Nieuwsbrief september 2011
Zoals gebruikelijk ontvangen de leden en vrienden van de Historische Vereniging OudSchipluiden in het najaar een brief met verenigingsnieuws.
Otto van Egmond
De Historische Vereniging Oud-Schipluiden begint het seizoen op 12 oktober met een lezing
over ridder Otto van Egmond, heer van de Keenenburg (ca. 1522-1586), zie de bijgevoegde
uitnodiging. Deze persoon staat sinds de succesvolle toneeluitvoering in juni 2011 aan de voet
van het torentje van het kasteel in Schipluiden voor een breed regionaal publiek op de kaart.
Een andere erkenning is deze maand de publicatie van het artikel over zijn leven en werk door
Jacques Moerman in de bundel Het verdeelde huis. De Nederlandse adel tussen opstand en
reconciliatie, een uitgave van de Vlaams-Nederlandse
Vereniging voor Nieuwe Geschiedenis. Door deze
uitgave raakt Otto van Egmond ook bekend onder een
grote groep vakhistorici in België en Nederland. Het
verhaal over deze edelman verscheen eerder in het
Historisch Jaarboek Schipluiden 2009, dat alle leden en
vrienden van Oud-Schipluiden vorig jaar hebben
ontvangen. Er zijn in het museum nog exemplaren te
koop.
Inmiddels worden nog steeds vondsten gedaan over Otto
van Egmond. Recentelijk werd in het archief van de
Universiteit van Leiden het gegeven aangetroffen, dat
Otto en zijn zus Cornelia eigenaar waren van een
woning aan het Pieterskerkhof in Leiden. Het huis werd
op 10 augustus 1579 voor 1200 gulden verkocht aan de
universiteit. Later was het enige tijd in gebruik als
Bibliothèque Wallone.
De bibliotheek/het archief van Oud-Schipluiden in het
Museum Het Tramstation verkreeg deze maand als
aanwinst het boek: De adellijke vrouwenabdij van Rijnsburg, 1133-1574, van Maria Hüffer.
Nijmegen/Utrecht 1922. De auteur vermeldt hierin dat Adriana van Egmond van Meresteyn,
een nicht van Otto van Egmond, priorin van de abdij was. Niet te verwarren met de
gelijknamige dochter van de kasteelheer, die in dezelfde abdij non is geweest. Zij trouwde ca.
1574 met Willem Blois van Treslong, een van de militaire leiders van de Opstand tegen
Spanje. Op latere leeftijd was hij admiraal van Zeeland. Ook nieuw in ons archief is het
bijgevoegde portret van deze bekende Nederlander.
Exposities
In het Museum Het Tramstation is nog t/m 19 november de tentoonstelling te zien over het
leven en werk van Otto van Egmond. Het is een fraaie expositie met een historisch tafereel,
aardewerk uit de zestiende eeuw en acht banieren met afbeeldingen en teksten. Bijzonder zijn
ook de originele loden platen die op de grafkisten van Otto van Egmond en zijn vrouw hebben
gezeten.
Na deze tentoonstelling volgt een expositie over het boekenbezit van Oud/Schipluiden,
voorbereid door Oc Spinnewijn, die vanaf 1989 de bibliotheek van de vereniging beheert in
het Museum Het Tramstation. Volgend voorjaar volgt een tentoonstelling over de
Westlandsche Stoomtramweg Maatschappij, ter gelegenheid van de openstelling van de
tramroute Maasland-Schipluiden-Den Hoorn-Delft in 1912. Ook het Museum De Schilpen in

Maasland zal aandacht besteden aan dit onderwerp. Beide exposities worden op elkaar
afgestemd.
Jaarprogramma
De voorjaarslezing zal onder andere gaan over de eendenkooien in Midden-Delfland. De
excursie in mei voert ons naar de buitenplaats De Tempel en Oud-Overschie. Ook wordt er
nagedacht over een lezing over het Nederlandse aandeel in de slavernij, een onderwerp dat
momenteel actueel is en raakvlakken heeft met Schipluiden. Voor alle activiteiten ontvangen
de leden en vrienden aparte uitnodigingen.
Jaarboek
Een hoogtepunt zal in het voorjaar de verschijning van ons derde jaarboek nieuwe stijl zijn,
opnieuw een echt boekwerk. Deze keer met een hoofdartikel over de bezitters van de
heerlijkheid Groeneveld en artikelen over het tramstation en de trambrug (100 jaar oud), de
windassen van Midden-Delfland en de bouwkundige ontdekkingen tijdens de restauratie van
de Hofwoning in ´t Woudt. Ons streven is om binnen enkele jaren een Historisch Jaarboek
Midden-Delfland uit te geven. Feitelijk zijn de onderwerpen in de reeds verschenen
jaarboeken al niet meer beperkt tot de grenzen van de voormalige gemeente Schipluiden.
Contributie
Door de uitgave van een volwaardig jaarboek in kleurendruk zijn de kosten voor de
vereniging, ondanks bijdragen van particulieren en fondsen, hoger geworden. Dit betekent dat
de contributie in het komende jaar iets zal worden verhoogd. Personen die de contributie over
2011 nog niet hebben betaald, vinden hierbij een aanmaning. Het is prettig dat veel donateurs
reeds jaren een hogere bijdrage overmaken.
Andere publicaties
Samen met de Historisch Vereniging Maasland wordt de uitgave van een boek over Twee
Gezichten van Midden-Delfland voorbereid, een rubriek die gedurende lange tijd in De
Schakel Midden-Delfland is te vinden. De serie is bij de lezers populair, omdat er steeds veel
historisch informatie over een pand of een situatie in de gemeente wordt gegeven. Deze
uitgave wordt eveneens in het voorjaar verwacht. Later in 2012 verschijnt eindelijk het grote
boek over het kerkdorp ´t Woudt, geschreven door Jacques Moerman. Het boek bevat een
verscheidenheid aan onderwerpen uit de geschiedenis van deze unieke plaats.
QR-codes op 10 monumenten in Midden-Delfland
De Open Monumentendag in de gemeente Midden-Delfland werd geopend in de r.k. kerk van
Den Hoorn, de Antonius en Corneliuskerk, met de lancering van de QR-code pilot van de
gemeente. Een tiental monumenten in de gemeente is nu voorzien van een nieuw
monumentenschildje waarboven een QR-code is aangebracht. Met moderne mobiele telefoons
kan deze 2-dimensionale code gescand worden (zoals met de barcode in de supermarkt
gebeurt) en kan de erin opgeborgen websitepagina in de telefoon worden geopend.
De gemeente Midden-Delfland heeft op dit moment 138 monumenten, waarvan 91
rijksmonumenten. Den Hoorn heeft onlangs een aantal nieuwe gemeentelijke monumenten
toegewezen gekregen. Voor de gemeentelijke monumenten is een nieuw schildje ontworpen
dat nu op vier van de tien monumenten is aangebracht. De overige zes hebben een nieuw
rijksmonumentenschildje gekregen. Op de speciale website zijn de tien monumenten ook
virtueel te bezoeken: monumenten.middendelfland.net.
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