I

t.

De
'Het

MÍddelBroekweg r54 z619l{L'Hóhselersd-ijk:
. fax oq4-6424t4
tel: 0174-621084
email Ínfo@westlandsrrLrrseum.nl
internet : www.westlandsmuseum.nl
Het gehelejaar geopendvan dinsdagt/m
zaterdagvan 14.oo- 17.oouur
ftSUSËCJlï*
SË K&REF{S€H4itr}R
te L*85m8Í[ruFel
Margarethavan Hennebergweg2a
telefoon o7o' 397g or5/ 3tzzoSr
Geopendelkezaterdagvan 13.oo-17
oo en
's-zondags
tussenjuni en septemberook
van 133o-17.OO
uur
MUSE&JM
Sg SChllLFFru
te ftfi&&SLAíri*
's-Heerenstraat
24,tel. o1,o-59i,3334
/ 59r3658
Geopendiederezaterdagvan 1o.oo-17.oo
uur
MUS€Wl1,r
ïRA8ïS5 ESNre 5{HBFL&!ISËN
Otto van Zevenderstraat
z,tel. or5-38o8863
Geopendelkewoensdagen zaterdag14.oo-16.oo
uur
(Vanr novembertot eind aprii alleen op zaterdag)
MUSÊURS
m€TFMF.€€RWËRF
te S* L3ER
Hoofdstraat63,IeL otT4-5t577
9
Geopendelkezaterdagvan ro.oo-r6.00uur.

aànduiAing di'e rr.og'tang
blijft naklink.n. Op de plaats van het pind in È'onr.l
lertdijh vla'krnlaast de Nederhoi stsnd,,aLmnd.rri65o,êen
herberg. Áan die herberg waïen stallenlen een koetshuis
gebouwd. later werd een doorbíaak gemaakt, en het huidige café't Hof verbergtnog veel van die oudebebouwing.
In de r7e en rSe eeuw deed het grote pand dienst als
Hofherbergvoor gastenen bezoekersvan het Slot HonseIersdijk.In later tijden deed het pand dienst als kantongerecht (ca.t845). Daarna werd het de woning van de
Naaldwijkse burgemeesters (jawel: die woonden in
Honselersdijkl)en eind 19eeeuw werd het een internaat
voor (rijke)stadsjongens:het Instituutl Dat Instituut ging
in r9o4 failliet. In r9o5 werd het postkantooren woonde
deurwaarder Houtzager er. Vervolgenswas het pand
jarenlang in gebruik bij ZaadhandelVan der SluÍjs.Nu is
het huis weer in gebruik alswoonhuis van twee gezinnen.
(Meer informatie over de herberg "s lands welvaren'vindt u in het Jaarboekje
r998 van het genootschap Oud Westland)
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In dit nunmer van SfreekHrstoriê treft u de laatste hiidragë aan van de hand van llsbrand van
Eendenhurg. Hij volgt z'n Francisca, dÍe een nieuwe baan heeft gekregen bij het ProeÍstation in de
Noordoostpolder en daardoor wel moest verkassen. Ze gaan wonen in Swifterbant.
tarenlang heeft lJsbrand op zijn eigen, onnavolgbare en humoristische wijze een hijdrage geleverd aan
het blad. Op bladzijde 3 van StreekHistorie hield hij ons ín zijn vaste rubriek Van 't Land op de hoogte
van het reilen en zeilen op de Historische Tuin. Spelenderwijs hebben de lezers van het blad daarbij heet
wat van hem opgestoken over de oude Westlandse tuinbouw en de gewoonten van de streek.
IJshrand heeft al laten weten dat hij vast van plan is van tijd tot tijd nog eens wat te schrijven voor het
blad. Daar rekenen we vast op. Het ga jullie goed!
De redactiecommissie
Dezekeer is het de laatstekeer dat ik m'n verhaal over de
HistorischeTuin schrljf Overeentijdje, aan het eindevan
dit jaar, zal ik geen beheerdermeer zijn van 'het land'
waarop zo veel dingen gebeurdzijn. En ga nou geen inzameling voor me houden voor een fiets of een goudenhorloge,wat je als werknemer (arbeider)vroegerkreeg alsje
4o jaar trouwje plichten had vervuld bij één en dezelfde
baas Dat betekendenatuurlijk dat je meestal gelijk van
de lagere school de tuin in ging, geen vakantie in de
zomer nam en lange dagenwerkte, waarna je je verdiende geld aan moedersgaf In het ergstegeval zag je helemaal geencent,want je vaderwerkte meestalbij dezelfde
tuinder en die nam je geld dan wel mee naar huis. Als jij
dan af en toe een'floep'kreeg,dan ging je er eensflink
van snoepen Of wanneerje wat ouderwas,liet je je scheren bij de'barbier'in het dorp.le voeldeje dan een hele
vent, want je hoorde er bij als je zo bij de kapper in z'n
zaak zat te wachten op je beurt. Je hoorde dan dorpsverhalen en daar zaten somshele ouwe verhaaltjesbij.
Nou is het zo dat veel mensen die de HistorischeTuin
bezoekenen waarmeeje dan aan de praat raakt, me vragen hoe ik aan al die informatie en kennis kom, die ik ze
dan vertel.Dan zegik ze,dat ik als klein jongetje niet veel
zei;een beetjeerg veriegensoms.Maar luisteren'dee'ik
natuurlijk des te meer. Dat vind ik dan ook éen van de
belangrijkstedingen van het leven We hebben soms te
gauw onswoordjeklaar en da'sniet goed

