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De
kerktoren:duidelijk .Wateringen!'Hee'Lvroeger was zo'n
herkenbaretoren een goed oriëntatiepunt: je wist welk

internet: www.westlandsmuseum.nl
Het gehelejaar geopendvan dinsdagt/m
zaterdagvan 14.oo-17.oo
uuÍ
MUSEUM
DEKOREI\|SCh|UuR
te !-CIgSDUllrEN
Margarethavan HennebeÍgweg2a
telefoon o7o - 3979or5/ 3t22o81.
Geopendelke zaterdagvan 13.oo-17.oo
uur en
tussenjuni en septemberook 's zondags
van 13.3o-17.OO
uuï.
MUSEUMDESCHITPEN
te MAAStANtr}
's-Heerenstraat
24,tel. oto -591,3334/
59r3658.
Geopendiederezaterdagvan 1o.oo- 17.oouur.
MUSEUMTRAMS IONte 5Ct{lPl-L,tDgni
Otto van Zevenderstraat
z,tel. oi5-38o8863.
Geopendelkewoensdagen zaterdagvan 14.oo-16.oo
u
(Vanr novembertot eind april alleen op zaterdag).
MUSEUMDETIMMËRWERF
te OELIER
Hoofdstraat 63,teI. ot74- 51577
9.
Geopendelke zaterdagvan 10 oo-16.oouur.

www.westlandsmuseum.nI
voorde allerlaatste
informatie

dorp,êidaarin.,dévertêlag ên to ,wistjè of jê óF']degoede
weg was.Zo'nrkerl<toren
was eensooribaken,eenwegwijzer die je, mededankzijons vlakkelandje,al op grote
afstandherkende,
Maar door hoogbouw,etc.is dat al lang niet meer zo Wie
kan zich nog voorstellendat je de Naaldwijksekerk al van
grote afstandkon zien?(Endan bedoelenwe de OudeKerk
op het plein).
'sky-line'
De
verandert steedssneller en we hebben ook
dat soort oriëntatiepuntenniet meer nodig Dankzij allerhande technieken is er nu een computerstemin de auto
die tot op de meter de weg wijst
Niet meer te voet door het land dwalen en dan je plek en
je route bepalen aan de hand van eeuwenoudeherkenbare kerktorens...
En verder...
AfscheidIlsbrand van Eendenburg
"Gaatie goedof gaat ie fout?"
Sierteeltin vroegerjaren
Jaaroverzichtzooz,WestlandsMuseum
Evenvoorstellen:Piet van der Hout,
de nieuwe beheerdervan de historischetuin
Eenbijzondere's-Gravenzander
Het kapittel van St.-Adrianusin Naaldwijk
en het monasterium van Monster
Extra openstellingMuseum
Tentoonstellingen,boekenen lezingen
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AfÈêmeen'ttistorisch SBreekuur
Iederezaterdagvan 14.ootot r7.oouur in het
IlíestlandsMuseum,Middel Broekwegr54,
(ot74)6no84
2675Kl Honselersdijk,
(tussenHonselersdijk
en Kwintsheul).
Studiegroepen
Archeologie,
Genealogie,
Kastelen,
I{er]rrrnhiorren

(0174)621084
(0174)627072
(0174)628393
\0174)62t084

Plaatselijke Historischewerkgroepen
Oud-'s-Gravenzande,
(0174)413073
Oud-Honselersdijk,
10174)627868
( o 1 7 4 \\ 1 4 4 7 )
Oud-De[ier,
Orrd-T nn<dr rincn

(070)3e74e36

Oud-Maasland,
Oud-Monster,
Oud-Naaldwijk,

í n 10 ) c q 1c q c q
h174\ )4a?1\
(0r74) 629490
( 0 1 5 )3 8 0 8 8 6 3
(0174) 292558

órrd-erhinlrri/ar

OudWateringen& Kwintsheul,

ffistlands StreekHistorieverschijnt 4 x per jaar en wordt
irÍtgegevendoor de
StÍchtingvoor Streek-en TuinbouwhÍstorieWestland
Middel Broekweg1542675KLHonselersdÍjk(0174)
621084
RedactieWestlandsStreekHistorie
. Mevr MM. Dahmeijer-Fousert
Heliotrooptt,z6gt Hl 's-Gravenzande(0174)413073
. I l.M.van den Ende
(0174\244315
Maris 4r,z68rMP Monster
. J.A.de Brabander
Witte v.d.Laan 27,2291,
KA Wateringen (1fia) 296909
Distributie
WestlandsStreekHistoriewordt gratis toegezondenaan
donateurs
van de St Streeken Tuinbouwhistorre
Westland.
Losseabonnementen€ 5,70:in het WestlandsMuseum
zijn beperktlossenummerste koop (€ 1,65).
Vormgeving en zetwerk
MaartenPrins.Naaldwiik
(0774)648222
Druk, afwerking en disiributie
DrukkerijRiezebos,
Delier
(0IT4)52TIS2

