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Nieuwsbrief voor leden en donateurs, februari 2017 
 

Dames en heren,  
 

We starten  het nieuwe kalenderjaar gebruikelijk met een Nieuwsbrief. Hopelijk wordt 2017 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,-. Het bestuur en de leden bepalen in een vijftal ledenvergaderingen per jaar 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 (productiekosten € 20). 

Een vriendelijk en dringend verzoek aan alle leden en donateurs om de contributie vóór 15 maart 2017 

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

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

2017. Extra giften worden gereserveerd voor nieuwe publicaties. Bij voorbaat dank! 

 

Wij zijn momenteel aan het werk om ons leden- en vriendenbestand te moderniseren. Dit bestand willen wij 

graag uitbreiden met een e-mailadres. Wilt u zo vriendelijk zijn een e-mail te sturen naar het adres: 

info@historischeverenigingoud-schipluiden.nl met daarin uw e-mailadres. Deze adressen worden dan 

gekoppeld aan ons bestand. 

 

Programma eerste halfjaar 2016 

23 maart 2017 Lezingavond over Den Hoorn, vier sprekers, vier onderwerpen: de oude 

rijtjeswoningen, de r.k. kerk 100 jaar, de bakkers en de kerkenpaden (Wennekerkade 

en Tanthofkade). Locatie De Hoornbloem te Den Hoorn.  

april 2017  Uitgave van ons nieuwe jaarboek (presentatie in Den Hoorn); 

27 mei 2017 Excursie naar Vlaardingen (per fiets of auto), bezoek Archeologisch Park in de 

Broekpolder en het Vlaardings Museum.  

Voor de vermelde activiteiten ontvangt u aparte uitnodigingen. 

 

Museum Het Tramstation 

In Museum Het Tramstation te Schipluiden is tot eind april 2017 de expositie ‘Wonen in een monument’ te 

zien. Een prachtige tentoonstelling volgens veel bezoekers!  

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. 

De volgende tentoonstelling gaat over de huisartsen van Schipluiden. De kern vormt onze verzameling 

medische attributen van dr. Reijnders en dr. Woltering. Maar ook verhalen over de huisartsen van Den Hoorn 

en Schipluiden zijn welkom. Leden of vrienden worden opgeroepen om ze op papier te zetten en te bezorgen 

in de brievenbus van het tramstation of naar ons emailadres: info@historischeverenigingoud-schipluiden.nl  

 

 



Publicaties 

In het museum zijn verschillende publicaties te koop, waaronder het boek over ’t Woudt en de historische 

jaarboeken van 2009 t/m 2015 (voor een gereduceerde prijs).  

 

Historisch Jaarboek Schipluiden 2016 

Er komt in april weer een fraai en rijk geïllustreerd nieuw jaarboek uit. Deze keer met artikelen over de oude 

rijtjeshuizen in Den Hoorn (Henk Groenendaal en André van Paassen), de boekhouding van Abraham 

Klapwijk, pachtboer in ’t Woudt van 1917 tot 1937 (Jacques Moerman), parochie H. Antonius en Cornelius 

100 jaar (Bert Gerritse en Henk Groenendaal), de bakkers en bakkerijen in Den Hoorn (Rianne Graveland), 

een wandeling door het dorp Schipluiden in 1900 en 2000 (Leni Varekamp †2014). Verder bevat het nieuwe 

jaarboek een beeldkroniek van 2016 (Henk Groenendaal), een archeologische kroniek en verslagen van onze 

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

uitgegeven.  

 

Kunst voor kunst 

Leerlingen van kunstenaar Rina Groot schilderden het afgelopen jaar de monumentale boerderij Keijzershof 

van Dick en Tonny Guliker aan de Willemoordseweg in Zouteveen. De kunstwerken werden in het najaar 

enkele maanden geëxposeerd in de Dorpshoeve te Schipluiden. De eigenaren van de boerderij vroegen de 

schilders om na afloop hun kunstwerken beschikbaar te stellen voor een permanente expositie in de 

Keijzershof. Voor elk schilderij zou de familie Guliker 100 euro doneren aan Museum Het Tramstation. Dit 

voorstel resulteerde in het mooie bedrag van 1800 euro. De donatie wordt besteed aan de uitbreiding van de 

kunstcollectie van het museum en het project Hambrouck. 

 

Klederdracht Museum Amsterdam 

Jolanda v.d. Berg, afkomstig uit Schipluiden, heeft sinds een jaar aan de Herengracht 427 in Amsterdam, op 

een toplocatie, een museum ingericht waar ze aan de hand van klederdrachten de bezoekers laat zien hoe 

mooi de geschiedenis van Nederland is. Het museum toont niet alleen een overzicht van de bekendste 

Nederlandse klederdrachten, maar besteedt ook aandacht aan de verhalen en gebruiken. De klederdrachten 

verdwijnen uit het straatbeeld, maar ze moeten wel in onze herinnering blijven. Het museum is prachtig 

ingericht en zeker een bezoekje waard als je een dagje in Amsterdam bent.  

 

Lezing ‘Op zoek naar VOC-erfgoed langs de kusten van India’ op wo. 8 maart 2017 in de 

vergaderkamer van Museum Het Tramstation, aanvang 20.00 uur 

In de kerstvakantie heeft Jacques Moerman met zijn oudste twee kleinzonen India bezocht. In deze en vorige 

reizen zijn spectaculaire sporen van Nederlanders gevonden, zoals forten, begraafplaatsen en woningen. De 

Nederlanders waren hier in de 17
e
 en 18

e
 eeuw vooral vanwege de textiel. Weinig mensen weten dat de 

patronen van sommige klederdrachten en onze rode zakdoek uit India afkomstig zijn. Ook is onbekend dat er 

in Agra naast de wereldberoemde Taj Mahal een Red Taj Mahal staat, waar een Nederlander begraven ligt. 

Liefhebbers voor dit aspect van onze geschiedenis zijn welkom voor de lezing in het tramstation. Er is plaats 

voor ca. 15 personen. Aanmelding is dus noodzakelijk. Tel. 0153809389 of j.w.moerman@wxs.nl Voor de 

koffie en een drankje achteraf wordt gezorgd. Na afloop mag er een gift in de melkbus. 

In het Nationaal Archief is van 24 februari 2017 t/m 7 januari 2018 de tentoonstelling ‘De wereld van de 

VOC’te zien’. 

 

Ten slotte 

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

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

van onze vereniging.  

 

Graag tot ziens bij onze activiteiten,  

 

Bestuur Hist. Ver. Oud-Schipluiden, 9 februari 2017. 


