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Start in het Loosduins Museum 
De Korenschuur, Margaretha van 
Hennebergweg 2a in Loosduinen.

Dit is een bijzonder museum.  
Waarom?  
Het museum is door de mensen uit Loosduinen zelf 
opgezet en dat hebben zij gedaan omdat ze houden 
van hun dorp en de tuinderijen waar ze zijn geboren 
en opgegroeid. Je vindt in het museum bijvoorbeeld 
tuinbouwgereedschappen die echt gebruikt zijn maar 
die zo langzamerhand vervangen zijn door moderne 
machines. Soms komen de Loosduiners nog wel eens 
zo’n oud stuk gereedschap tegen in hun schuurtje of 
op zolder en dan brengen ze het naar het museum. 
Aan al die, voor ons vreemdsoortige voorwerpen, 
kleeft een verhaal.

Lang, lang geleden, toen graaf Floris de IV hier ging 
wonen met zijn lieve vrouw Machteld van Brabant, 
heette het dorp nog Losdun. Het lag tegen lage (loze) 
duinen achter de echte duinen en de zee. Floris begon 
met de bouw van een kapel en een klooster van steen 
(in het jaar 1224) en dat was heel bijzonder. Het dorp 
groeide flink door de bedrijfjes en alle ambachtslieden 
die nodig waren voor de opbouw. 
En het was zo’n heerlijk gebied dat sindsdien 
meerdere edelen die in Den Haag woonden, een 
buitenhuis of een kasteel in de buurt lieten bouwen. In 
hun tuinen verbouwden ze groente en fruit. 
De kleigrond onder de loze duinen bleek goed 
vruchtbaar. Het zand werd afgegraven en zo ontstond 
door de jaren heen rond het dorp een uitgestrekt 
gebied van kleine en grote groentetuinen.

Opdracht 1: Kies steeds op elke plek 
waar je aankomt een voorwerp dat je 
opvalt: in het museum, in de Abdijkerk, 
bij de molen.
Omschrijf het op je blad of maak er een 
tekeningetje van. Bedenk of vraag waar 
het voor gebruikt werd.

Vraag 1: De namen Klaas en Koos zijn 
oer-Hollandse namen en je hoort ze 
veel in Loosduinen. 
Hoe heet jij en komt jouw naam meer 
voor in jouw eigen familie?

Verhalen  
Op woensdagmiddag komen aan de Verhalentafel 
oude gebeurtenissen boven water. Deze verhalen 
worden bewaard in het archief. En als je jong bent, 
voel je verwondering en misschien nieuwsgierigheid 
naar de tijd dat alles zo anders was…

De Korenschuur  
Het museum is oorspronkelijk de schuur waar het meel 
dat in de molen gemalen was, werd opgeslagen. Er 
stond ook een stoommachine, die het koren maalde 
als er te weinig of te veel wind was, om de molen te 
laten draaien.

De populaire schrijver van kinderboeken Koos 
Meinderts is geboren in Loosduinen. Later, toen hij 
schrijver was geworden, had hij daar veel plezier van! 
Dat hij zo fijn in het bos vlak bij de duinen en de zee 
opgroeide, bleek hem veel inspiratie op te leveren. 
Speciaal voor deze zwerftocht schreef hij het volgen-
de verhaal.

Het verjaarscadeau

Koos Meinderts

Klaas Voordewindt  stond voor het raam, de handen in 
de zakken. Hij zuchtte.
‘Is er iets, Klaas?’ vroeg Jo.
Klaas schudde zijn hoofd. Hij pakte zijn jas van de 
spijker.
‘Ik ga nog even een ommetje maken,’ zei hij en hij 
opende de voordeur. Meteen glipte Moortje naar 
binnen, een van de drie nachtzwarte katten die de 
molen muisvrij moesten houden. 
Klaas en stapte de avond in. Hij liep het pad af dat 
naar de brug over de vaart leidde. Onderaan het pad 
bleef hij staan en keek over zijn schouder naar de 

Op nog een restje van een 
munt kunnen we Machteld 

zien. Stoer zit zij op haar 
paard. Met twee benen aan 

een kant, dat hoorde toen zo.
Rechts: Florianus Quartus, 

Floris de Vierde. Heel 
krijgshaftig met z’n zwaard

en metalen harnas.