En zo leerdeik zojong als ik was door te luisteren,hoe het
er op en in de tuinderijen aan toe gegaanwas, van m'n
opa, m'n vader en buurmannen bij ons in het Westland.
Later,toen ik niet meer bij m'n vader werkte, ging ik bij
een baas werken. De kneepjes van het electriciensvak
werden mij daar bijgebracht. Nou bij Van Rossum in
Monster heb ik ook heel wat geleerdvan tuinders, want
daar kwam je om licht boven een tomatensorteerderte
maken Je hoorde van die tuinder dan wat hij teelde en
hoe dat ging en het zat er al een beetjebij mij in om uit te
zoekenhoe zo een tuinderij was ontstaan.Je hoorde dan
verhalen en kon ztenhoe fruitmuren werden gebouwd.
Ze vertelden bijvoorbeelddat de stenen van hun muren
kwamen van de afbraak van heel oude huizen in nog
oudere straatjes,waar men echt niet met een auto doorheen kon, hoogult met een hondenkar Hier stondenoude
vrouwen in Zuid-Hollandseklederdracht,leunend over de
onderdeur een pijpje te roken. Weer andere vrouwen
rookten sigaren,zoals'Keevan 't Vlot', zoalsm'n moeder
vaak vertelde. Een vrouw, zei ze, die woonde aan de
Vlotlaan te Monster
Zo ging ik van Van Rossumnaar Jan de Wilde, waar ik
radijs zaaideen zodoendeop 's-Gravenzands
grondgebied
belandde.Dit betekendedat ik in een stad ging werken,
omdat dezeplaats al heel wat jaartjes stadsrechtenhad.
Heel bijzonder vond ik dat je, als je daar aan het zaaien
was,om half twaalf de aardappelenklokkon horen luiden.
Tijd dus voor, toen nog, de vrouw om aardappelenop te
zetten,zodat de man, die meestalook als 'man'werd aangesproken,alshij van z'n werk thuis kwam, gelijk aan kon
schuiven,zodathij snelkon eten en daarnanog evenvoorover op z'n armen een uiltje kon knappen,voordathij om
half z weer moest beginnen.Het was dan een drukte van
belangvan mannen met petten op,fietsend op hun zwarte fietsen naar de tuin. Waarna het de hele middag weer
stil was op straat,alsof de straatstenensliepen onder de
somshete zomerzon.Op dit'Zandje',waar veel peenwerd
geteeld,heb ik ook weer veel geieerd.Boekenvol kan ik er
over schrijven.Hier heb ik ook m'n Westlandsopgekrikt.
Tijs van Leeuwenvan de Julianaweg,daarheb ik mijn taal
geleerd Mensen, dat was nog eens een Westlander,een
barre man, waar ik ook wel weer een paar boekjesover
kan schrijven,maar ja.
Toenkwam er een baantjevrij bij het Tuinbouwmuseum,
waar ik direct op reageerde Dit was heel wat anders,
want nu moest ik 'platte vrouwen' en schoolkinderen
rondleiden Nou, u moet weten, ik was nog steedsgeen
prater,dus het zweet stond in m'n handen als er weer zo
een groep van die kletsende vrouwen moest worden
rnn
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Ook was Ík in die tijd veel wijzer geworden van Van
Leeuwenuit de OliebuurtÍn Maasland.Dezeman, met z'n
typerende kalotje op, verteldeje op bijzonderewijze hoe
ik de plaatjeskon uitleggen,want zewaren indertijd door
hem gemaakt Hij zat in de reconstructievoor de toenmalige Proeftuin Hij was dus op z'n motorfiets door heel het
Westlandgeweesten had heel veel kennis
Ook, en dat mag niet vergeten worden, was L P Duyvestein een grote bron van informatie, zeker waar 't het
gebiedLoosduinenbetrof.Hij wist zich te herinneren dat
hij zagdat,in het begin van r9oo, schildersvan de Haagse
Schoolveel tafereeltjesuit het zo mooie Madesteinvastlegden,met penseelin de open lucht.
Zo ziel u maar dat mij geenfiets noch horlogepast.Ik heb
het ook maar van horen zeggenvan mensendie nog niet
eens betaald werden voor de kennis die ze mij gunden
Nu moet ik echt stoppen,wens u het allerbeste,ook aan
m'n Westland,m'n'beste'Iand Tot ziens.
iJsbrandvan Eendenburg
PS.Hierbij wil ik Leo van den Ende bedanken,die altijd
m'n vertelselsheeft nagekekenen uitgetypt, t's en dt's
toegevoegden klaar gemaakt,zodat het voor u leesbaar
was. (Aitijd veel schik in gehadlLvdE).

