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

Nieuwsbrief voor leden en donateurs, februari 2015
Dames en heren,
Zoals gebruikelijk starten we een nieuw kalenderjaar met een Nieuwsbrief. Hopelijk wordt 2015 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 opnieuw hetzelfde. Donateurs betalen
minimaal € 20,-, leden minimaal € 25,-. De leden bepalen in een vijftal ledenvergaderingen per jaar
mede het beleid en ontvangen ook alle vergaderstukken. Alle donateurs en leden krijgen twee à drie
maal per jaar een uitnodiging voor een lezing, een uitnodiging voor een excursie en gewoonlijk twee
nieuwsbrieven. Daarnaast ontvangen zij - dankzij enige sponsoring - gratis het jaarboek
(verkoopwaarde € 20).
Een vriendelijk en dringend verzoek aan alle leden en donateurs om de contributie vóór 15
maart 2015 te voldoen (zie ook de aparte herinneringsstrook) op onze bankrekening IBAN-nr:
NL30RABO0358261546 t.n.v. Historische Vereniging Oud-Schipluiden, onder vermelding:
Contributie 2015. Extra giften worden gereserveerd voor nieuwe publicaties!
Programma eerste halfjaar 2015
19 maart 2015
Lezingavond in De Schelp te Schipluiden. Hierin staat de Tanthofkade
centraal.
April/mei
Uitgave van ons nieuwe jaarboek (zie hierna).
13 juni 2015
Excursiewandeling over de Tanthofkade, eindigend bij een historische
boerderij in Abtswoude.
Voor de vermelde activiteiten ontvangt u aparte uitnodigingen.
Museum Het Tramstation
In Museum Het Tramstation te Schipluiden is van 24 januari t/m 28 juni 2015 de expositie
‘Oorlogsverhalen en Oorlogsattributen’ te zien. Talloze voorwerpen en foto’s illustreren diverse
oorlogsverhalen. Zo wordt er aandacht besteed aan de mobilisatie en de meidagen van 1940, de
onderduikers, de tewerkstelling in Duitsland, de inundatie, de sloop van huizen en de bevrijding door
Canadezen. In Schipluiden hebben in de meidagen van 1940, maar ook later verschillende
vliegtuigen noodlandingen moeten maken. Hiervan zijn afbeeldingen en modellen te zien. Apart
wordt het schip ‘Nooit Volmaakt’ uit Schipluiden belicht, waarmee tijdens de oorlog een groot aantal
personen naar Engeland is ontvlucht. Openingstijden van het museum zaterdag (na 1 april ook
woensdag) en de eerste zondag van de maand van 14.00-16.00 uur. Toegang gratis.
z.o.z.

Publicaties
In het museum zijn verschillende publicaties te koop. Het boek ‘Twee Gezichten van MiddenDelfland’ is op twee exemplaren na uitverkocht. Van het boek over ’t Woudt ijn nog voldoende
exemplaren te koop. Elk voor € 24,95. Ook nog te koop zijn de historische jaarboeken van 2009 t/m
2013 en enkele publicaties van anderen, zoals het indringende oorlogsboek ‘Stille Helden’ over twee
joodse jongens die in Schipluiden ondergedoken hebben gezeten.
Historisch Jaarboek Schipluiden 2014
Er komt straks weer een nieuw jaarboek uit. Deze keer met artikelen over twee generaties Bontenbal
bouwers (door Henk Groenendaal), de Tanthofkade (Jacques Moerman), de ambachtsheer De Jonge
van Ellemeet, heer van Hodenpijl, Schipluiden en Sint Maartensrecht (Rianne Graveland), boerderij
Abbestee (Frits van Ooststroom), historische wandeling door Schipluiden (Leni Varekamp†) en de
oudste orgels van Maasland (Jacques Moerman). Het nieuwe jaarboek bevat verder een beeldkroniek
van 2014, een archeologische kroniek en verslagen van onze werkzaamheden in het afgelopen jaar.
Het jaarboek wordt opnieuw in het vertrouwde formaat en rijk geïllustreerd uitgegeven.
Jaarboek 2014 Historische Vereniging Maasland
In het laatste jaarboek van onze zustervereniging staan onder meer de volgende artikelen: 400 jaar
Maassluis (Ineke Vink), Maasland gedurende het jaar van de Beeldenstorm 1566 (Sander Wassink),
wapenborden in Maasland (Jacques Moeman), de inboedel van een Maaslandse pastoor in 1756
(Trudy Werner-Berkhout)), de boerderij Trekkade 1 (Frits van Ooststroom). Het boekje is te koop in
Museum De Schilpen.
Waarde van trekvaartroute door provincie erkend
De Vlaardingervaart en de Noordvliet worden toegevoegd aan de Erfgoedlijn Trekvaarten van de
provincie Zuid-Holland als vereniging hebben wij hier lange tijd voor geijverd. De erfgoedlijn door
Midden-Delfland ontbrak tot nu toe in het erfgoedlijnenbeleid van de provincie. Dit betekende een
ontkenning van de betekenis van de historische vaarroute Delft - Maassluis/Vlaardingen, die daarom
niet in aanmerking kwam voor provinciale financiële bijdragen om het behoud en de versterking van
dit traject te bevorderen.
Het afgelopen jaar is de betekenis van de trekvaartroutes aangetoond door de succesvolle
tentoonstelling over de trekvaartroute Delft - Maassluis/Vlaardingen in Museum Het Tramstation, de
fietstocht langs deze vaarweg door scholieren op Kindermonumentendag, de trekschuittocht met
jaagpaard in het Monumentenweekend en ten slotte de publicatie van de Cultuurhistorische
Inventarisatie van de trekvaartroute Delft - Maassluis/Vlaardingen (gratis te downloaden op de
website www.historischeverenigingoud-schipluiden.nl). Ook wordt al jaren een breed publiek in
lezingen uitgebreid geïnformeerd over het vervoer over vaarten en vlieten in het verleden.
Deze inspanningen zijn bij de provincie niet onopgemerkt gebleven, vandaar alsnog de opname van
het trekvaarttraject door Midden-Delfland in het provinciale erfgoedbeleid. De provinciale
Erfgoedtafel Trekvaarten heeft op 29 januari 2015 hiertoe besloten, na een pleidooi van de voorzitter
van Oud-Schipluiden. We zijn erg blij met deze erkenning.
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 Historische Vereniging Oud-Schipluiden, 5 februari 2015.

