de
gemeente die in ledental sterk vooruitging en ook onder
alle andere oprichten steeds in bloei toenam.
Bij het optreden der doleantie in 1886 te Amsterdam
werd de eensgezindheid verstoord. De nieuwe beweging
vond bier dadelijk groote sympathie bij verschillende personen en slechts enkele maanden later, in het begin van
1887, vergaderden, in eene mandenmakerswerkplaats aan
den' Haagweg, een honderdtal personen die de nieuwe
godsdienstige richting waren toegedaan, om te luisteren
naar het woord van bekwame voorgangers. Later werd
vergaderd in de kom der Gemeente, in de Willem III straat
en toen het bewijs was geleverd, dat men rekenen kon op
een behoorlijk aantal overtuigde volgelingen, werd besloten zich met een verzoekschrift te wenden tot den Kerkeraad van de Ned. Herv. Kerk, om terug te keeren tot de
Dordtsche Kerkorde en de 3 Formulieren vatt Eenigheid
te handhaven. Dit verzoek werd afgewezen, waarop het
besluit viel eene zelfstandige gemeente te stichten. Een
Kerkeraad werd gekozen die dadelijk de noodige pogingen
in het werk stelde om te komen tot de oprichting van een
eigen Kerkgebouw en zooveel steun en medewerking
vond, dat reeds in November 1887 het eenvoudige gebouw
in de Emmastraat kon worden in gebruik genomen. De
Kerk heette toen de Ned. Ger. Kerk (doleerende), maar
sedert in 1892 de vereeniging van de Ned. Ger. Kerk en
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de Christelijke Ger. Kerk is tot stand gekomen, draagt ze
den naam van Ger. Kerk.
Deze Gemeente maakte van eerst af grooten opgang en
telt thans ruim 1000 zielen. Het eerste kerkgebouw werd
dan ook te klein om allen te bevatten en werct in 1899 in
de Wilhelminastraat de ruime nieuwe Kerk gesticht, terwijl het eerste kerkgebouw thans dienst doet als lokaal
voor Christelijke en Sociale belangen.

HOOFDSTUK V.

De legende der 365 kinderen. — Vereering der bekken. —
Veronderstelde wonderdadige kracht. — Verklaring.
Iets uit vroegere eeuwen is in de Ned. Herv. Kerk toch
nog overgebleven en wel het bord dat in het voorportaal
hangt, met twee koperen bekken, die de duidelijke sporen
van hun hoogen ouderdom dragen, en daaronder een in
gothische letters wijd uitloopend opschrift, èn in het Latijn,
èn in het Nederlandsen, waarvan het laatste luidt:
Margrieta Herman Qrave v& Hennêberchs Huysvrouwe,
Dochter des vierdê Floris Grave v& Hollant, èn Zeellant,
Suster va Willem dê Coninck vél Romê" daer nae Keiser
des Rycks ên van fllydt Graefinne van Henegow, wiens
oom was Bisschop vét Wtrecht, haer ooms soon vél haers
Moeders wegê was Hertoech vét Brabant ên Grave vél
Duringê etc. Dese hoochgebooren Graefinne out zynde
omtrent XLII iaer heeft ter werlt voortgebracht opten goede
vrydach omtrent nege wren int iaer M-CC-LXXVI, drie
hondert ende vyf en sestich kinderen, die altesamen recht
gedoopt zyn in twe beckens van Guido den Wybisschop
van Wtrecht: van den wekken knechtkens alle Johannes,
die maechkens alle Elizabeth genaemt zyn, die altesamen
met den moeder op eenen dach ghestorven, en hier te
Lausdunen in die kerck begraven zyn, Twelck geboert is
door eenen armen vrouw die twe kinderen van eender
dracht op haren armen droech, waer vél die Graefinne
verwondert zynde sprack, dat sulckes by eene man niet
mochte geschien, en heeftse met schoftierlicke woorde
verstoote waer door desen arme vrouw: verstoort zynde,
haer wenschede soe veele kinderen tot eender dracht te verkryghen alser daghen in een Jaer mochten wesen: twelck
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oock miraculoeslick alsoe gheschiet is, ghelyck hier tot een
memorie wt den oude, soe wel gheschreven, als ghedruckte
Chronycken in desen tafereel int kortste ghestelt ende verheelt is, Godt sy hier van ghevreest, gheeert, en gheprese
inder eewicheyt. Amen.
In gewone taal overgebracht luidt de geschiedenis als
volgt: Een arme schamele vrouw, een tweeling op den arm,
vroeg eene aalmoes aan Margaretha, Gravin van Hennenberg, dochter van den edelen Graaf Floris IV en van
zijne godvruchtige echtgenoote Machteld. Niet alleen werd
de vrouw weggezonden zonder het gevraagde te ontvangen, maar haar werd beleedigend toegevoegd dat een tweeling onmogelijk van één man kon zijn en werd dus bovendien nog als eene eerlooze moeder bespot. Hoe de arme
vrouw zich ook verdedigde, het mocht niet baten en ze
bad God openbaar hare onschuld en eerbaarheid te willen
doen blijken en als bewijs daarvan aan Margaretha, die op
het oogenblik in blijde verwachting leefde, zooveel kinderen te schenken als er dagen in het jaar waren.
Dit gebed werd verhoord en op Goeden Vrijdag van het
jaar 1276 omtrent 9 uur, werd Margaretha, toen 42 jaar
oud, moeder van 365 kinderen, die door Guido, Wijbisschop
van Utrecht, werden gedoopt en waarvan de jongens Johannes, de meisjes Elisabeth werden genoemd. Bij de
plechtigheid deden de nog bestaande bekken dienst. Gravin
Margaretha overleefde het geval niet, ook al de kinderen
stierven en te zamen werden ze in de Kerk te Loosduinen
begraven.
Deze legende heeft, verwonderlijk genoeg, jaren lang
geloof gevonden en niet alleen bij eenvoudige en onontwikkelde menschen, maar zelfs bij hen van wien men te
recht mag zeggen, dat ze op een hoogen trap van ontwikkeling en beschaving stonden.
De Italiaansche geschiedschrijver Ludovico Guicciardini,
een gunsteling van den Hertog van Alva, die in Antwerpen
verbleef, gaf aldaar in 1566 een werk uit: Beschryvinge der
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gantse Nederlanden, dat de eer genoot ook in het Nederlandsen te worden overgebracht en meer dan eene uitgave
beleefde, wel een bewijs dat zijn arbeid niet onverdienstelijk werd geacht, noemde het geval „der moeyte wel weerdicht verklaert te worden," omdat, zegt hij, „Erasmus, Lodewyck Vives, ende meer vermaerde schryvers dit in hunne
boecken onder andere zaken oock mede vermelden". En
hij voegt er bij: „Welck tegen de meyninge ende reghel
der Philosophen ende Medicynmeesters, jae, oock villight
leghen nature is. Niet te min alle reghelen hebben haer
uytneminge, besonder als de ghenade of onghenade Godts,
die met syne almogentheydt de natuere ende elementen te
boven gaet, daer tusschen komt".
Vermeldt dient nog, dat deze bekken eene zekere vereering genoten en er eene wonderdadige kracht werd aan
toegekend.
Bleyswyck, in zijne Beschrijving van Delft, verzekert
inderdaad „dat luyden, eenigen tyd getrouwd geweest
zynde, en geene kinderen verwekkende gewoon waren
voornamentlyck naar Loosduinen te trekken, om aldaar
haare handen in deze twee bekkens te wasschen, op hoope
en vertrouwen van daardoor vruchtbaar te zuilen worden".
En Westerbaen die, zooals we reeds mededeelden, te
Loosduinen verbleef en dus goed ingelicht kon zijn, verhaalt „dat veele vrouwen welke te Loosduinen de bekkens
komen zien, die boven de schilderij ten toon hangen, haare
handschoenen en neusdoeken derwaarts werpen, wanneer
zy dezen niet kunnen bereiken, in de volkomene overtuiging, dat wanneer deze bekken door haar of door eenige
harer klederen aangeraakt worden, haare vruchtbaarheid
bevorderd wordt".
Diezelfde Westerbaen was volkomen overtuigd van de
waarheid van het wonder, zooals blijkt uit de volgende
regels uit zijn vroeger reeds aangehaald gedicht Ockenburg:
Wie twyfelt aan de zaak, of wraakt de trouw der blaên,
Van motten-rand geknaagd, of ouderdom vergaan,
Daar zo veel ommestands nog over is gebleven?
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Nog twyfelt m' aan de zaak, en mannen die ze schreven,
Nog wraakt men boek en blad, en houd die strik voor jol,
Of 't Evangely was van 't vrouwen-spinnerok.
Dan was zijn jongeren collega, de dichter Claes Bruin,
verstandiger, die in zijn Zuid-Hollandsche Arcadia, het geval als een verdichtsel beschouwt:
Wij zien Loosduinen eens, na lang en heuchlijk dwaalen,
Zal ik 't verdichtzel nu van Hennenberg verhaalen;
Die zo veel kinderen baarde als 't jaar ons dagen geeft,
En dat op eenen vloek? O neen! mijn oordeel heeft
Zo veel verlichting niet, dat ik zulks kan gelooven;
't Gaat niet alleen 't verstand, maar zelfs Natuur te boven,
En daarom in deeze eeuw als sifterij gewraakt;
Wat heeft d' aloudheid ons niet wijs, 'k meen dwaas geMet schijn van wonderen door veel veranderingen, [maakt,
Met voorspook, nachtgezicht, en duizend beuzelingen?
Doch deze kramerij die eerst een goudmijn was,
Is hier door hooger licht, vergaan tot stof en asch.
Ook de beroemde Erasmus had reeds veel vroeger zijne
verwondering uitgedrukt over de lichtgeloovigheid van die
tijden, niet het minst over de eenvoudigheid der geleerden,
dat ze de voor de hand liggende verklaring van het in schijn
zeer zonderlinge, in werkelijkheid zeer eenvoudige feit,
niet hebben gesnapt.
De Gravin van Hennenberg, mede-begiftigster van het
Klooster door hare ouders alhier opgericht, stond bekend
voor eene zeer liefdadige vrouw die, de bewijzen zijn voorhanden, met milde hand van hare aardsche goederen aan
hulpbehoevenden mededeelde en op haar leeftijd is het
slecht denkbaar, dat ze onnoozel genoeg zou geweest zijn,
om in de geboorte van een tweeling eene schandvlek te
zien voor de moeder.
Doch wat men heelemaal over het hoofd heeft gezien is,
dat in 1276, het kerkelijk jaar niet begon op 1 Januari.
Men rekende toen nog met de kerkelijke feesten en den
aanvang des jaars was Paschen, dat eerst veranderde in
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1563, toen Karei IX, van Frankrijk, den aanvang des jaars
op 1 Januari stelde, wat in alle landen werd nagevolgd.
Volgens het opschrift had de wonderlijke geboorte plaats
op Goeden Vrijdag; er waren dus nog twee dagen in het
jaar en aangenomen dat de Gravin op dien dag het leven
schonk aan een tweeling, dan kon men zeggen: dat ze zooveel kinderen baarde als er (nog) dagen in het jaar waren.
Het gaat hier dus om eene woordspeling die later, toen het
jaar op 1 Januari begon, door onvoorzichtige schrijvers,
zonder nadenken overgenomen, de aanleiding was van het
ontstaan der legende. Niet een der kroniekschrijvers, die
leefden toen het wonder zou geschied zijn, maakte er melding van; een der eersten die er over sprak was de geschiedschrijver Willem Heda, in 1525 overleden, en die doet
het dan nog zoo voorzichtig mogelijk, door te schrijven:
daer wort geseit.
Op de vraag: Hoe kwam het bord in de Kerk en wanneer
werd het daar opgehangen? weet men geen antwoord te
geven, maar in verband met het schrijven van Heda, zou
men mogen veronderstellen in de XVIe eeuw.
Margaretha werd, zegt het opschrift verder, met hare
kinderen begraven. Ondanks de vermelding bij verschillende schrijvers, zouden we dit laatste niet durven verzekeren, flls weldoenster van het Klooster vond ze eene
laatste rustplaats in de Kloosterkerk en op haar grafsteen
was van hare kinderen geen sprake. Het opschrift luidde:
Deze groeve bevat het gebeente van eene edele Vrouwe,
die tijdens haar leven gelukkig te Loosduinen woonde. Zij
heette Margaretha en verheugde zich in een rustig leven.
Zij was de zuster van Willem, den beroemden Koning van
Duitschland. Zij verbleef op het grafelijk slot Hennenberg
en stierf in het jaar O. H. 1276 op Goeden Vrijdag te 9 uren.

HOOFDSTUK

VI.

De Katholieken in de verdrukking. — Moeilijke dagen. —
In 1674 komt licht. — Geheime Gemeente te Eikenduinen.
— Oprichting nieuwe Parochie. — Snelle uitbreiding. —
Bloeiende toestand.

