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Nederland,want hij is van eind r6e eeuw.Op 16juni
werd door de Staten van Holland en lVest.Frieslànd vergunning verleend aan de ingelanden van het Nieuwland
en Noordlandtot het bouwen van een achtkantisewatermolen.
In 1988is de molen 5,6ometer verhoogd en dezefoto is
dus van voor die tijd van de oude situatie. De foto is
afkomstig uit het archief van het Hoogheemraadschap
van Delfland.
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email: ínfo @westlandsmuseum.nl
internet: www.westiandsmuseumnl
Het gehelejaar geopendvan dinsdagt/m
zaterdagvani4 oo - 17.oouur.
MUSEUMDEKOREI\{5CF|UI.!R
te I.OOSDU!ruEilI
Margarethavan Hennebergweg2a
telefoon o7o - 3973342
email: loosduinen@planet.nl
internet: www.loosduinsmuseum.nl
Geopendelke zaterdagvan 13.oo- 17.ooen
elke eerstezondagvan de maand van 13oo - 17.oouur
MUSEUMDESeHlLPFftl
te MA&SLAND
's-Heerenstraat
24,tel o1o -5913334
/ 59ry658
Geopendiederezaterdagvan 10.oo- 17.oouur.
MUSEUMTRAMS ICI&I
te S€HIFLIIISEfi!
Otto van Zevenderstraatz,tel or5 - 38o8863
Geopendelkewoensdagen zaterdagvan 14.oo- 16.oóuur
(van r novembertot eind april alleen op zaterdag).

MUSEUM
DËTIMIV{ERWERF
te sE !"1ËR
Hoofdstraat 63,tel oq4-5r5779
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OPROEP
De redactieis altijd op zoeknaar artikelen voor dlt blad
Daarbijhebbenwe de medewerkingnodig van de lezers,
Iti]ll]i:ïl:ltt]']t:::.i:iii'l.]:]]:]'i;l:lli::::ïiil:ili,]:]:ll::lil:;.tirl:::f:l]i:l:ll;l:il::
U begrijpt het zekerwel: heeft u nog een aardÍgverhaal
overhoe het vroegertoeging op de tuin van uw vader of
Copyen advertentieopdrachten
graag
grootvader,of heeft u nog interessantedingen ontdekt
u i te rl i j k1 a u g u stu s
in een archief over een bijzonderhuis of ander objectin
i n l e ve re nb i j d e re d a cti e !
uw eigen dorp:laat het ons weten!
Bij voorbaatdank voor uw medewerkinq

Afgémeen fl irtórisch SpreekuÍr
Iederezaterdagvan 14oo tot r7.oouur in het
WestiandsMuseum,MiddelBroekwegr54,
2675KLHonselersdijk
(or74)6zto84
(tussenHonselersdijk
en Kwintsheul)
Studiegroepen
Archeologie,
Genealogie,
Kastelen,
I{erlre

rrh

i erra-

(0r74)621,084
(0174)627072
(0774)628393
(0174)621,084

Plaatselijke Historischewerkgroepen
Oud-'s-Gravenzande,
(0174)413073
Oud-Honselersdijk,
(0r74) 627868
Oud-Delier,
10174)514472
Oud-Ioosduinen,
(070)3974e36
Oud-Maasland,
Í o 1n l q q 1 ? q q q
Oud-Monster,
(0174)24431s
Oud-Naaldwijk,
(0174)629490
Orrd-(nhinl''ilo( 0 1 53) 8 0 8 8 6 3
OudWateringen& Kwintsheul,
(0174)292ss8

door de
voor Sheek-en TuinboUwhÍstorieWestlánd:Ir'.
Middel Broekwegry4,2675
KLHonselersdilk(01T4)
62IA84
RedactieWestlandsStreekHistorie
. Mevr.M M. Dahmeijer-Fousert
Heliotrooprt,z69t HJ 's-Gravenzande(0I74\ 413073
. f.J.M.van den Ende
Maris4r, z68rMP Monster
(0:-74)244315
. JA. de Brabander
Witte vd. Laanzr,zzgt KA Wateringen (0174) 296909
Distributie
WestlandsStreekHistorie
wordt gratis toegezondenaan
donateurs
van de St.Streeken Tulnbouwhistorie
Westland.
Losseabonnementen€ 5,70;in het WestlandsMuseum
zijn beperktlossenummerste koop(€ 1,65)
Vormgeving en zetwerk
(0174\648222
MaartenPrins,Naaldwiik
Druk, afwerking en distributie
DrukkerijRiezebos,
(0174)527152
Delier