ISSN138o-o1o8
O St StreekenTuinbouwhistorie
Westland
Overnemenvan artikelenuit dit blad is toegestaan,mits de bron duidelijk
wordt vermeld.De redactieontvangt graageenbewijs-exemplaar.
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Op vrijdagavond ro januari werd de jaarlijkse nieuwjaarsreceptiegehouden voor de vrijwilligers en medewerkers van het museum en de vertegenwoordigersvan
de historische verenigingen en -werkgroepen.Deze
avond werd er ook officieel afscheid genomen van de
beheerder van de historische tuin, Ilsbrand van
lendenburg. IJsbrand is verhuisd naar de Flevopolder,
waar zijn vriendin FranciscaWubben bÍj het proefstation
voor de Akkerbouw in Lelystadis gaan werken.Voor het
afscheidvan IJsbrandwaren ook zijn relatiesuitgenodigd
waar hij de afgelopenjaren contactmee heeft gehadvoor
de werkzaamhedenin de historischetuin. Hierdoor was
het extra druk op de nieuwjaarsreceptie,de hooiberg zat
afgeladenvol en ook in de foyer/toegangsruimtevan het
museum waren extra stoelenneergezeten was geen zitplaats meer over. Het werd een heel gezellige avond,
waarbij de heer F.de Vos,lid van het museumbestuur,die
de post personeelszaken
in zijn portefeuilleheeft, enkele
woorden wijdde aan de carrière van IJsbrand bij het
museum. IJsbrandis in 1983begonnen als medewerker
bij het Tuinbouwmuseumdat gevestigdwas in boerderij
Cruijsbroeckin Naaldwijk. Hier werkte hij samen met
wÍjlen M.CM. van Adríchem en l.P.Duijvestijn.
Na de fusie van het Tuinbouwmuseum,het Westlands
Streekmuseumen het WestlandsCentrum voor Streekhistorie in 199rverhuisdehet nieuw ontstaneWestlands
Museum ín rggz naar een boerderijeen heel stuk verder
op de Middel Broekweg in Honselersdijk.Hier werd in
1993eersthet museum geopenden in r995 de historische
tuin achterhet museum,waarvan lJsbrandde beheerder
werd. In de Loopder jaren is daar een zeerfraai geheel
ontstaan,waar de bezoekerskunnen zien hoe het er in

vÍoeger tijd op een Westlandstuinbouwbedrilf aan toe
gm8.
Na de toespraakstelde de heer De Vos de opvolgervan
IJsbrandvoor aan de aanwezigen.De nieuwe beheerder
van de historischetuin wordt Piet van der Hout. piet is
zelf jaren lang tuinder geweest en ook al sinds r97z
betrokken bij de streek- en tuinbouwhistorie. Hij heeft
veel samengewerkt met de al eerder genoemde Van
Adrichem en heeft veel kennis van de Westlandsetuinbouwgeschiedenis.
Piet heeft veel ervaring met de zogenaamde oude groenten- en fruitteelten, o.a. omdat hij
daar vroeger bij zijn vader nog mee gewerkt heeft. Het
museumbestuurheeft er dan ook het volste vertrouwen
in dat zij in de persoonvan Piet van der Hout een heel
goede opvolgeÍ van lJsbrand van Eendenburgheeft
gevonden.
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GAAT|EGOEDOFGAATIE FOUT?"
Eenooggetuigeverslag
van lang geleden

Bovenstaande gedachte kwam bij toosduineïs naar
boven, die in het laatste gedeelte van Wereldoorlog II in
de buurt van de Vz-lanceerplaatsenwoonden. Vanaf
september 1944 tot mei 1945 werd vanuit de buitenplaats Ockenburgh en de Stichting Bloemendaal, nu
Parnassia geheten, een groot aantal Vz's gelanceerd.
Meer dan rooo Vz-projectielen,ook wel vliegende bommen genoemd, werden vanaf lanceerplaatsen in Den
Haag en omgeving afgeschoten.
In Loosduinenwerden de raketten aangevoerdop het
WSM-complex We konden zien dat met opleggers de
raketten en de brandstof in afzonderlijketankwagens
naar de lanceerplaatsenwerden gebracht.In die tijd was
het gebiedvan de lanceerplaatsen'sperrgebiet'.
Na de
oorlog zijn nadere gegevensbekend geworden over het
lanceren en het doel waarop de raketten werden afgeschoten
De raket werd rechtop geplaatst en vervolgens gevuld
met een mengsel van alcohol en vloeibare zuurstof
tot een temperatuur van circa r4o graden celcius Het
afvuren was zeer riskant en moest snel gebeuren
Wanneerde motoren werden gestartvolgde er een korte
stilte waarna het echtegebrul aanving,dat met de lance-