Met den zegepraal der Hervorming braken voor de
trouw gebleven Katholieken moeilijke en gevaarvolle dagen aan. Het blaadje in hun levensboek was gekeerd; van
vervolgers werden l e vervolgden. De nieuwe leer die ze
met alle geweld hadden willen onderdrukken, was vrije
uitoefening verzekerd, de uitoefening in het openbaar van
de oude leer was daarentegen ten strengste verboden en
de minste „paepsche practyk" werd zwaar gestraft.
Geheel verlaten van geestelijke hulp zijn ze in die donkere dagen echter nooit geweest; op vele plaatsen was een
vroegere herder achtergebleven, die men immer bereid
vond, ondanks het waakzame oog der overheid, zijné hulp
te verleenen waar die werd ingeroepen; daarenboven liepen zendelingen, in de vreemdsoortigste vermommingen,
niettegenstaande het levensgevaar waaraan ze zich blootstelden, het platte land af, om op ongeregelde tijden hunne
verdrukte schapen op te zoeken, hen te sterken en te steunen in het trouw blijven aan het oude geloof, hun den
troost en de zegeningen van den godsdienst te brengen en
gelaten eene beter toekomst af te wachten. Van de aanwezigheid der zendelingen werd soms gebruik gemaakt om
de geloovigen door geheime boden te laten verwittigen
zich te verzamelen in een afgelegen gebouw of schuur en
werd dan op een schamel altaar het H. Misoffer opgedragen, de H. Sacramenten uitgereikt en een hartig woordje
gesproken.
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Jaren duurde die toestand voort en eenige verbetering
kwam er eerst in 1647, toen Franciscus Verburch tot
pastoor van het Westland werd aangesteld, wiens arbeidsveld zich ook uitstrekte over een deel van Loosduinen. De
verre afstand van de parochiekerk te Poeldijk was voor
velen, vooral voor zieken en ouden, een onoverkomelijk
bezwaar, maar alras bleek dat het oude geloof te Loosduinen nog in veler harten levendig was gebleven en nu men
weer, zij het dan ook met groote moeilijkheden, die men
zich echter gaarne getroostte, de verplichtingen van den
godsdienst had kunnen waarnemen, ontstond het verlangen in eigen gemeente een bedehuis op te richten. De tijden
waren nog niet gunstig om daar toestemming toe te verkrijgen en men besloot eene geheime gemeente op te
richten. Er bestond te Eikenduinen, in de laan over de vaart
tegenover de laan die naar het kerkhof voert, een heerenhuis, omgeven door eenige huisjes, bewoond door Katholieke gezinnen, welk complex een eenigszins kerkelijk
uiterlijk had en daarom den naam had gekregen van
„Klooster", welke tot nog toe voortleeft in den volksmond,
en daar waagde men het omstreeks 1688 kerkelijke oefeningen te houden.
Geheel onbekend aan de overheid was dit niet, maar men
sloot gewillig de oogen, misschien wel verblind door de
rijke recognitie die hier, zooals overal elders het geval was,
zal zijn betaald. Hoe is het anders aan te nemen dat men
in 1690 zoo ver ging een eigen pastoor aan te stellen, die
alle kerkelijke plechtigheden als doopen, trouwen, begraven, opentlijk dorst verrichten?
Als eerste pastoor trad op Pieter Snijders, „een Haarlemmer, volkomen bachelier in de Godskunde", die 3 Juni 1695
overleed. Zijn opvolger was Tlarnout van Winden, „Hagenaar en Leuvensen godgeleerde", 28 Februari 1701 overleden en opgevolgd door Joannes Block, die overging tot
de Roomsen-Katholieken van de oud-Bisschoppelijke Clerecij, de verkondigers der leer van Jansenius, die vooral
sedert Petrus Codde, in 1680 aangesteld tot Vicaris
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der Hollandsche Zending, zich als een warm voorstander
van de door den H. Stoel veroordeelde leer deed kennen,
hier eenige aanhangers vond, waardoor heel wat beroering
en oneenigheid tusschen de Katholieke geestelijken ontstond.
Op de Kruisen geplaatst op de graven van Snijders, van
Winden en Block op het oude kerkhof te Eikenduinen,
vindt men vermeld: „pastoor der oud-Katholieke gemeente
te Eikenduinen", wat voor de twee eerstgenoemden volstrekt niet gebleken is waar te zijn en hunne namen komen
dan ook niet voor op de lijst van refractairen of wederspannigen, met zooveel zorg door de Hooge Geestelijkheid
opgemaakt
Men vergete niet dat deze Kruisen door de zorgen der
oud-Katholieken zijn geplaatst.
Ook dit is van belang; onder Snijders en van Winden
was de gemeente bloeiend, wat blijkt uit het aantal huwelijken dat gesloten en kinderen die gedoopt werden. Onder
Block nam dit aantal af, omdat hij door het overgroote
deel zijner parochianen niet werd gevolgd; men toonde dit
door uit de Kerk weg te blijven en voortaan te gaan naar
de z.g. Koninklijke Spaansche Kapel in het Westeinde, de
tegenwoordige H. Theresiakerk. Allerlei onaangenaamheden werden Block aangedaan, zoodat bij schrijven van
23 Juni 1717 bij de Staten van Holland werd geklaagd: „dat
de Apostolische Vicaris van Bijlevelt groote ongelegenheden aandoet aan de Priesters, die nabuurig aan den Haag
zijn ende de Plakkaaten van de Ed. Gr. Moog. gehoorzamen,
als Joannes Block, Gouwenaar, Priester tot Eycken-duinen,
door zijn volk tot zijne Kerk te lokken, en zijne Capellaenen, om de zieken de Sacramenten te bedienen, derwaarts
te laten gaan".
Dit schrijven verbeterde den toestand niet, integendeel,
zoodat Joannes Block waarschijnlijk wanhoopte een gunstiger resultaat te bereiken en den strijd opgaf, want in
1719 was de plaats vacant, wat daarna herhaaldelijk gebeurde, soms wel, zooals van 1754 tot 1775, gedurende
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22 jaar en de plaats slechts weder kon worden bezet door de
benoeming van pastoor Alb. Vermeiden, die te gelijkertijd
de parochie Rijswijk bediende en daar woonde.
De nooit bij uitstek bloeiende parochie, verliep meer en
meer en in 1817 was geen enkel oud-Katholiek hier nog te
vinden; de Kerk werd dan ook gesloten en als gewoon huis
verhuurd en toen, na herhaalde pogingen, bleek dat er
geen kans bestond de gemeente te doen herleven, werd bij
Koninklijk besluit van 6 April 1836 toestemming verleend
om de vaste goederen der Statie op 23 en 30 Juli daar opvolgende publiek te verkoopen, wat eene opbrengst gaf van
ƒ 1800.— ten voordeele van het oud-bisschoppelijk Seminarie te Amersfoort.
In het Dagblad van 's-Gravenhage, van 2 Juli 1832, leest
men over het Klooster de volgende bijzonderheden. Het
perceel Omvatte „een Heerenhuizing, bestaande in zeven,
zoo boven als beneden vertrekken, waarvan sommige behangen, kelder, zolder en verdere gemakken, tot een goede
woning vereischt wordende; voorts 5 daaraan en nevensgelegen kleine woningen, verdere getimmerten en erven,
alsmede een daarachter gelegen tuin en boomgaard, groot
volgens oude brieven 40 roeden, 20 ellen en 62 palmen en
volgens nadere opmeting 44 roeden en 72 palmen, staande
en gelegen in den Opstkamppolder in de gemeente Loosduinen nabij Eikenduinen, genaamd het Klooster; in onderscheiden perceelen verhuurd voor ƒ 318.20".
We liepen op de gebeurtenissen eenigszins vooruit; de
toestanden voor de Katholieken waren intusschen merkelijk ten goede veranderd, betere tijden waren voor hen
aangebroken.
De treurige twisten tusschen Patriotten en Oranjegezinden aan het einde der XVIIIe eeuw, voor het vaderland
zoo noodlottig, brachten voor hen mildere bepalingen,
schonken hun gelijke rechten als aan de overige Nederlanders. A l spoedig zag men overal nieuwe parochiekerken
verrijzen en de Katholieken van Loosduinen achtten het
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oogenblik gekomen insgelijks in die richting eene poging
te doen, die met goed gevolg werd bekroond, want op
24 November 1784 werd door de Staten van Holland verlof
verleend tot het bouwen eener Kerk, eene z.g. Vluchtkerk,
waarvan grootte en hoogte nauwkeurig werd bepaald, en
vermeden moest worden aan het uitwendige iets aan te
brengen dat het vermoeden zou kunnen wekken dat het
een kerkgebouw was.
Het duurde geruimen tijd alvorens de ingeleverde plannen waren goedgekeurd en met den bouw kon worden
begonnen. In afwachting werd op 15 Februari 1785 toestemming verleend voorloopig in eene schuur Kerk te
houden en B. Ocke verkreeg admissie als pastoor op te
treden, waarna op 11 November 1785 eindelijk het besluit
viel dat met den bouw der Kerk kon worden begonnen.
Sedert dien heeft de parochie Loosduinen zich met rasse
schreden ontwikkeld en is op dit oogenblik geworden een
der bloeiendste en welvarendste die men op het platte land
aantreft
De onoogelijke vluchtkerk werd afgebroken om plaats
te maken voor een groot en prachtig gebouw, toegewijd
aan de H. Maria Hemelvaart, gelegen in eene lommerrijke
omgeving, waarboven de sierlijke toren hoog uitsteekt.
Inwendig maakt de Kerk ook een zeer gunstigen indruk
en kan men den mooien Kruisweg bewonderen van den
verdienstelijken kunstschilder Dankelman.
Naast de Kerk staat de welingerichte R.-K. School in 1891
gesticht dank zij eene milde gift van wijlen P. Hurks;
achter de Kerk ligt het prachtige en ruime St. Leonardusgesticht, waar de R.K. Meisjesschool is gevestigd en tevens
oude vrouwtjes een liefderijk onderdak vinden, en aan
den Haagweg verheft zich het doelmatig ingericht lokaal
van den R.K. Volksbond.

HOOFDSTUK VII.

