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Het verenigingsjaar I987-I988, lopend van 1-9-1987 toL 31-8-1988
werd voornàmelijk door interne aktiviteiten beheerst. Veel tijd
werd besteed aan de voorbereiding van de bundel 'lilonumcntên cn
histori!che mêrkwàardighcdcn in gchlpluidcn', waèrvoor diverse
leden tekstbijdragen leverden, of anderszins daarbij betrokken
waren (zie pt. 9). Daarnaast was er onze betrokkenheid bij de
restaurètieplannen van het voormal ige tramstation Schipluiden

door de Stichting Tramstation Schipiuiden en Gemeentewerken
Schipluiden (zie pt. i0). Omdat deze projekten ons alIer aandacht
opeisten, konden nu minder individuele aktivÍteiten ondernomen
wórden, ai heeft het daar dit jaar ook zeker niet èan ontbroken'
De volgende aktiviteiten worden híerna beschreven:
i. BesLuur en i edenvergader j ngen,
nhdr à r, i n/rên
"
3. Restaurat ie en documentatie,
4. Arch i e fonderzoek,
5. Bibl iotheek,
6. Lezingen,
7 Tênf .r.\nqf Êl I in.Íen,
8 . Excurs i es ,
9. Pub I ikat les,
10. Participaties en contacten,
lI. Àdvlezen en bi jzondere aktles
Ad 1 : BESTWR EN LEDENVERGÀDERINGEN
Tijdens de I edenvergader i ng van II-8-1987 vond een bestuurswlsseling pjaats. De oud-vóorzitter L.M. van VeIzen en oud-secretarts
mevr. M.L. ten Horn-van Nispen hadden de wens te kennen gegeven
van hun mand.èat ontheven te worden r dhr ' Van Velzen in verband
met zijn ieeftijd, mevr. Ten Horn wegens het aanvaarden van hel
secretariaat van de Stichting Tramstatjon Schipluiden (zle pt '
10). De leden Moerman en V.d. Kuijl hadden zich beschikbaar
gesteld aIs opvolgers en werden door de vergadering benoemd aIs
íoorzitter, reÀpectievel ijk secretaris. Het bestuur vras toen als
volgt samengeste I d
J . ht. lrÍoerman
Voorzitter:
H. van der Kuijl
Secretaris:
L.M. VarekamP
Mevr.
Penningmeester:
Moerman
J.W.
Coordinator Onderzoek:
Coordinator exposities: À. À. Olsthoorn
56. Trjdens de
Het aantal leden bedroeg I5 en het aantal vriendengehouden,
waren
r'terden
seizoen
drt
die
6 l edenve rgader i ngen
aanwezlg.
qemiddeld l0 a 12 leden
ÉnkeIe werkgroepen hlelden zjch met bi jzondere aktivjterten
bezig'zoa]shetVoorberejdenvandecontactavondop5_Z-l988in
de Rídderhof te Maassluis. Deze bijeenkomst voor alle leden en
hun partners vterd. gehouden om de onderl inge band te verstevjgen '
Ook ànkeIe genodigden die direkt bjj onze aktiviteiten betrokken
:
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leden en genodrgden hrelden

een

dia-presentatie. J.W. Moerman
onze eigen verenlglngshlStcrle,
was. Door het drukke Progranrna

d.uurde d.eze geanimeerde bijeenkomst iènger dan was gepiand, mdar

voldeed \.íe i aan de ver$Iachtinq van al len.
De notuLen van de vergaderingen en het jaarversiag 1986-'87 werden gemaakt door de secretèris; het financieel overzicht 1986-'87
lrerd samengesteld door de penning'meester.
Àd 2: OPGRAVINGEN
Binnen het grondqfebied van de qemeente Schipluiden zijn rn het
seizoen i987-'88 geen opgravingen geweest ' WeI hebben verschl llende leden ve l dverkenn i ngen uitgevoerd op plaatsen vtaar grond
werd verzet. Nabij het water 'den DuIder' is een i nheems-Rome i ns e
vÍndplaats ontdekt, met onder meer hoogwaardiqÍ Romeins aardewerk
Ên en i rr P^rnêinq bouwmateriaal,
Uit enkele proefputjes is
gebleken. dat hier sprèke is van een oud loopvlak. Rijkswaterstaat en de R.O.B. hebben toegezegd medewerkrng te zul len
verlenen bij een officjele opgravlnq. H. Koot (van de Archeolo-

gische Werkgroep Rijswijk)

za| het veldwerk leiden.