Het museum is zorgvuldig 
opgeknapt en straalt de kalme 

sfeer van vroeger uit. 

⇧

Het ‘hart’ van het oude 
Loosduinen: de molen, het 

museum en de Abdijkerk.
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Terug en naar binnen. Buiten, op het uithangbord, staat het wapen van Loos-
duinen. 
Binnen stap je altijd meteen een tentoonstelling in! 
Loosduiners houden van verzamelen. Ze verzamelen 
van alles; vaandels van muziekververenigingen, unifor-
men, postzegels, stempels en vooral veel oude foto’s. 
De echte oude Loosduiners wijzen elkaar dan de 
mensen aan die ze kennen. Zo van: ken je die nog en 
kijk haar, zij was de tante van die en die.

Vraag 3: Waar gaat deze tentoon-
stelling over? Verzamel jij ook iets?

Voordat je bij het museum naar binnen  
stapt, ga je naar de rechter zijmuur.

Toen het oude gemeentehuis van het dorp werd 
afgebroken is de grote klok bewaard gebleven en hier 
heeft hij een nieuwe toren gekregen. 

Vraag 4: Links naast de trap staat een  
hoge vitrine met daarin een pop met  
een burgemeesterspak aan. Tegen-
woordig heb je ook vrouwelijke 
burgemeesters.
Wat draagt een moderne burgemeester 
bij officiële gelegenheden?

Vraag 2: Kijk langs de muur van het 
museum omhoog. Hoe laat is het? 
Wat voor soort cijfers staan er op de 
klok? 
Welke van deze cijfers gebruik je voor 
het getal van jouw leeftijd?

Het wapen heeft een lazuur 
(blauwe) ondergrond met drie 
duinen van goud.

Ga naar boven langs het smalle 
trapje.

Op de zolder van het museum kom je terecht in twee 
periodes in de geschiedenis die heel ver uit elkaar lig-
gen. Je vindt een aantal voorwerpen uit de 13e eeuw, 
toen het klooster werd gebouwd. Maar de meeste spul-
len in het museum zijn voorwerpen uit de twintigste 
eeuw, de tijd van je ouders en grootouders.

Slibtegel uit de 13e eeuw met een 
plaatje van een non. In het klooster 
woonden vooral adellijke meisjes.

Vraag 5: Wat is een kloostermop? 
A: grap over een klooster. 
B: lange schoonmaakstok met kwast. 
C: zware middeleeuwse baksteen. 
D: klein soort hond.

molen. Begin van de week was Mulder langs geweest, 
de eigenaar van De Korenaer, voor de maandelijkse 
pacht. 
Klaas had hem betaald. 
‘Te weinig Voordewindt,’ had Mulder gezegd. 
‘Volgende week krijg je de rest.’
Mulder was onverbiddelijk.
‘Niks ervan,’ zei hij. ‘Nu! Ik wil nu geld zien.’
‘Ik heb het niet, Mulder.’
‘Dat is dan jouw probleem.’
Zuchtend had Klaas de rest betaald. Daar ging zijn 
spaargeld. 
Klaas sloeg linksaf, het pad in naar de Abdijkerk. Het 
was al over elven, zag Klaas. Over een uur was Jo 
jarig. Klaas had de pest in. Weer zou hij zijn vrouw  
geen cadeau kunnen geven, net als vorig jaar en het 
jaar daarvoor en alle jaren daarvoor. Klaas  wist al wat 
Jo morgen tegen hem zou zeggen.   
‘Dat geeft toch niet, Klaas. Ik hoef geen cadeau, ik heb 
jou toch en trouwens, de molen gaat vóór.‘
Jo had gelijk, de molen gaat voor. Maar wat had hij zijn 
vrouw graag eens verrast met een mooi verjaarscadeau. 
Kon hij nou echt niets voor haar verzinnen? 
Klaas passeerde het huis van dominee van Spronsen.  
De dominee en zijn gezin sliep al. De lichten in het huis 
waren uit. Klaas bleef staan en keek over de heg de 
tuin van de dominee in. De tuin stond vol narcissen. 
Narcissen…
Jo’s lievelingsbloemen… 
Klaas schatte de hoogte van de heg…
Dat hoefde geen probleem te zijn, maar het achtste 
gebod hield hem tegen.