Tijdens de Hoeksche en Kabeljauwsche twisten. — D
Patriottentijd. — Onder Fransen bewind. — Oranje bo
Gedurende de 2e helft der XIYe en de geheele XVe eeuw
werd Holland op de vreeselijkste wijze geteisterd door de
Hoeksche en Kabeljauwsche twisten die, met lange tusschenpoozen van rust, telkens met ongekende wreedheid
en vernielingszucht woedden.
Aanvankelijk een familietwist tusschen Margaretha, gemalin van Keizer Lodewijk van Beieren, zuster van den
kinderloos overleden Graaf Willem IV, en haar zoon Graaf
Willem Y , die beiden hunne aanhangers hadden, werd het
later, in navolging van wat in andere landen plaats had,
een strijd tusschen de regeerende geslachten en de gilden,
met als eenig gunstig gevolg dat de heerschzuchtige adel
verzwakt en den burgerstand gelegenheid werd gegeven
zich te ontwikkelen, zeer ter bevordering van den bloei en
de welvaart des lands.
Evenmin als de overige dorpen van Delfland is Loosduinen vrij gebleven van de bezoeken der met afwisselend
succes strijdende partijen.
Dit moet o.a. het geval zijn geweest in of omstreeks 1362,
want in gemeld jaar verklaarde Aalbrecht van Beieren
zich beschermer van „den doester ende dat convente van
Lausdune", waarvan de „goede luyden seer mishandelt
sijn, dat wij nimmer meer gedoogen sulle, ende want yemant die den voorsz doester, den gesinde of anders goet,
datter toebehoir, hier boven iet misdede als voorsz is, soe
bevelen wy ende maken magtigh met desen openen brieven den Bailyu van Rynlant, die nu is of namaels wesen sal,
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sijn hant aen de geene te slaen en te brengen in den Hage
in onsen steen, ende denghene daer in te houden totter tijt
toe des hy den cloester, den convente ende den gesinde
alsoe wul gedaen is, dat sy gepayt sijn".
Met zekerheid kan ook nog worden vermeld dat de
Hoekschen, die langen tijd de oorlogskans tegen zich zagen
gekeerd, na de verheffing van Jonker Frans van Brederode
tot opperste gezagvoerder, ineens aan de winnende hand
kwamen, in den nacht van 20 op 21 November 1488, de
belangrijke stad Rotterdam veroverden.
Deze overwinning werd door meerderen gevolgd „en
ziende, zooais Kornelis van Alkemade, in zijne Rotterdamse
heldendaden zegt, dat alles voor hunne overwinnende
wapenen kwam te buigen, tasten voords de dorpen in Delf»
land aan, en stelden de zelve zonder eenig onderscheid op
zwaare brandschattingen, naar hun welgevallen, of jaagden er, indien zy niet dadelyk geld schooten, den rooden
haan in; zy trokken niet alleen naar Ryswyk en Voorburg,
de uiterste punten van Delfland en dorpen die waarlyk de
paarlen van dat Landschap genoemd mogen worden, welke
beide zy met die wrange zap overgooten, maar hunne
plunderziekte breidde zig ook verder uit over de zitplaats
der Staaten van Holland, 's-Gravenhage, dat lusthof der
Edelen, en toen het middelpunt van 's lands rykdom".
De regeerders der stad waren buiten raad; aan verdediging der onbemuurde plaats viel niet te denken en de
vuurkolommen die aan alle zijden, in de naburige dorpen,
zich hoog in de lucht verhieven, waren de onheilspellende
voorboden van de rampen en ellende die de woeste soldatenbenden ook hier zouden aanrichten. Het eenige middel
om er aan te ontkomen was misschien het vrijwillig aanbieden van eene brandschatting, daar het bekend was dat
de Hoekschen behoefte hadden aan geld om den strijd
voort te zetten.
Namens den Haag en Haag-Ambacht, waaronder Eikenduinen behoorde, werden naar het Hoeksche Kamp afgevaardigden gezonden, met onbepaalde volmacht om te
5
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trachten de vernietiging der stad te voorkomen.
Het aanbod werd aanvaard en op het slot Werve, onder
Rijswijk, kwamen de afgevaardigden van den Haag en die
van de Hoeksche Krijgsoversten bijeen. Na eenige beraadslaging werd op 7 Maart 1489 een verdrag gesloten tot
afkoop der brandschatting van den Haag en Haag-Ambacht, waarbij o.m. werd bepaald dat dadelijk 200 Rijnlandsche guldens zouden worden betaald en de le van elke
maand een gelijk bedrag „zoo lang als 't heer Frans van
Brederode Stadvoogd van Rotterdam zal goedvinden. Dog
indien hy door een belegering of overgaaf van die Stad of
andere ongelegentheden uit het Land kwam te vertrekken,
als dan zullen deze lasten ophouden, en dit verdrag van
dien tyd af van onwaarde zyn".
„Alles tot behoud en bewaaring van hunne huizen en
goederen in den Haage en Haag-ambagt gelegen, en om
dezelve van verdere schade te behoeden". En indien
iemand van het Rotterdamsche krijgsvolk, ruiters of voetknechten, deze bepaling overtreden „dien zullen aangeklaagd zynde, als kwaaddoeners gestraft worden, naar eis
van zaken".
Deze overeenkomst zou van korten duur zijn; de gelukkige oorlogskans keerde de Hoekschen spoedig den rug.
Krachtig gesteund door Maximiliaan van Oostenrijk en het
grootste gedeelte der bevolking van Holland, die de Hoekschen slecht gezind was, gelukten de Kabeljauwschen erin
al de veroveringen der Hoekschen, de eene na de andere,
ongedaan te maken. Dezen verzamelden hunne uiterste
krachten in den zeeslag bij Brouwershaven, maar te vergeefs. Jonker Frans van Brederode viel, zwaar gewond, in
de handen zijner vijanden, en overleed 10 Augustus 1490.
Weinige jaren later brak de Hervorming uit, waarover
we, voor wat Eikenduinen en Loosduinen betreft, in vorige
hoofdstukken al de bijzonderheden hebben medegedeeld
die we daaromtrent konden vinden,
Hierop volgden jaren van rust tot de staatkundige twisten, die aan het einde der XYIIIe eeuw Nederland beroer-
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den en verdeelden in twee vijandelijke kampen: de Patriotten en Oranjegezinden, ook te Loosduinen hun noodlottige
invloed deden gevoelen.
In navolging van wat elders gebeurde werd hier al spoedig een Vrijcorps opgericht, waarover de macht van den
Stadhouder zich niet uitstrekte en die een van de gezochte
middelen moest worden om hem gaandeweg in zijne rechten te bekorten. Aangemoedigd door de Staten van Holland,
die bekend hadden gemaakt dat oproerige gesprekken en
bijeenkomsten, het dragen van Oranje, het roepen van
„Oranje boven", verboden was, ja, die zoo kinderachtig
waren aanstoot te nemen aan de woorden „Oranjewortels"
en „prinsesseboonen", dachten de leden van de Vrijcorpsen zich alles veroorlooft en maakten het de burgers, niet
tot hunne partij behoorende, lastig en moeilijk.
Dezen lieten zich echter niet afschrikken en aarzelden
niet van hunne trouw aan het Oranjehuis te doen blijken.
Op aansporing van Maclaine, Griffier van den Raad van
Brabant, werden door Pieter Bal en Adr. van der Gaag,
kastelein in „Het Waapen van den Prins van Orange", de
voorbereidende maatregelen getroffen tot oprichting eener
Oprechte vaderlandsche Sociëteit, die op 5 Mei 1787 tot
stand kwam, onder leiding van Ant. van den Berg, Pieter
Bal, Philip Schneider en Adr. van der Gaag.
Alras telde de Sociëteit een groot aantal leden, waarvan
niet minder dan 113 hunne handteekening zetten onder het
Request ter wederherstelling en beveiligng der oude en
wettige Constitutie. Zeker was het aantal leden nog grooter geweest zonder de heftige tegenwerking van Hendrik
de Zoete, de toenmalige Koster der Ned. Herv. Kerk en
Schoolmeester der gemeente, die eene andere Vereeniging
oprichtte, waarvan hij het eenige gereformeerde lid was
en al de overigen Katholieken waren die, over het algemeen op de hand waren der patriotten, uit erkentenis voor
de belangrijke rechten hun van die zijde geschonken.
Rumoerig ging het er thans te Loosduinen toe; oneenigheid heerschte algemeen, twisten en relletjes waren niet
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van dc htcht. Wat vooral veel ontstemming wekte was dat
het Exercitiecorps, aangevuld door vele broeders uit den
Haag, zelfs in tegenwoordigheid van Schout en dienaars
dier stad, op het Kerkplein, en nog wel liefst op Zondag
onder kerktijd, oefeningen hield. Allerlei onaangenaamheden werden bif het uitgaan der kerk de bezoekers aangedaan; de drost van der Meer dreef zelfs de onbeschoftheid zoo ver de kerkboeken uit de handen te rukken om te
zien of er geen oranjelintjes als bladwijzers in waren, die
hij er dan met geweld uit verwijderde.
Toen op 16 Augustus 1787 de brandspuit werd beproefd
en rekening en verantwoording van de kasgelden gedaan,
kwam de bakker Anthonie Schravenmale op de gedachte
eenige Oranjegezinde brandmeesters af te zetten, wat een
relletje ten gevolge had. Men werd het niet eens én twee
der heftigste patriotten, Bastiaan van der Ruit en Geersma, werden gezonden naar het Gemeentebestuur van
Monster om de afzetting te eischen van Antonie van den
Berg en Nicolaas van Breemen.
Heel verstandig zegde de Magistraat een onderzoek toe,
maar de onstandigheden veranderden zoo spoedig, dat de
zaak zonder eendg gevolg bleef.
De Oranjegezinden waren in alle omstandigheden veel
gematigder dan de tegenpartij lieten veel onbeantwoord
voorbij gaan, ja, gaven zelfs geruimen tijd weinig teeken
van levenPrinses Wühelmina, echtgenoote van den Stadhouder,
verliet in Juni 1787 Nijmegen, waar het Hof toen verbleef,
en wilde zich naar den Haag begeven, in de hoop dat hare
verschijning de voormalige oranje-geestdrift zou wakker
schudden. Aan de Goujansverwellesluis, bij Gouda, werd
ze door de patriotten tegengehouden en genoodzaakt terug
te keeren.
De Honing van Pruisen eischte voldoening voor de beleediging zijne zuster aangedaan, maar in overmoed werd
die geweigerd, rekenende op de hulp van Frankrijk, die
echter niet kwam.
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Het kranige optreden der Prinses bleef niet zonder gevolgen; de prinsgezinden begrepen hun plicht en toonden
overal meer leven. Het Oranjecorps van Loosduinen
wendde zich tot Gecommitteerde Raden om alle wetten
eenstemmig op alle burgers toe te passen en bijgevolg ook
aan de patriotten het oefenen in den wapenhandel te verbieden. Het werd wel niet toegestaan, maar de Gecommitteerden hielden op 21 Juni 1787 toch eene bespreking over
deze zaak met de Haagsche Magistraat.
Met den dag werden de patriotten stouter in hun optreden, vooral toen ze wisten te kunnen rekenen op den steun
van het Vliegend Legertje, dat onder aanvoering van
Adam Gerard Mappa, op 30 Augustus 1787 rijn kamp te
Delft had opgebroken en te Honselersdijk, op het
landgoed van Cornelis Yan der Pot, Commandant van het
plaatselijk genootschap, zijn tenten had opgeslagen. Van
hieruit zouden de omliggende plaatsen worden bezocht, om
de al te zacht optredende broeders tot krachtdadiger handelen aan te zetten.
In den vroegen morgen van 4 September, het was even
4 uur, viel een detachement van ruim 120 man Loosduinen
binnen. Alle wegen en toegangen, tot op een kwartier afstand van den Haag, werden afgezet en onafgebroken
klonk het bevel: Deuren en vensters toe! Wie het waagde
zich rekenschap te geven van wat er gebeurde, werd bedreigd met sabel en handgeweer.
Bijgestaan door de leden van het plaatselijk Exercitiecorps, die spoedig onder de wapenen kwamen, trokken de
bevelhebbers van het Vliegend Legertje naar het lokaal
der Vaderlandsche Sociëteit, waar ze zich meester maakten van alle boeken en papieren. Van daar trok men naar
de verschillende Commissarissen, eischten daar insgelijks
alle bescheiden op, benevens de aanwezige gelden, wat
meestal gepaard ging met lichamelijke mishandelingen.
Intusschen bezochten de soldaten alle Oranjegezinden,
waar met geweld de~ jachtgeweren en andere wapens werden in beslag genomen.
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Bij al deze schanddaden moeten zich vooral onderscheiden hebben een zekeren Laurent van der Lans, de verrader
zijner dorpsgenooten en meer nog van der Heiden, tabaksverkooper uit den Haag, die voor geen wreedheid terugdeinsde.
Een der Commisarissen der Vaderlandsche Sociëteit,
Reinier van Alkemade, beschuldigd papieren te hebben
verborgen, moest voor een Krijgsraad verschijnen en werd
bedreigd op een kanon te worden gebonden. Hij ontkwam
echter aan die straf, die wel werd uitgesproken tegen den
kleermaker Geerlof Sook, omdat men eenige oranjebloemen
voor zijn raam had gezien, die hij in zijn tuin verborgen
had en daar door de speurders werden ontdekt
Tegen den avond trok de woeste bende, vloekend en
schreeuwend, naar het kamp te Honselersdijk terug, de
zwaar beproefde bevolking m doodsangst achterlatende,
want steeds klonk in aller ooren de onheilspellende waarschuwing: We keeren spoedig terug!
Gelukkig is die voorspelling niet bewaarheid, want een
ander dan het hierboven genoemde gevolg van het optreden Yan Prinses Wilhelmina was, dat op 13 September
1787 een leger van 20.000 man, onder bevel van Karei,
Hertog van Brunswijk, de Republiek binnen rukte, en zonder grooten tegenstand, in enkele dagen, de rust en den
Stadhouder in zijne rechten herstelde. De patriotten hunne
onmacht inziende tegen het leger, dat gesterkt werd door
de Oranjegezinden, die in grooten getale te voorschijn
kwamen, met eenige kans van slagen op te treden, hadden
de vlucht genomen naar Brussel en Parijs.
Oranje vierde weer hoogtij; Stadhouder Prins Willem V
werd plechtig en geestdriftig ingehaald en op 18 September
1787 wapperde de Oranjevlag van den St. Jacobstoren te
's-Gravenhage. Nog denzelfden dag werd te Loosduinen,
met behulp van Haagsche Oranjegezinden, het patriottencorps ontbonden en de volgende dagen trokken de Loosduiners, vergezeld van Haagsche dragonders, naar Wateringen, Kwintsheul, Poeldijk, Naaldwijk en Monster om ook
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daar de wapens van de patriotten op te halen.
Dat was voor de Loosduiners nog niet genoeg; in hun
blakenden ijver voor Oranje en om voorbereid te zijn indien
de patriotten het mochten wagen het hoofd weer op te
steken, of Oranjegezinden, zooals in andere plaatsen van
het Westland het geval was, zich zouden willen wreken op
hunne patriottische dorpsgenooten, van wien ze zooveel te
verduren hadden, werd opgericht eene Burger Wachtdoende
Compagnie van 70 man, waarvan Ph. Schneijder, tot kapitein, Adrianus van der Gaag, tot kapitein-luitenant, Hermanus van Warmenhoven en A . Westmaas, tot luitenants,
werden verkozen, terwijl Pieter Bal als secretaris optrad.
Gedurende enkele jaren heerschtte er rust en ging. alles,
zoo voor het oog tenminste, naar wensen. Maar toen in
1789 in Frankrijk de groote omwenteling uitbrak, gevoelden we daar hier den weerslag van. De patriotten naar het
buitenland gevlucht, hadden nooit opgehouden tegen hun
vaderland te stoken en toonden nu eene buitengewone
bedrijvigheid. Met de vele vrienden in het land achtergebleven traden ze in nauwere betrekking en op groote schaal
werden er heftige geschriften verspreid, waarin de leus der
Fransche omwenteling: Vrijheid, Gelijkheid, Broederschap,
geprezen, breedvoerig verdedigd en onder de schitterendste
kleuren werd voorgesteld. Ze wisten ook den steun en
medewerking te verkrijgen van de revolutionaire Fransche
regeering, die, toen men veronderstelde dat de gemoederen
voldoende bewerkt en in gisting waren gebracht, ten slotte
besloot tot een inval in onze Republiek, die ten volle gelukte en met gejuich werd het Fransche leger door de
patriotten begroet.
Toen de Nationale Conventie had bekend gemaakt dat
ze met de Nederlanders geen verdrag zou sluiten, zoolang
Willem V zich op Nederlandschen bodem bevond, vertrok
de Stadhouder op 15 Januari 1795 van Scheveningen in
eene visschersschuit naar Engeland.
Vóór het krieken van den dag kwam reeds den volgenden morgen de Hollandsche Garde te voet, die tegen den