Op het

grondgebied van de gemeente Rjjswijk zijn in de zomer van 1988
gel i-iksoortrqe nederzettjngen opgegraven. De opgravlng nablJ 'den
Dulder' js in het na:aar van 1988 gepland.
Enkele leden van de H:storische Vereniging Oud-Schrplujden zjjn
in de zamer van 19BB betrokken geweest bij de opgravingen in
Ri _lswi

jk.

Àd 3: RESTAURATIE EN DOCWENTÀTIE
djt seizoen werden 25 scherven (werk) -avonden gehouden
in de werkrujmte rn de Boomgaardsiaan. Het aantai deelnemers was
gemiddeld 8. Het aardewerk van de Keenenburg 1s nu vrijwel geheel
bewerkt. De laatste stukken zrjn geplakt, ontbrekende deien ziJn
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Del fland-materiaal opnieuw geordend. Het aardewerk is per polder
gerangschikt en voigens de R.O.B.-normen beschreven. De dozen

worden straks ondergebracht in het Tramstation.
Ook met de verhuizing van het Keenenburg-materiaal is een begrn
gemaakt. De overgebleven scherven zi jn per put en per kleur ln
dozen ondergebracht.
Àd 4:

ARCHIEF-ONDERZOEK

enig arch i e f-onderzoek verricht in verband
in Schipluiden'. In diverse stadsàr'Monumenten
bundel
met de
gedaan
de figuur van Otto van Egmond'
nèar
chieven is onderzoek
regelmatig Hol landse steden
Statenlid
van
funktie
in
zijn
die
bezoeken.
moest
Meer nersonen dan in andere jaren werden aèn genealogische
gegevens qeholpen afkomstig uit het kerkarchjef van Schipluiden.
De oudste regjsters van djt archief zi sn gekopreerd en vinden
qtralrq êên nlààfq in het Tramstatjon, waar de dienstverlenlng
Sommige leden hebben
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Àd 5: EIBLIOTHEEK
De brblrotheek rs s j.nds de oprichting van Oud-Schiplulden onderqebracht bij de heer L.M. van Velzen. Ook dit jaar konden weer
belangrijke aanwinsten worden gremeld. Het uitlenen van boeken en
het beschikbaar stellen van historische gegevens aan scriptjeschrijvers en andere belangstel lenden vond regelmatig piaats. De
bestaande inventarislijst v,terd aangevuld. In onze nieulte behurzing zal de bibl iotheek in een aparte kamer worden ondergebracht.
Àd 6: LEZINGEN

In dlt verslagjaar werden twee historische (dla-) lezingen geórgaseerd voor leden, vrienden en andere belangstellenden. De heer F.
van Ooststroom hield op 27-LO-L987 in de Dorpshoeve te Schiplurden een boeiende lezing over 'Molens en gemalen in Midden-De1Íland' en toonde daarbi j veel fraaie opnamen van objekten uit
verleden en heden en oude topografjsche kaarten van dit gebjed.
Voor deze bijeenkomst waren a1]e machinisten (van de gemalen) rn
M1.i,.lên-nêI
f lanri qnê.- - r ur L9s"vu r gu
Ons lid J.W. Moerman hield op 22-3-1988 een lezing in de Hoornbioem te Den Hoorn over 'KIooster en bujtenplaats Sron rn Rljswi jk. Daarbij werden vele interessante hjstorische afbeeldingen
en kaarten qetoond en opnamen van teruggevonden bouwfragmenten en
funderj.ngsresten. Ook de historische ontwikkei ing van de tujnbouw
rn drt gebleci kwam aan de orde. Deze lezing werd bijgewoond door
veel bewoners van de buurtschap Sjon, die hiervoor speciaal
vT(1J ell
u.l L9slruur9u,
Zowe I de br jeenkomst in Schrplurden ais die in Den Hoorn werden
druk bezocht.
De heer L.M van Velzen verzorgde enkele dialezingen voor beJaardengroepen, t.ví. op 11-11-1987 in de Hoornbloem over 'Oud Den
Hoorn' en op )l-8-1988 in de Dorpshoeve te SchipIuiden over 'Oud
S-hin'l Uiden en Dên Hoorn'
Mevr. ten Horn-van Nispen hreld op 3-2-1988 een lezing voor het
cênoot sr--han De I f i a Batavorum over 'De Force I eyne FI es . 1870- I940
sociaal-economische beeld van een Delftse aardelterkf abr i ek
De heer J.w. Moerman verzorgde de volgende lezingen:
'Historische wande I i ng door Midden-Delfiand' voor:
Gereformeerde VrouwenverenÍginq, Schiedam (3-9-I987); Kon. Mi
voor Tuinbouw en Plantkunde, Berkel/Rodenrijs (16-11-1987);
Hervormde Vrouwengroep $testwi jk, Viaardingen (3-3-i988); Ned.
Chr. Vrouwenbond, HoIy-Zuid, Vlaardingen ( 18-5-1988); Herv.
Vlaardingen (19-5-1988); Kath
Vrouwengroep BetheI,
(
Vrouwengi ]de. Zoetermeer 16-6- I 988 )
'Otto van Egmond, heer van Keenenburg' voor:
Historische Vereniging Maasland (6-I0-1987) ; HÍst. Genootschap
Oud-VJestland (7-iO-I9A7); Genootschap Delfia Batavorum (6-1I988); Hlstorische Vereniging Pijnacker (28-4-1988) '
'Het vervoer over vaarten en vlieten in en om Midden-Delfland'
Ondernemersveren 1g i ng Den Hoorn (5-10-1987); Chr ' Boeren en
Tuindersbond Schipluiden ( I 1-3-1988)
'De landmeter Jan Jansz. Potter en het archeologisch onderzoek irr
Midden-De i fland' op:
Archeologische dag 1987, theater PepiJn te Den Haag ( 12-12-1987)
.
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Ad 7:

