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UITNODIGING voor de lezing over architect Jan van Beurden
Leden, vrienden en andere belangstellenden,
Op donderdagavond 18 november houdt Peter van Beurden een lezing over het werk van zijn
vader, gemeenteopzichter en architect Jan van Beurden (1908-1988). De bijeenkomst vindt
plaats in de Hoornbloem, Kon. Julianaplein te Den Hoorn, aanvang 20.00 uur. Voor deze
bijeenkomst geldt een coronatoegangsbewijs met een persoonlijke QR-code. De zitplaatsen in de
zaal worden ruim ingedeeld.
Jan van Beurden is een geboren Schipluidenaar. Hij heeft in Midden-Delfland (vóór 1947) en in het
Westland (ná 1947) de nodige sporen in de bouw achtergelaten. Zijn ontwerpen munten uit door

gedegen vakbekwaamheid, fijnzinnigheid en zijn sociaal bouwkundig ideaal: alle mensen moeten
goed kunnen wonen. Van Beurden heeft veel bijgedragen aan de groei van de tuinbouw in Den
Hoorn met zijn ontwerpen voor tuinders- en arbeiderswoningen en schuren. Hij is ook van grote
betekenis geweest bij de eerste uitbreidingen van de dorpskernen van Schipluiden en Den Hoorn.
Spreker Peter van Beurden heeft 212 projecten van zijn vader geïnventariseerd. In het Historisch
Jaarboek Schipluiden 2021 besteedt hij samen met Henk Groenendaal aandacht aan de nalatenschap
van deze boeiende architect. In de lezing worden de aanwezigen in beeld en verhaal geleid langs de
werken die in Schipluiden en Den Hoorn dankzij Jan van Beurden tot stand kwamen. Om het
verhaal af te ronden wordt ook nog een klein uitstapje naar het Westland gemaakt. Het wordt een
interessante avond. Na de lezing wordt anders naar de besproken panden gekeken!
Met vriendelijke groet en graag tot ziens op 18 november 2021, namens het bestuur
Jacques Moerman, voorzitter van de Historische Vereniging Oud-Schipluiden.
Zie vervolg voor enige mededelingen

Tentoonstelling Verzamelingen e.a.
Nieuw te zien in Museum Het Tramstation is in de komende maanden (van 13 november tot half
februari 2022) de tentoonstelling ‘Verzamelingen’. Zes leden/vrienden van de Historische
Vereniging exposeren een bijzondere collectie. Onderwerpen zijn: Engelse theepotjes, Varia van
AVON (cosmetica, pommanders, zeepjes, etc.), Tijl Uilenspiegel, Nandi’s (tempelspeelgoed uit
India), Weegschalen, maten en gewichten en oud-hollandse gezelschapsspellen.
‘Wat is er in zo’n klein museum veel te zien en te lezen!’ Deze uitspraak vernemen we de laatste
tijd regelmatig. Naast de vaste aandacht voor het kasteel Keenenburg, de WSM en sinds kort de
trekvaart is er tot februari 2022 een zestal banners ‘Ode aan Midden-Delfland’ te zien. Op de
fotopanelen staan bijzondere landschappen in ons werkgebied centraal. Deze expositie is opgesteld
in de luifel. De tentoonstellingen over het vervoer per rail en het transport over het water in de
Vervoerskamer worden in de komende maanden verder uitgebreid. Het is de bedoeling dat deze
beide onderwerpen straks permanent te zien zijn. De laatste tijd heeft het Museum meerdere malen
schenkingen gekregen en een aantal aankopen gedaan, die het bezichtigen van deze thema’s steeds
interessanter maken. Bezoekers aan het museum ontvangen de nieuwe routekaart ‘Delflandse
trekvaarten’.
Nieuw in de komende maanden is ook een drieluik met de geschiedenis van Sion: ‘Klooster,
buitenplaats en tuinbouwgebied’. Deze banners zijn meerdere malen op reis geweest in Rijswijk. In
een kort bestek wordt de rijke geschiedenis van dit deel van Rijswijk, grenzend aan Den Hoorn,
belicht. Er blijft dus veel te zien in Museum Het Tramstation. Bij het betreden van het gebouw
wordt de QR-code gescand. Ook is er voor de bezoekers een route uitgezet en wordt er gewerkt aan
een ventilatiesysteem. Zoals bekend is het museum open op: woensdag-, zaterdag en de eerste
zondag van de maand. Iedereen is van harte welkom.
Meedenken over erfgoed
De Vereniging is in participatiegroepen nauw betrokken bij de Kadeverbetering in de dorpskern van
Schipluiden. Op ons verzoek zijn hier drie wasstoepen aangelegd. Ook de historische benzinepomp
en de abri zijn weer teruggeplaatst. Met de provincie praten we mee over de reconstructie van de
Woudseweg en de aanpassing van de weg van Den Hoorn naar Maasland (de N468). We letten
hierbij vooral op de beeldkwaliteit. In Rijswijk nemen wij deel aan een nieuwe gespreksronde over
de herinrichting van het open veld tussen de bebouwing op het voormalige kloostereiland van Sion.
Ook denken wij mee over de komst van Equestrum, een hippisch centrum in en bij een
monumentale boerderij aan de Ommedijk. Verder zijn we vaste deelnemer in de gemeentelijke
commissie welstand en erfgoed en de werkgroep erfgoed. Gevraagd en ongevraagd brengen we
adviezen uit over de restauratie van monumentale panden en landschappelijke ontwikkelingen.
Als Vereniging waren wij nauw betrokken bij de terugkeer van het historische hek bij de
voormalige buitenplaats Hodenpijl. Ook participeren we in de Stichting Beleving kasteel
Keenenburg. De afgelopen jaren heeft deze stichting vooral de ‘Keenenburgtuin’ in beeld gebracht
met aansprekende activiteiten, zoals een Rederijkersmiddag. In de komende jaren staat een verdere
visualisatie van het kasteel op de agenda. Hiervoor worden fondsen aangeschreven. Het plan om
een windas op de grens van Midden-Delfland en Vlaardingen te reconstrueren heeft eindelijk de
goedkeuring van het hoogheemraadschap Delfland gekregen. De kosten zijn inmiddels sterk
gestegen. Dus ook voor dit project worden nieuwe geldschieters aangeschreven. De provincie Z.H.
doet in ieder geval ruim mee.
De vermelde activiteiten geven een beeld van ons werk. Vanaf het begin van ons bestaan (in 1970)
hebben wij ook de blik gericht op externe ontwikkelingen. Jaarlijks besteden we in het Historisch
Jaarboek Schipluiden hieraan aparte aandacht.
Wij zijn overigens blij u te kunnen melden, dat we weer voldoende artikelen voor het nieuwe
jaarboek in voorbereiding hebben. Hierover volgt meer nieuws in 2022.
Ten slotte
Het bestuur van de Vereniging wenst u allemaal - ondanks de beperkingen - een goede tijd en
gezondheid toe. Graag tot ziens bij de aangekondigde lezing of in Museum Het Tramstation. In
januari 2022 volgt weer een Nieuwsbrief, waarin we nieuwe activiteiten hopen te kunnen melden.