vijand was opgetrokken, te 's-Gravenhage terug. 2e weigerden den strijd voort te zetten tegen vrienden en broeders, die, zooals ze zegden, met geen ander oogmerk waren
gekomen dan om een verouderd regeeringsstelsel te doen
verdwijnen, het volk te verheffen uit zijne vernedering en
verdrukking en deelachtig te maken aan de weldaden die
de Fransche Republiek aan allen beloofde.
Des namiddags volgden de Zwitsersche gardes en paardenvolk en voor het grootste gedeelte werd al dat volk te
Loosduinen en Monster ingekwartierd.
Gedurende 18 jaar, al is het dan in den beginne niet
officieel, was het land aan Frankrijk verbonden en deelden het wel en wee met het groote, machtige rijk.
Het ligt natuurlijk niet op onzen weg daar breedvoerig
over uit te weiden. Slechts met een enkel woord zij verklaard, dat zonder te miskennen het goede in dit tijdsverloop tot stand gebracht, het in hoofdzaak waren jaren van
veel kommer en ellende.
Hoeveel millioenen aan oorlogsschatting moest niet
worden opgebracht; wat heeft het onderhoud der sansculotten niet een kapitaal verslonden; wat heeft de opvordering van eetwaren en allerlei voorwerpen, ten behoeve
van de legers die in het veld stonden, niet gekost; zonder
nog te spreken van al de onaangenaamheden daarbij
ondervonden; welke uitgaven heeft de inkwartiering van
de steeds doortrekkende troepen niet gevorderd; welke
tranen zijn er niet gestort telkens als er manschappen
moesten worden geleverd tot aanvulling der gesneuvelden;
wat heeft de verzorging der gekwetsten niet geëischt;
welke ellende werd niet veroorzaakt door de zoo zeer gehate conscriptie, die de beste krachten des lands opvorderde om het als vee naar de slachtbank te voeren?
Aan dit alles, en veel meer nog, hebben Eikenduinen en
Loosduinen, evenals alle steden, dorpen, gehuchten en
vlekken, rijkelijk hun aandeel betaald en ook al de ellende
gedeeld die eene vreemde overheersching met zich brengt.
Toch kan ook hier gezegd worden: Elke medalje heeft
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hare keerzijde, en de zware en ondragelijke last der verdrukking, ontwaakte in aller harten het onweerstaanbaar
verlangen zich van Frankrijk los te scheuren.
Zonder eenige voorafgaande afspraak herleefde de
eensgezindheid onder de bevolking, alle oneenigheid was
verdwenen, van patriotten of prinsgezinden was geen
sprake meer, men gevoelde zich nog enkel: verdrukt
Nederlander.
En lang voor de macht van Napoleon voor goed te
Waterioo was gebroken, had Nederland zich aan zijne
heerschappij ontworsteld en den Prins van Oranje, oudsten
zoon van Willem V, uitgeroepen tot Souverein Vorst, onder
den naam van Willem I, onder wiens zegenrijk bestuur, en
dat zijner opvolgers, Nederland gekomen is tot een hoogen trap van bloei en welvaart.

HOOFDSTUK VIII.

De Rederijkerskamer: de Orangiespruit, onder zinspreuk:
Door duyn bevrijd.
Ook te Loosduinen bestond er vroeger eene Rederijkerskamer, genaamd: de Orangiespruit, onder zinspreuk: Door
duyn bevrijd.
Het jaar van oprichting ligt in het duister, maar moet
zeer waarschijnlijk worden gezocht in de XVIe eeuw, toen
in de meeste steden en dorpen van Holland en Zeeland
dergelijke Kamers werden opgericht.
Deze inrichtingen, die een ware zegen hadden kunnen
zijn ter bevordering der algemeene ontwikkeling, hebben,
vooral op het platteland, weinig goede vruchten gedragen
en zijn ten slotte ontaard in vroolijke drinkgelagen met al
de gevolgen van dien.
In den aanvang werden de vooretellingen gegeven op
eene openbare plaats, op eene met wat schragen en planken in elkaar getimmerde stellage, versierd met vlaggen
en blazoenen, met een opschrift in dezen geest:
Men weygert hier nyemant ingangh, soo wel mach blycken,
Oock dwinght men hier nyemant te comen staen of kycken.
Wat de dorpskamers ten beste gaven was, bij gebrek aan
leiding en voorlichting, van luttele beteekenis. De dichter
Lucas Rotgans heeft daar een omstandig verslag van geleverd, dat werkelijk aan het ongeloofelijke grenst. Kregen
de toehoorders in eene opgeschroefde taal, onduidelijke en
onmogelijke onderwerpen te slikken, vaak werden ook
platte zedelooze kluchten opgevoerd, zoo realistisch mogelijk uitgebeeld, die een verderfelijken invloed uitoefenden. Daarbij hadden de vooretellingen bij voorkeur op
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Zondag plaats, zelfs onder kerktijd, zoodat ze afbreuk
deden aan het kerkbezoek en daarenboven hinderlijk waren voor de kerkgangers.
Het is dus begrijpelijk dat menige Kerkeraad aanklopte
bij de overheid, met het verzoek de noodige maatregelen
te treffen om in dezen ongewenschten toestand verbetering
te brengen en de Rederijkers te verbieden hunne kunsten
onder kerktijd te vertoonen.
Of de Orangiespruit ook aanleiding tot dergelijke klachten heeft gegeven kunnen we niet verzekeren, daar juist
het Kerckeboek van dien tijd in het Archief der Ned. Herv.
Kerk ontbreekt, maar we zouden het veronderstellen, daar
het Hof van Holland op 31 Juli 1619 een plakkaat afkondigde waarin we lezen: „lettende dat de Batement-spelen
ende anderen die by den Rethoryckers gespeelt werden,
meest alle streckende zijn tot verkortinge ende schimp
tegens Godts Woort, de Religie, ende de Regeeringe vande
Landen, Last ende beveelt midts desen wel expresselijck
den Bailliuw van Monster, Loosduynen ende Wateringe,
niet toe te laten dat in eenige Dorpen van sijn Jurisdictie
werde gespeelt by eenige Rethoryckers of andere, wat Spelen het oock souden mogen sijn, maer alle deselve Rethoryckers inden name ende van wegen de Hooge Overigheyt
wel scherpelick te interdiceeren ende verbieden eenigerhande Spelen te spelen, niet jegenstaende eenich consent
daer toe vercregen. Ende soo yemant contrarie dese interdictie poochde te doen, dat hy 't selve sal weder-staen ende
verhinderen; ende anders daer inne voorsien als tegens
overtreders vande Hooge Overigheyt, bevelen, sonder
daer inne versuymich te wesen".
We gelooven dat de Kamer een weinig roemvol bestaan
heeft gehad. Voor zooverre we konden nagaan heeft ze
slechts eenmaal aan een Rederijkersfeest van eenige beteekenis deelgenomen en wel op 29 Juni 1676 toen de
Jerichoos Roos van Naaldwijk de volgende vraag had uitgeschreven:
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Wat Volck'ren hier en daer op hunne Vryheydt roemen?
Naeldwyck vraeght wat men sal een ware Vryheydt
[noemen?
en het vervaardigen van een lied op den regel:
Dit Volck door sulcken doen naer ware Vryheydt trachten,
flls antwoord op de vraag had de Kamer gegeven:
Waere vryheydt is by God te vinden
maar het werk was zoo gebrekkig, dat het niet eens in
aanmerking kwam. — De broeders waren onfortuinlijk
over heel de linie, niet een van de vele prijzen viel hun
ten deel.
Waren ze door deze proef ontmoedigd? Waarschijnlijk
wel, want we ontmoeten hun nog enkel op de Kamerfeesten, waar het niet om prijzen ging, wel om de Kermissen
van de verschillende omliggende dorpen op te luisteren
en die ten slotte, toen de belangstelling in de oude Kunst
van Rethorijken begon te verflauwen, werden ingericht
door de kasteleins, die de Kamers uitnoodigden in hunne
lokalen op te treden en aan de deelnemers den ganschen
dag vrij verteer gaven, wat voor velen de trekpleister was
om den oproep te beantwoorden.
Op deze feesten ging het er dan ook meer dan ergerlijk
toe. Hoor maar eens wat een plattelandsch rederijker er
van zegt:
Om yets vuyls te sien, en yets schempigs te hooren,
Kijkt men met opene mond en zet op groote ooren,
Maer komen er deugdelyke eerbare stukken te voren,
Dan loopt men weg, ze kunnen niet meer bekooren,
Zooals *t onnelangs plagh, toen de const was in eere
En de camers tot Yooghden hadden groote en edele heeren.
Men gaet om opgerist te worden tot ontucht en onnut
(scandael
En te hooren dronckelingspraat en vuyle bordeel-tael,
Om yet slechts te hooren heeft men maer te spanseeren,
Naer steden en dorpen daer de rittorycken guyten
[stukken leer en.
Van verschillende zijden kwamen er dan ook klachten
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tegen de „liberteiten gansch alleen van de instellinghe der
retoryck kamers en meer bevorderlyck goeden sier en
wijnsuiperye als de const". Men bespotte en beschimpte de
bijeenkomsten in rijm en de Kamers die aan die feesten
deelnamen werden uitgescholden voor „een hoop straethonden", „wijnmers", „leckerbuycken", „vyanden van
const en edel spel".
Velen weidenkenden namen hun ontslag als lid der
Kamers, waardoor deze in moeielijke financieele omstandigheden kwamen en in handen bleven der minst ontwikkelden en achtingswaardigen der plaats, die thans niets
meer te ontzien hadden en steeds dieper en dieper in
het moeras zonken.
De Gedeputeerden van de Zuid- en Noord-Hollandsche
Synode rekenden het zich tot plicht op den meer dan
ergerlijken toestand opnieuw de aandacht te vestigen der
Staten van Holland en Westvriesland die, de gegrondheid
der klachten inziende, op 18 Maart 1711 een Plakkaat afkondigden waarin we lezen: „alsoo Wy in ervaringe koomen, dat in verscheyde Quartieren deser Provincie op den
dagh des Heeren, ende oock op de Bedestonden, veele
ydelheeden en dertelheeden werden gepleeght, door het
speelen van de soo genaamde Rethorykers, het omryden
door de Straten, ende langhs de Weegen met Trommelen,
Vaandelen, Sotskappen, ende diergelijcke, waar door veele
uyt de Godsdienst werden gehouden, ende de ware Christelijcke Gemeente op het hooghste werd ontsticht ende
geërgert. Soo ist, dat Wy daar inne willende voorsien, geinterdiceert ende verbooden hebben, gelijck Wy interdiceeren ende verbieden by deesen, het spelen van de zoogenaamde Rethoryckers, het omryden door de Straten, ende
langhs de Weegen, met Trommelen, Vaandelen, Sotskappen, ende diergelijcke, op Sondagen, Bededagen ende
Bedestonden op verbeurte van de Trommelen, Vaandelen,
Wagen ende Paarden, en alle andere Instrumenten ende
Kleederen tot het spelen van de soo genaamde Rethoryckers gehoorende, ende daarenbooven een boete van vyf
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en twintigh guldens voor de eerste reyse, ende voor de
tweede reyse booven het selve op arbitrale correctie, alles
te appliceeren de eene helft voor den Officier, die de calanze sal komen te doen, ende de wederhelft voor den
flrmen. Ende op dat niemandt van deese onze goede ende
sanitaire meeninge eenige ignorantie sal konnen pretendeeren, soo begeeren Wy, dat deesen alomme sal werden
gepubliceert ende geaffigeert daar het behoort, ende te
geschieden, gebruyckeryck is".
Dit Plakkaat, in alle gestrengheid toegepast, had het gewenschte gevolg. De aardigheid van het rethorijken was
er af; de eene Kamer na de andere werd gesloten en de
Orangiespruit zal zeker dat algemeene voorbeeld hebben
gevolgd.

KASSEN COMPLEX 1926.