TENIOONSTELLINGEN

Belangrijke thematentoonstel Iingen werden djt jaar nlet geijrganiseerd. Wel werd de herdenkingTstentoonstelling'Otto van Egmond,
Heer van Keenenburg' door ons uitgeleend èan de Historische Verenigjng Maasland. Deze tentoonstelling Lras daar te bezichtrgen
van 29-4 tot 7-l I-1987. Voor de samenstel iing van de begeleidende
tekst werd gebruik gemaakt van informatie van J.W. Moerman (dle
op dit onderwerp afstudeerde).
À.À. Olsthoorn en O. Spinnewijn waren betrokken bij de inrichting
van enkele kleinere tentoonste I I ingen in de Dorpshoeve te Schipiuiden.
L.M. Varekamp heeft meegewerkt aan de tentoonstel I ing 'Van $rie
ben jij er een' van de Genealoqische Vereniqino West I and
.

Àd 8: EXCURSIES
Ook in drt seizoen

werd weer een historisch gerjchte excursie

oehorrden woor I e.ien -- \,t'iên^êh
beZOChten wrJ het
^h "e-5-1988groep
gtreekmuseum Hoekse l,laard te Heinenoord.
telde ca. 20
Onze

belangstel Ienden en werd ultgebreid rondgeleid door enkele aênwezlge bestuursleden. Hier konden wij onder meer kennismaken met de
organisatorjsche problemen, d j.e zjch kunnen voordoen bij de opzet
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Enkele Ieden waren individueel betrokken bij excursies van andere
groeper.. De -iaarlr jkse fretstocht vàn de plaatseiijke afdeljng
van het K.N.O.V. op 9*5-I988 werd ereer georganiseerd door ons ltd
L.M. van Velzen. De route voerde langs de Schie, Àckerdj jkse
Plassen. Delfgauw. Nootdorpse Plassen en enkele oude molenrompen
br-i de Delftse Hout en het Verlaèt, en eindigde weer in Delft.
Ter plaatse gaf de heer Van Velzen de nodiqe hjstorjsche informètie. Àan deze tocht deden 45 deelnemers mee.
op 4-6-1988 verzorgden enkele leden een rondleiding door Schjplujden voor de Historrsche Vereniqrng Viaardinqen.
Ad 9: PUBLIKÀTIES

Vrrjwel al1e leden van onze vereniging waren betrokken brj de
samenstel ling van de bundel 'Monumenten en historische merkwaardig,heden in Schipiuiden'. De basis hiervoor \ías de artjkelenserle
'Monumenten in Schipiuiden', die eerder in de Schip-Hoorn werd
gepubl iceerd, aangevuld met diverse giegevens en een reeks nieuwe
bijdragen. Hiervoor werd het nodigie arch i e f onderzoek verrÍcht
door enkele Ieden. Een redaktiecommissie begeleidde de auteurs
en zorgde voor onderl inge afstemming van de teksten en van de
selectie van de bijbehorende afbeeldingen' De copy etas aan het
einde van dit verslaqjaèr klaar voor de drukker (de bundel
verscheen op 3I-10-1988)