• vervolg Het verjaarscadeau •

Die goede oude klok, 
waar zoveel mensen 

dagelijks op keken voor 
de juiste tijd.Zo’n klok 

doe je niet zomaar weg.

⇧
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Maak een rondje over de zolder. Let 
op, want het staat tot in de kleinste 
hoekjes vol met spullen.

Op een zolder zetten de mensen de dingen die ze niet 
willen weggooien, maar ook niet meer gebruiken. Je 
komt er wonderlijke dingen tegen. Hier bijvoorbeeld 
staat een klein stoeltje voor een grote lijst met een 
foto.

Er is van alles te vinden. Van een piepklein 
zelfgemaakt groentenwagentje tot een 
tomatensorteerton. Ging er bij het werk iets 
kapot? In het dorp woonde een smid die gebroken 
gereedschappen repareren kon.

Als je een gefantaseerd boek schrijft, 
heet dat een roman. Koos Meinderts 
heeft een jongen bedacht voor drie van 
zijn boeken en hem ‘Keizer’ genoemd. 
Toevallig denk je?

Vraag 6: Van wie was dit hele kleine 
stoeltje? Hoe zwaar woog Gerrit 
Keizer?

Opdracht 2: Kies een voorwerp uit dat 
je bevalt of zoek de voorwerpen van 
de foto’s. Teken zelf een voorwerp na 
op je zwerfblad. Niet aankomen, alleen 
natekenen!

Vraag 7: Waar werd het voorwerp voor 
gebruikt, denk je?

Gij zult niet stelen!
En zeker niet uit de tuin van de dominee.
Klaas liep verder, om de kerk en het kerkhof heen en 
liep met een ruime boog weer op huis aan. Jo zou vast 
al in bed liggen. Op de brug bij de vaart brak de maan 
door de wolken. Klaas zag hem weerspiegeld in het 
water, groot en geel en gerimpeld. 
Hij moest denken aan het verhaal van Simpelsiem en 
de volle maan. Simpelsiem, een achterlijke jongen, een 
van de elf kinderen Van Rossum, had op een avond 
vanuit het slaapkamerraam de maan zien drijven in 
de waterput achter het huis. Hij was in zijn onderbroek 
naar beneden gerend en had meteen het deksel op de 
put gedaan en was er bovenop gaan zitten. 
‘Ik heb de maan gevangen! Ik heb de maan gevangen!’ 
had Simpelsiem geroepen. Niemand die het de arme 
jongen aan zijn verstand kon brengen dat de maan die 
hij in de put had gezien niet de echte maan was, maar 
de weerspiegeling ervan.  

Opdracht 3: Kijk thuis op www.maps.
google.nl van Google Earth naar het 
kassengebied van het Westland

• vervolg Het verjaarscadeau •

De leunstoel van de Kleine Keizer. 
Op zijn maat gemaakt, net als z’n 
fiets, z’n drie-delige kostuums en 

het trapje bij de wc.