HOOFDSTUK IX.
Langzame vooruitgang. — Oprichting Groentenveüing. —
Tijdperk van welvaart en bloei. — Samensmelting met
's-Gravenhage.
Ten volle onderschrijven we het, dat in elke gemeente
waar de tuinbouw eene overheerschende plaats inneemt
in het economische leven, hij het begin en het einde vormt
van het stoffelijk bestaan der geheele burgerij. De arbeider, de kleine nijverheidsbedrijven, de winkeliers en de
andere zakenmenschen steunen op den tuinbouw, als op
de kurk, die alles boven water houdt.
Bloeit de tuinbouw, gaat het den tuinder goed, dan doortrekt beweging en fleur heel het leven der burgerij. In het
tegenovergestelde geval, gevoelen alle samenstellende elementen van de burgerij den druk, welke tot een ernstige
toestand van achteruitgang zou voeren indien een reeks
minder gunstige jaren elkander opvolgden.
In één woord, de tuinbouw vormt de welvaartsbron
eener gemeente en vult ook de kas van de burgerlijke gemeenschap. En nu hebben we in Hoofdstuk I er reeds op
gewezen dat de tuinbouw, ofschoon sedert eeuwen uitgeoefend, bij de oprichting der zelfstandige gemeente nog op
zeer laag peil stond en met noesten arbeid slechts een
karig stukje brood verzekerde.
Nog lange jaren bleef dien toestand voortbestaan, merkbaar aan de weinige verandering die de gemeente uiterlijk
onderging en het landelijk karakter volledig behield.
Eerst rond de jaren 1870 kwam er verandering. Engeland
had behoefte aan vroege aardappelen en betaalde daarvoor
zulke buitengewone prijzen, dat de tuinders zich bijna uitsluitend op de aardappelenteelt toelegden, waardoor tevens
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de andere groenten schaarsch en duur werden. Dat was,
wat men nu nog noemt „de gouden tijd", het begin der
welvaart, de opbloei der gemeente. Niet alleen de tuinders,
ook de burgerij verdiende veel geld, dat besteed werd tot
uitbreiding van zaken. Ook de Gemeentekas werd ruimer
voorzien, zoodat verschillende verbeteringen konden worden ingevoerd, nuttige werken tot stand gebracht.
Niet onafgebroken zou de rijke bron van inkomsten blijven vloeien. Men was nu echter gewoon geworden aan
meer welvaart en het zou zwaar vallen daar weer afstand
van te doen.
Enkele vooruitstrevende warmoeziers zochten nieuwe
banen en stelden zich op de hoogte van de teelt van groene
komkommers, waarvoor in Engeland veel vraag was. Dit
was den aanvang van de cultuur onder glas, die schitterende resultaten gaf, zoodat er meer geteeld werd dan de
Haagsche markt kon gebruiken.
Nu wreekte zich het verzuim, het gevolg van minder
gunstige omstandigheden, zooals we vroeger reeds zegden,
aan de geestelijke ontwikkeling van het opkomende geslacht, niet de vereischte zorg te hebben geschonken. De
Loosduiners hadden zich uitstekende vakmannen getoond,
die de producten niet alleen wisten te veredelen, maar ook
de opbrengst er van te verdubbelen. Óp de hoogte van den
handel bleken ze niet te zijn; onbekend met de afvoerkanalen voor de spoedig aan bederf onderheven voortbrengselen, moesten ze hunnen toevlucht nemen tot tusschenpersonen, die met de grootste winst gingen strijken.
Dit kon niet blijven; verandering van den toestand was
dringend noodzakelijk.
Eenige warmoeziers, wier namen dankbaar in de herinnering moeten voortleven, omdat ze de werkelijke grondleggers zijn van den grooten bloei en welvaart van
Loosduinen, R. H. Duyvesteyn, L. P. Duyvesteyn, R. Kortekaas, G. J. van Marrewijk, R. van Spronsen flntz., Henri
van Spronsen Cz., G. J. Vletter Wz., zochten in het buitenland afzet voor hunne producten ent toen ze die gevonden
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hadden, tegen hoogere prijzen dan tot nog toe ontvangen,
begrepen ze dat niet langer elk afzonderlijk mocht handelen, maar dat men zich vereenigen moest om gezamentlijk
gemeenschappelijke belangen te behartigen.
Het gevolg was de oprichting op 8 November 1899 van
„de Loosduinsche Groentenveiling" en wat dit voor Loosduinen beteekende moge blijken uit de volgende cijfers.
Het eerste jaar 1900 werd er geveild voor ƒ 238.417,55 en
in 1925 was dit bedrag geklommen tot ƒ 2.491.620,83 en dat
niettegenstaande op 1 Maart 1920 eene tweede vereeniging
„de Coöperatieve Groentenveiling" was opgericht, die in
1925 een bedrag omzette van ƒ 2.831.353,59, dus de twee
veilingen te zamen van ƒ 5.322.974,42.
De groote aanvoer van producten op de veilingen is
verkregen door totale wijziging der cultuur; eerst werden
de z.g. eenruiters ingevoerd, waarvan er thans duizenden
en duizenden in gebruik zijn, dan volgden in 1900 de stookkassen, die zoo volkomen slaagden, dat op dit oogenblik
het aantal dier kassen legio is en in 1909 werden de eerste
„Warenhuizen" gebouwd, kassen van kolosale afmetingen,
gedekt door eenruiters, die er gemakkelijk kunnen worden
afgenomen, dan voor andere doeleinden gebruikt, terwijl
de grond in de kassen tijdelijk rust, op zijn verhaal komt
om er dan te gelegener tijd, weer verschillende producten
naast elkander te telen.
Menig bezoeker bij het zien van al dat glas, die warenhuizen, kassen en de talrijke hooge schoorsteenen, zal zich
zeker de vraag stellen: welk een kapitaal zou er wel niet
benoodigd zijn tot het drijven eener zoo intensieve cultuur
en het in werking houden dezer fabrieken van groenten?
Een volledig antwoord op deze vraag is niet te geven,
wel dit.
Er zijn te Loosduinen ongeveer 300 warmoeziers, die
door elkander bewerken elk 2 H.R., gemiddeld gerekend op
ƒ 7000.— per H.fl.; in gebruik zijn ruim 600.000 ramen en
meer dan 100.000 liggen er op de warenhuizen; elk raam,
met planken, ribben, enz., wordt gerekend op ƒ 3.—; daar6
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enboven heelt elke warmoezier, voor het vervoer zijner
producten, eene schuit die ƒ 500.— kost, benevens eene
groote hoeveelheid matten en gereedschap, die een niet
onaardig kapitaal vertegenwoordigen. Wat de warenhuizen
kosten en de kassen met schoorsteenen, machines, centrale
verwarming, electro-motoren voor besproeiing, enz., enz.
is niet bij benadering te bepalen, evenmin wat er noodig is
om wekelijks het loon, sedert het ontstaan der veilingen
aanzienlijk gestegen, uit te betalen aan de Yele arbeiders,
die in het bedrijl werkzaam zijn en, door den arbeid in de
kassen, winter en zomer moeten worden uitbetaald, zoodat voor werklustigen werkeloosheid is uitgesloten. Welk
bedrag wordt er jaarlijks niet uitgegeven voor steenkolen,
een bedrag dat voor enkele warmoeziers meer dan ƒ 10.000
per hoofd bedraagt.
Het spreekt van zeil dat al die uitgaven niet uit eigen
middelen werden bestreden en dat er Yeel gewerkt werd
met geleend kapitaal van verschillende bankmstèllingen.
Onder zeer gunstige voorwaarden werd het crediet verleend, waarvoor de warmoeziers dan hun oogst als waarborg geven en de machtiging aan de Yeilingbesturen om
bij elke uitbetaling het overeengekomen bedrag al te houden, dat dan afgedragen wordt aan de crediet-instelling
die er recht op heelt.
Doch niet alleen het bedrijl, de gansche gemeente dankt
aan de veiling eene totale gedaanteverandering: de wegen
zijn verbeterd, binnen en buiten de kom, behoorlijke electrische verlichting, wat men ook aantreft in nagenoeg alle
huizen, benevens gas om te koken en waterleiding. Langs
alle zijden heeft de gemeente zich uitgezet, ruime breede
straten werden aangelegd, met vroölijke gerielelijke huizen voor arbeiders en kleine burgers, terwijl de warmoeziers zich de weelde eener sierlijke villa konden veroorloven; zelfs de oude buitenplaats „Ockenburgh" werd
gedeeltelijk in eene nieuwe wijk herschapen en „Meer en
Bosch" nabij Kijkduin, is een schilderachtig villapark geworden met typische landhuisjes. De eenvoudige winkeltjes
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van vroeger werden omgezet in ruime magazijnen, naar
stadsmodel, waar alles te verkrijgen is. Ook verrezen er
flinke nieuwe scholen voor alle gezindten, benevens tal
van instellingen van algemeen nut en vereenigingen op
allerlei gebied.
Nog gaat men steeds voort met bouwen, om te voorzien
in de voortdurende behoefte aan huizen. Zeker wijst het
op welvaart dat het zielental in de laatste jaren zoo verbazend toenam. Was de aangroei der bevolking van 1817 tot
1870 gemiddeld slechts ± 20 per jaar, van 1870 tot 1923
klom dit cijfer tot ± 170 en dat niettegenstaande dat bij de
grenswijziging in 1904 tusschen Loosduinen en 's-Gravenhage 1294 inwoners naar de Residentie overgingen.
Vergeten mogen we ook niet dat de Westlandsche Stoomtram, die sedert 24 Juni 1882, de gemeente met den Haag
verbond en later het heele Westland omvatte, jarenlang
een echt sukkelbaantje is geweest. Misschien was het dit
immer gebleven, indien door den bloei der veiling te Loosduinen en de verder gelegen plaatsen, het niet noodzakelijk
was geweest zich zoo uit te breiden dat van de veilingsterreinen de wagons groenten op het groote spoorwegnet
konden worden gebracht, om verder de reis over de wereld
te maken, zonder noodzakelijkheid van overladen.
Evenmin als Monster er vrede mede nam dat de gehuchten Poeldijk en Kwintsheul in 1811 bij Loosduinen werden
gevoegd, evenmin was dit het geval met den Haag voor
wat Eikenduinen betreft dat, zooals men beweerde, steeds
bij den Haag had behoord. De ontevredenheid uitte zich
vooral in 1818 toen Loosduinen zou worden opgemeten om
de juiste grenzen vast te stellen. Met het toen uitgebracht
protest werd geen rekening gehouden en, goedschiks of
kwaadschiks, den Haag legde er zich bij neer, den geschikten tijd afwachtende om zijne rechten te laten gelden.
Toen in den aanvang der XXe eeuw de bevolking van
den Haag sterk aangroeide, vormde zich op het grondgebied van Loosduinen eene nieuwe buurt. Verschillende
plannen van stratenaanleg werden ontworpen en spoedig
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zag men de eerste huizen verrijzen, die steeds door meerderen werden gevolgd.
Voor de gemeente Loosduinen, waarvan de kom op eerbiedwaardigen afstand was gelegen, werd de toestand
bedenkelijk; voor het behoorlijk in orde brengen der rioleering, de voorziening van licht, waterleiding, het toezicht
van politie, de dienst der openbare reiniging, en wat al niet
meer, zouden financieele offers gevergd worden, die de
draagkracht der gemeente ver zouden overschrijden.
Door concessies van 's-Gravenhage ware daar in te gemoet te komen, maar het zouden in elk geval maar halve
maatregelen zijn. Ris eenig afdoende middel bleef eene
wijziging der grens tusschen de gemeenten 's-Gravenhage
en Loosduinen, waardoor al de bewoners die zich op het
grondgebied van Loosduinen hadden gevestigd, bij gebrek
aan eene woning in den Haag en ook daar in hoofdzaak
hunne bezigheid hadden, bij de Residentie werden aangesloten.
Een wetsontwerp in dien zin in de Kamerzitting van
3 September 1902 ingediend, werd reeds op 24 December
d.a.v. zonder hoofdelijke stemming aangenomen, op 30 December door de Eerste Kamer goedgekeurd en zoo was op
1 Januari 1903 de grens van 's-Gravenhage verlegd van
Beeklaan en Moerweg naar de sloot Noord-Oostelijk van
de begraafplaats Nieuw Eikenduinen. Ongeveer 900 U.R.
had de gemeente Loosduinen van haar grondgebied verloren en 1294 Loosduiners waren Hagenaars geworden.
Reeds in 1907 bleek eene verdere uitbreiding van 's-Gravenhage noodzakelijk en men dacht er aan de grens nog
verder te verleggen op het grondgebied van Loosduinen.
Hiertegen waren echter bezwaren van overwegenden aard.
De ingekrompen gemeente zou daardoor in onoverkomelijke financieele moeilijkheden komen, aan hare verplichtingen niet meer kunnen voldoen, zonder de overgeblevene
bevolking onder niet te dragen belastingen te doen gebukt
gaan.
Algemeen werd dit ingezien. Trouwens het was toch
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ook maar weer een halven maatregel geweest, die later
opnieuw zou moeten worden gewijzigd en de Gedeputeerde
Staten deden dan ook het voorstel de gemeente Loosduinen
met 's-Gravenhage samen te smelten.
Zonder hoofdelijke stemming nam de gemeenteraad van
's-Gravenhage dit voorstel aan, de Commissie van ingezetenen uit Den Haag keurde het goed met 19 stemmen tegen
5, de gemeenteraad van Loosduinen met 7 tegen 6 en de
Commissie van ingezetenen uit Loosduinen met 8 tegen 5.
Het groote bezwaar van de zijde van Loosduinen was
dat de plaats haar landelijk karakter zou verliezen en de
moreele gevaren die het stadsleven medebrengt, hun noodlottigen invloed zouden doen gevoelen. Van hooger hand
werden er maatregelen toegezegd om die gevaren tegen te
gaan, o.a. door het sluitingsuur der drinkgelegenheden
vroeger te stellen en strenger toe te zien op openbare vermakelijkheden. De gemeenteraad en de Commissie van
ingezetenen van Loosduinen verzochten o.m. ook nog eene
verbetering van de verbinding te water, eene electrische
tramverbinding, belangrijke zaken, waar niet dadelijk eene
beslissing kon op volgen, maar die men in ernstige overweging zou nemen.
Zonder hoofdelijke stemming nam de Tweede Kamer op
24 April 1923 het wetsvoorstel aan en op 27 April d.a.v.
volgde de Eerste Kamer dit voorbeeld, zonder eenige bespreking, zonder stemming, met gejuich, zoodat op 1 Juli
1923 het zelfstandige bestaan van Loosduinen had opgehouden.
De gemeenteraad van Loosduinen vergaderde voor de
laatste maal op 19 Juni 1923 en na afhandeling der Agenda
hield Mr. Dr. H. W. Hovy, de volgende afscheidsrede:
Mijne Heeren, Leden van den Raad der gemeente Loosduinen.
Het zal U niet bevreemden, dat hij, die het voorrecht
had, bijkans den geheelen tijd der verstreken periode der
XXe eeuw aan het hoofd van Uw Gemeentebestuur te
staan, op dit historisch oogenblik, waarschijnlijk het laat-
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ste, dat de Raad van Loosduinen als zoodanig bijeen is,
uiting geeft aan de gevoelens, die hem bezielen en een
terugblik slaat op wat Loosduinen in de XXe eeuw was
en deed.
Daarbij zij bovenal en in de eerste plaats dank gebracht
aan God Almachtig, die Uwen Raad en ons allen verwaardigde om instrument in Zijne hand te zijn om op deze
zondige aarde nog iets in het belang der menschelijke
samenleving tot stand te brengen.
Ik zal mij beperken tot de hoofdpunten, welke mij dezer
dagen invielen, zoodat wat ik ga zeggen, in geenen deele
te beschouwen is als eene kroniek of als een photografisch
weergeven
Te onderscheiden is tusschen wat de Gemeente als zoodanig deed en wat in de Gemeente al of niet met hare
medewerking tot stand kwam. En dan treft het ons, dat de
eerste categorie om zoo te zeggen in het niet zinkt bij de
tweede. M.a.w. wat particulieren doen en deden overtreft
het door de Gemeente zelf verrichte. De taak der Gemeente
was in vele gevallen indirect steunende, vaak enkel toeziende. Dit laatste geldt met name wat men hier nog steeds
pleegt te noemen het hoofdbedrijf, dat der tuinderij. Zie
eens naar de vele kassen, die werden gesticht, zie naar de
organisaties, welke tot stand kwamen, de grootsche veilingen, die van 1905 en de nog veel grootschere van 1920.
Zij ontstonden en bestaan enkel door het particulier initiatief, Bij de laatste veiling is de gemeente enkel opgetreden
als eigenares van een stuk grond, dat zij verkocht. Bij de
eerste is zij enkele keeren met verordeningen te hulp gekomen: eens om onwillige schippers tot rede te brengen,
een ander maal, — het was in 1907, — om het rustige veilen
mogelijk te maken, wat noodig was om den misthoorn tot
zwijgen te brengen. Ook de Politie had geregeld bij de veilingen eene, zij het niet zware, taak-te vervullen.
Maar wat was, wat de Gemeente deed in vergelijking
met het door particulieren verriphte? Slechts luttel. Het is
juist de trots, de glorie van land- en tuinbouw, dat zij zich-
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zelf weten te redden, niet steun van de Overheid willen.
Ook op ander gebied zien wij velerlei tot stand komen,
zonder dat de Gemeente noemenswaard medehelpt, laat
staan, ingrijpt Denk slechts aan de Westlandsche Stoomtramwegmaatschappij, welke in 1902 hare lijn binnen de
gemeente geheel omlegde, nieuwe emplacementen met
station en administratiegebouw in het leven riep, Uwe
straten van hare rails bevrijdde, zonder dat de Gemeente
ook maar iets behoefde bij te dragen. Ja, vooral in dit opzicht is de Gemeente bijzonder gelukkig. Terwijl tal van
verafgelegen gemeenten, denk maar aan Schipluiden, een
schadepost opleveren voor de Stoomtramwegmaatschappij,
maakt Loosduinen door het intensieve vervoer harer ingezetenen de kosten, vooral van het baanvak naar 's-Gravenhage, dubbel en dwars goed.
Toch heeft de gemeente aan de Tramwegmaatschappij
gewichtige diensten kunnen bewijzen en wel door haar,
later nog te vermelden, electrisch bedrijf.
Ik zou zoo kunnen voortgaan en U wijzen op tal van
instellingen van particulieren, waarvoor de Gemeente
bitter weinig heeft kunnen en behoeven te doen. Denkt
maar aan het gesticht Bloemendaal, aan Oud-Rosenburg,
deze in droeve nooden voorziende instellingen, waarvan
de verpleegde bevolking zich gaandeweg uitbreidde, immers van 700 in 1905 op 1170 thans, alzoo gewoonlijk 7„
der bevolking uitmakende! Wat heeft de Gemeente voor
die grootsche instellingen kunnen doen? Enkel den nieuwbouw goedkeuren, enkel (en dit nog maar pas!) stroom
leveren, ja zelfs geen water kunnen verstrekken, daar men
zelf hierin veelal voorzag.
Ik zie nog andere nuttige instellingen, de Rubberfabriek,
die zich gelukkig in bestaan van langeren duur mag verheugen dan de groentendrogerijen, die ééndagsvliegen,
die bijna aan de heugenis ontvloden zijn. Ook voor bestaan
en voortbestaan déérvan deed de Gemeente bitter weinig,
maakte hoogstens alweer het stroombetrekken gemakkelijker.