ring gepaardging en de raket omhoog moest stuwen.Na
het eerstestartlawaai luisterden de omwonenden of na
de korte stilte de raket inderdaad vertrok. Bleef het stil
dan kon je er donderop zeggendat er eenhevigeexplosie
volgde.Ookwanneer de raket vertrok was het gevaarnog
niet geweken,want vooral tot aan het moment dat de
raket van verticale stand hoog in de stratosfeerkantelde
naar een horizontalestand,om in Londenof Antwerpen
zijn verwoestendewerking door mÍddel van r.ooo kg
springstofte doen,kon er nog van alles misgaan en kon
het projectiel- de eersteballistischeraket- naar de aarde
terugvallen. Zo'n 8% van de lanceringen mislukte, het
geen vooï Den Haag en omstrekenminimaal 8o explosiesmet veel schadebetekendeDe meestverwoestende
was die op i januari 1945toen een vanuit Ockenburgh
gelanceerderaket op de Kamperfoeliestraatin Den Haag
neerkwam en er 24 doden waren te betreuren We zagen
hoe de gelanceerderaket,juist bovende bomen gekomen,
de
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plaatsenlaag overde grondvliegend,in de Haagsestadswijk ontplofte
Duitse soldaten,die bij een stuk luchtafweergeschutgelegerd waren, vlogen alle kanten op toen de raket aanvankelijk hun richting opkwam.
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duidelijk werd dat de raket neergevallenwas maakten de
Duitsers een rondedans rondom hun stuk geschut.Er
stondenin de omgeving van de lanceerplaatsenmeerdere stukken luchtafweergeschutTegen het einde van de
oorlog kwamen vrijwel dagelijks lngelse spitfires de
WSM-garageen de lanceerplaatsenbestoken.Er waren
slachtoffersen veel materiëleschadeaan huizen en tuinderijen.
In totaal zijn er in Duitsland in een ondergrondsefabriek
in het Harzgebergtezo'n 5 ooo raketten door gevangenen
gemaakt.De schatting is dat zo.ooo mensen daarbij om
het leven zijn gekomen.
Na de oorloghebbende Russenen de Amerikanen Duitse
technici meteen naar hun land gehaald om het ruimtevaarttijdperk,dat met de Vz was begonnen,verder uit te
bouwen Werner von Braun en enige honderdenvan zijn
medewerkershebben in Amerika, zoaiswe weten, via de
NASA de raket-technologieverder ontwikkeld totdat er
mensen op de maan neergezetwerden.Wie had dat ooit
sedacht?
Na de ooriogbleekin Loosduinenhoe groot de schadewel
was op de buitenplaatsen,de tuinderijen en aan de huizenrondomde WSM-remise.Het'Sperrgebiet'werd
weer
vrij gegeven, behalve het duingebied en het strand.
Nieuwsgierig als we waren als opgeschotenjongens
klommen we bij Bloemendaalover het hek en gingen
door de duinen richtlng strand. In de duinen aangekomen, konden we door veriaten bunkers lopen. De
Canadezenhadden de vele stukken afweergeschutweggehaalden dezelangs de Laanvan Meerdervoortnpcrop-

zet. Het strand was natuurlijk geheel verlaten en we
genoten van het uitzicht dat we zo lang hadden moeten
missen.We gingen langs een andereweg terug door verlaten weilanden.
Op een gegevenmoment zagenwe een bijna geheelin de
grond verdwenen,neergestorteVz, die was opengebarsten.De springstofdie kruimelachtigwas en nat, had een
rose kleur. Ien van de jongens bracht met een lucifer de
drabberigemassatoch aan het smeulen.We renden naar
huis en bij de rand van het dorp gekomenhoordenwe een
enorme explosie.We keken om. EenwÍtte rookwolk steeg
op. De laatsteVz was op Loosduinsebodem ontploft .....
Arie Molenkamp,Oud-Loosduinen.

).EG,E.R
JAREN
gebondc'naánsttengerregelq:,:,ErérsÍ
nÈ' st:mên êén erk ning als bloemenkweker hébben. Daarvoor ging je de
tuinbouwdagschool volgen, met het vak bloementeelt in
het pakket. Degenen die de tuinbouwavondopleiding
volgdenhaddengeenbloementeeltin hun pakket en kregen dan ook geen erkenning als bloemenkweker.
Wilde zo iemand dan toch bloemen telen dan ging hij
daarvooreen cursusbloementeeltvolgen,een zogenaamde schakelcursus.Met het dÍploma tuinbouwschool of
schakelcursuskon je geregistreerdworden als bloemenkweker.Maar dan mocht je nóg geen bloemen kweken,
daarvoorhad je een sierteeltvergunningnodig.
Sierteeltvergunningenwaren schaarsen dus duur. Als
jonge kwekerkreegje z.zoom' open grondjaarteelt.Nu
kon je dat ook compenserennaar koudekasjaarteelt,dat
was dan r 1oom' of 55om'warme kasjaarteelt.Gingje nu
een teelt doen die maar 6 maanden duurde,dan kon je
van 1.1oom' koude kas weer 2.2oo m'koude kas maken
voor 6 maanden. Of van 55o m' warme kas r roo m'
warme kas voor 6 maanden.Dat was dus geschiktvoor
een chrysantenteeltof iets dergelijks.Maar voor de teelt
van rozen of anjershad je altijd jaarteelt nodig.
Als jonge kweker had je altijd maar weinig vergunningen.Wilde je meer,dan ging je dat erbij kopen of huren
Daar werd wel grof geld voor betaald Er waren mensen
die heel veel vergunningen hadden die ze verhuurden.
Deze mensen zaten in hun makkelijke stoel sigaren te
roken terwijl het geld binnen stroomde!
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Als je meer bloemen teeld.e dan je vergunning toeliet;
was dat een economischdelict en werd je door de politierechterveroordeeldtot een forse geldboete.Als je zonder
vergunning bloemen teelde werd het uittrekken en vernietigen.
Controleursvan het produktschap voor sierge
wassen hielden nauwIettend in de gaten of
alles wel correct ging.
Deze toestand heeft
nog tot het eind van de
jaren '6o van de vorige eeuw bestaan Ik
heb mijn erkenning
als bloemenkweker
hierbij afgedrukt.
Toende sierteeltvergunning werd afgeschaft heb ik mijn
verSunnrnS verbrand, zo blij was
ik.
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Ton v.d Voort.
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Wat we echterook niet moetenvergetenis het succesvan
de hooiberg. Tegenwoordig is die ruimte bijna
elke zaterdaggereserveerddoor een gezelschapdat daar
luncht, een verjaardagsfeest
viert of een receptieorganiseert.Het komt regelmatigvoor dat we een groepmoeten
teleurstellen die op een bepaalde zaterdagwat willen
organiseren,omdat die datum ai bezet is. Zeker in het
tuinseizoenvan mei t/m septemberkun je tegenwoordig
de zaterdagniet vroeg genoegreserveren.
Wisseltentoonstellingen:
De eerstemaandenvan het jaar was er de tentoonsteiling
5o jaar amateurarcheoiogiein het Westland,waarbij op
r9 januari de ArcheologischeDag van de archeologische
verenigingen van Zuid-Hollandin ons museum georganiseerdwerd.