is alweer de' Iaatste StreekHÍstorie van zoo2. Alle
inzenders van copy willen w€ weer heel hartelijk bedanken voor de ingestuurde artíkelen en mededelingen oveÍ
lezingen en tentoonstellingen.We hopen ook voor het
komendejaar weer op uw medewerking
Verderwensen we u alvast:

roo3 wordt het Jaar van de Boerderij. Met êen Boerderijenestafette, congres$en, excursies en tentoonstellingen, boeken, andere publicaties en TV-uitzendingen
wordt de aandacht gevestigd op de unieke waarde van
de historische boerderij en het omliggende landschap.
De landelljke openingsmanifestatievan het 'laar' vindt
plaats op 6 februari zoo3 in Vlaardingen.Dezefeestelijke
opening is een startsein van het themajaar en luidt alle
activiteitenin.
Reedsbestaandelandelijke evenementensluiten op het
thema aan,zoals de LandelijkeFietsdagen de Week van
het Plattelanden de OpenMonumentendag Door middel
van een magazine en publiekswebsitewww.jaarvandeboerde{ii4l wordt een volledig overzichtgebodenvan alle
activiteitenen publicatiesin het kadervan het laar van de
Boerderij.
In het kader van deze manifestatie organiseert het
WestlandsMuseum van 5 april tot en met 5 oktober zoo3
de tentoonstelling'Van Boerderijtot Tuindershuis'.
(Zieook pagina 7 van dit blad )
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Op de hoek van de Haagwegen de Molenweg in Monster
staat de monumentale korenmolen'De Vier Winden'. De
huidige molen dateert uit r88z en is dus voor molenbegrippen niet erg oud, maar al in r3rr werd melding
gemaaktvan een molen op dezeplaats.In dat jaar namelijk verkreegJan I van Polanende molen te Voswijck in
leen van zijn invloedrijkeoom Diedericvan der Wale Voor
Jan van Polanen was dat financieei geen slechte zaak,
want aan de molen was het zogenaamdewindrecht verbonden. Dit betekende dat iedereen in het ambacht
Monster verplicht was zijn graan bij dezemolen te laten
malen In r4o4 gingen de bezittingenvan de Van Polanens
over op de gravenVan Nassau
Tijdens de Tachtigjarige Oorlog tegen de Spanjaarden
werd de molen omveÍ geworpen en in brand gestoken
Dat gebeurdein 1573,niet zoals men wellicht zou verwachten door de Spaansetroepen,maar door het eigen
Ieger of misschien wel door de bevolking. De meeste
andere molens in het Westland ondergingen hetzelfde
iot. Dezeactie was waarschijnlijk bedoeldom te voorkomen dat de Spanjaardenzich in deze bouwwerken zouden kunnen verschansen.Nadat de rust weer enigszins
was teruggekeerd is in 1578 de Monsterse molen
herbouwd.
PrinsMaurits ging in 16zoakkoordmet de overdrachtvan
de molen aan Gerrit Janszoon Die ging zich vanaf dat
moment Gerrit lanszoon van Voswijk noemen. Door de
jaren heen heeft de molen vele eigenarengehad In 1676
was Cornelis Corneliszoonvan Veen molenaar op de
Monstersemolen. Zijn weduwe gebruikte de molen nog
in 1695,maar omstreeksrToo kwam Hendrik Holierhoek
op de molen,ín1747opgevolgddoor Teunisvan der Knijff.
In de tweede helft van de achttiende eeuw was eerst
CornelisKouwenhovenmolenaar,gevolgddoor leremias
Kouwenhoven Die droeg de molen in q99 over aan
Huybert Burgersdijk,een molenaarszoonuit 's-Gravenzande.Jaarin jaar uit betaaldende Monstersemolenaars
intussentrouw 3o gulden voor het recht van de wind aan
de rentmeester van de NassauseDomeinen in het
Westland.Dezenoteerdede ontvangst van het geld voor
de Monsterse molen, naast vele andere betalingen
wegensbezittingen van de Oranjesin het Westland,netjes in zijn kasboek.Daarin vinden we voor het jaar rygbIj
voorbeeld:
yan íeftíah
\an Cornefís
Kouwenhoyen
eensymme
au(íensoverhetrechtyan íe y,írtí yan ín coorniroftro,

fruitboomgaarden met windsingels. De wipmolen was
een zogenaamdegrondzeiler,dus met de wieken laag bij
de grond.Dit betekendedat de boomgaardenin de buurt
van de molen in verband met het windrecht niet hoser
mochten zijn dan vÍjf voet,ofwel r,5meter.
Zalerdag z5 maart r88z brandde de grotendeelshouten
molen Polanen tot de grond toe af. De oorzaak is onbekend Vijf weken later begon Brinkman met de bouw
van een nieuwe, stenenstellingmolen.De nieuwe molen,
die er heden ten dage nog staat,kreeg wieken van acht
meter, was zestien meter hoog en had een omloop die
zích zesmeter boven de beganegrond bevond.De tuinbouw kon nu uitbreiden, maar de bomen mochten niet
hoger dan zes meter zijn. Dat gold ook voor huizen en
schuren.En wellicht omdat de molen nu veel meer wind
ving, werd ook de naam veranderdin'De Vier Winden'
Het ging molenaar Jan Brinkman voor de wind, ondanks
de landbouwcrisÍsaan het eind van de negentiendeeeuw
Dat bleek ook wel toen zijn enige dochter Maria in r9o5
't
trouwde met Manus Hoen.Haar moederserfdeeJ.
dat zij
toen meebracht, beliep volgens overlevering
f r4.ooo,-,een voor die tijd enorm bedrag Op r3 juli rgrr
zakteBrinkman door de omloop van de molen en viel zes
meter lager op de straatstenenDe volgendedag overleed
hí} 77 jaar oud, na bijna 4o jaar molenaar op 'De Vier
Winden'te zijn geweest.Zijn opvolgerwerd zijn schoon't
zoon Manus Hoen. Nog in hetzelfde jaar tgu schafte
Manus een oliemoter aan om ook zonderwind te kunnen
malen Financieelging het ook de nieuwe molenaar zeer
goed,hij behoordetot de hoogst aangeslagenenvan het
dorp.
Omstreeksr9z5 stuurde de molenaar een brief naar de
gemeente, waarin stond dat hij de molen geheel of
gedeeltelijkwilde afbreken.De gemeentenam contactop
met de Vereniging tot behoud van de molens in Nederland. De Vereniging,de gemeenteen eigenlijk ook Manus
't
Hoen vonden allen dat de monumentale korenmolen
moest blijven staan Maar de vraag was: wie betaalt het
onderhoud?Jaren gingen voorbij en er werd veel over
vergaderd De molen draaide inmiddels steedsminder
Toenvatte de gemeentehet plan op om huizen gaanbouwen, de tegenwoordige Molenwijk Prompt beriep de
molenaarzich op het windrecht.Manus eisteeen reductie
op elektra.Die vlieger ging echterniet op,want de nieuwe
huizenbleven onder de zesmeter en vielen
dus buiten het windrecht