88
tk breng nog in herinnering de Noorsche Gesmaatschappij, aan welke Uw Raad eens concessie verleende,
welke althans dit heilzame gevolg had, dat de Gemeente
een prikkel te meer had om haar bedrijf, dat op krachten lichtgebied concurreerde, op eerste-rangs-peil te houden. Reeds op een andere plaats heb ik getuigd, dat de
Gasmaatschappij op loyale wijze concurreerde. Thans wil
ik alleen dit er van zeggen, dat in de behoefte aan kookgas
tot op den huidigen dag is voorzien door die particuliere
maatschappij, zonder dat de Gemeente iets te dier zake
behoefde te doen.
Noemde ik daareven de beide krankzinnigengestichten,
ook nog andere, nóg weemoediger, plaatsen mag ik niet
met stilzwijgen voorbijgaan. Ik bedoel de beide aan de
Haagsche grens gelegen begraafplaatsen, waardoor het
getal onzer begraafplaatsen niet minder dan 5 bedroeg.
Alle particulier bezit. Die begraafplaatsen aan de Haagsche grens gaven héél wat werk aan politietoezicht en wat
dies meer rij. Uw Raad heeft dan ook terecht de legesheffing vóór nu eenige jaren aldus gewijzigd, dat eene niet
onaanzienlijke bate, in 1922 zelfs ƒ 1080.—, in de gemeentekas vloeide voor consenten voor later begraven en bovendien een bedrag voor verplaatsing, meest naar eigen graf,
van stoffelijke overschotten.
Ik heb thans eenige stichtingen en instellingen genoemd,
welke niet van de Gemeente uitgingen en der Gemeente
slechts weinig werk gaven.
Thans wil ik eenige oogenblikken stilstaan bij wat de
Gemeente zelf verichtte en mogelijk maakte.
Uwen Raad komt de lof toe, niet te hebben geaarzeld,
waar het gold, door eene verordening misstanden te verwijderen of tegen het opkomen te waken. Dat niet-aarzelen
heeft in 1907 zelfs geleid tot de reeds genoemde z.g. misthoornverordening, waardoor Uw Raad zich alom in den
lande eene zekere vermaardheid verwierf. Des ochtends
om elf uur toch gingen op zekeren dag de oproepingen ter
spoedvergadering van Uwen Raad uit, welke om één uur
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stond te worden gehouden. De spoed moest worden betracht, omdat den vorigen dag gebleken was, dat een burger, die met het Veilingbestuur overhoop lag, door het
doen loeien van een misthoorn de veiling en vooral het
daar zoo noodige telefoneeren verijdelde. Na kort debat,
waarbij gelukkig de oppositie niet ontbrak en, nóg gelukkiger, deze in de minderheid bleef, besloot de Raad tot
aanvulling der Politieverordening, waardoor het leven
maken in de buurt van veilingen strafbaar gesteld werd
van 2 uur af van dien eigen dag. En tot voldoening van
Uwen Voorzitter slaagde deze erin om na afloop van dien
strijd de strijdende partijen tot elkander te brengen, zij
het, dat de verordening ook zónder die verzoening had
kunnen blijven werken.
Ook bij tal van andere gelegenheden heeft de Raad terecht begrepen, dat het zaak is om onvolledige of onduidelijke verordeningen zoo spoedig mogelijk te doen wijzigen.
Vermaardheid ook naar buiten verwierf zoowel 's Raads
verordening op de bouwstraten, — welke, zoo ik wèl ingelicht ben, indertijd door den Inspecteur der Volksgezondheid aan gemeenten in Zeeland ter overname werd aanbevolen, — en de bouwverboden. Toen ons bleek, dat het
hebben van een plan van uitbreiding, dat reeds in voorbereiding was, te veel aan banden legde, omdat volgens
jurisprudentie der Kroon het aanleggen van straten moest
beperkt blijven tot de in het plan genoemde, — hebben wij
het toenmalige artikel 27 (thans 30) der Woningwet ter hand
genomen en den Raad voorgesteld, bouwverboden te leggen op wat ik maar zal noemen maagdelijke terreinen en
wel enkel voor de toekomstige hoofdverkeerswegen. Ben
ik goed ingelicht, dan is ook dit middel probaat gebleken
en schijnt het door anderen te zijn of te worden nagevolgd.
Ook heeft Uw Raad beseft, dat ruime rooilijnen kunnen
dienen ter voorkoming, dat men het licht van zijn buurman
betimmert, en ter bevordering van toekomstige behoorlijke
verkeerswegen, zonder dat de particulieren schade behoeven te lijden. Had men dit in de vorige eeuw eveneens
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beseft, dan waren misstanden als op Halfweg, welke ons
en ons nageslacht veel hoofdbrekens kosten, voorkomen.
Ook voor de bebouwde kom had Uw Raad, mijns inziens
terecht, rooilijnen vastgesteld, welke goede maatregel na
de verkiezingen van 1911 voor zooveel de engere kom van
het dorp aangaat, werden te niet gedaan.
Een maatregel, welke ik eveneens niet mag verzwijgen,
was het besluit van Uwen Raad van 1908 om in te voeren
straatgewijze nummering. Daardoor werd een einde gemaakt aan den onmogelijken toestand, dat men vragende,
waar Wijk B no. 196 te vinden was, een deel van het
Politiecorps of andere ambtenaren in beweging moest
brengen om daarachter te komen.
De Gemeente Loosduinen heeft ook een goeden naam
verworven, vooral in de wereld der ambtenaren, door de
vaststelling in 1907 eener verordening op de wedden der
ambtenaren ter secretarie, die tot toen toe vrijwel rechteloos waren en zich moesten tevreden stellen met zeer sober
loon. In 1902 toch waren die wedden voor len en 2en ambtenaar onderscheidenlijk ƒ 600.— en ƒ 350.—, in 1905
ƒ 700.— (bijzonder hoog omdat de ambtenaar 25 dienstjaren telde) en ƒ 500.-, in 1909 ƒ 800.- en ƒ 600.- per
jaar en later allengs beter.
Over het electrisch bedrijf behoef ik thans niet veel meer
te zeggen, daar U het historisch overzicht met het jaarverslag 1922 gewerd. M e e n wil ik in herinnering brengen,
dat dit bedrijf niet alleen is rondgekomen zonder steun
van de Gemeente, maar zelfs in de laatste jaren erin
slaagde, uitbreidingen uit de winst tot stand te brengen en
toch behoorlijk af te schrijven en te reserveeren.
De Waterleiding kwam pas in 1910 tot stand.
Voor beide bedrijven deed het in 1911 gestichte gebouw
goede diensten. Bovendien herbergt het de brandweer én
arrestantenlokaal benevens de raderbrancard.
Beide bedrijven waren, zooals Gij weet, distributiebedrijven, d.w.z. de gemeente 's-Gravenhage leverde aan
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de onze zoowel stroom als water en dat ging in goede
harmonie.
Ook op ander gebied zou ik gaarne federatieve samenwerking met de genabuurde, ons thans minzaam omarmende, gemeente hebben gezien, meer in het bijzonder
op dat der rioleering. Maar waar een dezerzijdsch schrijven van 1913 wel 5 jaar behoefde, voor en aleer het door
's-Gravenhage beantwoord werd, behoef ik geen woord
hieraan toe te voegen om de vraag te beantwoorden, aan.
wien ten dezen het niet-federatief medewerken lag.
Het veelzins fraaie en practische Raadhuis hebben wij
in 1916 betrokken.
Van gewichtige besluiten moge ik er nog enkele in
vogelvlucht vermelden.
De demping der sloot der Emmastraat en de overname
van den Stationsweg was een kloeke daad, welke evenwel
de gemeente veel geld kostte. Te zijner tijd zal ook het
dusgenaamde Oude Vaartje, thans nog broedplaats van
malaria-verwekkers en -verweksters, eraan moeten gelooven. Dit is nog een wensch voor het nageslacht.
De aankoop van 16 H.A. van Ockenburgh blijkt hoe
langer hoe meer te zijn èn nuttig èn economisch. Men zie
maar eens naar den zooveel verbeterden Strandweg, die
zonder dien koop nog even gebrekkig en voor het huidig
verkeer onvoldoende zou zijn gebleven. Dat Ockenburgh
zelf niet gekocht is, valt te begrijpen, maar toch te betreuren. Dit berouw komt evenwel te laat. De koop der 16 H.A.
is vooral een koopje, omdat wij, aflossing inbegrepen,
5.132 % 's jaars betalen.
Natuurlijk zijn er op den nog in wording zijnden Strandweg nog verbeteringen aan te brengen. Ik noem maar een
rijwielpad, boomen, een tweelings-verkeersweg met trottoir, terwijl ook de Prins Hendrikstraat van boomen zal
zijn te voorzien om de flinke breedte voor het oog te breken.
Op financieel gebied zijn wij over het geheel fortuinlijk
geweest. De eerste leening voor het electrisch bedrijf vooral was eene geslaagde: tegen 37 % met gering disa agio.
2
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Eens hebben wij moeten leenen voor 7 % en wel ƒ 100.000,
eens voor 67 % (ƒ 130.000.—). Het door onzen Secretaris
uitgevonden leeningboek geeft een practisch overzicht en
wordt ook elders nagevolgd.
Dat onze uitgaven zijn gestegen, het spreekt vanzelf.
Vooral sinds den oorlog rekent men met gansch andere
bedragen dan tevoren. Enkel de kosten voor behoeftige
krankzinnigen stegen van ƒ 1170.— tot ƒ 5859.— in 1920.
De kosten van Armenzorg van ƒ 549.— tot ƒ 6436.—.
De Inkomstenbelasting, welke in 1902 ƒ 5500.— aanbracht, steeg na oorlogstijd tot ƒ 192.500.— om daarna te
dalen tot ƒ 143.300.—. Hooger factor dan 3 hebben wij niet
gehad. Deze is er één jaar geweest, waarna tot 27 en zelfs
27 kon worden teruggegaan.
Na vervolgens dank te hebben gebracht aan allen die
hem steeds steunden in de vervuling zijner taak en medewerkten om den bloei en de welvaart der gemeente te bevorderen, eindigde de burgemeester met den wensch:
Moge God Almachtig U allen in het oude Loosduinen
zegenen en onder het nieuwe beheer eigen karakter doen
behouden en zich ontwikkelen.
4
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HOOFDSTUK X.

