
HISTORISCHE VERENIGING OUD-SCHIPLUIDEN 

 
             Secretariaat: Otto van Zevenderstraat 2 

              2636 HN Schipluiden 
              tel. (privé) (015) 3809389 
              

Nieuwsbrief voor leden en donateurs, september 2019 
 

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.historischeverenigingoud-schipluiden.nl en 

www.tramstationschipluiden.nl 
 

Monumentenweekend 14 en 15 september 2019 

De Historische Vereniging Oud-Schipluiden is betrokken bij de openstelling van de Dorpskerk in 

Schipluiden, op beide dagen van 13.00-16.00 uur. In de vitrine in het koor van de kerk tonen we in 

dit weekend oude bijbels, maar ook enkele psalm- en catechismusboeken vanaf de zeventiende eeuw. 

In de kerk zijn in het Monumentenweekend nog vijf grote foto’s van Fleur Halkema te zien van rijk 

gevulde tafels met het voedselaanbod van Midden-Delfland. 

 

Bij het kasteelterrein van de Keenenburg is een ‘kasteel-belevingsroute’ uitgezet, met een onder- 

en bovengronds kijkje op het kasteel, waaronder een stukje fundament van de traptoren, tevens 

beerput, een kijkglas met de contouren van het kasteel en vier posters achter de glaspanelen van 

Albert Heijn. 

In Museum Het Tramstation is op beide dagen van 11.00 tot 17.00 uur de tentoonstelling 

‘Abtswoude, de grote veranderingen’ te zien. 

Op zondagmiddag van 16.00 tot 17.00 uur staan de Rederijkers centraal op het grasveld binnen het 

kasteelterrein van de Keenenburg. Met gedichten, muziek en de prijsuitreiking van de Rederijkers-

wedstrijd. Toegang gratis. Vrije gift voor consumptie.  

 

Lezing over Nicolaes Kruikius, de maker van de Atlas van Delfland, 1712 

Op uitnodigingvan het Genootschap Oud-Westland houdt Jacques Moerman op 8 oktober 2019 een 

lezing over Kruikius in de Hoornbloem, Kon. Julianaplein te Den Hoorn, aanvang 20.00 uur. Leden 

en vrienden van Oud-Schipluiden zijn van harte welkom. Kruikius heeft een unieke kaart van het 



Hoogheemraadschap van Delfland gemaakt, maar hij deed veel meer. Als eerste verrichte hij in 

Nederland meteorologische metingen. De informatie op de kaarten van Delfland is van groot belang 

voor het historisch onderzoek in de regio.  

 

Vooraankondiging lezing op 22 oktober 2019 

Op dinsdag 22 oktober houdt Frits van Ooststroom voor ons een lezing over de kleurensymboliek 

van boerderijen in de streek. Na de pauze voert Henk Tetteroo een gesprek met twee boeren: Nico 

van Paassen en Gerard van Winden over het boerderijleven, waaronder oude gebruiken. De 

bijeenkomst vindt plaats in het Notenschip te Schipluiden. Er volgt later een aparte uitnodiging. 

 

Aanbouw luifel Museum Het Tramstation 

Samen met de gemeente bereiden we de aanbouw voor van de luifel aan het Tramstation. Ook het  

perron en de naaste omgeving worden meegenomen. Daarnaast wordt de komst van een invalidetoilet 

voorbereid. Ook de indeling van het Museum wordt nader bekeken. De WSM in het bijzonder en het 

vervoer in het algemeen krijgen straks meer permanente aandacht. Tevens zal de Keenenburgkamer 

worden heringericht. De verbouwing, die volgens plan in 2020 zal plaatsvinden, vormt een van de 

hoogtepunten in ons jubileumjaar.  

 

Jubileumbundel 

In september 2020 bestaat de Historische Vereniging Oud-Schipluiden vijftig jaar. Dit vieren we o.a. 

met een Jubileumbundel, een bijzondere uitgave van ons Historisch Jaarboek.  De voorbereidingen 

hiervoor zijn inmiddels gestart. Het idee om in het Jubileumjaar het Keenenburgboek uit te geven is 

enkele jaren uitgesteld, omdat de bewerking van het vondsmateriaal meer tijd vraagt.  

 

Stichting Beleving Kasteel Keenenburg 

Deze stichting is sinds een kort een feit. De voorzitter hiervan is Ivan Trouwborst, Micha van Oort is 

penningmeester en Rina Visser secretaris en vertegenwoordiger van de HVOS. De stichting zet zich 

in voor de verbreding van het draagvlak voor de herbouw van kasteel Keenenburg en werkt 

momenteel met enkele architecten aan ideeën voor de visualisatie. Een belangrijke taak is straks om 

voor dit doel fondsen te benaderen. De stichting treedt rond het a.s. Monumentenweekend voor het 

eerst naar buiten met o.a. een ‘kasteel-belevingsroute’, zie hiervoor.  

 

Abtswoude, de grote veranderingen 

Dit is de titel van een fraaie tentoonstelling in Museum Het Tramstation, die tot het eind van het jaar 

zal duren. Het is een aangrijpend verhaal, vooral voor de boerenfamilies, die het poldergebied van 

Abtswoude voor woningbouw in de jaren zestig van de vorige eeuw moesten verlaten. Voor het eerst 

is een volledig overzicht te zien van de oorspronkelijk bebouwing van Abstwoude. Voorwerpen uit 

het gebied maken de tentoonstelling extra aantrekkelijk. Reguliere openingstijden: woensdag, 

zaterdag en de eerste zondag van de maand van 14.00-16.00 uur, zie Open Monumentenweekend. 

Volgend jaar volgt er een Oorlogsexpositie en besteden we aandacht aan ons 50-jarig bestaan. 

 

Digitalisering 

Drie jaar geleden zijn we begonnen met het digitaliseren van ons leden- en vriendenbestand. Hierbij 

doen we nog keer een oproep om mee te helpen het aantal emailadressen uit te breiden. Als uw 

emailadres nog niet bij ons bekend is, zou u dan zo vriendelijk willen zijn dit te sturen naar 

info@historischeverenigingoud-schipluiden.nl In het vervolg krijgt u dan de meeste 

aankondigingen per email toegezonden.  

 

Graag tot ziens bij onze activiteiten, 
 

Bestuur Historische Vereniging Oud-Schipluiden, 3 september 2019. 