Monster,íte rut clnse1'Lt
ín íenjare ry7Etot conmroítteyt
van íe gemeefieafíaar k oygeregfu
ínyfaatsevan íe
geenef,íeín íen iare ryB lnlyewlryenwa,s.
In oktoberr87rwerd Jan Brinkman eigenaar Hij was 37 .;
jaar en molenaaruit WassenaarDe molen heetteoveri- ....;.:
j.::,',,: ",
;;;;-.';.",'
gens nog niet 'De Vier Winden', maar Polanenof voluit: .';:.:::
,. .
:r'r:ir'r:::tl:li:,i:ii:3lil:i,
Polanenmet den Winde tot Voswijck.Het was toen, net
als in de eeuwendaarvoor,eenwipmolen. Dat is een standerdmolen,waarvan het hele bovenstelop de wind kan
draaien Het is vrijwel zekerdat Brinkman,sindshij molenaar werd in Monster, problemen heeft gehad met de
tuinbouw die vanuit het dorp oprukte in de richting van
zijn molen. Ien groot deei van die tuinbouw bestond uit
j a a r g a n g11 , n u m m e rz
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te kunnen slepen Het was niet hun bedoelingde molen
ook daadwerkelijkte kopen. Omdat er geen hogere bieders voor de molen waren, bleven zij er echter vooÍ een
bedragvan f. 8.ooo,-aan'hangen'.
In t957nam de gemeentede molen over Na verschillende restauratiesis de molen nu bijna elkezaterdagweer in
bedrijf Vanaf 1983wordt hij bemalen door leden van het
Gildevan Vrijwillige Molenaars Ondanksalle bebouwing
draait en maalt de molen De Vier Winden nog prlma.

twintig Ís aan de linkerkant de Molenwijk veïrezen en
ook aan de rechterkant is in die tijd een rij huizen
gebouwd.Deze rij huizen is onlangs afgebrokenen het
vrijgekomen terrein is bij de algemene begraafplaats
getrokken.Linksvoorbijde molen,waar nu een vijver is,
't
staat het huis van Manus Hoen. Rechtsis het, ook a^
lang geledenafgebroken,huis te zien van veldwachterDe
Rijke Op die plaatsheeft tot voor kort dokter Van de Endt
jarenlang zijn praktijk gehad
WerkgroepOud-Monster
't
L.J.M.van den Ende,N.M. Hoen

In de ouwe Heij,van vóór 1929,stinge de huize allemaalin
groepiesvan twee, drie en vier bij mekaar.Ze stinge dan
meestal om een waterpet hene Je begrijpt dat der geen
waterleiding was en de watervoorziening dus van de
waterpet mos komme. Om een paar huissies sting dan
meestal een heining die de mallie (manlieden)maakte
van anespoeldhout van strang.Die ware meestalgeteerd
endatzag der dus een beetjesombertjesuit. As ie een huisie binne stapte,kwam ie eerst in 't achterhuis Dat was
misschientwee bij twee meter, mit een raampie van 40
bij 6o cm. Daar stinge een paar peteroliestelle,want gas
was ter niet. Dan had je wat planke teuge de muur, dat
noemden ze de vatekast Daar wier dus seumersook nog
gegete,want de grote kamer,'t voorhuis,mos opperidderd
blijve.In die 'grotekamer' had je twee besteesen tussedie
besteeshad je de kelder.Dan was der een ladder om na de
zolderte gaan;daar mos 't grut slape.Die zolderwas niet
beschote,
zodatje de dakpannezokon zien.'sWintersas't
vroor, stinge de blomme der op van 't ijs

