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HISTORISCHE VERENIGING
2636 ER. SCHIPLUIDEN

OUD_SCHI PLUTDEN , SECR. MEERKOETLAAN 23.

JÀÀRVERSLÀG 1988_1989

Inleidinq
Het verenÍqing:sjaêr 1988-1989, dat liep van I-9-1988 tot 31--8-
1989, werd voornamelijk beheerst door de restauratie van het
voormalig tramstation 'Schipluiden' en de inrichting daarvan tot
museum. Vri jliel èl te Ieden waren hierbij betrokken en hebben
daaraan veel energie en tijd besteed. Ook de voorbereiding van de
openínq van het Museum Tramstation Schipluiden vereiste de inzet
van alle leden. Daardoor kon deze voor onze vereniging belanqfri j-
ke g'ebeurtenis tot een succes worden. De feestêlijke opening' door
burgemeester drs. J.B. Ittaèi jer vond plaats op 28 april 1989, in
aanwezigheid van beide wethouders, diverse genodÍgden, het
bestuur van de Stichtjng: Tramstation Schipluiden en vrijwel aLle
leden van onze vereniqinq met hun partners.
Hoewel dus de voorbere i di ng:en gedurende het gehele jaar alle
aandacht en i.nzet van onze leden hebben opgeëist, heeft het ook
dit jaèr niet aan overige aktiviteiten ontbroken.

Voor een goed inzicht omtrent het reÍlen en zeilen van de Histo-
rische Vereniqring zuil€n d€ volgende onderwerpen hi.erna worden
bel icht:

I. Bestuur en I edenvergTader i ngen .

2. Pubi ikat i es .
3. Veldverkenning'en en opgrav j.ngen.
4. Restèuratie en documentat i e ,
5. Archief en bibl iotheek,
6. AanFrÍnsten bibl iotheek,
7. Lezingen,
8. Tentoonste I I ingen,
9 . Excurs ies,

1 n Dár+ i.i n^l- i ê< ên .^niÀl-i-ên
11. Adviezen en bijzondere akties.

1. Begtuur €n 1€denvercèderi ngen

De vorig' jaar nieuw benoemde voorzitter en secretaris waren ook
dit jaar bereid hun tijdeiijk mandaat te verlenqen. Daardoor
bleef de bestuurssamenste 1 I i nq ongewi jziqfd. WeI werd een vice-
voorzitter gekozen.

Voorzitter:
Vice-voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:

J.W- Moerman
O. Spinnewijn
H- van der Kui. jl
Mevr. L.M. Varekamp

Coërdinator Onderzoek: J.W. Moerman
Coórdinator exposities: A. A. Olsthoorn

In de loop van het jaar traden twee nieuwe leden toe, waèrdoor
het Iedenaantal steeg tot zeventien. De nieuwe leden waren be-
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reid specifieke taken op zÍch te nemen, víat zeer op prijs tterd
gesteid, gezien de voorbereidingen díe nodig waren voor de
verhuizing naar hèt tramstation en de i nr i cht i ngswerkzaàmheden
daaraan verbonden.
De l edenvergader i ng'en werden tot december 1988 qehouden jn de
werkruimte in de Boomgaardslaan. Daarna vonden deze bijeenkomsten
plaats in het voormal ig tramstation, dat zj, ch qua accomodatie
veel beter Ieent voor vergaderinqen. De verzorg'Íng van de notulen
van de vergaderingen en het jaarverslag 1987-1988 behoorden tot
de taak van de secretaris. Het financieel overzicht 1987-1988
werd door de penningrmeester verzorgd. In oktober 1988 werd aan
aI le leden en vrienden een Nieuwsbrief qezonden, waarin de
aktiviteiten voor het sei.zoen 1988-1989 werden aangekondigrd.
Het aantal vrienden, zo'n 56, bleef constènt.

2. Publ ikat iee

De derde historische bundel vèn onze vereniging, getiteld:
'Monurnenten en historische merkwaard i gheden; het bouwkundig erf-
qoed in de gemeente Schjpluiden', verscheen op 31 oktober 1988.
Op deze dag srerd het eerste exemplaar in het koor van dê N.H.
kerk te Schipluiden aangeboden aan de burgemeester, drs. J.B.
!{aai jer, in aanwezigheid van diverse genodig'den, De voorzitter
van de vereniginq maakte van deze gelegenheid gebruik om te
pleiten voor de ínstel l ing van een plaatsel ijke monumenten-
commissie. Na afloop vond er een receptie plèats in 'Het Anker'.
Àan de bundel 'Monumenten,..' hebbèn diverse leden bijdragen
geleverd, aIs resultaat van langdurig historisch onderzoek. De
ontvang,st door pers en publ iek was posÍtief.

