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Nieuwsbrief voor leden en donateurs, februari 2019 
 

Dames en heren,  
 

We starten het nieuwe verenigingsjaar met een Nieuwsbrief. Hopelijk wordt 2019 voor u en voor 

de Historische Vereniging Oud-Schipluiden 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 

Ook dit jaar houden we de contributie voor onze donateurs (vrienden) op dezelfde hoogte als in de jaren 

hiervoor. Donateurs betalen minimaal  € 20,-, leden minimaal € 25,-. We kunnen dit alleen maar doen, omdat 

veel leden en vrienden meer betalen. Voor donateurs die afhankelijk zijn van de post zijn we veel meer kwijt 

dan het minimumbedrag (denk aan de postzegels). Hopelijk wordt hier bij de betaling rekening mee 

gehouden. 

Bestuur en 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 gratis het 

jaarboek (productiekosten ca. € 20). 

Een vriendelijk en dringend verzoek aan alle leden en donateurs om de contributie vóór 15 maart 2019 

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

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

2019.  
Extra giften worden gereserveerd voor het nieuwe jaarboek. Bij voorbaat dank voor uw extra bijdrage! 

 

Wij gaan dit jaar verder met het digitaliseren van ons leden- en vriendenbestand. Postzegels worden steeds 

duurder. Daarom herhalen we de oproep dat wij ons bestand zoveel mogelijk willen uitbreiden met 

e-mailadressen. Wilt u - als u dit nog niet gedaan hebt en wanneer u met e-mail werkt - zo vriendelijk zijn 

een e-mail te sturen naar het adres: info@historischeverenigingoud-schipluiden.nl met daarin uw e-mailadres. 

Deze adressen worden gekoppeld aan ons groeiende e-mailbestand. 

 

Programma eerste halfjaar 2019 

26 maart 2019 Hans Koot (archeoloog) en Jacques Moerman (historicus) houden een lezing over de 

Keenenburg in Schipluiden. Zij spreken respectievelijk over de bouwgeschiedenis en de 

bewoners van dit kasteel en verwerken de nieuwste inzichten in hun verhalen. De 

Keenenburg domineerde het dorp Schipluiden ruim vierhonderd jaar. In 1798 werd het 

kasteel gesloopt. Er zijn plannen om de hoofdburcht in staalbouw op de oorspronkelijke 

plaats te reconstrueren. De lezingen vinden plaats in Het Notenschip, Schoolplein 4 te 

Schipluiden. Aanvang 20.00 uur.  

2 mei 2019  Henk Groenendaal houdt een lezing over de verdwenen boerderijen van Abtswoude. Zij 

moesten plaatsmaken voor de stadsuitbreiding van Delft. De bebouwing in het groene deel 

van de Abtswoudsepolder (nu gemeente Midden-Delfland) komt ook aan bod. In de pauze 

wordt het Historisch Jaarboek Schipluiden 2018 gepresenteerd en uitgereikt. Na de pauze 

wordt de gerestaureerde Dorpsfilm van Den Hoorn uit 1959 vertoond.   



 

Juni 2019 De zaterdag moet nog vastgesteld worden. Excursie naar Abtswoude, met onder andere 

bezoekjes aan enkele boerderijen. De excursie sluit aan bij de twee artikelen die Henk 

Groenendaal over de boerderijen van Abtswoude in ons jaarboek heeft geschreven. Vanaf 

begin juni is een tentoonstelling over de boerderijen van Abtswoude te zien. 

Voor de vermelde activiteiten ontvangt u aparte uitnodigingen. 

 

Museum Het Tramstation 

In Museum Het Tramstation wordt de tentoonstelling Bomenverhalen uit Midden-Delfland verlengd tot half 

mei 2019. Centraal staan bijzondere geschiedenisverhalen over bomen. De kastelen, buitenplaatsen, maar ook 

de dominee van ’t Woudt, hadden uitgebreide tuinen en boomgaarden. Bij boerderijen en langs de 

polderwegen stonden vroeger veel knotwilgen. Reeds in de IJzertijd werd dit hout voor de bouw van 

woningen gebruikt. Kasteel Keenenburg is voor een deel op scheepshout gebouwd. In Den Hoorn stonden in 

de achttiende eeuw vier houtzaagmolens, waar veel bomen werden verwerkt. De dorpen van Midden-Delfland 

bezaten timmerwerkplaatsen en wagen- en rijtuigmakerijen. Afnemers van de houtproducten waren vooral 

boeren uit de omgeving. Liefhebbers van bomen zijn hartelijk welkom in het Tramstation. 

De openingstijden van het museum zijn woensdag, zaterdag en de eerste zondag van de maand van 14.00-

16.00 uur. Adres: Otto van Zevenderstraat 2 te Schipluiden. 

 

Historisch Jaarboek Schipluiden 2018 

Op 2 mei 2019 (zie hiervoor) komt ons nieuwe jaarboek uit met de volgende artikelen: ‘Aandacht voor 

ouderen in Den Hoorn en Schipluiden vanaf 1950’, Ineke van Paassen-Loomans, ‘De huizen van de 

postbode’, Jacques Moerman, ‘Verdwenen boerderijen, soms nog bestaande, in het buitengebied van 

Abtswoude’, Henk Groenendaal, ‘De geschiedenis van de boerderijplaats Abtswoude 27a (De Grutto), Ed 

Visser, ‘De schans aan de Poldervaart tussen Delft en Overschie’, Jacques Moerman, ‘Geschiedenis van de 

heerlijkheid Zouteveen’, aanvulling, Peter de Jong. ‘Eerbetoon aan dominee Hambrouck. Een kunstwerk voor 

de Dorpskerk van Schipluiden’, Rina Visser-Rotgans, ‘De Harnaschpolder in de Middeleeuwen’. Epko J., 

Bult. Verder bevat het nieuwe jaarboek de Beeldkroniek van 2018 (Henk Groenendaal), de verslagen 

van onze activiteiten in het afgelopen jaar en de bibiotheekaanwinsten. Het jaarboek wordt in het 

vertrouwde formaat en rijk geïllustreerd uitgegeven.  
 

Uitbreiding Tramstation, visualisatie van en boek over de Keenenburg 

Drie plannen waarvan de uitvoering in 2019 een stuk concreter moet worden. We zijn met de fondsenwerving 

begonnen. Het Tramstation zal worden uitgebreid met de luifel, het kasteel Keenenburg hopen we in fasen in 

staalbouw op ware grootte te laten opbouwen. Ook in gang gezet is de voorbereiding van een boek over de 

Keenenburg. Het onderzoek naar de bewoners van het kasteel vordert; de bewerking van het vondstmateriaal 

is in een stroomversnelling gezet. Het wordt een spannend jaar, waarin veel werk verricht moet worden om in 

2020 een publieksboek over de Keenenburg te kunnen realiseren. Dat is het jaar waarin de Historische 

Vereniging Oud-Schipluiden vijftig jaar bestaat. En dat jubileum hopen we met enkele mijlpalen te gaan 

vieren. Als vereniging willen wij groeien om onze plannen te kunnen realiseren! 
 

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

Schipluiden. Zij ontvangen na betaling het nieuwe jaarboek! Aanmelding kan onder andere via de 

website van onze vereniging.  

 

Graag tot ziens bij onze activiteiten,  

 

Bestuur Historische Vereniging Oud-Schipluiden, 12 februari 2019. 