Zelf tummerden ze een plee in 't zelf gemaakteschuurtje
Daar was een emmer in en vader mos maar zien hoe ie 't
't
kwijt raakte. Was meestal over't stikkie grond,wat bij
een huisie hoorde,waar't overhenewier gegooiden daar
groeidede spruite en de boerekoolweer op De huishouwes ware meestalbar groot, zo'n stik of tien, twalef was
geen uitzondering.De waterpet was een kostbaarbezit;'t
was dan ook prima duinwater Ik kwam dan ook bij een
schoolkammeraadje
en von dat water heerlijk om te drinke.D'r hong binne in die pet een akermit eentouw an een
haak en daar mos ie dan 't water omhoog zien te krijge.
Daat mos ie natuurlijk wel handig mit weze.Op een dag
was der daar op de buurt een ouwe vrouw die kins of
ondeugend was. Die had peterolie in de pet egooid. 't
Water was voor dage niet te gebrukke Dat gaf natuurlijk
wel wat deining op zo'nbuurtje.Zewouwe der wel mit z'n
alle anvliege,maar of 't ehollepehep,ik weet 't niet.
Annie Brehm-VanSeters
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Van 5 april tot en met 5 oktober zoo3 organiseert het
Westlands Museum de tentoonstelling'Van Boerderij
tot Tuindershuis'. Dezetentoonstelling wordt georganiseerdin het kader van de manifestatie'Het jaar van de
Boerderij'.
Boerderijen kennen al een ontwikkeling van duizenden
jaren en hadden vaak per regio over zo'n lange periode
steeds terugkerende kenmerken. De landbouw in het
Westlandsegebiedkomt al voor sinds de prehistorie. Op
de grens van de Steentijd en de Bronstijd begonnen de
bewoners die in dit gebied rondtrokken zich op een
vaste plaats te vestigen. Bij zo'n vaste woonplaats ontstond als vanzelf de boerderij als woning.
Eeuwenlang was de landbouw in het gebied van het
Westland het belangrijkste middel van bestaan. Dit boerenleven is erg belangrijk geweest voor het ontstaan
van het landschap en de vorm die het uiteindelijk zou
gaan aannemen.
Op de tentoonstelling zal eerst de ontwikkeling van de
boerderij in West-Nederlandbehandeld worden, later
toegespitst op Zuid-Holland en Delfland. Uiteraard zullen de Westlandse voorbeelden uitgebreid aan bod
komen. Specialeaandacht zal worden besteedaan onze
'eigen'boerderij,
die waar het museum in gevestigdis.

een transformatÍe plaats van landbouw/veeteelt naar
tuinbouw. De boerderijendie tot die tijd veelvuldig voorkwamen in het Westland verdwenen geleidelijk aan en
werden vervangen door tuinderswoningen. De eerste
tuinderswoningen,die dateren uit de r8de eeuw,waren
eigenlijk kleine boerderijtjes.Maar al snel begonnen ze
zich te ontwikkelen tot specifiekvoor de tuinbouw geschiktebedrijfswoningen.
Het eerstealgemeenvoorkomendemodel was het langgeveltype Dit was een lang smal gebouw,waarbij zich
voorin het woongedeelte bevond, met daarachter de
schuuren opslagruimte.Op de drogezolderhad men ook
opslagruimte,daar konden bijvoorbeeldde druiven nog
maanden na de oogst bewaard worden, zodat men ze
gedoseerdop de markt kon aanbieden.Van dit langgeveltype tuindershuis bestaannog maar enkele exemplaren
in het Westland.

Vanaf de rTde eeuw begint de tuinbouw een steeds
belangrijkererol te spelenin onzestreek.Na r8oo werd de
tuinbouwsector de belangrijksteeconomischefactor. Dit
had uiteraard ook gevolgenvoor de inrichting van het
Iandschapen het aanzienvan de bij dezeagrarischetak
behorendebedrijfsgebouwen.
Over een periode van 1oo jaar vond in het Westland zo
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Eén van de eerste predikanten van De Lier na de dood
van Arend Dircksz. Vos in r57owas Huych Dircxsz.,die in
r58o werd opgevolgddoor Abraham Jansz.Over de laatste schrijft J.G.de Ridder in zijn'De Kerkhistorie van het
Westland': "Ds Abraham Jansz,die als opvolger van de
martelaar Arent Dirksz. de Vos in r58o uit Montfoort
naar De Lier kwam, stond voor een zware taak: naast de
verzorging van de LierseHervormden vond hij ook enige
tijd zijn arbeidsterrein in Pijnacker.
Combinatie van gemeenten kwam in die periode van
groot predikantengebrek dikwijls vooÍ. Verder schijnt
hij ook in Vlaardingen hulpdiensten te hebben verleend. In 1591vertÍok hij naar Delfshaven."
Dezemededelingvan De Ridderberust op een vergissing:
inderdaad kende ook Pijnackerin die periode een Abraham Jansz.als predikant,maar...dat was een naamgenoot,
geenidentiekefiguur. Gelukkigmaar,want de Pijnackerse
ambtgenoot was een bron van veel ergernissen:hij
bezochtde plaatselijkeherbergaanmerkelijkvaker en met
meer ijver dan de zieken;zijn preken waÍen weinig stichtelijk en tot het houden van het Avondmaal moesthij vermaand worden. Dat hij weldra vervangenwerd, is duiderijk.
De opvolgervan het langgeveltypewas eenmeer vierkant
gebouw, waarbij het schuurgedeeltenaast het woongedeeltewerd gebouwd.Dít type werd in verschillende
varianten gebouwd,maar steedszo dat het woongedeelte
en de schuuraan elkaar gebouwdwaren.
In de twintigste eeuw werden het woon- en werkgedeelte van de tuinderswoningvan elkaarlosgekoppeld.
Vooral
vanaf de jaren twintig van de zoste eeuw kwamen er
steeds meer tuinderswoninqen met alleen een woonfunctie.
Dit werd waarschijnlijk gestimuleerddoor de economische hoogconjunctuurdie er toen was in de tuinbouwsector.Er werd in dle jaren veel verdiend en de welvaart
nam toe. De verdiensteninvesteerdemen in een beteïe
woonomgeving en een moderniseringvan de tuinbouwbedrijven In de perioderg2o-1,93o
werden er ook erg veel
nieuwe kassengebouwden daarbij plaatstemen dan een
efficiëntebedrijfsrui.mtedie werd ingericht naar de eisen
van die tijd. Dat bij alle tuindershuizen de loskoppeling
van woon- en werkfunctie was doorgevoerdheeft nog vrij
lang geduurd.Nog tot in de jaren zeventigvan de zoste
eeuw.

