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Nieuwsbrief voor leden en donateurs, september 2014, met het laatste 

nieuws van onze vereniging 
 

Tijdens het Monumentenweekend van 13 en 14 september is Museum Het 

Tramstation geopend van 11.00-17.00 uur. 
 

De trekvaartroute Delft/Maassluis-Vlaardingen 

Tot het einde van dit jaar is deze tentoonstelling in Museum Het Tramstation te zien. Naast het 

verhaal en de beelden over het ontstaan, de aanleg en het gebruik van deze belangrijke trekvaartroute 

zijn er ook bijzondere attributen te zien, zoals scheepsmodellen en tegeltableaus. Bezoekers zijn 

enthousiast. Het museum is open op woensdag (tot 1 november), zaterdag en de eerste zondag van de 

maand van 14.00-16.00 uur. Het Historisch Jaarboek Schipluiden 2010, met een artikel over de 

trekvaartroute Delft-Maassluis/Vlaardingen, is gedurende de expositie slechts voor € 10,- te koop. 

Volgend jaar zijn er tentoonstellingen gepland over de oorlogsjaren en de kerkenpaden in Midden-

Delfland, waaronder de Voddijk en de Tanthofkade. 

 

Programma van de historische vereniging 

Op woensdag 5 november 2014 houdt Jacques Moerman in de Hoornbloem een lezing over ‘Het 

vervoer over vaarten en vlieten in en om Midden-Delfland’. De lezing sluit aan bij het thema ‘Op 

reis’ van dit monumentenjaar en de lopende expositie in het tramstation. 

In het voorjaar is een lezing over de Tanthofkade gepland, met een tweede ‘groen’ onderwerp. De 

excursie zal in mei 2015 een wandeltocht over de Tanthofkade zijn, met als afsluiting een bezoek aan 

een zeventiende-eeuwse boerderij. Voor deze activiteiten volgen aparte uitnodigingen. 

 

Boerderij in Sion 

In de afgelopen zomermaanden zijn de funderingen van een boerderij blootgelegd langs de Sionsweg, 

direct ten zuiden van de zuidelijke vijver van Sion. Uit archiefgegevens is bekend dat er na de 

periode van het klooster een boerderij op of nabij het hoofdterrein heeft gestaan. Tot op heden zijn er 

geen oude afbeeldingen van gevonden. In de loop van de zeventiende eeuw werd deze boerderijplaats 

opgeheven vanwege de uitbreiding van de tuinen van de opkomende buitenplaats Sion. Nabij deze 

locatie zijn ook sporen uit de Romeinse tijd gevonden, waaronder een grafheuvel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Wapenborden in Maasland 

De Vereniging heeft bemiddeld bij de terugkeer van twee oude wapenborden in de Oude Kerk van 

Maasland. Ze dateren uit 1725 en 1761 en hebben enige decennia in het raadhuis van Maasland 

gehangen. Van 1824 tot 1945 hingen ze in de kerk van Maasland. Ze zijn afkomstig uit de rechtszaal 

van de Hoge Vierschaar van Delfland in de Waterslootse poort te Delft. Dit rechtscollege werd in de 

Franse tijd opgeheven, waarna de wapenborden in bezit kwamen van de laatste baljuw van Delfland, 

Petrus Coenraad de Coningh, burgemeester van Maasland. Hij heeft ze aan de kerk in Maasland in 

bruikleen gegeven. De borden bevatten onder andere de namen en familiewapens van de welgeboren 

mannen van Delfland, waaronder van de dichter H.K. Poot. Ze hangen vanaf 13 september 2014 weer 

in het koor van de Oude Kerk in Maasland. 

 

Historisch Jaarboek Schipluiden 2014 

Inmiddels is de voorbereiding van het nieuwe jaarboek in volle gang. Er komen onder andere 

artikelen in over de Tanthofkade, boerderij Abbestee en de familie De Jonge van Ellemeet, 

ambachtsheer en -vrouwe van Hodenpijl, Schipluiden en St. Maartensrecht. Deze familie behoorde 

tot de rijkste families van Holland. Ook is er aandacht voor een Maaslands onderwerp, namelijk de 

verdwenen orgels van de oude dorpskerk. Deze kerk bezat reeds in de Middeleeuwen een orgel. 

We zijn nog op zoek naar enige sponsoren, zodat we het jaarboek voor de kostprijs kunnen aan- 

bieden. Leden en vrienden (donateurs) van de vereniging ontvangen het gratis. 

 

Voor personen die vorige historische jaarboeken gemist hebben, zijn er nog exemplaren te koop in 

het museum. Het wordt zo langzamerhand een indrukwekkende reeks. De artikelen van de 

jaarverslagen vóór 2009 zijn op de website van de vereniging te raadplegen.  

In het museum zijn ook nog boeken over het kerkdorp ´t Woudt en enige exemplaren van het boek 

Twee Gezichten te koop. Het zijn streekproducten die hun waarde behouden. 

 

Polderboekje VI 

Er is weer een nieuw polderboekje uit. Deze keer betreft het: Historie en Landschap van de 

Kerkpolder, het zuidelijk deel van de Lage Abtswoudsche polder, het westelijk deel van de 

Zuidpolder van Delfgauw en de Akkersdijksche polder. De publicatie vermeldt de nieuwste inzichten 

rond het ontstaan en de bewoningsgeschiedenis van het gebied. Het boekje bevat een reeks van 

kaarten en talloze fraaie foto’s. Het is bestemd voor beleidsmakers en liefhebbers van het 

poldergebied. De publicatie is te downloaden via de website van de Stichting Midden-Delfland is 

Mensenwerk: www.mdmw.nl Ook zijn de eerder verschenen polderboekjes hier te downloaden. 

Momenteel wordt er gewerkt aan de uitgave van het laatste polderboekje. Dit betreft het gebied van 

de Oude Campspolder, de Kralingerpolder en de Dorppolder. Hiermee zal de reeks voltooid zijn. 

 

Schervenavonden 

Vanaf begin oktober vinden er op de donderdagavonden weer schervenbijeenkomsten plaats in het 

museum. Hier wordt het materiaal van de oude voorburcht van kasteel Keenenburg uitgezocht en 

gedocumenteerd. Het rode aardewerk is nu aan de beurt. Liefhebbers die willen aansluiten zijn van 

harte welkom (tel. 0153809389). 

 

Met vriendelijke groet en graag tot ziens bij onze activiteiten. 

 

Bestuur Historische Vereniging Oud-Schipluiden 

websites:  www.tramstationschipluiden.nl 

  www.historischeverenigingoud-schipluiden.nl 


