HISTORISCHE VERENIGING OUD-SCHIPLUIDEN
Secretariaat: Otto van Zevenderstraat 2
2636 HN Schipluiden
tel. (privé) (015) 3809389

Nieuwsbrief voor leden en donateurs, januari 2014
Dames en heren,
Zoals gebruikelijk starten we een nieuw kalenderjaar met een Nieuwsbrief. Hopelijk wordt 2014 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) blijft dit jaar hetzelfde. Donateurs betalen minimaal
€ 20,-, leden minimaal € 25,-. De leden bepalen in een viertal ledenvergaderingen per jaar mede het
beleid en ontvangen ook alle vergaderstukken. Alle donateurs en leden ontvangen twee à drie maal
per jaar een uitnodiging voor een lezing, een uitnodiging voor een excursie en gewoonlijk twee
nieuwsbrieven. Daarnaast krijgen zij - dankzij sponsoring - gratis het jaarboek (verkoopwaarde € 20).
Een vriendelijk en dringend verzoek aan alle leden en donateurs om de contributie vóór 1 mrt.
2014 te voldoen (zie ook de aparte herinneringsstrook) op onze bankrekening 358261546.
Onder vermelding Contributie 2014. (IBAN-nr: NL30RABO0358261546 )
hoeft nog niet gebruikt te worden). Extra giften worden gereserveerd voor nieuwe publicaties en voor
bijzondere museumaankopen!
Programma eerste halfjaar 2014
20 maart 2014
Lezingavond in De Schelp te Schipluiden. Aart Struijk houdt een lezing over
de molens van Delft en Henk Tetteroo bespreekt de streektaalelementen die in
twee recente publicaties voorkomen.
April/mei
Uitgave van ons nieuwe jaarboek (zie hierna).
24 mei 2014
Excursie naar de Schieweg tussen Delft en Overschie, o.a. bezoek aan het
Kruithuis en enkele boerderijen. Op donderdag 22 mei houdt Frits van
Ooststroom ter voorbereiding een lezing over dit onderwerp in het tramstation.
Voor de vermelde activiteiten ontvangt u aparte uitnodigingen.
Museum Het Tramstation
Vanaf 18 januari tot 28 juni 2014 is elke zaterdag (vanaf 1 april ook woensdag) en de eerste zondag
van de maand van 14.00 tot 16.00 uur in het tramstation te Schipluiden de tentoonstelling ‘Het Rijcke
Woudt’ te zien. Het betreft de hoogtepunten uit de geschiedenis van de kerk en het kerkdorp. Het
boek over ’t Woudt is de leidraad voor deze tentoonstelling geweest. Naast veel beeldmateriaal,
onder andere op acht banners, is er ook een groot aantal bijzondere attributen te zien. Wie helpt ons
mee door een banner à € 100,- te financieren? Voor de eerste twee banners hebben zich reeds
twee sponsoren aangemeld. Wie volgt? Graag contact. We vermelden uw naam!
Publicaties
In het museum zijn verschillende publicaties te koop. Het boek ‘Twee Gezichten van MiddenDelfland’ is bijna uitverkocht. Van het boek over ’t Woudt (inmiddels tweede druk) zijn nog

voldoende exemplaren te koop. Elk voor € 24,95. Ook nog te koop zijn de historische jaarboeken van
2009, 2010, 2011, 2012 en enkele publicaties van anderen, zoals het indringende oorlogsboek ‘Stille
Helden’ over twee joodse jongens die in Schipluiden ondergedoken hebben gezeten.
Historisch Jaarboek Schipluiden 2013
Hierin komt een groot artikel van Peter de Jong over de heren en vrouwen van Hodenpijl (vergelijk
de artikelen over de bezitters van Groeneveld en Dorp). Hans Koot heeft een artikel geschreven over
enkele terpen in de Woudse- en Harnaschpolder. Henk Groenendaal bespreekt een aantal
tuindershuizen in Den Hoorn. Jacques Moerman besteedt in een artikel aandacht aan de bewoners
van de Zuidwoning in Den Hoorn, een opvallende boerderij aan de Dijkshoornseweg.
Het nieuwe jaarboek bevat verder een beeldkroniek van 2013, een archeologische kroniek en
verslagen van onze werkzaamheden in het afgelopen jaar.
Het jaarboek wordt opnieuw in het vertrouwde formaat en rijk geïllustreerd uitgegeven.
Archiefonderzoek
Onverwachts is kort geleden Leni Varekamp, ons oudste lid (86 jaar), overleden. Tot het laatst is zij
werkzaam geweest voor onze vereniging. Zij documenteerde ons fotoarchief. Bij de oprichting in
1970 hoorde zij bij de eerste leden van de Historische Vereniging Oud-Schipluiden. Leni heeft veel
archiefonderzoek gedaan, onder andere naar de afkomst van families en naar de huizen van de
Dorpsstraat en de Vlaardingsekade in Schipluiden. Haar gegevens stelde zij altijd aan
belangstellenden beschikbaar. De vereniging zal op termijn haar onderzoeksresultaten toegankelijk
maken voor nieuwe onderzoekers. Met het wegvallen van Leni missen we een trouw lid, dat goed
oud schrift kon lezen. Archiefonderzoek is veelal de basis voor nieuwe historische verhalen en
artikelen. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het volgende:
Pastoor Ouderogge
Gerrit Verhoeven, oud-archivaris van Delft, tipte ons dat in het Noord-Hollands Archief te Haarlem
stukken zijn te vinden van Gerardus Ouderogge, pastoor van Schipluiden (Hodenpijl) van 1737 tot
1769. Een onderzoekje ter plaatse maakte duidelijk dat het archiefstukken zijn die over zijn
nalatenschap gaan. De pastoor bleek omvangrijke bezittingen te hebben, waaronder de helft van een
woning met boomgaarden in Voordijkshoorn, obligaties, contant geld en sieraden. Na zijn dood
vroeg de huishoudster Willemeijntje in een aandoenlijk briefje of zij de broek van de pastoor mocht
hebben. Het bleek om de inhoud van de zakken te gaan. Hierin zaten een kurketrekker, twee mesjes
en vooral geld, waaronder gouden en zilveren munten. Hiermee kon zij de periode doorkomen tussen
zijn overlijden en de regeling van zijn nalatenschap.
Lezing over ’t Woudt
Leden en vrienden van Oud-Schipluiden die in het najaar van 2012 de lezing over het kerkdorp ’t
Woudt in de Hoornbloem te Den Hoorn hebben gemist, krijgen een nieuwe kans op dinsdag 18
februari. Op die dag houdt Jacques Moerman voor het Historisch Genootschap Oud-Westland in de
Hoornbloem nog een keer deze lezing. Aanvang 20.00 uur. Geef bij de ingang aan dat u donateur van
Oud-Schipluiden bent, want dan zijn er geen kosten aan verbonden. De lezing hangt samen met de
tentoonstelling over hetzelfde onderwerp in Museum Het Tramstation (zie hiervoor).
Ten slotte
Helpt u mee om nieuwe donateurs/vrienden te werven voor de Historische Vereniging OudSchipluiden. Zij ontvangen na betaling direct het nieuwe jaarboek! Aanmelding kan onder andere
via de website van de vereniging. De aanbrenger ontvangt een exemplaar van het Straatnamenboek van Schipluiden.
Graag tot ziens bij onze activiteiten!

Bestuur Hist. Ver. Oud-Schipluiden, 15 januari 2014.