Druiventeelt en
Druivenfeestenin het Westland geopend,waarbij we
enorm veel publiciteit hebben gekregenin de regionale
pers. De opening met alle druivenprÍnsessenen hofdames was een zeergeslaagdeavond,bezochtdoor ongeveer 15opersonen De opening werd verricht door de eerste (toennog) Druivenkoningin Vanafr955werdhet definitief Druivenprinses.
In novemberwerd de schilderijententoonsteilingGlasin
Nood, van Martin Groen en Hélène Tabben,geopend;
fraaie afbeeldingenvan de steedsschaarserworden plekjes waar zich nog oudedruiven- of muurkassenbevinden.
Van juni t/m novemberwaren we elke eerstezondagvan
de maand open, waarbij elke zondag een specialeactiviteit werd georganiseerd.In juni druivenkrenten,juli
boekenmarkt, augustus demonstraties van stationaire
motoren, septemberjam maken en demonstratÍesdoor
de imker, oktober druivenoogstveilen via de veilingklok,
novemberdruiven eten in de kas.
Dit jaar hebben we in de rondleiding als vast programmapunt opgenomendemonstratievan de veilingklok
Dit jaar was er een groter bezoekdan normaal van schoIieren. In het kader van het CKV-project(Culturele en
Kunstzinnige Vorming) moesten de leerlingen een
museum bezoekenen een verslagmaken van dit bezoek
Voor de toeganghadden ze specialeCKV-waardebonnen.
Ook dit jaar weer vele schenkingen:

een grote verzamelingprentbriefkaarEVENVOORSTELLEN:. Deten,belangrijkste
die werd geschonken

Pietvan der Hout

de nieuwe beheerdervan de historischetuin

door het VSBfondsWestland.
. Van ditzelfde fonds kregen we ook een aantal gÍavuICS.

. Het foto-archiefvan maandbladGroenten-en Fruit.
. Tweefilms uit de nalatenschapvan fotograafen filmer
C.Freen.
. Schilderij'GezÍchtop Monster',door RotaryclubWestiand.
De boekenverzamelingvan het Proefstationin Naaldwijk.
Diverse tuinbouwgereedschappen,waaronder een
mooie komkommersorteerder.
. A1s toegang tot het museumterrein kregen we een
fraai hek, geschonkendoor LTB-accountants.
Dit is een
reconstructievan het originelehouten hek dat vroeger
toeganggaf tot de boerderij,het origineel dateerdenet
als de boerderijuit 1865
In oktobervan het jaar kregen we de gebruiksvergunning officieel toegekend,hiervoor moesten we allerlei
aanpassingenmaken iv.m. de brandveilÍgheid.Aan
ons museum werd de rooste gebruiksvergunnl.ng
van
de gemeenteNaaldwljk uitgereikt sinds de invoering
van de nieuwe regeling,hetgeen met de nodige ceremoniële handelingenomlijst werd.
Plannen vooÍ 2oo3:
In april expositie'Van Boerderijtot Tuindershuis',in het
kader van het jaar van de boerderij.
Tentoonstelling over de SIag bij Ter Heijde, en in het
najaar'Sinterklaasen Kerst'.
Herinrichting van de serreen Wagenschuurals toegang
tot de tuin

.Jaargang
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z6 februari 1885overleed,Geerlof Haaringi een man
die alle's-Gravenzanders kenden. Geerlof was jarenlang
in dienst van de gemeente en van de kerk (Ned.
Hervormde Kerk). Hij leek een wat ruwe, onbeschaafde
man, maar van aard was hij goedhartig en hulpvaardig.
Hij was bijna onvermoeibaar en overal inzetbaar. Van
hem kon met recht gezegdworden dat hij een ruwe bolster was met een blanke pit.
Geerlofhad een groot aantal taken.Hij was onder andere
belast met de straatreinigingin het dorp Ook haalde hij
een paar maal per week met zijn kar huis aan huis de as
van het haardvuurop.In de winter moesthij aah de Vaart
bijten in het ijs hakken om bij brand bluswaterte hebben
en strooidehij bij gladheid zandop de straten
Verderwas hij waagmeester,hij woog de varkens,van de
tuinders in de stadswaagals ze verkocht werden. In het
voorjaar werd hij ingeschakeldbij de schoonmaak,dan
boende hij de gevels af en maakte de dakgoten van de
huizen schoon.Ook was het zijn taak om regelmatig de
beerputtenbij de's-Gravenzanders
leegte maken
De beerwerd overgescheptin overdektewagens,die van's
wege de stankoverlastpas avonds na 22 oo uur door
's-Gravenzande
mochten rijden!.
Op zondagwas hij a1voor dag en dauw op. Voór de kerkdienst begon moest hij de straten rond de dorpskerk
schoonvegen,de klok luiden en de kerkdeuren openen.
's
Winters stak hij voor de avonddienstde verlichting in
de kerk aan. Bij feestelijkhedenhing hij de vlag van de
toren vàn de dorpskerk.
Nadat hij een hele dag gewerkt had was hij 's nachtSnog
vaak met zijn vishengelaan de waterkant te vinden.
Er werd over hem de anekdoteverteid dat, toen hij eens
een keer ziek was,hij direct weer hersteldeen aan de slag
ging toen het bericht kwam dat er een schipop het strand
zat.Tenslottewas het zijn taak schipbreukelingente helpen en gestrande goederente bewaken Ondanks zijn
ziektewas het zijn eerte na om zijn taak te verzaken.
's-Gravenzander
Over dezebijzondere
troffen wij in een
oude krant uit 1885een bericht ter nagedachtenis.Dit
opmerkelijke artikel laten wij hier onverkort volgen.
's-Gravenzandedd. Maart 1885.
S
In de registersvan den burgerlijkenstandj.shet overlijden
ingeschrevenvan GeerlofHaaring, een man, dien velen
beschouwdenals sterkerdan de sterksteen taaier dan de
taaiste.De ruwe, ronde Geerlofls niet meer.
Jarenlang was Geerlofin dienstvan gemeenteen kerk.De
straatreinigingwas aan hem opgedragen,het maken van
bijten in het ijs, het uitsteken van de vlag uit den toren
was zijn werk.
Staker een storm op uit het westen,dan liep Geerloflangs
het strand,om daar te zorgenvoor alles wat de zee aanbracht Moestende gestrandegoederenbewaakt worden,
Geerlofwas de waker,en 't zou lang duren eer hij klaagde
dat zijn oogledenzwaar werden.Geenlijk werd begraven
of Geerlof had het graf gemaakt. De boomgn van de
gemeenteen van menigen particulier werden gesnoeid,
gehakt en gerooid door hem. In de kerk was hij deurwachter, klokluider, Iichtopsteker;het plantsoen van de
kerk werd door hem verzorgd
En alsof dat aantal baantjes nog niet groot genoegwas,