Daarnaast leverden diverse Ieden, t.w. mevr. M.L. ten Horn-van
Nispen, mevr. L.M. Varekamp, dhr. J. Ham, dhr. J.W. Moerman en
dhr. A.A. Oisthoorn, bi jdrag:en aan het 'Westlands Prentenboek' ,

dat in het voorjàar van 1989 verscheen,

Andere publikaties van Ieden zijn:
J.!Í. Moerman, 'GabriëI Jacobsz. van der Kooii (1731-1803)', in:
Van der Kooij, Grepen uit de gTeschiedenis van een oud boeren-
geslacht. Voorschoten 1988, L7L-2L6.
A.A. Olsthoorn, 'Van vogelcoy tot eendenkooi', in: zje hiervoor,
73-98.
J.W. Moerman, 'Sporen van het verleden verdwijnen' , in: de pak-
krant. no. 35. okt. 1988.
J.W. Moerman, 'Johan Barthold Jongkind (1819-1891)', Ín: Midden-
Delfkrant, 13e jS., nr. t/2, febr. 1989. Híerin ook: 'Winter
(gedicht van) Hubert Korneliszoon Poot, 1689-L733' .

D. van den Bosch, J.IrJ. Moerman en F.W. van Ooststroom, 'Midden-
Delfland opgeheven?' , in; Rooiiijn, nr. 7/'89, 205-207.
A.A. Olsthoorn verzorgde regelmatig de tekst voor informatieve
artikelen in 'de Schip-Hoorn' over de voortgang van de restaura-
t i ewerkzaamheden in het Tramstation Schipluiden,
M.L. ten Horn-van Nispen schreef diverse teksten/persberi chten
met informatie over historie en restauratie van het stationnetje
in verband met de opening.



3, Veldverkenni.nqen en oDorèvi nqen

In het seizoen 1988-1989 is er op verschl] lende plaatsen in de
gemeente nog'a1 wat qrond verzet. De bebouwinq in de wijk Keenen-
burg' neemt toe. Tijdens het bouwri jp maken van een perceel achter
de Keenenburg[.7eq (een deel van het vroeg'ere tuincomp]ex van het
gel i jknamige kasteel ) zijn er regelmatig verkenningen uitgevoerd.
Op deze lokatie is geen aardewerk aangetroffen.
nn lrèr r,avrai h 1ràn hêt \/.,.\rmà I iryÊ k^ciêêl f)^rn íar-hl-cr da u'r - !'::=-':":":'--= *' 'JOn I ng
van de familie Vèn LeeuLíen) zijn enige scherven (steeng'oed) en
stukken Iood qevonden. Ten behoeve van de bedrijfsvoering heeft
dê êi.ÍpnÀer wan .iil- nerr:eel enicr nuin laten Vel^wel.ken in een deeluv v rYvrrssr

.lê nnrenrnnkcl i ike sloforacht. Helaas zi jn hierdoor een
aantal oude sporen wegigiewist. Onder de woning' vên de familie
Olsthoorn (nabij Huis te Dorp J heeft men een hoeveelheid kloos-
termoppen aangetroffen, die secundair gebruikt waren. Eén van de
muren van deze boerderi j , die in het voorjaar gres loopt is,
bestond eveneens uit kioostermoppen, afkomstig van het kasteel
Dorp. Op enkele zeventiende eeuwse tekeningen is dit bouwwerk af-
gebèeId als ruïne .

Ook de boerderij van de familie Van Schie, op de plaats van het
1idê L^êtêêl lTarienni il iq ínà êên hranri ) afoebroken Onr9v 

^sJLe! 
r rrvusIvrJl, fJ

deze plaats werden eveneens een qroot aantal kloostermoppen
aangetroffen. De oude brandmuur van de boerderi j bestond uit deze
grote stenen.

Gezicht op Huis te Dorp onder Schipluiden, 1614
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De Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek heeft in het
voorjêar van 1989 twee terpen onderzocht ín de Harnaspolder '

Beide woonplaatsen verdwijnen binnenkort onder het zandlichaam
van d.e n i eu\.re Rijksweg I9. Orn deze reden heeft Rijkswaterstaat
voor de nod.Íge financÍën gezorqd. Eén terp is bewoond geweest van
de I2e tot het begin van de 15e eeuw. De andere, waarvan nauwe-
lijks reliëf zichtbaar was, heeft mogel ijk maar gedurende één
generatie als woonplaats gediend (omstreeks 1200) ' Naast een aan-
taI mest- en afvalkuilen zijn er ook enige waterputten opgegra-
ven. Van de fundering' van de boerderijen is weinig teruggevonden.
Men heeft in ieder geval geen gebruik gemaakt van de methode om
palen diep in de grond te verankeren. De verscheidenheid van het
àardewerk- en botmateríaa1 is groot. Uit één van de waterputten
klram een bijna gave Pingsdorfkan (12e eeuw).
De boeren op d.eze lokaties hebben zich ook bezig qehouden met de
akkerbouw. Er is nogal wat qerst aanqetroffen. De terpjes grens-
d.en aan enig:e natuurlijke watertjes. Het pollenonderzoek heeft
aangetoond, dat er in deze omgevinq in de 12e eeuw nog zout-
minÁende planten groeiden. De ontsluiting van de boerderijen vÓnd
plaats vià een pad nèar de Zwethweg (zie hiervoor de afbeeidingen
in 'Nieuws uit het verleden' , blz. L54).
De R.O.B. zorgt voor de uit\,íerking van het gevonden materiaal '

Tezijnertijd Èomt er ook een wetens chappe I j jke publikatie'

