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Nieuwsbrief voor leden en donateurs, november 2022 
 

Dames en heren,  

 

Hierbij vindt u het meest recente nieuws van de Historische Vereniging Oud-Schipluiden. 

 

Lezingen 

De geplande lezing over de Romeinse tijd in onze regio, specifiek over de Cananefaten, door dr. 

Jasper de Bruin, verschuiven we op verzoek van de spreker van november naar 18 januari 2023. 

Noteer de datum alvast. In het begin van het nieuwe jaar volg hiervoor een aparte uitnodiging. In 

april staan twee oorlogsverhalen centraal: Gemma van Winden en Cor Rieken vertellen over het 

werk van hun vader in de periode 1940-1945. Later in het jaar volgt er nog een lezing in het kader 

van het thema ‘Ode aan het Landschap van Midden-Delfland’.  

  

Museum Het tramstation 

Tot half januari is hier de tentoonstelling over ‘Landschapsbiografieën van Midden-Delfland’ te 

zien. De expositie bestaat uit ontwerpen en landschapswerkstukken van 45 internationale 

studenten van de Technische Universiteit Delft. Zij volgden in 2022 de mastertrack Landschap 

Architectuur van de Faculteit Bouwkunde. De studenten hebben negen weken Midden-Delfland 

bestudeerd. In de eerste weken hebben ze in groepen van drie à vier personen gewerkt aan een 

landschapsbiografie van een deel van het gebied. Een landschapsbiografie beschrijft de 

geschiedenis van een landschap als een boek in diverse tijdsfasen en rond bepaalde thema’s. Op 

basis van de inzichten uit de analyse en de landschapsbiografie zijn mogelijke toekomstideeën voor 

het gebied ontwikkeld. Hoe kan Midden-Delfland worden omgevormd tot een veerkrachtig, 

aantrekkelijk polderlandschap waar landbouw, landelijk wonen, historische, ecologische waarden 

en recreatie hand in hand gaan? Komt dit zien! 

Vanaf 1 februari 2023 staat in het museum de tentoonstelling ‘Relatie kasteel Keenenburg met het 

water’ centraal, een boeiend overzicht begeleid door een schat aan nog niet eerder geëxposeerd 

vondstmateriaal van de Keenenburg.  

 

Oproep: Voor de tweede helft van 2023 willen in het museum een tentoonstelling over de boter- 

en kaasproductie in Midden-Delfland organiseren. We zoeken personen die met ons het traject 

naar deze expositie, de hele voorbereiding, willen doorlopen. Dit betekent in de praktijk: objecten 

en beeldmateriaal uit Midden-Delfland verzamelen, beschrijven en uiteindelijk presenteren. Het is 

een project dat ruim een half jaar duurt. Wie wil ons daarbij helpen? Aanmelding tel. 0153809389 

of j.w.moerman@wxs.nl                      

Openingstijden van het museum: woensdag, zaterdag en eerste zondag van de maand van 14.00-

16.00 uur. 

 

 

 

Secretariaat: Otto van Zevenderstraat 2 
 2636 HN Schipluiden 
 tel. (privé) (015) 3809389 
info@historischeverenigingoud-schipluiden.nl 



Bebording 

De vereniging heeft de tekst geleverd voor een informatiebordje in de Dorpsstraat van Schipluiden, 

tegenover de Vergulde Valk. Hierop wordt in het kort uitleg gegeven over de wasstoepen, de abri 

(de bushalte) en de Shellpomp, drie bijzondere historische objecten in de kern van het dorp.  

De namen Nederhof en Buitenhof worden verbonden aan het bouwplan rond de hoofdburcht van 

de Keenenburg. Beide namen waren in gebruik tijdens de kasteelperiode en keren dus weer terug. 

 

Nieuw bodemonderzoek Keenenburg 

De vereniging is in gesprek met de gemeente over het graven van vier proefsleuven, een activiteit 

die vooraf zal gaan aan het bouwrijp maken van de grond rond de hoofdburcht van het kasteel. 

Oud-Schipluiden is nauw betrokken geweest bij het overleg over het bouwplan Post m.b.t. een 

aantal hofjeswoningen. Tussen de nieuwbouw en het muurwerk van het kasteel is een wadi 

gepland, die bij hevige regenval water kan opvangen. De wadi suggereert de slotgracht. De 

proefsleuven dienen onder andere om de breedte van de westelijke en noordelijke gracht te 

bepalen. Ook het voorterrein, het vroegere voorplein tussen de hoofdburcht en de nieuwe 

voorburcht van de Keenenburg, wordt onderzocht. Hier bevinden zich naar verwachting de oudste 

bewoningssporen. Tijdens de opgraving van 1978 is het achtererf van een boerderij getraceerd. 

Mogelijk wordt de hierbij behorende bebouwing op het voorterrein teruggevonden. Opgravingen 

langs de Gaag nabij het nieuwe gemeentehuis hebben al eerder vroege bewoningssporen (uit 

onder andere de elfde eeuw) aan het licht gebracht. 

 

Historisch Jaarboek Schipluiden 2023 en 2024 

De artikelen voor het volgende jaarboek zijn bekend; de meeste zijn ook al geredigeerd. Het wordt 

weer een boeiende publicatie. Een tipje van de sluier kunnen we alvast oplichten. Aan bod komen 

nog nooit besproken aspecten van Den Hoorn (vroege tuinbouw), Sion (betekenis van boeken), 

Hodenpijl (boterbedrijf) en Abtsregt (onder andere over twee ‘sloten’). In het voorjaar komen we 

hierop uitgebreider terug. Inmiddels denken we ook al aan het jaarboek van 2024. Gewoonlijk is er 

voor een artikel uitgebreid onderzoek nodig. Dit kost soms wel een jaar. Er moet dus bijtijds 

begonnen worden. We hebben nog geen idee wat het aanbod van 2024 wordt.  Sympathisanten 

van Oud-Schipluiden roepen we op om met ideeën of concrete toezeggingen te komen. De kracht 

van onze jaarboeken is steeds, dat we ze vrijwel altijd kunnen vullen met artikelen van  

personen die nauw bij onze vereniging betrokken zijn. Hopelijk lukt dat ook voor 2024.   

 

Reggie Scherpbier (1910-1991), een oproep 

Een artikel dat voor het komende jaarboek nog in wording is betreft de Delftse kunstenaar Reggie 

Scherpbier. We doen een beroep op personen, die werk van deze kunstenaar in bezit hebben of 

ergens weten te hangen. Ook verdere informatie over hem (zowel persoonlijk als zijn werk) is 

welkom. De kunstenaar schijnt veel op een solex door Delft en omstreken getrokken te hebben om 

plaatselijke situaties te tekenen of te schilderen. Reacties kunnen via het emailadres:  

info@historischeverenigingoud-schipluiden.nl of telelefonisch 0153809389. 

    

Vrijwilligers 

Een recente oproep heeft niet geleid tot nieuwe vrijwilligers voor het museum. Ook een oproep 

voor een beheerder/klusjespersoon heeft geen reactie opgeleverd. De komst van nieuwe 

donateurs is momenteel beperkt. Help ons mee om het aantal betrokkenen bij onze verenigng te 

vergroten. Een eerdere oproep heeft wel drie nieuwe suppoosten (twee gastvrouwen en één           

gastheer) opgeleverd, die het team hebben versterkt. Nieuwe namen zijn nog steeds welkom. 

 
Jacques Moerman, namens het bestuur van  de Hist. Ver. Oud-Schipluiden, 15 november 2022. 