Op z’n derde stopte 
Gerrit Keizer met groeien 
en bleef daardoor maar 
96 cm lang. Hij was een 
slimme en opgewekte 
man die op kermissen in 
Europa en Amerika optrad.
Later werd hij sigaren-
boer en boekhouder in 
Loosduinen, maar stierf 
in zijn geboorteplaats
Oude Bildtzijl in 
Friesland.

Flitsspuit. Het mannetje op 
de spuit gaat stoer akelige 

insekten met gif te lijf. 
Oef, dat is nu wel verboden.

Schommelton of tomatenhobbel om 
tomaten te sorteren.

⇧

Westland

Vooraan ligt een pootijzer. 
Met de punt maak je een 

gat in de grond voor de 
pootaardappelen.
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Ga naar buiten. 
Links staat het huisje waar vroeger de 
molenaar woonde.

Een echt Hollands huisje met een moestuin met drie 
iepen aan de voordeur en klompen bij de achterdeur. 
De voordeur zit aan de slootkant. Die gebruikte de 
molenaar alleen bij plechtige gelegenheden. Als hij 
trouwde droeg hij dáár z’n bruid over de drempel.

Vraag 9: Huub Lelieveld is nu de 
molenaar. Hij kent de molen van binnen 
en van buiten. Je kunt alles vragen! 
Zou het waar zijn dat de molen kan 
huilen?

‘De maan,’ mompelde Klaas.
Hij versnelde zijn pas. Hij liep het pad op naar de 
molen en deed de deur open. Jo was inderdaad al 
naar bed. Klaas bleef nog even op. Het verhaal van 
Simpelsiem had hem op een schitterend idee gebracht.

De volgende morgen stond hij gelijk met Jo op. 
‘Gefeliciteerd, Jo,’ zei hij. 
‘Dankjewel, Klaas,’ antwoordde Jo en ze wilde 
doorlopen naar de keuken om koffie te zetten en ontbijt 
klaar te maken.
Klaas hield haar tegen.
‘Jo…’ zei hij met onvaste stem. ‘Jo… luister eens’.
Jo glimlachte.
‘Het geeft niet Klaas,’ zei ze. ‘Ik heb jou toch.’

Stevig winterrecept: 
kook aardappelen, peen en uien samen in 
een pan. Stamp dat tot een hutspot met 
mosterd, zout peper en wat vlees erbij… 
hmmm, lekker! 

Wortelen (penen) zijn een heel oude groentensoort.  
De Loosduiners noemen zich voor de grap nog steeds 
peenbuikers. Ze wasten vroeger de modderige penen 
in de sloot schoon en aan de slootkant liggend konden 
ze er beter bij! Daar zweet je peentjes van!
Achter Loosduinen ligt het Westland en daar wordt 
nog steeds groente verbouwd maar nu in grote glazen 
kassen. Dag en nacht wordt de groei in de gaten 
gehouden. Als ‘s nachts de lampen branden ziet 
dat er behoorlijk geheimzinnig uit! De vele tomaten, 
komkommers, bloemkolen en ook bloemen gaan via 
de veiling per vliegtuig en vrachtwagen de hele wereld 
over. Hollandse tuinders geven regelmatig tuinders in 
arme landen goede raad over kweekmethodes.

Vraag 8: De kinderen van de tuinders 
moesten dikwijls meehelpen in de 
tuinderijen met kleine klusjes en 
onkruid wieden. Veel oudere jongens 
en meisjes krenten nog steeds druiven 
tijdens de zomervakantie om geld te 
verdienen. 
Waar helpen jullie je ouders mee?

• vervolg Het verjaarscadeau •

Even tussen het werk door werd deze 
zwart-wit foto gemaakt. Je ziet de 
opstaande ramen van de eerste platte 
kassen in de tuinderij.

Luchtig zomerrecept:
Rasp een stevige wortel, en meng er 
citroensap, honing, rozijnen en een appeltje 
doorheen. Versier het met druiven en geef er 
gebakken aardappeltjes bij. Hmm verrukkelijk!.