liJ

bekleeddehij bovendien een post die hem tot een gewichtig man maakte in den drukken aardappelentijd. Voordat
Íemand andersop was, dikwijls reedsom half een of een
ure, was Geerlofop de Vaart aan't uitzoekenvan de honderdenleegekinnetjes (kleinemanden waarin de aardappelen verzonden werden) die uit Rotterdam en
Amsterdam teruggezondenworden. AIIe manden te sorteeren naar de letters en verfstreepen,in die vreeselijke
wanorde de orde te brengen,waaruit iederetuinder zijn
hoopjebijeenkon vinden, dat deedGeerlofen dat deedhij
zoo,dal menigeenbedrukt aan zijn buurman vraagt "wie
zal nu voortaan onzekinnetjes uitzoeken".
Een merkwaardig man was Geerlof Haaring. Wat niemand durfde, dat durfde hij. Wat niemand kon, dat kon
hij. Hoe ruw en onbehouwen Geerlofwas, hij was hooggeschat door velen En dat kwam zeker niet weinig
daardoor,dat hij dikwijls getoond had, hoe groot en edel
zijn hart was.
Menige armere dan hij vond bij hem steun.'t Moet inderdaad grappig,maar niet minder schoongeweestzijn,toen
Geerlof eenmaal zijn verontwaardiging luchtte tegen
eene commissie,die gecollecteerdhad voor de armen, en
zijne deur voorbijgegaanwas. Mocht,hij zijn gulden dan
ook niet geven?
GeerlofHaaring is 65 jaar oud geworden.Hij was in de
laatste jaren sterk verminderd.Kleinmoedigheidhad hij
vroeger nooit gekend,maar den vorigen zomer had hij,
nadat een pieterman (een zeevis)hem duchtig gestoken
had, geweeklaagd,dat nu voor hem ook gauw'een pitje'
(een graf) zou moeten gemaakt worden Zijne jaren en
ook zijn onbesuisdvoortwerken,als menig ander al lang
gezegdzou hebben:"ik kan niet meer",hadden zijn krachten ondermijnd.
Dat was vroegeÍ anders,toen hij den voerman van de diligence, die bij de LoosduinscheBrug tot vertrek naar
's-Gravenzande
gereed stond, en hem vroeg, of hij een
plaatsje op den bok wilde hebben, ten antwoord gaf:
"dankje man, ik heb geentijd!"
Geerlofis dood,maar zijne gedachteniszaI nog lang blij's-Gravenzanders.
ven leven onder de
Zilne aschruste in
vrede!
HistorischewerkgroepOud's-Gravenzande,
J.Dahmeijer
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Aan het einde van de r3e en het begin van de 14eeeuw
vond er een opleving plaats wat betreft de stichting van
seculiere kapittels (wereldlijke leefgemeenschapvan
geestelijken, kanunniken) in het bisdom Utrecht.
Naaldwijk was een van de eerstekerken waar de stichting van een kapittel in die periodeplaatsvond.De stichting vond veelal plaats in reeds bestaandeparochiekerken, in het algemeen door adellijke personen. Dit in
tegenstelling tot de stichting door de koning en/of bisschoppen van de eerste kapittels in de vroege
Middeleeuwentot rond 11oo.In 1307stichtteWillem I van
Naaldwijk een kapittel van 6 kanunniken en een deken
Zijn kleinkind Willem II breiddehet kapittel in r396 nog
eensuit met 6 kanunniken
De oorsprong van het kapittelwezen J.igt in de late
Oudheid.Naar het voorbeeldvan de apostelenvormden
zich al vroeg in de ontwikkeling van de christeiijkekerk
leefgemeenschappenvan geestelijken,die zich voornamelijk vestigden rond de kerken van de bisschoppen,
zoalsin Luik, Utrecht,Aken, Keulen,Trier,enz.Dezeleefgemeenschappenhebben een grote rol gespeeldbij de
kerstening van Iuropa in de vroege Middeleeuwen (4e
tot de 9/roe eeuw).In de daaropvolgendeperiode speelden de kanunniken een andererol, namelijk meer een rol
bij het verderuitbouwen van de (oer)parochies.
In de 9e en 1oeeeuw werd zo'n leefgemeenschap
aangeduid met monasterium of in het Nederlandsmunster.K.
van Vliet gaat er in zijn boek In Kringen Van Kanunniken
(695-tzz7),
zooz,Walburg Pers,Zutphen,van uit dat bij de
kersteningvan ons gebied"een klein monasterium in het
Iaatste kwart van de tiende eeuw werd gesticht bij de
kerk van het oude Maasmuiden,het latere Monster (in
het Westland),die daartoewerd verrijkt met reliekenvan