J . Id. Moerman

Romeinse be$Tonino aèn 'Den DuIder'

]n i988 vrerd kort na de sloop van enkele tuinderskassen lèngs
'Den DuIder' (nabij de Noordhoorn) Romeins aardewerk aangetrof-
fen. Enkele proefputJes wezen uit, dat de scherven waarschijnlijk
niet met tuindersqrond op deze plaats terecht qekomen waren'
Àangezien deze percelen grond over enigie tijd benut zullen gaan
woráen voor de aàn1eg van de hiervoor vermelde rijksweg, werd
besloten een proefonderzoek in te stellen. Er zou een proefsleuf
d.oor het terrein worden geqraven om na te gaan of zich op deze
plaats bewoningssporen ui.t de Romeinse tijd bevinden en zo ja'
van welke aard. deze sporen zijn, de conserver i ngstoestand en een
globale datering.
óe opgraving' aán 'Den Dulder' werd uitqevoerd door leden van de
Histàiiscne Vereniging Oud-Schipiuiden en de Àrcheologische
Werkg:roep Rijswijk- eá stond onder leidinq van J'M' Koot ' Het
ondeizoek vond. plaats van 10 L/m L2 februari 1989.
In de ruim 45 meter lange proefsleuf $terd een g:rote hoeveelheid
grondsporen g:evonden in de vorm van greppels, kuilen, etc' In het
áulaetijX deál van de sleuf bestonden de grondsporen voornamelijk
uit (afval)kui1en. In het noordel ijk deel van de sleuf bevonden
zich diverse oost-west gierichte g:reppe1s. Over de sporen in het
noordel ijk deel vèn de sleuf iag nog een bewoningslaag' In deze
laagi en in de greppels bevond zich een behoorlijke hoeveelheid
schÉrven, botteÁ, - leem, enz. De kuilen behoren ongetwijfeld tot
een erf, terwijl de greppels kunnen behoren tot een erfgrens of
erfscheiding tussen twee huisp I aatsen.



Op basis van het gevonden aardewerk kan geconcludeerd worden, dat
de bewonlng op d,eze plaats begionnen is in de tweede helft van de
tweede eeuw na Chr. Het einde moet gezocht worden in het begin
van de derde eeuw na Chr. De concentratie van greppels geeft een
mogel ijke erfschelding aan. Zeker is, dat het zuidelijk deel van
de sleuf met de kuilen onderdeel heeft uitgemaakt vèn een erf'
Verder onderzoek is gewenst indien deze lokatie moet worden
vergraven t,b.v. de aanleg vèn Ri jksvies 19. Deze bestoningsplaats
zou een goede aanvul ling zijn op het onderzoek naar de Romeinse
bewoning in dit gebied. Sedert 1967 zijn jn de Rijswijkse PIas-
poelpolder en in de Hoekpolder verscheidene RomeÍnse bewonings-
plaatsen onderzocht. Samen met de vindplaatsen in de Harnaspolder
en in de Woudse polder kan zo in de nabije toekomst een goed
beeld verkregen worden van de Romeinse plattelandsber"toning in
dit g'ebied.

J.M. Koot

J.H.F. Bloemers, 'Rijs\,rijk - De Buit. Einer Siedlunq der Canane-
faten', in: Nederlandse Oudheden, nr. 8. Amersfoort 1978.
J.H.F. Bloemers, 'Ri jswi jk' (onderdeel van de 'Archeologische
kroniek van Zuid-HoIland'), in: HoIiand, iS. t7' nr. 6, 352, 353.
J.M. Koot, Kort versIèg archeologisch onderzoek Hoekpoider, onge-
publ i ceerd, 2 pg'.
W.A. Hessing en J.M. Koot, 'De Bult vervolqd',
2, js. 7. L2-I5.

in: Kwadranl , nr.

4. R€Etauratie en documsntàt i e

Het vondstmateriaat van de opgraving bij 'Den DuLder' is m.b.v.
dhr. J.M, Koot volledig g:edocumenteerd. De botten zÍjn voor on-
derzoek tijdelijk naèr een wetenschappel ijk instituut overge-
bracht.
AIs gevolq van de voorbere i d i ng:en voor de verhuizing van het
vondstendepot van de Boomgaardslaan nèar het Museum Tramstation
is er dit jaar weinigi aandacht besteed èan de conservering en
restauratíe van Keenenburgrmateriaal. Daarentegen werd we1 veel
tjjd besteed aan de systematische ordeningi en plaatsing van het
vondstmateriaal in de nieuwe depotruimtes, die gedeelteiijk voor
bezoekers toeqankel ijk zijn. Atte bou!'tf ragmenten zijn in de
kelder vèn het tramstatlon ondergebracht.