Verder verzorgden
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Mevr. M.L. ten Horn-van Nispen: HeL TramsLàtion Schrplurden in
'Gids voor Schipiuiden, 1988'. Idem in ' Mi dden-De I fkrant ' ' Jg.
Informatiebul letln van het
I l. nr. 5/6 (dec. I9A7). Idem in
Westlands Centrum voor Streekhistorie' , jS. l5, nr . 2 (febr '
1988).

-theer A.À. Olsthoorn verzorgde lO maal een informatief artikel
in de Schip-Hoorn over de restaurètieplannen van het tramstatlon
was
Schrpiulden en d.e vorderingen van de werkzaamheden Verder
'vJestlands
hetvan
uitgave
piannén
de
tot
hij Èetrokken bij de
prentenboek, en de redàktie van enkele teksten daarin betreffende
De

Schipluiden.

Àd 10: PÀRTICIPÀTIES EN CONTÀCTEN

vereniging partjcipeerde in diverse organen' t w':
À. Stichting Wêstland.E Centrurn voor StrêckhiBtoriê'
De heer L.Ml van Velzen vertegenwoord i gde de vereniging in het
coordinatorenoverleg. Er vrerden dit seizoen 4 vergaderjngen

Onze

gehoude n .

B. Werkgroep Historis ên Làndschap Middên-Dêl fland.
Ais verf egeirwoordigrer van deze werkgroep is J'W. Moerman lid van
de
de Subcommissle Natuur en Landschap. eenjnadviesorgaan vangeaanbevel ingen
Reconstructiecommissie Midden-DetfIand. Er zt
daan voor een archeologlsche route in dit gebied; er is een llJSt
opgesteld van cultuurhistorische ob-iekten in het gebied van het
oàétptan Àbtswoude. dje behouden dienen te worden' ook zjJn er
plànnen ontwikkeld om enkeie IJzertijd-nederzettingen op te graven.
De lderkgroep is bet rokken geweest bi j de organisatle van de
nàt;.'nÀlr
MónrmpnrêndÀo on 12-a-)988. Voor deze gelegenheid
vP!
r e rrnên
werd een spècraIe Midden-Delfkrant samengesteld, met art:kelen
over de wordingJsgeschjedenis van het gebied, de oude kerken
boerderi jen, molens en gemaien.
c. À.W.N.-àfdel ing Den Haàg-ltlest 1ànd
De heer J.W. Moerman veriegenwoordigde onze vereniging in deze
archeologische lterkgemee ns cha p ' Zie voor de opgravjngsaktjvrtei')
.

+ên ni

D. Anjêrcomitê SchiPluidên.
Mevr. M.L. ten Horn-van Nispen vías hierin onze vertegenwoordiger '
Zij nam tweemaal deel aan de vergaderingen (in september 1987 en
de orde
maart 1988), waarin subs i dj e-aanvragen en collectes aan
kwamen. Tevens waren enkele leden betrokken bjj de jaarlijkse
Ànjercol Iecte in onze gemeente.
E. l'ferkgrocp Industriclc Archcologie Dclft-Dclfland'
Mevr. MlL. ten Horn-van Nispen was ais lid van deze werkgroep
betrokken bij het organiseren van een fietstocht door het lJestland en Ieverde daarvoor de informatieve teksten,
F. Stichting Tràmatation Schjpluidên
'
vereni!ing' was ook dit jaàr met drie Ieden vertegenwoord i gd
in het bestuur van deze stlchting. t.w. mevr. M'L. ten Horn-van
Nispen (secretaris), À. v.d. Engel (pennlngmeester) en À A olsthoorn (bestuurs I id)
nê2ê st i cht i no heeft als doel het voormàl ige tramstatlon te
restaureren en in te richten voor culturelejktdoeieinden. Hierrn
) onze verenlglng
zal tzoals duidel ijk uit het voorgaande bl r
met de historische coi lecties onderdak krijgen. Vanze l fsprekend
waren er het afgelopen jaar, met het oog op de restauratje en
Onze