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St-Machutus, De munsterkerk maakte naar álle waaïschijnlijkheid deel uit van de Westlandsebeneficie-goederen,die graaf Ansfried in 985 van de koning in eÍgendom kreeg en zal tien jaar iater,bij zijn aantredenals bisschopvan Utrecht,in handen van de Utrechtsekerk zijn
overgegaan."(Zie kaartje).De kerk zou in oorsprongeen
grafelijkeeigenkerk zijn geweest,waardoorhet logischis
dat de St -Machutuskerkvan Monster niet voorkomt in de
Sint-Maartenlijst van 885-948,de 'Commemoratio de
rebus sanctiMartini', die beoogt een volledig overzichtte
gevenvan de bezittingenvan de bisschopvan Utrecht in
het Friesekustgebied.Laterwerd graaf Ansfried bisschop
van Utrecht (995-roro)en schonkhij de kerk van Monster
aan de St.-Pauiusabdij,
die in eersteinstantie door hem
als klooster Hohorst bij Amersfoort werd gesticht
"Vermoedelijk heeft de kerk van Monster ook na
Ansfrieds episcopaat nog enige tijd als munsterkerk
gefunctioneerd.Indien het munster begin elfde eeuw
reedster zielewas gegaan,dan had de oude plaatsnaam
(Maasmuiden)toch langer stand gehouden Meer waarschijnlijk is dat de collegialebediening van de kerk een
einde heeft genomentoen de bisschopde kerk eind elfde
of begin twaalfde eeuw in handen gaf van de Utrechtse
St.-Paulusabdij",
aldus Van Vliet. Een gedeelte van de
abdij is nog te zien in het gerechtsgebouw aidaar (zie
foto).
Het kapittel van St.-Adrianusin Naaldwijk heeft meer
sporennagelatendan het monasteriumin Monster In de
Koninklijke BiblÍotheekbevindt zich een schataan informatie in het zgn Cartularium van het kapittel van St Adrianus.Het bestaatuit 268 foliovellen,aan beide kanten beschrevenmet allerlei stukken,zoalstestamenten,
schenkingen,een boekenlijstvan het kapittel, gegevens
over het schouwenvan het ambacht Naaldwijk in de r4e
eeuw,over goederenvan de H. Geest,over memoriediensten,een lijst die aangeefthoeveelkaarsenen voor wie er
opgestokenmoesten worden, enz.En in Brusselbevindt
zich het Cartularium van Willem van Hooff, waarvan vele
testamentenen anderestukken identiek zijn aan die van
in het Cartularium van het kapittel, maar daarnaastook
nogal wat andere stukken betreffendehet kapittel van
St-Adrianus.DezebelangrijkeinformatÍebron is voor een
groot gedeeltegetranscribeerden daarmeetoegankelijk
voor wetenschappetijkonderzoek dat helaas nog niet
heeft plaatsgevonden.
In het Cartularium,dat ongeveereindigt rond 15zo,rs een
lijst opgenomenvan de dekensvan Naaldwijk. Dezelijst
kan uit andere bronnen nog wat verder worden aangevu1d.Opvallendis dat vier dekensgezienhet achtervoegsel'uit Leiden'uit die plaatskomen Een dekenkomt uit
Naaldwijk en wel HeynricusScout.
Van de tien eerstedekenswaren, evenalsvan de Heren
van Naaldwijk,schilderijengemaaktdoor de Meestervan
Alkmaar.De schilderijenvan de Herenvan Naaldwijk zijn
op eén na gered door Willem van Hoofl kastelein op de
hof te Honselersdijk,maar de schilderÍjenvan de dekens
zijn in viammen opgegaan
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die rdeêcten sittet',
lláf:llísniet gebêurd met' dÍ.ê,itbel,:daêÍ:
genoemd in r54o. Deze stoel'bevindt iich'thans in het
Rijksmuseum. De kanunniken zaten in koorbanken, die
waarschijnlijk aan de zijkarLten van het koor voor het
'hoge
altaar'waren geplaatst.In het Cartularium van het
kapittel van St.-Adrianuslezenwe: "nae die eerstevesper
't
't
sellen die heren in midden van choer lesen Miserere
cum precibus." en "alst heylige sacramentopt hoge outaer staet singentempore elevationis,Ave verum ...".Dit zingen werd eventueelondersteunddooreen'orgelen'datde
kerk eind r6e eeuw a1rijk was.Het zal prachtig geklonken
hebben
Lijst van de dekensvan Naaldwijk
Gherardusvan Leidenofwel Gheryt Ansemsz
Martinus van Zomeren
L{crrnrirrrc

(nnrri

PhilippusDoezvan Leiden(Raaphorst)
Gherardusvan den Burch
JohannesArnoldsz
F{errnrin Pnhhcrtcz