5, Àrchi€f en bibl iotheek

Bij het betrekken van onze nieuwe behuizing' in het tramstation
werden ook het archief en de bibl iotheek daar ondergebracht. Ge-
durende vele jaren vonden deze onderdelen een veilig onderkomen
ten huize van ons medel id dhr. L.M. van Velzen, die tevens het
beheer verzorgde. Met het overbrengien is een beqin gemaakt- met de
herinrichting: en nieuwe systematische indeiinq van archief en
bibliotheek. Het is de bedoel ing dat dit bezit in de toekomst ook
voor bezoekers toeqankel ijk zaI zijn. Om dit te realiseren is
een werkg'roep ingesteid, die een nieuw i nde I i ngssysteem
ontworpen Èeeft en in het komend seizoen de herinrichting ten
uitvoer zal brengen. Ook de foto-col lectie van de VerenigÍng za1
.rêórdên.i ên beschreven worden en daardoor beter toeqankel ijk
zi jn.



-6-

6, ÀànwinEten bibl iothêek/archÍef van de Historische Vereniging
rrcrlrrrpnrJc hêf qêi Zoen 1988/'89:

W. Jappe-Alberts, A.G. v.d. Steur, Handieidinq voor de beoefenlng
van lokêIe en regionale geschiedenis. Fibuia, Weesp 1984 (2e
druk ) .

J. v. Lennep en J. ter Gouvr, De Uithangtekens ("Ín verband met
geschiedenis en volksleven beschouwd" ), 4 deIen. Sijthof, Leiden.

H. À1gra, Dispereert niet (Twintig eeuwen historie van de Neder-
landen), 5 deIen. 1978.

Boerderijen in Zuid-Ho11and, aquarel len van J. Verheul. Terra,
Zutphen i 989.

De Spieg'ei, Christelijk Nationaal l'/eekblad, Ing'ebonden jaargangen
1950-1951

J.R. Liefkes, Catalogus van de glasverzameling' Mr. Simon van
Gi jn. Dordrecht 1987.

P. Nieuwboer en M, Tymes, Een musetm met opzet, met opzet een
museum. 1985.

Elementen voor een beieidsplan voor een museum, Uitgi .: Federatie
van musea in Z. Holland.

'Corffnunicerende vaten'. BeeldtaaI en sI ibversiering op Iaatmid-
cieleeuws aardewerk in de Nederlanden. Museum Boymans van
Beuningen, Rotterdam 1988.

E.J. Bult en D.P. Ha1lewas, Graven bij Valkenburg (2.H.), deel I,
archeologisch onderzoek in 1985; deel II, archeologisch onderzoek
in 1986 . Eburon. De I ft .

Franken aan de Frankenslag. Een vroegmidde I eeuwse nederzettlng in
's-Gravenhage. VOM-reeks 1989, nr. 2.

Delft zoals het was en r.rordt, n.a.v. tentoonstei l inq in 'Het
Prinsenhof ' . Delft 1965.

W. v.d. Louw, De ster uit Jacob. Geschiedenis van de Ned.
Hervormde Gemeente te Berkel Roodenrijs.

Chromo-Topogra f i s che kaart van het Koninkrijk der Nederlanden. I
bladen op I innen, 1931 . bi jgewerkt tot 1938. Topografische
Dienst.

Waterstaatskèèrt Zuid-Hoi Iand, 5e editie 1987. Ri jksr.Taterstaat
Meetkundiqe Dienst.

Krurkius, ïngelijst oriqineel kaartbiad met o.a. de dorpen Den
Hoorn en SchipluÍden {13e kaartblèd). Delft l-712.

Topografische kaart 1 : 50.000, ingelijst. ca. L9L2.



W.J. van Liere, De bodemgesteldheid
bi j l aqen. SDU, 1948.

Harold E. Jansen, Vlucht 648. Relaas van
neergeschoten amerikaanse bomrnenwerper
wi jk 1985 .

van Nederlènd, deel II +

een boven het west I and
op 26 sept. L944. Rijs-

in het West I and.J.G. de Ridder, Zonen van
Kruseman, Den Haag L979.

het oude volk

F.W. v. Ooststroom, Boerenerven in Midden-DeI fland (een biik in
het verleden). Reconstructie Midden-Del fIand, nov. L989'

Dichteren het woord gelaten. Poot, Staring, GezeIle. Het Spec-
trum.

M. v.d. KooÍj e.a., Grepen uit de geschiedenÍs vèn een oud boe-
renges lacht. Voorschoten 1988.

De Rooms Kathol íeke Kerk te Den Hoorn. toeg:ewi jd aan 5t. Antonius
en St. Cornelis, en de kapel toeg'ewi jd aan Maria in de Sonne ' Ëe-
schrjjving n.a.v. een lrtestlandse kerkepaddaqi in 1989.

Brochures bÍj tentoonstel l ingen in 'De Schilpen' te Maasland:
Slot Keenenburq. 1987.
Op qrladde ijzers. IJsvermaak in Maasland. I9A7/'88.
Eend en kooí . Eendenkooien . L9AA/'49 '
Maeslant en Maeslantsluys tot 1614. 1989.

Hoiland, Regionaal-historisch tijdschrift, 20e jg, de
zle ig., de nrs. t-2-3-4/5.

Westerheem, orgiaan van de A.W.N. . L989, nr. 1 t/m 5 '

Historische Vereniginq Vlaardlnqen, Historisch jaarboek 1989'
Tijdschrift nr. 38 (jan. 198e), nr. 40 (sept. 1988), nr. 41
(febr. 1989).