⇧

Ze zeggen dat je van 
peentjes mooie ogen krijgt!
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Sta stil tussen de sloot en de molen. Een molen is een van de eerste fabrieksgebouwen en 
stond altijd aan een water. Dat was makkelijk voor het 
brengen van het graan dat tot meel gemalen moest 
worden. Ook langs de tuinderijen loopt een stelsel van 
sloten. Varen was vroeger een zuinige manier om je 
groente en fruit naar de veiling te brengen om het te 
verkopen! 
Tegenwoordig vervoeren grote vrachtwagens de 
groente naar de Westlandse veiling.

Hier heb je geen wind of regen nodig die iets voor 
je doet, maar de zon! Deze klok is puur natuur en 
kost niets aan energie. Soms wil je wel eens weten 
of het dag of nacht is in een ver land. Jij bent hier, 
in Loosduinen aan de zee. Hoe laat zou het zijn in 
Paramaribo? 
Bovendien heb je zelf ook een schaduw!

De praam die in het slootje ligt, is een 
Zeilende Westlander. Je kunt er dus ook 
een zeil op zetten. Nu wordt hij gebruikt 
voor vaartochtjes en bij het jaarlijkse 
bloemen- en fruitcorso.

Vraag 11: Op deze zonnewijzer kun je 
in de zomer de tijd aflezen. Bovendien 
zie je van een aantal steden op de 
wereldbol wanneer het 12 uur ’s 
middags is. Het is 12 uur plaatselijke 
tijd als de schaduw op de uurlijn van de 
aangegeven stad valt. 
En misschien zeiden de oude Romeinen 
deze Latijnse zin al wel:
Solo sole solet qui vivit docere vitam. 
Vrij vertaald: Om te kunnen leven heb 
je de zon nodig. 
Waar of niet waar?

Volg het pad naar de zonnewijzer.

Verder naar de molen ‘De Korenaer’ 
(ook wel Prins Maurits genoemd).

Vraag 10: Windkracht kun je meten en 
dat verdeel je op een schaal van 0 tot 
12. (De schaal van Beaufort)
Bijvoorbeeld kracht 0 is bladstil, 8 is 
stormachtig en 12 is orkaankracht.  
Welke windsnelheid is voor de 
molenaar gunstig denk je? 
Waarom hangt hij de wimpel buiten? 
En waarom staat de molen zo hoog?

Alles in de wind. De molenaar kan de kop van de 
molen met de wieken in de wind draaien om de wind 
goed op te vangen. Bij weinig wind spant de molenaar 
zeilen op de wieken. Hangt de wimpel of de vlag 
buiten, dan is de molenaar in de molen bezig.

‘En een verjaarscadeau,’ zei Klaas. ‘Kijk maar eens op 
je stoel.’
‘Een pakje?!’ riep ze. Ze liep naar de stoel en nam het 
pakje in handen. Er hing een kaartje aan. Voor jou 
stond erop.
‘Voor mij?’ 
‘Voor jou,’ zei Klaas. ‘Voor je verjaardag.’
 Jo zette het pakje voor zich op tafel.
‘Je hebt je toch niet in de schulden gestoken, Klaas,’ 
zei Jo. ‘Want dat wil ik absoluut niet.’
‘Maak je maar geen zorgen,’ zei  Klaas.
Jo bekeek het pakje van alle kanten. 
‘Een cadeau, voor mij,’ zei ze. ‘Wat zit er in?’
‘Zeg het maar,’ zei Klaas. ‘Het kan van alles zijn.’
‘Van alles…,’ herhaalde Jo. 
‘Een jurk?’
‘Wie weet,’ zei Klaas. 
‘Een mooi boek?’
‘Kan.’
‘Een bus waar je vermicelli in doet?’
‘Wie zal het zeggen.’
‘Een sjaal? Een paar stadse schoenen?’
‘Misschien wel warme winterjas,’ hielp Klaas haar mee 
met verzinnen. 
‘Wat een cadeau!’ zei Jo. ‘Koffie?’
‘Heerlijk,’ zei Klaas en terwijl Jo koffie zette en het 
ontbijt klaarmaakte, noemde Klaas op wat er allemaal 
in het pakje kon zitten: een hoed, een sjiek nachthemd, 
een paar nylonkousen, een vaas, een juwelendoosje, 

