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Nieuwsbrief voor leden en donateurs, februari 2016 
 

Dames en heren,  
 

We starten  het nieuwe kalenderjaar met een Nieuwsbrief. Hopelijk wordt 2016 voor u en de 

vereniging weer 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 sponsoring - gratis het jaarboek (verkoopwaarde     

€ 20). 

Een vriendelijk en dringend verzoek aan alle leden en donateurs om de contributie vóór 15 

maart 2016 te voldoen (zie ook de aparte herinneringsstrook) op onze bankrekening IBAN-nr: 

NL30RABO0358261546 t.n.v. Historische Vereniging Oud-Schipluiden, onder vermelding: 

Contributie 2016. Extra giften worden gereserveerd voor nieuwe publicaties. Bij voorbaat dank! 
 

Programma eerste halfjaar 2016 

17 maart 2016 Lezingavond over ‘5.500 jaar boerenerven in Midden-Delfland’, een overzicht 

van het archeologisch en historisch onderzoek in de afgelopen 45 jaar, door 

Jacques Moerman in de Hoornbloem te Den Hoorn.  

April/mei   Uitgave van ons nieuwe jaarboek (zie hierna). 

28 mei 2016 Excursie per boot naar de buitenplaats Hofwijck, Museum Swaensteyn en de 

Oude Kerk in Voorburg.  

Voor de vermelde activiteiten ontvangt u aparte uitnodigingen. 
 

Museum Het Tramstation 

In Museum Het Tramstation te Schipluiden is t/m 19 juni 2016 de expositie ‘Kerkenpaden in 

Midden-Delfland’ te zien. Kerkenpaden waren in het verleden de kortste verbindingen door de 

polders naar kerken en scholen. Ze dateren uit de Late Middeleeuwen en kunnen veelal nog gelopen 

worden. Vlonders (planken met een leuning) overbruggen de sloten in de route. Op een zestal 

banners worden de belangrijkste kerkenpaden in Midden-Delfland besproken en in beeld gebracht, 

waaronder de Tanthofkade, de Voddijk, het Doelpad en het Dijkpolderpad. In de tentoonstelling 

wordt ook aandacht besteed aan de kerken en scholen die met deze paden verbonden waren en aan de 

dieren die je onderweg kunt ontmoeten. Van enkele schrijvers, waaronder Maarten ’t Hart, zijn 

teksten te lezen over het gebruik van het Doelpad. Het is een afwisselende tentoonstelling over een 

onderwerp dat voor het eerst apart belicht wordt. 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. 



Publicaties 

In het museum zijn verschillende publicaties te koop, waaronder ‘Stille Helden’ (voor een 

gereduceerde prijs), ‘Joods leven in het Westland’, ‘De Poortwachter van het Westland’,.over de 

gemeentelijke herindeling en ‘Westlanders blijven varen’. Het boek over ’t Woudt is ook nog te 

koop. Jacques Moerman heeft hiervoor in december 2015 de Oud Westlandprijs gekregen. 

Beschikbaar zijn verder de hist. jaarboeken van 2009 t/m 2014 (voor een gereduceerde prijs).  

 

Historisch Jaarboek Schipluiden 2015 

Er komt straks weer een fraai nieuw jaarboek uit. Deze keer met artikelen over het spook van 

Schipluiden (Henk Groenendaal), de heren en vrouwen van Zouteveen (Peter de Jong), boerderij 

Keizershof, voorheen Meerzicht (Frits van Ooststroom), de molen, boerderij en scheepswerf 

Korpershoek (Rianne Graveland), de bouwgeschiedenis van boerderij In ’t Rietvelt, voorheen 

Korpershoek (Frits van Ooststroom), een raadselachtige zinsbouw (Henk Tetteroo), Antonius 

Hambrouck, predikant in Schipluiden en op Formosa (Jacques Moerman). Het nieuwe jaarboek bevat 

verder een beeldkroniek van 2015, een archeologische kroniek en verslagen van onze activiteiten in 

het afgelopen jaar. Het jaarboek wordt in het vertrouwde formaat en rijk geïllustreerd uitgegeven.  
 

Nieuwe computers 

De Historische Vereniging Oud-Schipluiden gaat meer doen met digitale technieken. De afgelopen 

jaren zijn vrijwel alle foto’s, prenten en schilderijen gedigitaliseerd. Het is de bedoeling dat dit 

materiaal binnenkort interactief in het museum te bekijken is. Een tweede digitaal project is de 

‘Groeikaart van het Westland’ (het gebied dat wordt bepaald door de gemeenten Westland en 

Midden-Delfland en de dorpskernen Hoek van Holland en Loosduinen). Het is een gezamenlijk 

project van de historische werkgroepen en verenigingen in dit gebied en bestaat uit twee delen. Het 

eerste is een animatiefilm die het ontstaan van het Westland in beeld brengt. Het tweede is een 

interactieve website over ‘het Westland’ waarbij op kaarten veel historische informatie beschikbaar 

komt voor een breed publiek. Om bovenstaande ambities te kunnen verwezenlijken is een 

vernieuwing en uitbreiding van de computerapparatuur van Museum Het Tramstation gewenst. De 

Beheerstichting Loswal ‘De Bonnen’ heeft een forse donatie gegeven voor de aanschaf van nieuwe 

computers. Hiermee kan de Historische Vereniging Oud-Schipluiden aan de slag om Museum Het 

Tramstation nog aantrekkelijker te maken voor bezoekers en hen de geschiedenis van Schipluiden en 

Midden-Delfland in beeld te laten beleven. 
 

Nieuws van zusterverenigingen  

Historische Vereniging Maasland: In het najaar van 2015 bracht deze vereniging haar nieuwe 

jaarboek uit met o.a. artikelen over de bevrijding in 1945, papistische stoutigheden en de vlietlanden. 

Frits van Ooststroom houdt op 23 maart in De Magneet een lezing over ‘Boerderijen aan de Gaag´. 

Genootschap Delfa Batavorum: Na de uitgave van Deel 1 van de Delftse stadsgeschiedenis door 

Gerrit Verhoeven wordt op 6 maart vanaf 14.00 uur in het Prinsenhof deel II ten doop gehouden. 

Arthur Japin houdt een voordracht waarna de schrijfster, Ingrid van der Vlis, het boek toelicht. De 

toegang is vrij en het boek kan ter plekke worden gekocht.  

In het boek wordt de Delftse stadsgeschiedenis vanaf 1795 tot onze tijd beschreven. 
 

Ten slotte 

Helpt u mee om nieuwe donateurs/vrienden te werven voor de Historische Vereniging Oud-

Schipluiden. Zij ontvangen na betaling direct het nieuwe jaarboek! Aanmelding kan o.a. via de 

website van de vereniging.  
 

Graag tot ziens bij onze activiteiten, 
 

Bestuur Historische Vereniging Oud-Schipluiden, 8 februari 2016. 