Jaarboekje HÍstorische Vereniging MèasIand, nr. 3 (sept. 1989).

Verleden Tijdschrift, Stichtingr Oud Zevenhu i zenlMoerkape i i e, nr.
6-8-14 en 18 uit de jaren 1986-1989.

Diverse e igendomsbewi j zen ( transportaktes ' hypotheekbewijzen):
Transportbrief 16 mei 1782 van Gerrit Zuidgeest te SchipIuiden,
Transportbrief 23 mei 1795 van Gerrit Zuidqeest te Schipluiden'
Transportbrief 26 juli 1808 van Jan Rodenrijs te 9chipluiden,
Àkte van boedeischeiding 17 sept. 1859 van J. v. Es, wed. van
Zuidgeest en Rodenri js,
Hypotheekakte ten laste van P. de Koníngr te Schipluiden, 17 mei
Ló/ /.

nrs, 4/5-6;

Hypotheekakte ten laste van mej. W.
Koning, 7 juni 1892.

Foto W. S.M. -station 's-Gravenzande.
kleur.

Zuidg'eest, wed. van P. de

Ingeiijst 24 x 40 cm, in
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Kopieën van pot I oodteken i ngen van D. v. Zanten, 40 x 50 cm, nI .

kerk 't Woudt en kerk Antonius-CorneIis te Den Hoorn.

Kleurenfoto's, 10 x 10 cm, t987/'88, van: watergemaal aan de
Rijksstraatweg 5 x en boerderi j van Van Velzen aan de Keenenburq-
$reg 4 x.

Foto's en negatieven van de boerderi jen Ln onze omgevlng:,
g:eschilderd door mevr. Lanqelaan, Oostveenseweg, 20 x.

Origineei partituur van een 'Magnifícat', qecomponeerd door dr.
F.H. Reynders in 1945 .

Bulletin 'Federatie van musea in Zuid-Hol land'' 8e jgr, nr' 15'
jui i 1988 .

Op Openbare lÀ/ieken. Trdm en busnieuws. 2e' jS.. nr. I.

Rooilijn, Planologisch Demografisch Instituut, nr. 7,
Hierin art ike l en over Mi.dden-Delf land.

1989.

Spieget Historiael, een aantai jaarqangen, verschi i lende numners.

Zoals het bovenstaande overzicht demonstreert. is gedurende dit
verslagjaar de bibi iotheek van de Historische Vereniginq \^teer
opmerke 1 i jk verri jkt . Het betreft naast een be i anqri jke
aanvul l ing vèn informatieve bijdragen aan ons archief ook een
aantal slukken die een bijzondere verrijking van ons bezit
betekenen. Onder deze aanwinsten vindèn we vele schenkingen,
waarvoor de Historische Verenigingi vanaf deze plaats nog eens de
gevers haar bijzondere dank wi1 overbrengen. Daarnaast is de
Éibl iotnexaris uiteraard ook gelukkig' met het attente meeleven
van de leden, !'tèèrdoor voor het archief Ínteressante documentatie
verworven kon worden .

Voor het komend jaar staat met het overbrengen van ons archief
naar het 'Tramstètion' ook een èanpassing van de indelinq van het
bezit op het programma. Het zal een goede aanleiding zijn een
njeuwe catalogtus sèmen te stelIen, zodat de wêt onoverzichtel i jke
situatie van de oorspronkelljke catalogus, aangevuld met talloze
supplementen tot het verleden behoort.
Het overbrenqen van het archief naar het 'Tramstation' betêkent
dat onze èrchivèris/bibliothekaris' dhr. L.M. van Velzen, de zorg
voor d.it bezit vanaf nu ook heeft overg:edrag'en ' Vanaf de start
was d.e 'boekerij' in zi jn woning aan de Hoornsekade onderge-
brêcht en heeft hij daar bijna 19 jaar met aIle liefde qekoes-
l-êrrt l{i i mêên.Jê óm al leriei redenen dat de col lectie vanaf nu
een plaats moest vinden jn het 'Tramstation' . A1s afsluiting van
deze rubriek past het dan ook namens de gehele Historische
Vereniqing 'l,iiet' van Velzen te danken voor zíjn inzel , dat de
uitstekende collectie van nu als resultaat heeftl

O. Spinnewi jn, bibl íothekaris



-9-

7. Lez i ngen

Voor leden, vrienden en belangstel lenden zi jn er in het afg:elopen
vereniqings jaar twee lezingavonden gehouden.
Dhr. C. Tàk hield op 31-10-1988 in 'het Anker' te Schipluiden een
voordracht met dÍa's over 'Veranderende monumenten' . Hierbij werd
inqeg'aan op de funkt i everander i ng en veranderde opvattingien over
de restaurètie van bouwkundige monumenten. Dhr. Tak is restaura-
tie-èrchitect te DeIft en heeft de Stichting Tramstdti.on qeadvi-
seerd bij de inwendige renovatie van het tramstation. Na de pauze
hield mevr. M.L. ten Horn-van Nispen een diaiezing over de
brugqen in en om Schipluiden, onder de tÍtel: 'Naar de overkant;
nrrar arafa an lrla'ina hrrrrrrran in riarn en nnldar' Êpidc lcryv +svr - -u lngen
werden gehouden naar aanleiding van de presentatie van onze
bundel 'Monumenten. . . ' en vormden samen onze traditionele
najaarslezing, die veel belangstellinq trok.
Op 10 êpri1 1989 verzorgde F.lri. van Ooststroom voor onze vereni-
ging een ]ezinq over 'De drie Schieën, een speurtocht door ver-
leden en heden'. Uitgaande van een kaart uit 151-2 behandelde de
spreker o.m. de bebouwinqf van Rotterdam, Schiedam en Delfshaven.
De bi jeenkomst vond p1aèts in de Openbare BibI iotheek te
Schipluiden en werd door een geÏnteresseerd gehoor bijgewoond'