• vervolg Het verjaarscadeau •

De motor van deze schuit vol 
kisten met groente is de tuinder 
zelf. Hij duwt met de lange 
stok de schuit vooruit en het is 
zwaar werk!

⇧
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Als je op het bruggetje staat, zie je achter het museum 
een groen, vierkant, houten huisje staan, het sekreet. 
Hierin deed de molenaarsfamilie, boven de sloot 
hun ‘behoefte’. Een biologische wc waar niet te veel 
mensen gebruik van kunnen maken, want dan gaat het 
slootje echt stinken!

Links het (fiets)pad op, langs een 
vaartje met knotwilgen.

Tussen de huizen door zie je de toren van de 
Abdijkerk, ofwel Oude Jan. Op de toren staat een 
windwijzer met twee klompjes. Oorspronkelijk stond 
er een haantje, maar toen die door de bliksem 
werd getroffen, vond de smid twee klompjes veel 
toepasselijker. Peenbuikers willen altijd weten uit 
welke hoek de wind waait!

Opdracht 4: Synoniemen van sekreet: 
kakhuis, poepdoos, geheim gemak.
Sekreet betekent ook: onuitstaanbaar 
iemand, kreng, mispunt, helleveeg, naar 
mens.
 
Maak een limmerick over een sekreet. 
(Het rijmschema is AABBA.) Het is leuk 
als er ook een plaatsnaam in voorkomt. 

Over de brug.

Vraag 13: Wat betekent het gezegde: 
Uit welke hoek waait de wind?

Ken jij nog een gezegde met het 
woord wind erin? 

Stel jij mocht een toren bouwen, wat 
voor windwijzer zou je er op zetten?

een lekker luchtje, een zeepje, een kop en schotel, een 
nieuwe koekenpan, een zak dubbelzoute drop, een 
kalender voor aan de muur, met van die mooie foto’s 
van beroemde schilderijen.
‘Ook een koker voor mijn breinaalden?’ wilde Jo weten 
toen ze de koffie klaar had.
‘Alles is mogelijk,’ zei Klaas. ‘Zolang het pakje maar 
dicht blijft.’
‘Geweldig,’ zei Jo.
Het hele ontbijt lang bleven ze verzinnen wat er in het 
pakje zou zitten. 
‘Nieuwe gordijnen!’
‘Vijftig narcissen!’ 
‘Een kussen met bijpassend sloop!’
‘Een moeilijke puzzel van meer dan 1000 stukjes!’
De cadeaus werden steeds mooier en groter en 
gekker. 
‘Een hemelbed!’’
‘Een vliegend tapijt!’
‘Een reis naar de maan!’
‘Met hotel en ontbijt.’
Jo lachte de tranen in haar ogen. Wat een cadeau, 
zeg! Nog nooit had ze zo’n verjaardag gehad!

Ga verder en volg het pad naar rechts 
achter De Korenaer langs.

In en rond Loosduinen vestigden zich de graven van 
Holland en hun rijke kennissen. Graaf Willem III, 
(kleinzoon van Floris en Machteld) vond het tijd dat 
het dorpje een molen en een stenen kerk met een 
toren kreeg. Die molen was van hout en toen die te 
oud werd kwam er een nieuwe voor in de plaats. Maar 
tijdens een zware storm woei die molen om. Prins 
Maurits schonk toen deze flinke stenen molen. Het is 
ook alweer een oudje van tegen de 300 jaar. Zelfs een 
van de oudste molens van Nederland!