Johannes van Meurs. — Jacobus Westerbaen. — Jan van
Eyk. — Wilhelmus Imme.

Nog een woordje over de verdienstelijke mannen te
Loosduinen geboren of die er hebben verbleven.
Groot is het lijstje niet, wel verheugend dat de eenige
die hier het levenslicht aanschouwde, in de geleerde wereld zeer hoog staat aangeschreven.
JOHANNES V A N MEURS
die volgens het gebruik dier dagen zich noemde Meursius
en onder dien naam door zijne geleerdheid eene wereldreputatie wist te veroveren, werd alhier in 1579 geboren.
Zijn vader, Jacob Cornelisz., eerste predikant der gemeente, leidde zijne eerste studiën. Vooral in het Latijn en
Grieksch toonde hij van jongs af eene zoo buitengewone
bedrevenheid, dat hij reeds op 12 jarigen leeftijd latijnsche
redevoeringen opstelde, het volgende jaar grieksche verzen schreef, die verdienstelijk genoeg bleken om te worden
gedrukt, en op 16 jaar een commentaar leverde op den
duisteren Grfekschen schrijver Lycopbron. Eerst te 's-Gravenhage, daarna aan de Hoogeschool te Leiden, zette hij
zijne studiën voort en daar de ouderlijke middelen ontoereikend waren om de kosten zijner opvoeding te bestrijden,
verleenden de Staten van Holland hem „wegens de bekwaamheid en de goede hoop van denzelve" jarenlang
financieelen steun.
Na schitterend volbrachte studiën, vooral in de geschiedenis en oudheden van Grieken en Latijnen, had Meursius
zich volkomen weten in te werken, werd hij leermeester
van de kinderen van 's lands beroemden advocaat, Johan
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van Oldenbarneveld, welke betrekking hij gedurende 10
jaar vervulde en intüsschen vaak gelegenheid had het
buitenland te bezoeken en zijne kennis steeds te vermeerderen.
In 1610 verwierf Meursius te Orleans den titel van döctor
in de rechten; hetzelfde jaar benoemden hem de curatoren
van de Hoogeschool te Leiden tot hoogleeraar in de geschiedenis en grieksche taal en het volgend jaar werd hij
door de Staten van Holland aangesteld tot geschiedschrijver.
Toen het hoofd van den grijzen van Oldenbarneveld op
het schavot was gevallen en de Nationale Synode te Dordrecht had uitgemaakt dat de Remonstranten ongelijk
hadden, werden alle Remonstrantsche hoogleeraren afgezet. Met Meursius ging dat niet zoo gemakkelijk, daar hij
zich nimmer met godgeleerdheid had ingelaten en geen
enkel bewijs kon worden aangevoerd, dat hij in de godsdienstige twisten dier dagen openlijk partij had gekozen.
Toch was hij verdacht wegens zijne verhouding tot van
Oldenbarneveld en op alle mogelijke wijzen maakte men
hem het leven lastig. Men verweet hem vooral dat hij te
veel boeken schreef en zich dus aan zijne taak als hoogleeraar niet geven kon zöoals wenschelijk was.
Meursius aarzelde dan ook niet, toen in 1625 het verzoek
van Koning Christiaan IV, van Denemarken, tot hem
kwam, om als hoogleeraar in de geschiedenis en staatkunde op te treden aan de heringerichte hoogeschool te
Soroë, dit aanbod te aanvaarden. Met groote eer en onderscheiding werd hij er door het Hof en alle geleerden bejegend en bleef er werkzaam tot aan zijn dood, op 20 September 1639.
Het aantal werken door hem nagelaten is buitengewoon
groot; de lange lijst zullen we hier niet mededeelen, want
allen geschreven in de oude talen, zijn natuurlijk voor het
algemeen ongenietbaar, maar voor de geleerden hebben
ze zelfs voor een groot deel nog hunne verdiensten en
waarde behouden.
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JACOBUS WESTERBAEN.
Deze dichter, die in zijn tijd eene zekere vermaardheid
bezat, werd op 7 September 1599 te 's-Gravenhage geboren. Aanvankelijk studeerde hij te Leiden in de godgeleerdheid; maar toen de remonstrantsche richting, welke hij
toegedaan was, door de regeering werd aangevallen, de
volgelingen aan vervolgingen blootstonden, veranderde hij
van besluit, ging over tot de studie der medicijnen en verwierf in 1622 te Caen den titel van dokter in de geneeskunde.
Westerbaen vestigde zich in zijne geboorteplaats, maakte
spoedig naam en verheugde zich in eene uitgebreide en
uitgelezen praktijk. Zoo wendde zich ook tot hem de weduwe van Reinier van Oldenbarneveld, in 1623 onthoofd
voor het aandeel dat hij nam in den mislukten aanval op
Prins Maurits. Tusschen Anna Wijtsen en Jacobus Westerbaen ontstond eene teedere verhouding en de jonge
weduwe stemde er in toe zijne vrouw te worden, als hij er
in gelukte, dit wordt tenminste verzekerd, den titel van
ridder te verwerven. Met hulp van Willem en Hugo de
Groot kwam de zaak in orde en op zijn trouwdag, 3 Augustus 1625, kon hij zich laten betitelen als ridder van St. Michiel. Van wegen zijne echtgenoote kon hij daarbij voegen:
heer van Brandwijk en Gijbeland. Het jonge echtpaar verbleef eerst op de buitenplaats Westkamp, alwaar Anna
Wijtsen in 1648 overleed. Jacob Westerbaen vestigde zich
later op Ockenburgh, waar hij zijn tijd verdeelde tusschen
de beoefening der wetenschappen en der dichtkunst en op
31 Maart 1670 is overleden.
Zijne dichterlijke nalatenschap is vrij aanzienlijk, maar
heeft in onze dagen geen bijzondere waarde meer. Zijn
gedicht Ockenburgh, eene wandeling op zijn landgoed,
waarin hij nauwkeurig, tot in de kleinste bijzonderheden,
alles beschrijft wat hij onderweg ontmoette, ofschoon twee
of driemaal herdrukt, is langdradig en vervelend, meer
rijmelarij dan poëzie, in den trant van vader Cats, maar
minder duidelijk en vloeiend.
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Verder leverde hij nog Minnedichten, eene vertaling der
tooneelwerken van Terentius, van gedichten van Ovidius,
Virgilius, de Lof der Zotheid, van Erasmus en de Psalmen
Davids.
JAN V A N EYK.
Uit deftige, bemiddelde ouders op 7 Augustus 1757 te
Amsterdam geboren, ging Jan van Eyk, na zijn eerste
onderricht in de hoofdstad schitterend te hebben volbracht,
in 1774 naar de Hoogeschool te Utrecht, om te studeeren
in de godgeleerdheid. Na een loffelijk examen te hebben
afgelegd op 30 October 1781, werd hij door de classis
Utrecht als proponent tot den dienst bevoegd verklaard
en 23 Februari 1782 tot predikant beroepen te Voorthuizen,
welke standplaats hij in October 1788 met Loosduinen verwisselde, alwaar hij, ondanks de vele beroepen die tot hem
kwamen, werkzaam bleef tot zijn dood, op 7 Februari 1822.
Van Eyk, niettegenstaande zijn zwak lichaamsgestel en
wankelende gezondheid, zoodat hij vaak genoodzaakt was
zijne kamer te houden, was buitengewoon werkzaam, en
dat niet alleen als Christenleeraar. Zoo was het een lust
voor hem jongelui geheel kosteloos voor te bereiden tot
het ambt van onderwijzer of predikant. Daarenboven bewoog hij zich op het gebied van kunsten en wetenschappen. Hij had de naam te zijn een uitstekend musicus, een
bekwaam teekenaar en schreef ook verhalen en enkele
dichtbundeltjes: Liederen voor den landman, Liederen voor
allerlei soort van Godsvereerders, Liederen voor dorp- en
stedelingen, die geroemd worden als „eenvoudig en beminnelijk", en ook vele verhandelingen op godsdienstig gebied,
o.m. De Bijbel in het klein voor kinderen, Over het misbruik
van Gods naam, eene verhandeling met zilver bekroond
door het Haagsch Genootschap.
Het spijt ons er niet in gelukt te zijn werk van Van Eyk
te vinden, om ons een eigen oordeel over zijne gaven te
kunnen vormen. Uit wat ons over hem als mensch is geble-
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ken, bezat hij een edel hart en deelde anderen van zijn
vermogen rijkelijk mede, zelfs aan hen die tot eene andere
kerkelijke gezindte behoorden.
WILHELMUS IMME.
Geboren in 1762, trad Wilhelmus Imme in den geestelijken stand en stond van 1803 tot aan zijn dood, 28 flpril
1823, aan het hoofd der parochie Loosduinen.
Ris schrijver van verhalen: Maria of de herstelling der
verdrukte onschuld, De dankbare, eene Fransche geschiedenis, van tooneelwerken: Pauline, of de schoone boetvaardige, Lucas en Lucindi, Irène, treurspel uit het Fransen,
De weldadige, De verstandige echtgenoote, De jonge Walburg, of de gevolgen van het sentimenteele, Delio en Rdelaide, en gedichten die in verschillende tijdschriften werden
opgenomen, heeft hij zich een goeden naam verworven.
In een artikeltje dat we over hem aantroffen, lezen we dat
hij „door zijne geschriften in onze vaderlandsche letterkunde als oorspronkelijk genie en geestig schrijver beroemd is".
In hoever dit oordeel de waarheid nabij komt kunnen we
niet zeggen, want ook van dezen schrijver kwam geen
werk van beteekenis in ons bereik. We houden het aangehaalde oordeel voor sterk overdreven, ofschoon de lezing
van een paar zijner gedichtjes, ons toevallig onder het oog
gekomen, ons overtuigde dat hij vlot werk leverde, vrij
natuurlijk en ontdaan van den opgeschroefden rederijkersstijl der dichters zijner dagen.
Imme moet een zeer gemoedelijk, hartelijk man zijn geweest, met breede levensopvatting, die niet uitsluitend met
zijne eigene geloofsgenooten vertrouwelijk omging, maar
ook met anderdenkenden. Hij onderhield vriendschappelijke betrekkingen met den predikant Jan van Eyk, zijn
broeder in de dichtkunst en het samengaan van deze twee
Christenherders kan niet anders dan zegenrijk op de verhoudingen der burgers hebben gewerkt.
7
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BIJLAGEN.
I BEVOLKING DER GEMEENTE LOOSDUINEN
VAN 1812 TOT 1923.
Jaar

Zielental

1812
1813
1814
1815
1816
1817a
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840

2259
2259
2252
2290
2290
1451
1451
1491
1490
1491
1543
1574
1594
1614
1637
1661
1751
1760
1780
1791
1798
1870
1889
1796
1857
1998
2024
2068
1856

Jaar
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869

Zielental
1882
1876
1885
1915
1944
1936
2030
1983
2046
1983
2046
2113
2187
2204
2268
2317
2338
2373
2395
2223
2190
2212
2261
2296
2337
2345
2368
2406
2447
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Jaar
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891b
1892
1893
1894
1895
1896
a.