Onze Lierse Abraham Jansz.,dus niet de opvolger van
Arend Dircksz.Vosen zo goedals zekerook niet afkomstig
uit Montfoort, heeft het in De lier ook zonderdie dubbelfunctie al zwaar genoeggehad.De jonge Liersegemeente
moest haar weg zien te vinden in die woelige tÍjden van
het laatste kwart van de r6e eeuw.De kerkeraadsnotulen
beginnen dan ook met een'Ordenantie ghemaeckt met
dienaer,ouderlinghen ende dyakenen'van 6 januari r58r.
In dezeordonnantie staan de regelswaaraan men zich te
houden heeft.
Dat toch niet alles vast lag, bewijst de kwestie van het
'lijck-prediken'.
Vanuit de ClassisDelft werd onze predikant vermaand,dat hij zou nalaten dezete houden,overeenkomstigwat de Zuid-HoilandseSynodehad verordonneerd.Hij zalzich daaraanniet gehoudenhebben,want in
de kerkeraadsnotulenvan 6 januari r59r lezen we: '..dat
CornelisJansz.haren tegenwoordigendienaerde lijck-predicatien doen sal, wanneer hij daertoe werd versocht,
gelijck zijn voorsaet (= voorganger)Abraham Jansz.gedaen heeft...'
In r59r werd Abraham Jansz.beroepennaar Delfshaven.
Hij werd opgevolgddoor de al genoemdeCornelisJansz.
A.P.Mvan der Sande.

De tulndersschurenwerden na 1950steeds moderner In
eersteinstantie, na de loskoppelingvan de woonfunctie,
werden ze gebouwd van hout of steen,later meer in de
stijlvan de kassen,ook grotendeelsvan glas.
Tegenwoordigworden er heel veel tuindersschurengebouwd die bijna eender zijn als elk ander willekeurig
bedrijfsgebouwDe specifiekeWestlandsekenmerkenzijn
daarmee voorgoedvoltooid verleden tijd. Dat geldt ook
voor het model van de tuinderswoning die tegenwoordig
afhankelijkis van huidige algemene woonmode.

o o
O v*ol" Streels*nï
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de plaatsWaarzij behoren:
de OudeKerkaanhet Wilhelminaplein
in Naaldwijk
Na 43o jaar zijn de portretten van de familie Van Naaldwijk terug aan de zuidwand. van het koor van de Her,
vormde Kerk in Naaldwijk, recht tegenover de voormalige Sint Gregoriuskapel, de grafkapel van de Van
Naaldwijks.
Dezeadelijkefamilie heeft grotelnvloed gehadbij de wording van de Sint Adrianuskerk.Aan de kerk is een kapittel
(godsdienstigeschool)met 6 kanunniken en een deken
verbonden geweest,later zelfs met rz kanunniken (geestelljken). De familie bezat ook het patronaatsrecht,de
benoemingvan geestelijken.

gen in het Westlandhad geërfd.
De zes schilderijenzijn na de reformatiein r57zin het
bezit gekomen van de burgerlijke gemeente NaaldwÍjk.
Vijf exemplarenhangen in de raadszaalvan het huidige
gemeentehuis Een schilderij is in bruikleen afgestaan
aan het Rijksmuseumte Amsterdam
Van de zesoriginele schilderijenzljn, op initiatief van de

In het jaar t47z werd de middeieeuwseSint Adrianuskerk
van Naaldwijk getroffen door blikseminslagen brandde
uit. Met grote inzet werd gewerkt aan de wederopbouw
van de kerk en de inrichting daarvan Hendrik IV, Heer
van Naaldwijk sinds 1444,speeldedaarbij een belangrijke
ro1 Hij steldeveel middelen ter beschikkÍngvoor gebouw
en interieur.
De kerk kreegtoen haar huidige vorm en grootte.
De huidige oudsteluidkiok is gegotenínt47z en draagt de
gravure'Wilhelmus Hoerken me fecit SanctusAdrianus
vocor anno domini 1472'Dezeklok is dus gegoten na de
brand.
Het prachtigehekwerk,dat het koor van het schip scheidt
is van eikenhout gemaakt in briefmotief, waarboven
brons/koperen zuilen zijn geplaatst De koorstoelen
waren eveneens in brlefmotief vervaardigd, mogelijk
door dezelfdeschrijnwerker.
Ook de aanzet tot realÍsatievan het Heilige Geesthofje
heeft in dezeperiodegestaltegekregenmet de bouw van
5 huisjes van hout, voor behoeftigen,in de pastorietuin
achter de Sint Adrianuskerk
In diezelfdetijd werd de beroemdeschilderCornelisBuys,
alias de Meestervan Alkmaar, gevraagdom het geslacht
Van Naaldwijk te vereeuwigen. Zeven schilderijen
werden door hem geproduceerden ze kregen allen een
plaats in de Sint Adrianuskerk.
Honderd jaar na de brand overkwam de Sint Adrianuskerk een nieuwe ramp: de reformatie van de Rooms
Katholieke parochie naar een protestante leer, in de
zomervan 1572
De Watergeuzen,die vanuit Brielle het Westland inkwamen, hebben ook in Naaldwijk veel vernielingen in de
kerk aangericht.In 1572,toen de beeldenstorm de Sint
Adrianuskerktroí werd veel van het interieur van de kerk
vernÍeld.Het archief ging geheelverloren,de koorstoelen
bijna allemaal: éen exemplaar bevindt zich in het
Rijksmuseumin Amsterdam
De in de kerk aanwezigeschilderijenvan het geslachtVan
Naaldwijk dreigden ook op de brandstapelte belanden.
Door ingrijpen van Willem van Hooff, kasteelbeheerder
van het slot Honselersdijk,zijn zesvan de zevenschilderijen bewaard gebleven Willem van Hooff was in dienst
van de adelijke familie van Aremberg, die via Willeme
van Naaldwijk en de familie Van Montfoort, de bezittin-