VranckWillemsz.van Leiden
I)irn rrrn

Dcrciin

lacob Hoek (Angularius)
Pietervan de Goudevan Leiden
RutgerBosschaert
Antonius van der Steen(Lapidanus)

132o-1.345
1345-1379
t379-t382
r38z-r384
ry84-r4zz
t4zz-146o
146o-r48o
t48o-t483
r483-r5o9
15o9-154o
r54o(3)-r565
t565-t6o7

Harry Groenewegen
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. Op zaterdag 5 en zondag 6 april wordt het jaarlijkse
tuinbouwevenement Kom, in'de Kas geoÍganiseerd.
Traditlegetrouw is ons museum dit weekend dan ook
op zondag geopend van 13.oo- 1?.oouur. De te bezoeken
tuinbouwbedrijven zijn dit jaar gesitueerd in het kassengebiedGroenewegte 's-Gravenzande.
Op zaterdag5
april is het museum geopendvan 14.oo- l1.oo uuÍ.
Op 5 april zal de nieuwe wisseltentoonstellingVan boerderij tot Tuindershuisvoor het eerst voor het publiek te
zienzíjn Dezetentoonstellinggeeft een overzichtvan de
ontwikkeling van de boerderijen en tuindershuizen in
het Westland
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Nátl'oíaailMuseumweekeíË
Op zaterdagrz en zondag r3 april wordt het Nationaal
Museumweekend georganiseerd. Ook dan is het
Westlands Museum extra geopend:zaterdag rz aprÍl van
- L7.OO
1.+.OO
uur; zondagr3 aprilvan 13oo - 17.oouur. Het
thema van het Nationaal Museumweekend is dit jaar
verzamelen.In het WestlandsMuseum zal dit weekend
een selectiegemaakt worden uit de boekenverzameling
van het museum,waarbij de fraaisteen meestbijzondere
exemplarenin een vitrine zullen worden uitgestald.
Beideweekenden,5 en 6 april en 12en 13apríI,zaler in het
WestlandsMuseum een historischeboekenmaÍkt georganiseerdworden in de foyer van het museum,waarbij er
vooral hrstorische en antiquarische boeken over de
Westlandse- en tuinbouwgeschiedeniste koop zullen
zijn Daarnaastis er ook een verzamelingaardrljkskundige landkaarten van diverse landen, die vroeger op de
lagereschoolgebruiktzijn
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BOEKEN
et Westlands Museum is vanaf 5
3 de tentoonstelling VAN BOERDE
Dese:éxpositieiwordt georganiseerd in hèt káder van de
maniÍestatie'Het jaar van de boerderij'.
In Museum De Korenschuur te Loosduinen is t/m z4 mei
te zien:de tentoonstelling'Vz - Vergeltunguit Den Haag'.
In samenwerkingmet het Vz-platform.Met op de bovenverdieping de fototentoonstelling:'De gevolgen voor
Loosduinen'en ín de Boerenschuur,
Willem III straatr3r,de
aanvullendefototentoonstelling:'Beeldenuit Dora 1943t945'. Het concentratiekampwaar de Vz's geproduceerd
werden.
In Museum De Schilpente Maasland ook weer een nieuwe tentoonstelling:Textielvan Toen.
De kleding- en textielcollectievan het museum is de laatste jaren sterk uitgebreid,er zijn voldoendeinteressante
stukken om er een tentoonstellingmee in te richten.Deze
is op de huiszoldervan het museum tentoongesteld.Er is
een uitgebreide collectiekleding uit de periode 1875tot
omstreeksr93o te zien,waaronder veel kinderkieding en
een aantal prachtigepoppen.
In Museum'Het Tramstation'te Schipluiden is t/m 3o
april zoo3 een expositíe te zien onder de titel
'Schipluidense
Verzamelingen'.Enkele verzamelaarsuit
Den Hoorn en Schipluidenhebben de gelegenheidgekregen een deel van hun verzamelingtentoon te stellen De
expositie omvat een zevental zeer uiteenlopendeonderwerpen:
. Een aantal voorwerpenen documentenover Koningin
Beatrix.
. Een aantal boeken over 'De Schoolmeester',
pseudoniem van Gerrit van de Linde (i8o8-r858),met beschrijvrn8.
. Een collectiedevotÍonaliamet o.a paus Cornelius,éen
van de patroonheiligenvan de HoornseR K. kerk.
. Een aantal uitgaven van Marten Toonder.
. Een aantal oude drukken van'Kuifje'in 14verschillende talen.
. Platenhoezenvan deelnemersaan het Songfestivalvan
taÁt
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. Antieke en bijzondereradiobuizen
(Openingstijdenvan dezemuseaop pagína z )
In Museum Rijswijk, Herenstraat67 te Rijswijk, is van z9
maart t/m z7 aprl| de expositie 'Email, eeuwenoud en
gloednieuw'te zien.Dezegeeft een overzichtvan de kunst
van het emailleren vanaf de middeleeuwen tot heden,
met bruiklenen uit Nederlandsemusea en particuliere
collecties
Openingstijden:di. t/m vrij. van 1.4.oo-r7oo uur, za.van
11.OO-17.OO
uur.

