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

Nieuwsbrief voor leden en donateurs, september 2017
Dames en heren,
Hierbij de Nieuwsbrief met de activiteiten en het historisch nieuws.
Meer historische informatie is ook altijd te vinden op onze websites: www.historischeverenigingoudschipluiden.nl en www.tramstationschipluiden.nl
Programma komend seizoen
24 oktober 2017
Tim de Ridder en Kees Nieuwenhuijsen geven in het Notenschip te
Schipluiden een lezing over de Slag bij Vlaardingen die op 29 juli 1018 werd
gevoerd door graaf Dirk III van Holland tegen keizer Hendrik II. De slag
betekende het begin van een onafhankelijk graafschap Holland.
Voorjaar 2018
Lezingen n.a.v. diverse artikelen in het komende jaarboek, w.o. Boerderijen
van Abtswoude en Armen van Zouteveen, in het Notenschip te Schipluiden.
Mei 2018
Excursie naar Oud Rijswijk: buitenplaatsen, paleis, kerken en museum.
Voor de vermelde activiteiten ontvangt u aparte uitnodigingen.
Digitalisering
Vorig jaar zijn we begonnen met het digitaliseren van ons leden- en vriendenbestand. Hierbij doen
we een nieuwe oproep om mee te helpen het aantal emailadressen uit te breiden. Als uw emailadres
nog niet bij ons bekend is, en u daar prijs op stelt, zou u dan zo vriendelijk willen zijn dit te sturen
naar info@historischeverenigingoud-schipluiden.nl Deze adressen worden gekoppeld aan ons
bestand. In het vervolg krijgt u dan de meeste aankondigingen per email toegezonden.
Museum Het Tramstation
In Museum Het Tramstation te Schipluiden is tot en met eind 2017 de tentoonstelling Medische zorg
in Schipluiden en Den Hoorn te zien. Er wordt aandacht besteed aan onder meer de bekende
huisartsen F.H. Reijnders (ook uitvinder), A.M. van de Poel en K.W. Woltering. Bijzonder is de rijke
collectie medische apparatuur. Ook het werk van lokale chirurgijnen, vroedvrouwen en
wijkverpleegkundigen wordt belicht. Het is een mooie tentoonstelling. Openingstijden van het
museum: woensdag, zaterdag en eerste zondag van de maand van 14.00-16.00 uur.
Oproep aan bekende families om mee te doen met een nieuwe tentoonstelling
De volgende tentoonstelling betreft genealogieën van bekende families in Schipluiden en Den Hoorn.
De tentoonstellingscommissie wil met behulp van een aantal in Schipluiden en Den Hoorn
gewortelde families een tentoonstelling maken. Het museum beschikt over een reeks vitrines waarin
families zelf een uitstalling mogen maken van wat er bekend is over de herkomst, de stamboom, het
werk, de woning, enz. Vaak leven er rijke verhalen, zijn er afbeeldingen en voorwerpen die de
familiegeschiedenis illustreren. Als u met uw familie wilt meedoen, dan graag een bericht naar ons
emailadres: info@historischeverenigingoud-schipluiden.nl of een telefoontje 0153809389.
Audiotour vernieuwd
De Midden-Delfland Audiotour voert langs twaalf locaties in Midden-Delfland. Bij elke locatie kan
via de mobiele telefoon een paar minuten durend geluidsfragment worden beluisterd over een

specifiek aspect van het boerenleven uit de vorige eeuw. Tijdens het Monumentenweekend is de Audiotour opnieuw in gebruik genomen door de onthulling van een
van de nieuwe bordjes bij de Hofwoning in ’t Woudt. De bordjes zijn voorzien van
een QR code waardoor het gemakkelijker wordt om met de mobiele telefoon snel
toegang te krijgen tot de bijbehorende website met het geluidsfragment. Ook via de
website http://www.mdmw.nl/audiotour/ kunnen deze bijzondere verhalen worden
beluisterd. Verschillende leden van Oud-Schipluiden hebben meegewerkt aan het
opnieuw in gebruik nemen van deze mooie informatiebron.
Trekvaartactiviteiten
Als vereniging spreken wij mee in de Provinciale Erfgoedtafel Trekvaarten. Het doel is om de
historische trekvaartroutes in de regio voor bewoners en recreanten aantrekkelijker te maken.
Met anderen, o.a. de stichting Midden-Delfland is Mensenwerk, is het gelukt om dit jaar drie rolpalen
te laten plaatsen tegenover het gemeentehuis van Midden-Delfland in Schipluiden. Zij dienden
vroeger om in een bocht de jaaglijn te geleiden. Het jaagbruggetje bij het rechthuis van Zouteveen en
het uitstroomgat van het oude Slinkslootgemaal worden hersteld. In Hodenpijl en bij het vermelde
rechthuis worden binnenkort informatiezuilen geplaatst over de trekvaart en de geschiedenis van deze
locaties. Plannen m.b.t. de herbouw van een windas (overtoom) en een trekvaartarrangement zijn bij
de provincie met succes voorgedragen als nieuwe projecten in 2018.
Samenwerking met Delfia Batavorum
Onze Delftse zustervereniging organiseert op donderdag 5 oktober 2017 een excursie naar
Alkmaar. In het Stedelijk Museum Alkmaar wordt de tentoonstelling 'Meester van het licht' bezocht.
Hier worden 25 schilderijen van de bekende Delftse/Alkmaarse schilder/tekenaar Emanuel de Witte
geëxposeerd. Leden en vrienden van Oud-Schipluiden zijn ook welkom. Zie hiervoor de website
www.delfia-batavorum.nl
Nieuw gemeentearchief Delft
Het nieuwe gemeentearchief van Delft (e.o.) staat - en dat is curieus - sinds kort in Den Hoorn
(Harnaschpolder) in de gemeente Midden-Delfland. Het adres is Gantel 21.
Otto van Egmond en het Bildt
Ruim 500 jaar geleden (in 1505) werd het Bildt, het gebied van de monding van de voormalige
Middelzee in Noordwest-Friesland, ingepolderd. Dit land staat bekend als ‘de Hollandse polder’. Bij
de bedijking en exploitatie van het Bildt waren Hollandse investeerders betrokken. De
beroepsambtenaar Gerrit van Loo, afkomstig uit Dordrecht, organiseerde het ‘Hollandse waterschap’
in Friesland. Hij werd hiervan ook de eerste dijkgraaf. Eén van de ruim veertig aandeelhouders
woonde in Schipluiden. Dit was Otto van Egmond (1450-1510), heer van de Keenenburg, de
grootvader van de Otto van Egmond die een vertrouweling was van Willem van Oranje. Hij
financierde met enige consorten de exploitatie van 405 morgen goed land, 16 morgen goede kwelder
en 16 morgen slechte kwelder (in totaal ruim 370 ha). Andere bekende investeerders waren leden van
het adellijke geslacht Van Wijngaarden, graaf Jan III van Egmond, stadhouder van Holland en
Zeeland, Karel van Habsburg, graaf van Holland en Zeeland, Willem Goud, ontvanger generaal van
Holland en Friesland en Gerrit van Loo, secretaris van het Hof van Holland. Otto van Egmond
bevond zich dus in goed gezelschap. Als hoogheemraad van Delfland had hij kennis van
waterstaatskunde. Zijn betrokkenheid bij investeringen in het Bildt illustreert dat de familie Egmond
van Keenenburg bemiddeld en ondernemend was.
Graag tot ziens bij onze activiteiten,
Bestuur Historische Vereniging Oud-Schipluiden, 12 september 2017.