Ondanks de drukte van de verhulzing naar èn de herinrichting van
het tramstation vonden enkele leden toch ook de geleqenheid tot
het houden van voordrachten en lezingTen, t.w.;
L.M. van Velzen, De geschledenis van de voormalig'e g'emeente Hof
van Delft, een dialezing voor de Rotary-club, kring Vrijhof te
DeIft, d.d.8-11-1988.
L.M. Varekamp, Historische onderwerpen vèn Schipluiden' een
voordracht voor een vrouvze nvere n ig i ngr te Schouwen-Du i ve 1and,
d.d. 12-4-1989.
J,I{. Moerman, Otto van Egrmond, heer van Keenenburg, dialezing
voor Hjst. Genoolschap Oud-Soetermeer, d.d' 12-10-1988.
Ibidem, Sion, klooster, buitenpiaêts, tuinbouwgebied, dialezing
voor Hist. Ver. Rijswijk, d.d. 26-10-1988.
Ibidem, Waardevolle cultuurhistorjsche en landschappelijke
elemênten in het deelplan Àbtswoude, dialezing voor het PAK te
Schipluiden. d.d. 8-11-1988.
lbidem, Historie en Iandschap van Midden-Dei fland' dialezjng voor
Kath. Vrouwengi lde te Pijnacker, d.d. 2O-2-I9A9, voor deelnemers
van cursus Streekhistorie te Naaldwijk, d.d. 28-2-L989, voor
Herv. Vrouwengroep Êethe1 II te Vlaardinqen, d.d. 13-4-1989, voor
Kath. Vrouwengilde te Vlaardingen, d.d. 8-6-1989.
Ibidem, Het vervoer over vaarten en vlieten, voor Vrouwengroep
lchtuskerk te Vlaardinsen, d.d. L1-5-1989.
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8. Tentoonste I I inoen

W. S.M. -exposÍtte
De eerste tentoonsteliing in het geheei gerestaureerde voormalige
tramstation van Schipluiden vtas ge\.7i jd aan de Westlandsche Stoom-
tramvíeg Maatschappi j (W.S.M. ) . Vanaf l-912 tot 1968 was de I^/'S.M.
actief g'ewcest bij het vervoer van personen en goederen. Het
tramstation en de tranÈrug zijn de restanten uÍt deze periode in
Schipiuiden, maar ook in de rest van het lrlestland bleef niet veel
bewaard. Om het gebouwtje nog' eenmaal in het kader te plaètsen'
lraèr het zolang in thulshoorde, werd de Ví.S.M. ais onderwerp voor
de openi ngstentoonste 1 1 i ng gekozen, Van de gemeente Schipluiden,
vereniqínqen en particulieren werden (archief-)materiaal en voor-
werpen in bruikleen ontvangen: van model Ien van stoomtrams tot
uniformknopen, van verboden-toegang-borden tot onteiqeningspapie-
ren en bouwtekeningen.
Als tentoonste I I i ngsru imten vÍerden op de benedenverd i ep i ng de
voormal igre woonkamer, kèntoor van stationschef en wachtkamer
ingiericht, De beide eerstgenoemde rujmten werden van grote vitri-
nes en tafelvitrines voorzien. In de wachtkamer werden (van de
Dorpshoeve geleende) expositiepanelen opqesteid. Vanuit de
keuken, waar minder en meer gerestaureerd aardewerk van de Kee-
nenburq werd gietoond, kon toezicht worden gehouden en boekjes
e. d. verkocht ,

De belanqstellinq voor de tentoonstel l ing was groot' Via de
bladen van 'stoomtreinl iefhebbers' en de regionale pers stas de
aankondiging gedaan. Ook via de W.O.S. werd van de tentoonstel-
ling melding giemaakt, tijdens een interview. In de periode van 28
april tot 1 september konden ruÍn 950 personen worden verwelkomd,
,'it ,.l.,'r.n rê.Íi.r rla rest Van het land en zelfs uit het buiten-qfe svrP,

Iand. Schipluidenaren (oudë en nieuwe bewoners), oud-Schipluide-
naren, vroegere bewoners, en mensen die ooit met de tram naar
Deift of Maassluis e.d. waren geg:êan. Vooral de laatste twee
categorieën hadden veêI herinneringen aan het gebouwtje enlof aan
de ritjes per trêm,
Met name koninginnedag en 5 mei !íêren heel drukke daqen; de
ochtend dat de 'buren' van het museum met hun kinderen werden
ontvangen, \^ras erg gezellig, Er waren ook groepen belangstel len-
den, die apart werden rondqeleid, evenals tetee groepen van de
Prins Vli 1 l em-A I exanders choo I , díe een speurtocht door de tentoon-
steiiing deden.
Voor de voorbereidingi en inrichting van de tentoonstel lingen in
het tramstation is een commissÍe uit de verenig'jng samengesteld.

