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Nieuwsbrief oktober 2013
Tentoonstellingen
In Museum Het Tramstation te Schipluiden is tot zat. 28 dec. 2013 de tentoonstelling over
Gijsbertus van Marrewijk te zien. Hierin wordt mede de geschiedenis van het tuindersdorp Den
Hoorn in de periode 1880-1930 belicht. Aan het onderwerp is, zoals bekend, ook een artikel gewijd
in het Historisch Jaarboek Schipluiden 2012. Via de website van de Historische Vereniging OudSchipluiden (www.historischeverenigingoudschipluiden.nl) kan een lesbrief over Van Marrewijk
gedownload worden.
Vanaf half januari t/m eind juni 2014 wordt in het museum een tentoonstelling gehouden over ‘het
Rijcke Woudt’, thema’s die de rijkdom van het kerkdorp laten zien. In de tweede helft van het jaar
vindt een expositie plaats over ‘De trekvaartroutes tussen Delft en Maassluis/Vlaardingen’. Dit
onderwerp sluit aan bij het thema ‘Op reis’ van het Open Monumentenweekend 2014 en de
aandacht van de provincie voor dit thema.
Van 1 november t/m 31 maart 2014 is het museum geopend op zaterdag en de eerste zondag van de
maand van 14.00-16.00 uur (in die periode woensdagmiddag eventueel op afspraak). Vanaf 1 april
2014 is het museum ook weer standaard op woensdagmiddag open.
Jaarprogramma
Twee onderwerpen voor de voorjaarslezing: Voor de pauze vertelt Aart Struijk, bekend van zijn
boek over Molen de Roos, over zijn onderzoek naar de molens in Delft. Na de pauze bespreekt
Henk Tetteroo het gebruik van streektaal in enige recente publicaties met familiegeschiedenissen.
De mei-excursie, met een introductielezing van Frits van Ooststroom, betreft het gebied langs de
Schie, tussen Delft en De Kandelaar.
Boeken als streekproduct
Met het oog op de naderende feestdagen (Sinterklaas en Kerst) wijzen we op onze uitgaven,
streekproducten die houdbaar blijven. De boeken, zoals Twee Gezichten en over ’t Woudt (elk voor
€ 24,95), de historische jaarboeken en andere publicaties, ook van derden, vormen prachtige
geschenken. De publicaties zijn te koop in het tramstation en kunnen, indien nodig, ook
bezorgd/verstuurd worden.
Historisch Jaarboek Schipluiden 2013
Het nieuwe jaarboek zal in april/mei 2014 verschijnen. Geplande artikelen naast de vaste bijdragen
zijn: De terpen in de Harnaschpolder (Hans Koot), de heren en vrouwen van Hodenpijl (Peter de
Jong), de Zuidwoning in Den Hoorn (Jacques Moerman), tuinderswoningen in Den Hoorn (Henk
Groenendaal). Voor de uitgave zoeken we nog extra sponsoren. Het jaarboek is voor leden en
vrienden gratis.
Scherven van de Keenenburg
In de komende maanden werkt een groepje leden van Oud-Schipluiden onder leiding van Hans
Koot aan de bewerking en documentatie van het vondstmateriaal van de oude voorburcht van de
Keenenburg. Dit gebouw werd in de jaren 1572’-74 als gevolg van het Spaanse optreden in de regio
afgebroken/verwoest. In 1989 is de oude voorburcht opgegraven en werd er veel aardewerk
verzameld. Het materiaal zal nu op een aantal donderdagavonden uitgezocht worden. Liefhebbers
voor dit werk kunnen zich melden bij jmkoot@hotmail.nl

Ander historisch nieuws uit de regio
Op het terrein van de buitenplaats Sion is in de afgelopen maanden de ovale vijver teruggevonden,
waarin vis voor de consumptie werd gehouden. Ontdekt werd onder andere een waterafvoer
bestaande uit uitgeholde boomstammen. Volgend jaar wordt het hoofdterrein van de
buitenplaats/het klooster nader onderzocht.
De Historische Vereniging Oud-Schipluiden voert in de komende maanden een inventarisatie uit
van de elementen die langs de Schie, de Gaag, de Vlaardingervaart en de Noordvliet aan de
trekvaartperiode herinneren.