Machutus, rots in de branding r8o3-zoo3
Dezejubileumuitgave is geschreventer gelegenheidvan
het tweehonderdjarig bestaan van de SintMachutusparochiein Monster Hoewel weinigen dat nu
nog beseffen,is de oudste geschiedenisvan de katholi.eken in Monster onlosmakelijk verbonden met de grote
kerk aan het Kerkplein van Monster. Deze periode van
vooÍ de Reformatieis in een eerstehoofdstuk op schrift
gestelddoor Thomasvan Straalen.De schuilkerkentijden
de geschiedenisvan de afgelopen zoo jaar vanaf r8o3,
toen een eigen kerk aan de Choorstraatin gebruik kon
worden genomen,beslaanhet leeuwendeelvan het boek
Dit deel is op schrift gestelddoor Koosvan Leeuwen,daarbij geassisteerddoor parochie-archivarisAnton van der
Valk De laatste heeft de afgelopenjaren met een aantal
vrijwilligers het archief van de kerk geordend,waardoor
dit nu ten behoevevan dezejubileumuitgave goed toegankelijkwas Dankzijeen financiëlebijdragevan het VSB
FondsWestland is de prijs van dlt zz4 pagina'stellende
boek laag gebleven.Het is voor 10 euro verkrijgbaar bij
onder meer Bruna in Monster.
MaaslandseBronnen, deel II
Tijdens zijn ambtsperi.odeals rijksontvangerverzamelde
de heer PM. Beelaertsallerlei informatie over Maasland.
Bij zijn afscheidop 76-1arígeIeeftijd in 1883bood hÍj het
handschrift aan het gemeentebestuuraan Ruim honderd
jaar 1aghet handschrift in het archief en was het slechts
bekend aan een kleine groep mensen De Historische
Vereniging Maasland heeft het handschrift van de heer
Beelaertsnu toegankelijk gemaakt voor iedereen.Deze
uitgave is te koop bij de secretarisvan de Vereniging,
mevrouw Swertz, Doelstraat 44, tel. oro-5915964,voor
Iedenro euro en voor niet-leden1qeuro.
JaarboekHistorischeVereniging Maasland
Het jaarboek 2oo2 van de HistorischeVereniging Maasland is uÍt. Naastde vasterubriekenbevat het boekwerkje
een vÍjftal interessanteartikelen met foto's over historischegebeurtenissen1nen om Maaslanduit verschillende
tijdperken A A van den Akker doetverslagvan zijn onderzoeknaar de herkomst van het IHS-tekenboven de melkkelderramen van sommige boerderijen in Delfland. De
oorspÍongvan dit teken ligt in een ver verledenen is niet
geheelmeer te achterhalen,maar er zijn aanwijzingendat
het IHS-teken samenhangt met het embleem van de
lezuïeten. De voorzÍtter van de vereniging, Annemarie
Verburg,Ievert een interessantartikel over middeleeuwse
visrechtenin Maasland Er werd clandestiengevisten dat
namen de pachtersvan die rechten niet. Arend van der
LeIyverhaalt over de geschiedenisvan de korenmolenDe
dri.eLelies.De oudstedocumentendaterenuit rszr
Onder de titel Speken Bonen schrijft Lydia van der Kieft
over eten en drinken in Maasland en omstreken rond
15oo.Tenslottezijn de heren A. Dijkshoorn en J.van der
Giessenin de archievengedoken,hetgeen heeft geresulteerd in een artikel over een procesom 5 morgen land in
de Zuidbuurt.
Leden van de Historische Vereniging Maasland krijgen
het boek gratis thuis gestuurd.Voor niet-ledenis het boek
verkrijgbaarih museum De Schilpenaan de Herenstraat,
zaterdagsgeopend van 1o.oo tot 17.oo uur De prijs
bedraagt6 euro
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(VervolgBoekennieuws)
Vincken moeten vincken locken
AIs nr. 39 in de reeksHollandseStudiënverscheenin zooz
dit boek van de hand van Ignaz Matthey, dat de geschiedenÍsvan vijf eeuwenvangst van zangvogelsen kwarteis
in Holland beschrijft.Het vangenvan vinken was vroeger
een veel beoefend tijdverdrijf en neven-beroep.De
meeste Hollandse vinkenbanen lagen in de duinen. De
wijde omtrek van Den Haag is een belangrijk concentratiegebiedvan de Holiandsevinkerlj geweest In het boek
worden onder meer vinkenbanen beschreven rond
Kijkduin-Loosduinen en verder onder Monster en
Loosduinen.Veel buitenplaatsen hadden een vinkenbaan, onder ander worden in het boek genoemd
Ockenburghen Madestein in Loosduinen,Overheijdein
Monster, en Zuidwind, Oudendijk, StellendÍjk en
Deunisveltin's-Gravenzande.
Ook zijn er in het boek fragmenten opgenomenvan een
interview met Henk Meijer uit Monster,die stamt ult een
famiiie die drie generaties heeft gevinkt, gevist en
gejaagd.Ze woonden vanaf r9z5 in PlaatsLangeveldtussen Monster en Loosduinen.Na het verbod op de vogelvangst vanaf het begin van de twintigste eeuw hebben
de Meijers op hun tuinderij nog tot omstreeksr97o clandestienvogelsgevangen.

LEZINGEN
GenootschapOud-Westland
Op woensdag9 april houdt A P van Vliet na de pauzeeen
lezlng over zeeslagen en scheepsrampenvoor de
Westiandsekust, in verband met het feit dat 35o jaar
geledende slag bij Ter Heijde plaatsvond Voor de pauze
komt een medewerker van het Maritiem Museum in
Rotterdam iets vertellen over maritieme historie, dit
mede ter voorbereidingvan de excurslevoor leden van
het Genootschap op 14 juni aanstaande naar het
Maritiem Museum.
Deze lezingenavond op 9 april wordt gehouden in
's-Gravenzande,
gebouw De Kiem aan de Julianawegin
aanvang2o.oo uur
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