M.L. ten Horn - van NisPen

Andere expositÍes

Naast de tentoonstel Iingsactiviteiten in het tramstêtion hebben
enkele leden ook een aantal exposjties in de Dorpshoeve gereali-
seerd. i.s.m. de Stjchtinq Openbare BibI iotheek SchipIuiden' t.t^7'
Sept.-okt. 1988: 'De Middeleeuwen' . Deze titel kon onmogel ijk
a1le aspekten bevatten, maar werd in dit gevai beperkt tot wat er
rrit riic nariódF in ^h-ê êi.ÍêÍ1 rremeani-e l-est. ROnd Cie SarCOfaagPeI rvue :rr vrr-e vrYvr'

van Sion waren aardewerk, bouwfragTmenten en munten opgesteld'



Dec.-jan. I989: 'Ge1d' . Een overzicht van de ontwikkelingr van be-
taalmiddelen, van de vroegste tijd tot heden. Diverse leden van
cle Historjsche Vereniginq hebben uit hun particuliere col lectles
hieraan een bl jdrag'e geIeverd.
Apri 1-mei i989: 'De St. Jacobuskerk' . Deze tentoonstell ing werd
g:eorganiseerd n.a.v. het 25-jarig best.aan van deze kerk in Schip-
luiden. Daarnaast werd ook aandacht besteed êan het feit dat 1.50jaar eerder de Waterstaatskerk aan de Rijksstraatweg werd inge-
wijd. Naast mèquettes was er een ruime verzameling bi_jeengebracht
van voorwerpen, foto's, bouwtekening:en en documenten, d1e een
interessènt beeld gaven van de geschiedenis van beide kerken.
Voor deze tentoonstel ling werd onderzoek verrÍcht in het kerkar-
chief, dat daartoe eerst ontsloten moest worden. Daarnaast werd
ook veel nuttige informatie verkregen via architekten e.a. De re-
sultaten vèn dit onderzoek zullen worden verwerkt in een g'edenk-
boekje, over de geschiedenis van de parochie, en meer rn het
bijzonder over de bouw van de St. Jacobuskerk in het centrum van
het dorp.
A.À. Olsthoorn heeft meegewerkt èan een tentoonstel Iing over een-
denkooien in 'de Schilpen' te Maasldnd en stelde daarvoor uit
e ioen hezit boeken. nrêni-ên terrpl q ê .l . beschikbèaf.
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9. Excurs i eE

De jaarlijkse excursie voor onze leden en vrienden heeft plaats
gevonden op 20 mei 1989 en ging naèr Overschie. Gastheer was dhr.
J.M.J. v.d. Berg, kenner van de plaatselijke geschiedenis en
stichter van het iokale museum aldaar. Na een rondieiding door de
N.H.-kerk volgde een bezoek aan het museum 'Oud-Overschie' , dat
gevestigd is in twee oude panden èan de Dorpsstraat, nr. L38a,zb.
De excursj.e werd afgesloLen met een rondlíandel ing onder deskundi-
ao lairtin.Í .'\rêr het l endrrnad 'f)ê Têmnêl' I 

^nrtq 
.lê q.hiê

\,v r v rui rry

Dhr. L.M. van VeIzen leidde de jaarlijkse excursje van de p1èat-
selijke afdel ingr van het K.N.O.V. op I juni 1989. Deze fietstocht
voerde vanaf Den Hoorn naar Schipluiden (waar het museum 'Tram-
statron' werd bezocht), vervolg:ens ginq het ln de richting van
Maasland naar de Vlietlanden. Via de Broekpolder en lèngs de
Holywijk ging men naar Kethel, waarna men de Kandelaarweg volgde
nèar De 1ft .

10. Participaties en contacten

Onze vereniging participeerde $reer in diverse organen, t.lt.

a. Stichtinq !íestlands Centrum voor Streekhistorie.
De heer L.M, van Velzen verteg'enwoordigde de vereniging in het
coórd i natorenover I eg: . Er werden dit seizoen vÍer verg:aderingen
qehouden .

