
HISTORISCHE VERENIGING OUD-SCHIPLUIDEN

Secretariaat: Otto van Zevenderstraat 2
2636 HN Schipluiden
tel. (privé) (015) 3809389/3807846

Nieuwsbrief voor leden en donateurs, januari 2012

Dames en heren,

Zoals gebruikelijk starten we een nieuw kalenderjaar met een Nieuwsbrief. Hopelijk wordt 2012 voor
u en de vereniging opnieuw een goed historisch jaar. In deze brief blikken we vooruit naar de
activiteiten in het eerste half jaar. Meer historische informatie is ook altijd te vinden op onze
websites. www.historischeverenigingoud-schipluiden.nl en www.tramstationschipluiden.nl

Contributie
De contributie voor onze donateurs (vrienden) was vorig jaar de laagste van alle historische
verenigingen in de regio. De bijdragen van de zusterverenigingen ligt tussen de € 17,50 en € 26,-. De
verhoging die de ledenvergadering vorig jaar goedkeurde, brengt de minimumbijdrage voor onze
donateurs op € 20,-. Leden betalen minimaal € 25,-. Zij bepalen in een vijftal ledenvergaderingen per
jaar mede het beleid en ontvangen ook alle vergaderstukken. Door de verhoging van de contributie
kunnen wij de kwaliteit van ons historisch jaarboek op niveau houden. De kostprijs voor de productie
bedraagt ca. € 20,-. Daarnaast ontvangen de leden en donateurs twee à drie maal per jaar een
uitnodiging voor een lezing, een uitnodiging voor een excursie en gewoonlijk twee nieuwsbrieven.
Vriendelijk verzoek om de contributie voor 1 maart 2012 te voldoen op een van de volgende
nummers (zie ook de aparte herinneringsstrook): Girorekening 4149717 (ING/Postbank), 358261546
(Rabobank Zuid-Holland Midden). Bij voorbaat weer hartelijk dank.

Programma eerste halfjaar 2012

8 februari 2012: Lezing voor leden en vrienden over bijzondere boeken. Deze lezing
vindt plaats in het Anker achter de oude dorpskerk van Schipluiden (Dorpsstraat 3),
aanvang 20.00 uur. Acht leden bespreken een boek (begeleid door beelden), dat voor het
historisch onderzoek in de regio van belang is. De extra lezing vindt plaats in het kader van de
boekenexpositie die momenteel, mede ter ere van onze bibliothecaris Oc Spinnewijn, in Museum Het
Tramstation plaatsvindt. Na afloop van de lezing lopen we naar het museum voor een drankje en de
bezichtiging van de expositie. Dit bericht is tevens de uitnodiging voor de lezing. We hopen een flink
groepje belangstellenden in de intimiteit van het Anker (het voormalige schoolhuis van Schipluiden)
te begroeten.

7 maart 2012: Lezing over slavernij in het kader van de West-Indische en de Verenigde
Oostindische Compagnie, door Jacques Moerman. De spreker heeft overzee (in Afrika, Amerika en
Azië), maar ook in Schipluiden en omgeving allerlei sporen teruggevonden die herinneren aan deze
periode uit onze geschiedenis. Het is een uitzonderlijk verhaal. De lezing vindt plaats in de
voormalige kerk van Hodenpijl, aanvang 20.00 uur, en wordt verzorgd op uitnodiging van ‘Op
Hodenpijl’. Deze instelling verzorgt ook verder de PR. Er zijn kosten aan verbonden, zie de website
www.ophodenpijl.nl



29 maart 2012: Lezingen over: De eendenkooien van Midden-Delfland en de Vlietlanden,
respectievelijk verzorgd door Rianne Graveland en Frits van Ooststroom, in het Jeugdhuis te
Schipluiden. Beiden hebben nieuw onderzoek gedaan naar deze bijzondere landschappelijke, maar
ook historische elementen. Er volgt hiervoor nog een aparte uitnodiging.
9 mei 2012: Introductie van de excursie op 12 mei in Museum Het Tramstation door Frits van
Ooststroom, aanvang 20.00 uur.
12 mei 2012: Excursie naar Overschie, met o.a. een bezoek aan De Tempel en het lokale
museum. Er volgt nog een aparte uitnodiging.

Expositie Museum Het Tramstation
Tot 7 april 2012 is in het museum de tentoonstelling te zien: ‘Boeken uit eigen bezit, Livres d’Oc.’
De subtitel verwijst naar onze bibliothecaris. Het museum is open op zaterdag en de eerste zondag
van de maand van 14.00-16.00 uur.
LET OP: Op zondag 5 februari vertelt Jan Mooijman, lid van onze tentoonstellingscommissie,
vanaf 14.30 uur in het museum over de kunst van het boekbinden. Ook toont hij een aantal
bijzondere resultaten van zijn werk als boekbinder. Hartelijk welkom!

Na de boekenexpositie wordt er in het museum aandacht besteed aan de Westlandsche
Stroomtramweg Maatschappij, waarvan het traject Maassluis-Maasland-Schipluiden-Den-Hoorn-
Delft 100 jaar geleden in gebruik is genomen. Ook het tramstation van Schipluiden en de trambrug
over de Vlaardingervaart bestaan dus dit jaar een eeuw. In goede samenwerking met Museum De
Schilpen in Maasland wordt er momenteel hard gewerkt aan een dubbelexpositie over dit onderwerp.

Historisch Jaarboek Schipluiden 2011
Alle kopij is momenteel binnen. Het wordt opnieuw een fraai boek, in kleur, met een reeks van
historische artikelen en verslagen. Er komen naast de vaste bijdragen artikelen over de honderdjarige
WSM, de heerlijkheid Groeneveld, de muziekverenigingen van Den Hoorn, de bouwkundige
ontdekkingen in de Hofwoning van ’t Woudt en de windassen van Midden-Delfland en omgeving.
De uitgave wordt eind april verwacht. Zoals bekend ontvangen alle leden en vrienden een exemplaar!

Nieuwe medewerkers
De vereniging zoekt naar een medewerker die belangstelling voor PR heeft. Om onze bekendheid
actueel te houden, is het belangrijk dat wij onze museumactiviteiten steeds breed over het voetlicht
brengen. Hopelijk is er iemand bereid deze taak op zich te nemen.
Er zijn ook nog andere terreinen waar extra hulp belangrijk is. We zoeken liefhebbers (vrijwilligers)
die op een of meer terreinen van het museale werk op woensdagmiddag of op donderdagavond
assistentie willen verlenen. Graag reacties hierop bij de voorzitter of de secretaris.

Nieuwe publicaties
In de loop van het jaar verschijnt het boek Twee gezichten van Midden-Delfland, waarin ca. 110
artikelen staan over de meest uitlopende onderwerpen m.b.t. de geschiedenis van Maasland,
Schipluiden, Den Hoorn, ’t Woudt en de Zweth. Het betreft de bijdragen die maandelijks in De
Schakel verschenen. De uitgave is een gezamenlijk project van de Historische Vereniging Maasland
en de Historische Vereniging Oud-Schipluiden.
In het najaar verschijnt een boek over De geschiedenis van ’t Woudt, geschreven door Jacques
Moerman. Het wordt het eerste deel in de nieuwe serie: Historische Reeks Midden-Delfland. Over
beide publicaties volgen nog nadere aankondigingen.

Graag tot ziens bij onze activiteiten,

Bestuur Historische Vereniging Oud-Schipluiden.