Vraag 12: In moderne molens levert 
het draaien van de wieken ook iets 
op. 
Wat is dit? 

Limmerick:
Een jongen uit Losdun 
ging regelmatig in een run.
Ik weet niet waarom ie het deed, 
Hij ging altijd rechtstreeks naar de sekreet.
het was zeker niet voor de fun.

• vervolg Het verjaarscadeau •

Het geheim gemak buiten 
in een klein vierkant huisje. 
Brr, in de winter best koud!

Een windhaan op een 
toren wijst de richting 
van de wind aan.

⇧
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Informatie

Floris IV en Machteld kregen vijf kinderen en hun 
oudste zoon, Willem II, werd later zelfs koning van 
Duitsland! Helaas werd de graaf zelf al jong dodelijk 
verwond tijdens een steekspel. Zijn vrouw Machteld 
nam zijn taken over en zorgde ervoor dat Loosduinen 
stadsrechten kreeg. De kapel en het klooster werden 
verwoest, maar van de stenen werd op dezelfde plek 
deze Abdijkerk gebouwd.

Vraag 16: Hier kun je de Abdijkerk 
helemaal zien. Het is hier wel bijzonder 
stil! Ben je wel eens op een begraaf-
plaats geweest?  
Veel mensen willen tegenwoordig maar 
liever gecremeerd worden als ze over-
leden zijn. 
Wat zou jij willen?

Ga het hek door en wandel rustig 
rechts over het pad, langs de graven 
naar achter.

De Abdijkerk en de begraafplaats liggen hoger dan het 
pad, op een terp. Veel oude Loosduiners willen graag 
in de buurt van hun familie begraven worden. Vlakbij 
de plek waar ze altijd hebben gewoond. 

Vraag 15: Koos Meinderts heeft in 
‘De snoepwinkel van Zevensloten’ 
een plattegrond laten tekenen door 
Annette Feinig, zijn vrouw. Die kaart 
lijkt sprekend op dit plekje. 
Hoe noem je het als je iets wat je kent 
in een verhaal verwerkt? Inspiratie?

Je maakt een rondje rechts om de 
kerk. Naast de kerk is een hek, je 
gaat de hellingbaan op.

Vòòr het veldje rechtsom en let op de 
drie kleine treetjes in het pad. 
Langs het beeld van P. van der Meer.

Dit is een rustig hoekje, heel geschikt om even niks 
te doen. Als ‘s middags het zonnetje schijnt, zitten de 
mensen hier wat te kletsen. Echt een dorp! 

Vraag 14: Wat stelt het beeld voor 
en wat is precies het beroep van 
P. van der Meer?En Klaas ging maar door met verzinnen. 

‘Een zingende zaag!’ 
‘Hou op Klaas!’ zei Jo. ‘Ik kan niet meer!’
‘Een varkentje met een knorrende maag!’
Jo klapte dubbel van het lachen. Klaas moest echt op-
houden, ze zou zich nog doodlachen. Wat een lieverd 
was haar man toch. Hoe kon ze hem bedanken?
Ze wilde opstaan en hem op allebei zijn wangen 
zoenen tot ze opeens een veel beter idee kreeg. Ze 
liep met het pakje naar de linnenkast.
‘Wat doe je?’ vroeg Klaas.
‘Ik leg het pakje hier,’ zei Jo. ‘Achter de lakens.’ 
‘En dan?’
‘Dan krijg jij, als jij jarig bent, het pakje van mij!’

Jo hield woord, dus toen Klaas jarig was lag het pakje 
bij hem op de stoel en toen Jo jarig was, was zij weer 
aan de beurt.

Jaar in jaar uit ging het altijd weer zo, twee keer per 
jaar gaven ze steeds het cadeau aan elkaar, zelfs toen 
ze genoeg geld hadden om een echt cadeau te kopen. 
Een mooier cadeau was in geen winkel te koop. 
Voor geen goud.