Zielental
2499
2532
2485
2392
2432
2493
2537
2582
2570
2608
2627
2648
2721
2984
3070
3082
3233
3330
3332
3470
3602
3741
3849
4139
4311
4643
4845

Jaar
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904c
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923

Zielental
5149
5348
5511
5873
6237
6546
7181
5994
6273
6659
6929
7061
7319
7322
7258
7310
7436
7648
7910
8114
8241
8214
8255
8484
8567
8757
9079

Kwintsheul en Poeldijk zijn van Loosduinen afgescheiden.
b. Opgericht Krankzinnigengesticht „Bloemendaal".
c. De verlaging van het bevolkingscijfers is het gevolg
van de grenswijziging der gemeente (Wet van 31 December 1902, Staatsblad 262), waardoor 1294 personen
naar Den Haag zijn overgegaan.
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II. STAAT VERMELDENDE DE BURGEMEESTERS,
WETHOUDERS (ADJUNCT-MAIRES EN ASSESSOREN),
SECRETARISSEN EN ONTVANGERS,
VANAF 1812 TOT 1923.

Burgemeesters.
F. van der Goes, Maire
G. H . L. Hooft, Maire
en president van het voorloopig bestuur
D. Francois, Schout
en burgemeester
J. M. Jansen
H. C. Waldeck
G. N. de Voogt Jz.
Mr. H. A. van de Velde
Mr. Dr. H. W. Hovy

1811—1813
1813
1813—1817
1817—1825
1825—1840
1840—1850
1850—1872
1872—1883
1883—1901
1901—1923

Wethouders.
Ie. A. van der Gaag (Adjunct-Maire). In 1813
benoemd tot Vice-President van het voorloopig bestuur. In 1818 tot le Assessor. In 1851
tot Wethouder. In functie geweest van
J. A. van Elburg
A. Peters
C. Duijvestein
G. J. van Marrewijk
C. Duijvestein
G. J. van Marrewijk
Q. A. Nederpel
2e. A . van Spronsen (2e Assessor)
J. Vletter
D. van Alkemade
J. J. Hegge
D. de Kok
Mr. C. van der Goes (tijdelijk 16 Juni—7 Sept.)

1811—1853
1853—1881
1881—1898
1899—1907
1907—1909
1909—1916
1916—1919
1919—1923
1818—1830
1830—1838
1838—1872
1872-1873
1873—1875
1875—1875
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j . buiYCstcin
D. van
J. Bosman
H. van Noort

fllkemade

1875—1881
1881—1895
1895-1919
1919—1923

Secretarissen.
D. Francois, Griffier
1811—1817
en Secretaris
1817—1840
J. M. Jansen
1840-1850
H. C. Waldeck
1850—1872
G. N. de Voogt Jz.
1872—1883
Mr. H. R. van de Velde
1883—1901
F. O. Y. Dornberg Heide (tijdelijk 6 Juli-31 Dec.) 1901—1901
J. Boezer
1902—1923
Ontvangers.
P. P. Quarles
(Schreef in 1817, Quarles van Uffort
R. van der Gaag
C. Vuyk
H. van der Gaag
J. R. van Driest
D. van Driest
F. O. van Dornberg Heiden
Th. G. Versfeit
C. Boers
J. Dekker
J. N. Appelman
Jhr. V. P. R. Beelaerts van Blokland (tijdelijk)
N. Stokman

1812—1828
1828-1832
1832-1844
1844—1860
1860—1870
1870—1879
1879—1898
1898-1909
1909-1910
1910-1913
1913—1918
1918—1918
1918-1923

1Ó3

III. NHHMLIJST DER LEDEN VflN DEN RflrtD
YflN 1851 TOT 1923.
(Invoering der Gemeentewet).
Aanvang
Einde
N a a m en v o o r l e t t e r s .
van het lidmaatschap.
D. van
fllkemade
1851
1872
R. E. van der Gaag
1851
1869
Andries van der Gaag
1851
1873
J. J. Hegge
1851
1873
G. J. van der Klugt
1851
1872
J. van der Kroït
1851
1852
H. C. Waldeck
1851
1873
L. van der Lans
1852
1864
J. R. van Elburg
1853
1881
J. Hofstede
1864
1864
G. N. de Yoogt
1864
1884
Baron Mr. J. D. C. C. Constant Rebecque 1869
1873
D. de Kok
1872
1875
J. Duivestein
1872
1897
Mr. C. van der Goes
1873
1881
R. Peters
1873
1898
D. van
fllkemade
1873
1895
R. van Leeuwen
1875
1891
P. F. L. Waldeck
1881
1897
P. van der Gaag
1881
1886
J. D. Legner de Bruijn
1884
1895
R. Schoenmaker
1886
1904
H. Th. Kokxhoorn
1891
1903
G. R. van Leeuwen
1891
1905
J. Bosman
1891
1919
C. Duyvestein
1891
1916
S. van 't Slot
1891
1919
C. van der Eyk
1895
1901
F. van Spronsen
1895
1918
M. van der Gaag Sr.
1897
1919
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N a a m en v o o r l e t t e r s .
H. J. van der Beek
H. W. Jeuken
R. Vreugdenhil
G. J. van Marrewijk
J. D. van Vuurde
C. W. van Bergen Henegouwen
R. Ceelen
C. R. van Beveren
C. van Spronsen
flnthz.
H. L. F. Ruding
G. B. Pinksen
R. R. Flinterman
H. van Noort
B. P. L. Steyn
H. Hartman
Dr. j . T. Bijl
G. J. van Marrewijk
R. M. J. Spruyt
Q. R. Nederpel
R. Th. J. Snijder
H. Vlaardingerbroek
T. Vreugdenhil
P. J. van Beijeren
L. J. J. Verhagen
M. van der Gaag Jr.
W. J. Giezeman
H. M. Grimbergen
H. Keizer
W. P. Hartman
W. C. van Spronsen
R. R. Klapwijk
J. P. Hendriks
S. de Ruiter
E. J. Haasdijk
| |
.

Aanvang
Einde
van het lidmaatschap.
1897
1919
1899
1912
1901
1907
1903
1909
1904
1905
1905
1908
1905
1906
1907
1912
1907
1912
1909
1912
1909
1913
1911
1919
1911
1923
1912
1919
1912
1919
1912
1914
1913
1920
1914
1917
1916
1923
1917
1918
1918
1923
1919
1919
1919
1923
1919
1923
1919
1923
1919
1923
1919
1923
1919
1923
1919
1923
1919
1920
1919
1920
1920
1923
1920
1923
1 9 2 0

1 9 2 3
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IV. PREDIKANTEN.

Hervormde Gemeente.
Jacobus Cornelis Meursius
Abraham Jacob Kenneweg
Alexander Gortzenius
Johannes Heinsius
Kornelius Huijbers
Dirk Kaas
Thomas Licftinck
N. A. Blaauw
Bartout van der Feen
Jelmer Hinlopen
Stephanus Isacus Broekman
Jan van Eyk
Abraham van Bemmelen
Gijsbert van Schelle
Cornelis Clant
Hendrik Cornelis Gerardus Schijvliet
Willem Sijpkens
johannes Jacominus Ergennen
Gerrit Janszoon Noomen
Gerrit van Herwaarden
Willem Callenbach
Dr. Johan Nicolaas Köhler
N. A . Becht Jr.
P. J. Roscam Abbing
R. D. Meeter
G. Venema

1578—1616
1616—1637
1637—1666
1667—1714
1714—1748
1750—1754
1755—1765
1766—1774
1774—1778
1778—1781
1781—1788
1788—1822
1822—1825
1826—1848
1848—1859
1860—1862
1862—1865
1865—1872
1873—1873
1874—1876
1876—1879
1880—1907
1907—1912
1913—1922
1922—1927
1927

Gereformeerde Gemeente.
D. C. P. Sluiter
J. P. Visser
C. J. van Binsbergen

1 }

1889-1891
1892-1893
1895
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V. PASTOORS DER ROOMSCH KflTH. GEMEENTE.
Bernardus Ocke
Joes Hcttri Yredcveld
Wilhelmus Imme
Theodoor Lambertus Koek
Everardus Stephanus van de Hoogen
Jacobus Westgeest
Petrus flntonius de Bruyn
flntonius Petrus Snelleman
Joannes van der Horst

1785—1795
1795—1803
1803—1823
1823—1824
1824—1840
1840—1878
1878—1904
1904—1904
1904
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LIJST V A N INTEEKENAREN.
De Gemeente 's Gravenhage

200 ex.

De navolgende personen, elk 1 ex.
Notaris M. J. Telchuys, Emmastraat 115, Loosduinen.
Q. TL Nederpel, Burgemeester Hovylaan 2, Loosduinen.
A. J. W. Boekelman, Arts, Haagweg 355, Loosduinen.
M . van der Gaag, Nieuwe weg 22E, Loosduinen.
P. J. van Beijeren, Prins Hendrikstraat 10, Loosduinen.
C. Boetes, Willem-lII-straat 97, Loosduinen.
J. van der Horst, Pastoor, Emmastraat 114, Loosduinen.
A. Endtz, Arts Oud-Rosenburg, Loosduinen.
J. Roëll, Stationsweg, Loosduinen.
J. M. Halkes, Kapelaan, Emmastraat 114, Loosduinen.
J. I. de Bert, Valkenboschlaan 325, Den Haag.
W. van Velzen, Emmastraat 110, Loosduinen.
G. Th. Graafland, Burgemeester Hovylaan 39.
A. de Geus, Emmastraat 94, Loosduinen.
Ds. Js. Bootsma, Monsterscheweg 67, Loosduinen.
S. P. Blom, Willem-III-straat 123, Loosduinen.
M. A. Lindhout, Wilhelminastraat 122, Loosduinen.
J. R. Snoeck Henkemans, Badhuisweg 238, Den Haag.
Vrouwe L. S. Hania v. Weidum, v. Boetzelaerlaan 53, Haag.
H. C. Waldeck, Emmastraat 22, Loosduinen.
J. P. Schüngel, Julianastraat 13, Loosduinen.
Dr. J. T. Bijl, Emmastraat 45, Loosduinen.
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HOOFDSTUK t
Oude regeeringstoestanden te Loosduinen en Eikenduinen.
— Zelfstandige gemeente in 1811. — Vaststelling grens. —
Nieuwe grensregeling in 1816. — Eerste begrooting. —
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vroegere eeuwen.
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blz. 15.
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Naamsoorsprong Loosduinen. — Oude Grafelijke Hofstede.
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— Vestiging Hervormde Gemeente. — Strijd tusschen
Staten en bevolking te Eikenduinen over het Kerkgebouw.
— Kerk te Loosduinen aan Hervormden toegestaan. —
Verschillende voorrechten. — Nieuwen strijd tusschen
Staten en bevolking te Eikenduinen over de bezittingen
der Kerk. — Molen Prins Maurits. — Verbouwing der Kerk.
— De Doleantie.
blz. 39.
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In 1674 komt licht — Geheime Gemeente te Eikenduinen.
— Oprichting nieuwe Parochie. — Snelle uitbreiding. —
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Geschiedenis van Naaldwijk van de vroegste tijden tot
begin 20e eeuw, met 7 platen, 7 portretten en 1 grafische
voorstelling. — Naaldwijk 1925.
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en 1 grafische voorstelling. — Naaldwijk 1926.
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Maassluis 1927.
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