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Nieuwsbrief voor leden en donateurs, juni 2021
Dames en heren,
Historisch Jaarboek Schipluiden 2021
Het nieuwe jaarboek heeft inmiddels de meeste leden en vrienden bereikt. Goed dat er dit jaar veel
exemplaren zijn opgehaald. Ook werden er meer boeken voor andere leden of vrienden
meegenomen. De reacties over de uitgave zijn weer positief. De bijdragen zijn heel verscheiden en
rijk geïllustreerd. De laatste jaarboeken vinden binnen enkele weken hun bestemming. Ook met de
contributiebetaling gaat het gelukkig nu goed. Leden en vrienden krijgen het jaarboek gratis. Extra
exemplaren zijn voor 20 euro te koop in Museum Het Tramstation.
Museum Het Tramstation
Sinds 5 juni is het museum, met inachtneming van de geldende coronaregels, weer opengesteld. In
verband met de bouw van de luifel en enige inpandige wijzigingen is er een tentoonstelling van
banners te zien, die het trekvaartvervoer in beeld brengen. Het is een mooi overzicht. De expositie
valt samen met de uitgave van de Atlas van Trekvaarten in Zuid-Holland. In dit fraaie boek worden
ook de Delflandse trekschuitroutes besproken. Het is voor € 29,95 te koop bij de boekhandels in de
regio.
Een tweede tentoonstelling betreft ‘Ode aan Midden-Delfland’. Hierin wordt - eveneens op banners
- het landschap van Midden-Delfland met een aantal kroonjuwelen besproken, waaronder de
openheid van het gebied, Keen en kooi en de Vlietlanden. Deze tijdelijke tentoonstelling is opgesteld
in de nieuwe luifel. Later gaan deze banners reizen langs enige zorginstellingen in de gemeente.
Door schaalvergroting in de landbouw, waaronder grondophogingen en nieuwe ontsluitingen, staat
het historisch landschap onder druk. De banners tonen de schoonheid van het oude cultuurlandschap
van Midden-Delfland.
Inmiddels wordt ook een deel van het interieur van het tramstation geschilderd, wordt het nieuwe
toilet ingericht en volgt de herinrichting van de berging en van ons boekendepot.
De opening van de nieuwe luifel is op Monumentendag 11 september 2021 gepland. Tegen die tijd is
hopelijk ook de omgeving van het tramstation heringericht. De contouren van de nieuwe speeltuin
met treinattributen zijn al zichtbaar. De tramrails zullen binnenkort gelegd worden.
De openingstijden van het museum zijn: woensdag, zaterdag en de eerste zondag van de maand
van 14.00-16.00 uur. Iedereen is welkom.
Exposities in kas en kerk
In de voormalige plantenkas van Van Santen en Langelaan, nu van de familie Post en aansluitend
het kasteelterrein, hebben wij samen met de Stichting Beleving kasteel Keenenburg een
tentoonstelling ingericht over de opgraving van de donjon in 1976. Dit jaar 45 jaar geleden! De
contouren van de hoofdtoren van de Keenenburg zijn in de kas door middel van jalons aangegeven.
Er is beeldmateriaal te zien van het muurwerk van de donjon en van oude afbeeldingen van het
kasteel. Deze expositie is tot en met het Monumentenweekend elke zaterdag van 14.00-16.00 uur te

bezichtigen. De toegang van de kas is via de gele deur bij het kasteelterein of via een deur achter de
fietsenstalling van restaurant Indigo.
In de week voor het Monumentenweekend zal een hoekpunt van de woontoren worden opgegraven.
Vooraf aan de bouw van de Hofjeswoningen rond de hoofdburcht zal er archeologisch onderzoek
plaatsvinden. Interessant is vooral de noordgracht en het aangrenzende voorterrein, waar de
bewoning op het terrein van het kasteel vermoedelijk is begonnen.
De Dorpskerk van Schipluiden is vanaf heden op elke zaterdag van 13.00-16.00 uur tot en met het
Monumentenweekend (11 september) voor bezichtiging geopend. In de kerk is steeds ook een
expositie te zien. Er wordt gestart met een vitrine, waarin een aantal naamplaten liggen van de
grafkisten van belangrijke bewoners van de Keenenburg.Vanaf 14 augustus zal er werk van de lokale
kunstenaars Rina Groot en Tineke van Gils rond het thema ‘Ode aan Midden-Delfland’ zijn te zien.
Het is heel interessant om de drie vermelde locaties in één middag te bezoeken. De rode draad in het
verhaal is kasteel Keenenburg. Zowel in de kerk als op het kasteelterrein en in de Keenenburgkamer
in Museum Het Tramstation zijn aspecten van het kasteel te bewonderen. Deze locaties, die in een
historische zichtlijn liggen, worden straks ook in de bestrating met elkaar verbonden.
Lezingen
In de Nieuwsbrief van begin september hopen we meer te kunnen zeggen over de voortgang van
lezingen, een belangrijk onderdeel van ons werk. We beschikken in de gemeente over enkele ruime
vergaderlocaties, die hopelijk in het najaar weer voor meer bezoek opengesteld mogen worden.
Plus Verzamelboek Den Hoorn e.o.
Met de uitgave van het Plus Verzamelboek, samengesteld door Henk Groenendaal en Jacques
Moerman, hebben we in Den Hoorn en omgeving een nieuw publiek voor de historie van Den
Hoorn, Schipluiden, ’t Woudt en Sion, kunnen interesseren. Het verzamelen van de plaatjes begon
bij ouderen, maar al heel snel gingen ook steeds meer jongeren meedoen. De verzamelwoede leidde
tot lokale ruilbijeenkomsten, veel correspondentie op Internet en nieuwe vriendschappen. Het
verbindende karakter van deze actie was achteraf groot. We hebben veel positieve reacties gekregen
over de inhoud van de fraaie uitgave (oplage 1750 exemplaren). We bedanken Plus Den Hoorn voor
het initiatief en de donatie aan onze vereniging.
Andere activiteiten van de Stichting Beleving kasteel Keenenburg
In het kader van ‘Ode aan Midden-Delfland’ een project van Cultuurplatform Midden-Delfland, dat
deze zomer in alle kernen van Midden-Delfland plaatsvindt, wordt in de opgeknapte kasteeltuin op 5
september vanaf 16.00 uur voor de tweede keer het Rederijkersfestival georganiseerd. Tijdens het
festival worden onder andere de prijzen uitgereikt van de Ode aan MD-schrijfwedstrijd en worden de
winnende gedichten of teksten voorgedragen.
Wilt u ook meedoen en een Ode aan MD schrijven? Dat kan! Meer informatie is te vinden op
www.josevanwinden.nl/schrijfwedstrijd.
Een overzicht van activiteiten van de cultuurmanifestatie ‘Ode aan Midden-Delfland’ is te vinden op
https://www.cultuurplatformmiddendelfland.nl/ode. Binnenkort met het volledige programma.
Tot ziens in en om Museum Het Tramstation en een goede vakantie toegewenst.
Met vriendelijke groet, mede namens het bestuur,
Jacques Moerman, voorzitter van de Historische Vereniging Oud-Schipluiden.