❧ ❧ ❧

• vervolg Het verjaarscadeau •

Ongeveer op dezelfde plek 
kletsten de mannen vroeger 

onder het werken door.
Deze koolzaadmachine stond 
in een tuinderij vlak naast de 

kerk opgesteld.
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Vraag 19: Hoe heet het plaatsje achter 
het hek met de bijzondere boompjes?

Terug naar het museum. Als je buiten 
bent, ga je meteen rechtsom langs de 
kerk en door het witte poortje.

De kortste weg naar de voordeur van het museum is 
door het smeedijzeren hek. Voel eens of het hek open 
is.

Even doorlopen en dan rechts de 
kerkzaal in.

De zaal is hoog, wit en mooi. Een van de dochters van 
Machteld heette Margaretha. Ze trouwde met Herman 
van Henneberg en ze was heel gelovig. Over haar 
doet een bijzonder verhaal de ronde. Een legende 
vertelt, dat zij evenzoveel kinderen kreeg als een jaar 
dagen telt! 
Op het bord in de kerk waarop het hele verhaal wordt 
verteld, staat tot besluit:

O, lezer, die dees daad met 
Aandagt heb geleeze, 
Gij zult, eer ge vertrekt, 
Verbaast in ’t harte wesen. 

Opdracht 5: Zoek in de kerkzaal de 
grafsteen van Machteld. 
Met behulp van je zwerfblad en een 
potlood maak je een afwrijftekening.

Opdracht 6: Het orgel is prachtig 
gerestaureerd en er worden orgel-
concerten op gegeven. 
Kijk goed rond, hoeveel echte en 
afgebeelde muziekinstrumenten kun je 
vinden in de zaal?

Vraag 18: De kansel is bijzonder. Hij 
komt oorspronkelijk uit Zeeland. Wat 
kwam er tevoorschijn toen hij werd 
schoongemaakt?

Loop weer rustig terug, het hek door 
en ga de Abdijkerk in via de tweede 
deur.

In de kerk kom je eerst in de gemeenschapsruimte. In 
Loosduinen waren veel verenigingen waar de mensen 
gezellig bij elkaar kwamen. Nu blijven de mensen meer 
thuis bij de tv. 

Vraag 17: Je kunt aan de koster 
vragen of je de toren mag beklimmen. 
Ben jij lid van een club?

Nou, verbaasd zijn we  
zeker, maar het verhaal  
trok altijd vele nieuws-
gierige mensen en dat 
was heel goed voor 
de bekendheid van de 
Abdijkerk!
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Loosduins Museum De Korenschuur 
Margaretha van Hennebergweg 2a, 
2552 BA  Den Haag (Loosduinen)

Geopend op zaterdag en de eerste zondag van 
de maand van 13:00 tot 17:00 uur

Voor groepen op afspraak:  
telefoon/fax: 070 - 397 33 42 
www.loosduinsmuseum@hetnet.nl 
 
Boottochtjes vanuit het museum in samen-
werking met rondvaartbedrijf ‘De Gantel’ in 
juli, augustus en september. 
 
Molen De Korenaer 
Bezoek op afspraak met molenaar Huub Lelieveld 
telefoon 070 - 397 09 17 
 
Abdijkerk 
Willem III-straat 40,
2552 BS  Den Haag (Loosduinen)
 
Geopend voor publiek op zondag-middag in juli en 
augustus tussen 14:30 en 16:00 uur.
 
Op Monumentendag en als koster Jan Kramer 
aanwezig is, geopend op werkdagen (behalve 
maandag) tussen 9:00 en 12:00 uur.
telefoon 070 - 397 41 82 
www.abdijkerk.nl

Opdractht 7: Een aantal namen op 
deze kaart uit 18 herken je misschien 
wel. Kun je aanwijzen waar je 
ongeveer woont?


