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"Thuis heb ik nog een ansichtkaart" 

Ik heb er zelfs meer dan één van het dorp waar ik geboren ben. Mijn voorouders waren tuinders en woonden 

voornamelijk in Den Hoorn en omgeving. Veel is er veranderd de afgelopen 60 jaar, het landelijke karakter is weg 

en de gemeente Delft heeft een paar grote happen uit het dorp genomen. Toch zijn er nog enkele plekken waar 

de specifieke kenmerken van het oude dorp zichtbaar zijn. Langs de huizen waar ik en mijn familie in hebben 

gewoond, heb ik een fictieve route uitgezet. De start is in Delft op de plek waar het huis van mijn overgrootvader 

heeft gestaan. Zijn huis stond rechts naast het poortgebouw (bouwjaar 1845) van de voormalige kazerne de 

Kogelgieterij, op de foto is een gedeelte van zijn huis te zien. In de jaren 60 is er op de plek van het huis een weg 

aangelegd. 

Situatie rond 1920 en huidige situatie: 

                              

Veel foto's zijn er niet van het huis, hieronder een tekening:  

 

  



info@pietnowee.nl                                     www.pietnowee.com Pagina 2 
 

Vóór het huis was een smalle weg tussen Delft en Den Hoorn met ongeveer vijf bruggetjes. Een klein stukje van 

deze smalle weg is nog in de jaren 50 staat, de route gaat over deze weg naar Den Hoorn en in de oude 

dorpskern langs de huizen waar ik heb gewoond. Midden in het dorp, vlak bij ons huis, was een groot plein. Daar 

werd gespeeld, kwam het circus en waren de dorpsfeesten. 

                                                       
                    Oranje Nassauplein 14                                                                        Prins Bernhardstraat 6    

 

 
Koningin Julianaplein 
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Na het plein naar de Lookwatering, waar nog enkele hoge bruggetjes zijn. De tuinders moesten er onder door 

kunnen met hun schuiten, deze werden meestal vanaf de kant (zie onderste foto van de Hoornsekade) met een 

duwboom voort bewogen. 
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Hieronder twee foto’s (toen 1930 en nu) van het huis aan de Dijkshoornseweg (nu nr. 159) waar ik ben geboren. 

Op de foto een handelaar met een hondenkar. Het ventje links op de foto is mijn oom Piet, hij was er trots op dat 

hij op de ansichtkaart stond. Mijn vader vond het als tiener nodig om met een pistool een gat in de vloer te 

schieten, mijn opa had dit pistool niet goed verstopt in het bureau. Op verjaardagen werd soms het vloerkleed 

weggerold om te controleren of het gat er nog zat. Waar het pistool is gebleven is niet bekend, waarschijnlijk na 

het incident te goed verstopt om niet betrapt te worden op illegaal wapenbezit. Aan het eind van de oorlog 

hebben een paar broers van mijn vader nog ondergedoken gezeten naast de waterput, toen moesten namelijk 

ook jongemannen uit de agrarische sector naar Duitsland. 

Ik heb daar ongeveer een half jaar met drie zussen, mijn ouders en grootouders gewoond. Het huis was te klein 

en we verhuisden naar het huis bij het plein. Het idee was dat mijn ouders na het overlijden van mijn opa en oma 

weer in het huis van mijn opa zouden gaan wonen, dat kon helaas niet met de inmiddels 7 kinderen. Bovendien 

hadden mijn ouders helemaal geen zin om een luxe geriefelijke huurwoning met geiser te verruilen voor een 

tochtig verouderd huis met één steens muren. 

De oorspronkelijke ligging van de tuin was links van het huis langs de Look tot aan de G.J.A. van Marrewijkstraat. 

Handig, de groenten kon zo de schuit op. In de loop van de jaren verkocht mijn opa deze grond, ook aan andere 

tuinders. Deze tuinders hadden hun tuin aan de overkant (rechts op de foto) en bouwden hun huizen op de grond 

die zij van mijn opa kochten. Zelf kocht mijn opa ook een stuk grond aan de overkant, daar woonde en tuinde een 

oom van mij en woont er nog een neef. Mijn neef heeft daar tot ongeveer tien jaar geleden getuind.  
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de eerste steen werd gelegd door mijn oom Jo, op 2 december 1919. 

 

Het laatste stuk grond werd verkocht voor de bouw van een kleuterschool (alweer afgebroken, er staan nu 

huizen). Daarvoor was de kleuterschool in de twee garages verderop aan de Dijkshoornseweg. Om bij de Look te 

komen heeft mijn neef nog een smalle strook in zijn bezit, vroeger reed daar de lorrie van de tuin over de weg 

naar het water. Ook het water uit de Look ging/gaat via een pijpleiding in deze strook naar de tuin. 

                            
              hier reed de lorrie naar de Look                                               tot 1959 was de kleuterschool in deze twee garages 
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Na de confrontatie met mijn geboortehuis gaat de tocht verder via de Woudselaan richting 't Woudt. Vroeger was 

er aan het eind van de Woudselaan een bruggetje over de Lots-of Harnaschwatering naar de Harnaskade, waar 

een vriend van mij woonde. Links en rechts was er een onverhard pad langs het water en er was een kerkepad 

naar 't Woudt. Dit kerkepad werd tot 1945 nog regelmatig gebruikt, een klein stukje tussen enkele boerderijen is 

er nog. Je kon het bruggetje aan het eind van de Woudselaan alleen lopend of met de fiets over. Vanaf de andere 

kant kon je het gebied wel in met paard en wagen of tractor. Tussen 1943 en 1951 zijn daar percelen in gebruik 

geweest als stortplaats van huisvuil, puin en baggerspecie.  

Er is nog maar weinig “moois” overbleven, het bruggetje is weg, er staat een stoplicht halverwege de 

Woudselaan, het water is gedempt en de A4 doorkruist de Harnaskade. 

                          
                           Woudselaan                                                                               bruggetje over de Lots-of Harnaschwatering 
 

 

op de kaart van Delfland (Kruikius 1712) staat het kerkepad naar ’t Woudt. 
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De tocht gaat verder naar “De bonte Haas” langs de Zweth, daar was vroeger veel (zeil) scheepvaart tussen Delft 
en het Westland. In 1930 opende Tinus Holtkamp bij de brug ‘De Bonte Haas’, een schipperscafé, tegenwoordig 
een eetcafé. Mijn opa haalde daar in de buurt koolas voor o.a. door de vette klei te mengen, de komkommers 
waren toen krom en veel lekkerder. 
 

 
"De bonte Haas" toen. Foto zie: www.lwkoppenol.nl - foto van Ed van de Scheer 

 

Langs de Zweth gaat de tocht richting de eindbestemming ’t Woudt, volgens sommigen het kleinste dorp van 
Nederland. In het kerkdorp staan o.a. drie boerderijen, een kerk en een rij huisjes. In het linker gedeelte van het 
witte huisje woonde een knecht van mijn opa, de heer Botbijl. In 1960 kregen mijn vader en ik daar nog thee 
gezet met regenwater en de plee met houten deksel was buiten (boven de sloot?). In 1961 kreeg 't Woudt 
leidingwater. 

 

 
 