b. Werkqroep Historie en Landschap Midden-Del fiand.
Ook Ín het aÍgelopen seízoen is de Werkgroep betrokken geweest
bij de organísatie van de Nationale Open Monumentendag.
Nabij de boerderij van het Recreètieschap Midden-Delfland zijn
een melkhuisje en een karnmolen (met interieur) herplaatst. Eer-
der is hier aI een oude hooÍberg' opqerÍcht. Deze elementen geven
bezoekers de geiegenheid zich iets voor te stellen ten aanzÍen
van de bedrijfsvoering rond 1900.
Als verteg:enwoordi ger van deze werkqroep heeft J,W, Moerman een
aantal malen vergaderingên bijqewoond van de subcommissie Natuur
en Landschap, een adviesorgaan van de Reconstructiecorffnissie Mid-
den-Delfland.
De lrlerkg'roep neemt deel aan het overleg over de gTraa fwerkzaamhe-
den in de Foppenpolder en de Aalkeet-Buitenpolder. Hier zijn
enige lJzert i jdboerderi jen opgeg:raven door studenten van het In-
stituut voor Prehistorie te Leiden en het Instituut voor Pre- en
Protohistorie te Amsterdam. Het Iaètste instituut wordt in de
naaste toekomst betrokken bij de opgraving van enkele Romeins-
inheemse nederzettingen in de Kerkpolder en de Woudse poider.

c. A.tti.N.-afdelinq Den Haaq-Westland.
De heer J.W. Moerman vertegenwoord j gde onze verenigiing' als veld-
werkleider in deze archeo 1og: j. sche werkEÍemeenschap . In deze kring,
die tweemaal per jaar vergadert, worden ervaringen uitgiewisseld
en \.rorden af spraken gemaakt over g:ezamenl i jke opg:ravingen.

d Àn ierr:nmite Sí:hinluiden.
Mevr. M.L. ten Horn - van Nispen was ook dit seizoen afgevaardig-
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de voor de Verenig:ing, \^Taarvoor zij tweemaal de vergaderingen
bÍjwoonde. Bovendien hebben enkele leden zich weer j.ngezet voor
.tê iààrl i ikse An iêrc.'l ler-le .in Sr:hinlr|iden en Den HOOrn.

e. Werkqroep Industriëie Archeoloqie Delft-Deifland.
Mevr. M.L. ten Horn-van Nispen bezocht een aantal verqaderingen
van deze \.rerkgroep.

í qfi^hf ihÀ 'I.ràmct'^+ i ^n 
q^hin1r|idpn

onze vereniging: was ook dit jaar met drie leden vertegenwoord i qd
in het bestuur van deze stichtinq, t.ví. mevr. M'L. ten Horn-van
Nispen (secretaris), A. v.d. Enqel (penning:meester) en A'A. Olst-
hoorn (bestuursiid). De stichting heeft de inwendige restauratie
van het tramstation beqeleid en voor de nodige financiên gezorgd'
Er bestaan intensieve contacten tussen Oud-SchipIuÍden en de
Stichtinq Tramstation SchÍpIuiden. In nauwe samenwerking met het
stichtinqsbestuur verzorgen de leden van de Historische Vereni-
rli nrr Lrel- rlarrel i ike hahaer hêt echnnnmaakwerk en het toezicht9rrrY rree uuyvr f Jr\r

tijdens de openingsuren van het museum (op woensdag- en
zaterdggliddag, van i4. 0_0-16. 00 uur)

q. Open Monumentendaq.
Samen met de Werkgroep HisEorie en Landschap heeft de Verenigínqt
voor de tweede maal een historische fietstocht door Midden-De1f-
land georganiseerd. In de N.H. kerken van 't V'/oudt en Schipiuiden
waren enkele leden aanweziq om bezoekers te beqeleiden'

11. Adviêzên en biizondêre àktieE

Deze keer was dlle aandacht op het tramstation giericht. De g'roep
Ieden is gevioon té kiein om met teveel aktiviteiten beziq te
zijn. Samen met de Stichting Tramstation werd nagedacht over blj-
zondere akties om het mus e\lm te helpen financieren. Veel Í"/ensen,
bijvoorbeeld t.a.v. de beveil iqing, de zonwering, het depot en
enkele expositiepanelen, konden weg:ens geldgiebrek niet vervuld
worden. Dit j.s jammer, want hierdoor kan het museum niet optimaal
funktioneren. 1n de naaste toekomst zijn daarvoor toch enkele
speciale campagnes noodzake 1i jk.
Over een mogeiijk nieuwe opgraving op het terrein van de Keenen-
burg zijn àan het einde vèn het verslagjaêr, in samenwerkinq met
de Rijksdienst voor Oudheidkundig: Bodemonderzoek, enige pIànnen
ontwikkeld. De verwachting bestaat dat er in het najaar een ver-
volqonderzoek - m.n. naar de voorburcht - kan plaatsvinden.
Eén-van de hekpalen van de toegianqfsparti j van de Keenenburq te
$iêssenaêr is inmiddets omg'evallen. Een bijzondere aktie om dit
cuttuurhistorische monument voor de gemeenschap van Schipluiden
te redden, behoort nog steeds tot de mog:e1j jkheden.

Verschi I Iende Ieden werden benaderd om iqiichtinqen en adviezen
te ggtae n- over]íiElqi-i5iho onrterwerpen betre 

-f 
f enaè. scniptgllen en

omsèvino. De belanqstellinq voor de reqionáie historje btijft

-

crrodièn. Met het t-ramsÈátión átí vaste--"ÍFfíEbááis zGï ciè His-
Éolïffi Verenioinq de toekomst dan ook met vertrou!íen tegiemoet:

lJ r'áó .lÀr krr l i I ^rrd-qê.rSrlrinlrriden Ê ianrrapj l$!Q

tvr / jm