Vereniging van Vrijzinnig Hervormden afd. Naaldwijk,
kort geledenzeermooie reproductiesop ware grootte en
in exact gekopieerdemiddeleeuwselijsten gemaakt.
Dit hÍstorischegeheelis op 13 septemberzooz in een
besloten bijeenkomst,in aanwezigheidvan historische
verenigingen en kerkvertegenwoordigersuit Naaldwijk,
aan de kerkvoogdij van de Hervormde Gemeente te
Naaldwijk aangeboden.
Bijzonderis te vermeidendat ook een zevende1i.;stis vervaardigd Het verloren gegane zevende portret is verbrand Maar de zevendelijst bevat in de vorm van een oorkonde,een beschrijvingvan het geslachtVan Naaldwijk
vanaf de oudst bekendevermeldÍnguit rr56
Met de herplaatsingvan de (duplicaat)portretten is er na
ruim 4oo jaar een nieuwe en verdiende waardering
gebrachtaan een adelijk geslacht,dat in grote mate het
godsdienstige en sociale leven rondom de Sint
Adrianuskerkin Naaidwiik bepaalde
H.J Roedolf.
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ARENBERG
IN DE LAGELANDEN
Onlangs is in Brusselhet boek Arenberg in de Lage
Landen, een hoogadellijk huis in Vlaanderen en
Nederland'gepresenteerd.
Bij de presentatiewaÍen ook de
Naaldwijkse burgemeester Elzinga en mevrouw PrinsIn oktober ls',ralweer'het vijft,iende nummeï van het
Hoogendam uit Honselersdijkaanwezig Mevr. Prins is
Historisch laarboek Westland verschenen. Opnieuw is
voorzitter van de Historische Vereniging Oudde redactie er in geslaagd een boeiend en gêvariêerd
Honseiersdijken één van de drieëndertigauteursvan dit
nummeÍ samen te stellen.
meer dan 4oo pagina's omvattende boek. Haar bijdrage
gaat overde Naaldwijksebezittingenvan het geslachtVan
Uiteraardontbrekenook in dezejaargangde vaste rubrieArenberg, die zlch in de vijftiende en zestiende eeuw
'Heren
ken van de hand van Ton Immerzeel niet. Dat zijn de
van Naaldwijk' mochten noemen Hun bezit is
ArcheologischeKroniek van het Westland,waarin verslag
later door Frederik Hendrik gekocht met geld uit de
wordt gedaanvan alle opgravingendie in het afgeJ.open Zllvervloot.Het boek is voor € 75,oo te koop bij de
jaar in de regio zijn gehoudenen de BÍbliografievan het
UniversitairePersLeuven(www.upl.be).
Westland, waarin een zo compleet mogelijk overzicht
wordt gegevenvan alles wat er recent over de streek is
STEDENPOLITIEK
EN STADSPLANNING
gepubliceerd.Die Iaatste rubriek komt elk jaar tot stand,
IN DE LAGELANDEN
mede dankzij de vaste medewerking van Anton van der
Valk, die nauwlettend in de gaten houdt wat er allemaal
Om hun macht beter te kunnen handhaven stichtten
verschijnt.
Nederlandse
gravenen hertogenstedenHoe zedat deden
heeft Reinout Rutte uitgezocht in zijn drssertatie
Verder in deze aflevering weer een aantal interessante Stedenpolitieken Stadsplanningin de LageLanden (rzeartikelen overuiteenlopendeonderwerpen.
r3eeeuw).In de rzeen 13eeeuw ontstondenoveralsteden,
Zohaalt G L.Monna herinneringenop aan het gebiedrond
vaak op plaatsen met mogelijkhedenvoor economische
de Strijplaanln Honselersdijken reconstrueerthij wie er
groei,aan een rivier of een handelsroute Veel anderesteop de verschillende percelen in het gebied hebben
den zijn volgens Rutte ook gesticht aan de rand van een
getuind.
machtsgebied.Het zijn vaak geplandesteden,wat terug te
Wim Kemmersheeft een drietal verslagenverzameldvan
zien is in het stratenplan dat veelal een opvallend regelexcursiesnaar het Westland aan het eind van de negenmatig patroon laat zien Volgens een artikel uit de
tiende en het begin van de twintigste eeuw. Het eerste
Volkskrant van 7 septemberj.1.,waarin het proefschrift
's-Gravenverslagis van de ItaliaanseschrijverEdmondode Amicis,
wordt besproken,komt ook de stichting van
's-Gravenzande
die in 1873een oriëntatiereisdoor Nederlandmaakte en
zande in het boek aan bod.
wordt aandaarbij ook het Westlandaandeed.De twee andereverslagehaaldais illustratievan het feit dat het bouwen van een
gen hebben betrekking op tuinbouwexcursiesnaar het
geheelnieuwe stadniet eenvoudÍgwas Het werd gepland
Westiand, één in 1903 van een tuinderscommissieuit
aan een zeemond,maar enkele decennianadat de plaats
Zwijndrecht en eén in 19o6 van de leerlingen van een
stadsrechten had gekregen verzandde de zeearm.
