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Uitnodiging voor leden en donateurs, oktober 2021
Dames en heren,
Hierbij een uitnodiging en nog enig recent historisch nieuws.
Uitnodiging lezing
Op vrijdag 29 oktober 2021 geven we in het kader van het thema ‘werken’ van de ‘maand van de
geschiedenis’ in het museum een lezing over ‘Werken overzee in India en Ceylon (Sri Lanka) in de
tijd van de VOC’.
We benutten hiervoor de aangebouwde luifel van het tramstation en een deel van de
aangrenzende wachtkamer. Maximaal zijn er 25 plaatsen. Aanmelden is daarom noodzakelijk. Dit
kan via de website van de vereniging: info@historischeverenigingoud-schipluiden.nl of via de
spreker: j.w.moerman@wxs.nl of telefonisch: 0153809389. Inlopen vanaf 19.30 uur. Bij
binnenkomst ontvangt u een kopje koffie of thee. De start van de lezing is om 20.00 uur. In de
pauze wordt een glaasje geschonken. Er wordt een vergoeding van 5 euro gevraagd.
De spreker, Jacques Moerman, heeft veel onderzoek gedaan naar het Nederlands erfgoed overzee,
w.o. in India en Sri Lanka (Ceylon).
In Indonesië zijn nog veel herinneringen terug te vinden uit de Nederlandse tijd. Minder bekend is
dat er ook in India en Sri Lanka (Ceylon) Nederlands erfgoed bewaard is gebleven. Het betreft
forten, kerken, begraafplaatsen, pakhuizen, buitenplaatsen, woningen, Delfts blauw en soms zelfs
woorden in de taal. De Nederlandse sporen komen voor in veel kustplaatsen in deze landen, zoals
Cochin, Surat, Colombo en Galle. Maar ook in het
binnenland, bijvoorbeeld in Agra nabij de Taj Mahal,
is Nederlands erfgoed te vinden. Waarom stichtte
de VOC handelskantoren in India en Sri Lanka?
Welke producten waren hier belangrijk? Hoe
beïnvloedde de Indiase textiel de mode in
Nederland? Waarom werd er op Ceylon in olifanten
gehandeld? Wat is de tegenwoordige staat van de
Nederlandse bouwkundige herinneringen in India
en Ceylon?
De spreker heeft in de vermelde landen uitgebreid
onderzoek gedaan naar het Nederlandse erfgoed.
Hij illustreert zijn lezing met kaartmateriaal,
tekeningen en gravures, maar ook met talloze
Dutch cementary in Bharuch
beelden van de huidige situatie. Het wordt een
boeiende tocht.

Vooraankondiging novemberlezing
Op donderdag 18 november houdt Peter van Beurden, een zoon van gemeenteopzichter en
architect Jan van Beurden, in de Hoornbloem te Den Hoorn een lezing over het werk van zijn vader.
Hiervoor volgt binnenkort een aparte uitnodiging. Noteer de datum alvast.
De geboren Schipluidenaar Jan van Beurden heeft in Delfland (vóór 1947) en in het Westland (ná
1947) als architect en gemeentewerken de nodige sporen nagelaten. De lezing sluit aan op het
artikel over dit onderwerp van Henk Groenendaal en Jan van Beurden in het laatste jaarboek.
Tentoonstellingen
Tot en met zondag 7 november is in de wachtkamer van Museum Het Tramstation nog de
tentoonstelling over de trekvaartroutes Delft- Maassluis/Vlaardingen te zien. Direct erna wordt in
deze ruimte een expositie over zes bijzondere verzamelingen van enige leden en vrienden van
Oud-Schipluiden ingericht. De onderwerpen maken we bekend in de volgende uitnodiging. Vanaf
zaterdag 13 november is deze tentoonstelling te bezichtigen.
De expositie ‘Ode aan het Landschap’ in de luifel wordt tot het einde van het jaar verlengd.
Permanent te zien zijn in ons museum de expositie over kasteel Keenenburg en attributen m.b.t.
tot de WSM (Westlandsche Stoomtramweg Maatschappij) en het trekvaartvervoer.
Rondleiding op zondag 7 november
Op deze dag vindt vanaf 15.00 uur een rondleiding met bijzondere verhalen plaats. Belangstellende
leden of vrienden van de vereniging zijn van harte welkom.
Oproep gastvrouwen en -heren
Deze oproep in de Nieuwsbrief van september heeft helaas niet tot nieuwe medewerkers geleid.
Wie wil ons komen helpen tijdens de openingsuren van het museum op woensdag, zaterdag en de
eerste zondag van de maand van 14.00-16.00 uur?
Schervenavonden Keenenburg
Deze activiteit vindt inmiddels weer elke
donderdagavond vanaf 20.00 uur plaats in
Museum Het Tramstation.
Tijdens het Monumentenweekend van dit jaar
was het gat van Keenenburg te zien in de kas,
die gedeeltelijk op het kasteelterrein staat. Een
proefsleuf naast de noordwestpunt van de
donjon maakte duidelijk, dat kasteel
Keenenburg in 1798 behoedzaam is
afgebroken. In de gracht werd wel een halve
meter mortel (cement) teruggevonden.
De stenen van de hoofdtoren zijn bij de sloop
één voor één ter plekke afgebikt om ze elders opnieuw te gebruiken. Afwijkende of kapotte stenen
werden in de gracht gedumpt. Sommige zijn afkomstig van een van de arkeltorentjes van de
donjon.
Met vriendelijke groet, namens het bestuur Hist. Ver. Oud-Schipluiden, Jacques Moerman.
Schipluiden, 21 oktober 2021.