.
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G. Open Monurnêntcndèg
Op 1Z-g-tgAz vond de eerste landelijke open monumentendag
pIaàts. In samenwerking met de Midden-Del fiand Vereniging werd
een fjetstocht door Schipluiden en Maasland georganiseerd, d1e
langs diverse bezienswaardige monumenten voerde. Te bezichtigen
waren de N.H. kerken van MaasIand, Schipluiden en 't hroudt, waar
verschi I lende ieden van de deeinemende historische verenigingen
aanwezig vtaren voor nêdere informatie.
H. Zomcrfccaten Schipluiden 1988
Zoals ook in voorgaairde jaren was onze vereniging betrokken blJ
van
de Zomerfeesten. Op 7 augustus, de dag waarop vele facetten
gepresenwerden
gemeente
onze
het sociaai-cuiturele leven in
teerd. verzorgde Oud-schipiuiden een informatiestand' dre veei
belangstelling trok. Hier konden bezoekers onder meer meedoen aan
geeen Ëistorische priisvraag. Ïn een vjLrine Iagen 10 oude
worden
moesten
vermeld
of
herkomst
bruiksvoorwerpen, waarvan doel
een
op een d.eeinameformul ier. De goede inzenders zouden laterwaren
Verder
ontvangen
'
eiemplaar van het nieuwe Monumentenboekje
vergrote foto's van het voormal ige trarnstation Schipluiden en van
het verdrrenen hek van het kasteei Keenenburg opgehangen, die ook
veel aandacht trokken.
Àd I i : ÀDVIEZEN EN BIJZONDERE ÀKTIES
Verschji lende leden werden benaderd om inlichtlngen en advjezen
over hjstorjsche onderwerpen betreffende schipluiden en omgevlng
(zie pt. 4)
Mevr. M.L. ten Horn-van Nispen werd in aprli 1988 voor de BeJaard.enomroep Schipluiden eerr intervier^t aÍgenomen over het onderwerp:
'De Hrstorische Vereniglng Oud-Schipluiden en hel v'm tramslàonderwerp
tion Schipiuiden, . op 12-6-19A8 werd zij over hetzelfde
(WOS)
Stichting
gerntervièwd door de Westlandse Omroep
'
Op 18-3-i9BB lrerd. een informaLiebj jeenkomst gehouden in het kantàor van de Dienst Openbare Werken van de gemeente Sch:piuiden.
Het doel was de aandacht te vestigen op de waardevol ]e onciergrondse elementen op het terrein van het voorma] ige kasteel
Íeenenburg, in verband met de uitbreidingsplannen in deze
omgeving. J.W. Moerman hield een diapresentatie, waarin de resultaten van de verschil lende opgravi ngsc ampagnes op deze lokatre
werden qetoond. Ook werd geltezen op enkele mogelijkheden Óm het
muurgrerk van de Keenenburg visueel te maken '
Deze bijeenkomst werd onder meer bijgewoond door burgemeester
drs. J.B. Waaijer en wethouder C.J. van Leerdam' Na de presentatie volgde een discussie met diverse medewerkers van de Dienst
Openbaré Werken, over het belang van het behoud van de cultuurhlstorische elementen bij de p1ànning van de nieuwbouw. De Historjsche Vereniging oud-schiptuiden hecht ook veel waarde aan de
handhaving van àe visuele relatie: Museum tramstation - Keenenburqterre in - N.H. kerk.
.

-ÍTENSLOTTE

ÀIle Ieden waren dlt jaar op enjgerlel vri jze betrokken bij her
vroegen speclaal onze aanveren i g i ngswerk . Twee aktrvjteiten
dacht: de voorberejdrng van de publikatie 'Monumenten. . jn
Schipluiden' en de bezlnning op de toekomst, in verband meL het
in gebruik nemen van het tramstatjon. Wanneer het laatste in het
sejzoen 1988-1989 gereal iseerd is, kan de Historische Vereniging
Oud-Schipluiden zich op een duidelijke wijze naèr buiten presenteren. onze bibliotheek en de archeologische coliectie zijn dan
beter toegankel ijk voor bezoekers en onderzoekers. Door regeimatige openstelling kan het publ iek ons straks direkt benàderen met
vragen over de historie van SchipluidenEen woord van dank aan de bestuurders van onze gemeente voor hun
positieve opstel ling t.o.v. onze plannen is hier zeker op zijn
plaats.
H. van der

SchiDluiden. 30-1-1989
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