tuinbouw-wintercursusuit Haarlem
Daatmeeverloor het zijn functie als havenstaden is het
JanDahmeijerheeft uit de Resolutieboeken
van's-Graven- nooit tot ontwikkeling gekomen.Het boek is uitgegeven
zande en Zand-Ambachteen opmerkelijke zaak opgetebij de Walburg Persen kost € 26,95
kend over een zwerver die het rond r79o waagde zich te
verzetten tegen het gezagvan de plaatselijkebaljuw, de
vAN DENBOS(CH)
bij de bevolkingweinig populaireAbraham Douglas.
De stichting van de kerkelijkegemeenteTerHeÍjdein r663
Aanleiding voor de uÍtgavevan dit boekjeis het feit dat in
wordt beschrevenaan de hand van de tekst van een lezing
1902,dus nu een eeuw geleden,twee broersVan den Bos
die de toenmaligegemeentesecretaris
van Monster,P Bos, met een zeilschuitbegonnenmet hun beroepsactiviteiten
heeft gehoudenbij het 3oo-jarig bestaanvan de kerk in
Deze zaak is tenslotte uitgegroeid tot Cargoboss,thans
1963.In dezedoor Leovan den Endebewerktetekst wordt
één van de grootstetransportbedrijvenin Nederland De
ook meer in het algemeeningegaan op de geschiedenis oorsprongvan de familie waaraan beide broersverwant
van TerHeijde
zijn, ligt in De Lier. Daar woonde begin r5oo Pieter
De geschiedenisvan het landhuis Torenzichtin PoeldÍjk Willemszmet zijn echtgenoteMaritge PÍetersop eenboerwordt beschrevenin een uitgebreidebijdragevan de hand
derij in de bocht van de Kralingerweg.Dat gebiedheette
van Ton Immerzeel.Dit fraaie huis werd gebouwd in het
toen De Boschen er staat nu nog steedseen tot woonhuis
begin van de zeventiende eeuw in opdracht van een
verbouwdeboerderijmet de naam'Op den Bosch'.In r9z8
Haagsekoopman en werd gebruikt als buitenverblijf Het
kochten de GebroedersVan den Bos hun eerste vrachtartikel bevat ook veel aÍbeeldingen van het complex,
wagen.In 193owerd een van de broersuitgekochten nam
waaronder een aantal fraaie foto's uit het bezit van de
de ander met zijn drie zoons de bedrÍjfsvoeringover. Op
Rijksdienstvoor de Monumentenzorgvan vlak voor de
dit moment maakt de vierde generatieVan den Bos deel
onverhoedsesloop in r9n, díe destijdsbij monumentenuit van de leiding van het bedrijí dat onder de naam
beschermersveel stof heeft doen opwaaien en zelfs aanCargobossmet meer dan dertig vrachtwagensen combileiding was voor vragen in de TweedeKamer In 1988is
naties een belangrijke plaats inneemt in de Westlandse
een archeologischonderzoekuitgevoerdop de plaatswaar
transportwereld en bekendheid geniet tot ver over de
Torenzichtheeft gestaan.Ookdaarvanwordt in het artikel
Iandsgrenzen.
Het boekjekost € 8,95en is ondermeer te
verslaggedaan.
koop bij boekhandelVingerling.
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Lezingenprogramma zoo zl zoa3:
Dinsdag ro decernber houdt de Vlaardingse gemeentearcheoloogTim de Ridder een lezing over Middeleeuws
Vlaardingen. Locatie:'Fata Morgana', Choorstraat99,
Monster.
Op woensdagrz februari houdt de bekendeschrijvervan
'Kreen
en gruizig', dhr H P .Tetterooeen lezing over de
'Streektaal
van het Westland' Lockatie:De Kandelaar,
Dijkweg 19,Naaldwijk
Op woensdag9 april houdt dhr A P van Vliet na de pauze
een lezing over zeeslagenen scheepsrampen
voor de
Westlandsekust,iv.m het feit dat 35ojaar geledende slag
bij Ter Heijde plaats vond, waarbij de Nederlandsevloot
een nederlaagtegen de Engelsenleed

HISTORISCHE
VERENIGING
MAASSIUIS
Op donderdag3o januari organiseertdezeverenigingeen
diapresentatie over stormvloeden in Maassluis,dit ter
gelegenheidvan de herdenking van de watersnoodramp
van 1953De avondwordt gehoudenin De Ark
Verdereinformatie bij de vereniging,tel. oro-59zor4o,ook
kunt u de website bezoekenop Ínternet:
www.digitalestadmaassluis.nl/hvm
Eenadvertentiein dit blad bereiktca.2000geïnteresseerde
lezersen 'meelezers'
en toont dat de Westlandse
h i s t o r i eu n a a a n h e t h a r t l i g t .B o v e n d i e zno r g t u w a d v e r t e n t i veo o r e e n g e z o n d ef i n a n c i ë l e
b a s i sv a n d i t b l a d !
Belvoor meer informatiehet WestlandsMuseum.Middel Broekweg154,2675KL Honselersdiik,0174
-621084

DRUKKERIJ
RIEZEBOS:
VAN OUDSHER
STEEDS
MET
Z'N TIJD MEEGEGAAN!
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