ISSNr38o-oro8O 5t Streek-en Tuinbouwhistorie
Westland
OveÍnemenvan adikelen uit dit blad is toegestaan,mits de bron duidelijk
wordt vermeld De redactieontvangt graageenbewijs-exemplaar
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bij PiefvanderJlouf
Jarenlang was "Van 't Land" een populaire rubriek in dit blad: Ilsbrand vertelde ons in die rubriek op zijn geheel
eigen wijze over het wel en wee op de Historische tuin en heel veel dingen die daarmee te maken hadden. Met het
vertrek van Ilsbrand verviel ook zijn rubriek ...De redactie weet echter dat u allen graag wordt geïnformeerd over
onze unieke Historische Tuin en daarom vÍoegen we aan Piet van der Hout om ook die taak van lJsbrand over te
nemen. Natuurlijk wilde hij dat graag doen en daarom vanaf nu "Effe tuine ..."bij Piet van der Hout!
Er is veel werk verzettijdens de winterperiodeop de tuin
Snoeienvan alle soorten vruchtbomen in en buiten de
kassenEvenalsde bessenhoek.
Alle hoekjesopenland zijn met de hand gespiten liggen
er mooi bij. De andijvie in de kopkas en de bloemkoolin
het ramenwarenhuiszijn regelmatig met kranten afgedekt, dus krantje eÍop en krantje eraf tijdens de vorstperioden De spinazieonder de druiven in de ijzerenkniekas is ook alweergeoogst
De druiventeelt op zich brengt bij ieder veel discussÍeop
gang Bijvoorbeeld:moeten er drie bomen per poot of vijf
bomen per twee poten? Wij hakten de knoop door en
kozenvoor twee bomen per poot om goederijpe druiven
fe
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Poeldijkliet éen boom over een lengte van 5o meter
groeien, de 8o-jarige boom (ras PastoorVerburch) gaf
honderden donkeretrossen.Het ras PastoorVerburchis
een verbeterdeFrankenthaler.
De kropsla op de plantenbedden was een kort leven
beschoren,het deurtje van het kippenhokwas opengezet
waatdoor de vier Barnevelders,
met de haan voorop,aile
plantjeshebbenkunnen wegpikken
Dus dat werd nieuwe zaaienen potten persen.Ook staat
er een nieuw varken in het varkenshok,knorren doet hij
nog niet We zoekennog een naam vooÍ hem, het is
namelijkeenbeer,zo te zien
Op de tuin groeit en fuJoeita lles, dus kom eens effe
turnen
P.van der Hout

ZONDAGOPENINGEN
WESTLANDS
MUSEUM

sErzoEN
2003
De volgende zondagopeningenstaan dit jaar nog op
het programma:
r juni
demonstratiesdruiven krenten in de druivenseÍÍeop de historischetuin
6 juli
demonstratievan de veilingklok,waarbij
productenuit de historischetuin gekochtkunnen
worden door de bezoekersvia de vellingklok
3 augustus
demonstratiesvan ouderwetsetuinbouwmachines
in de hrstorischetuin
7 september
demonstratiesdoor de imker
(bijenen honingproductie),
het maken van jam en het inmaken van groenten
5 oktober
verkoopvan de druivenoogstvan de
historischetuin via de veilingklok
z november
druiven eten in de kas
Het museum is tiidens dezeeerstezon
van de maand geopendvan 13.oo
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VERHALEN III
le weet dat de Heij een apart durp is, maar onder 't bestuurvan de gemeenteMonster valt. Op een goeieof liever kwaaie
dag wouwe die lui uit Monster de Hei.jseschoolmaar liever opheffen Waarom,dat is nog duister,want der Iiep op de Heij
nog genogjong speul rond. Of ze der wat arresmit van plan ware?'t Was een schoolvoor iedereen;misschienwouwe ze
't
in een anderjassiesteke.
't
Schoolbesting volgensde overleveringuit 1566.Ik zeg dit mit enig voorbehoud.Volgenshore zeggewas de ophefÍing
gepland Ín 1839.ik weet wel dat koning Willem II't schoolwaar ik op zat,geschonkeheb an de Heijers voor an zijn
bewezedienste.Mit ook nog salarisvoor de bovemeesteren geld voor leermiddele.
Toen't zoverwas dat de schoolontruimd wier en de banke al op de wage stinge,kwamme de Heijersen haaldede banke
weer van de wage of en zette ze weer in 't school.Je mos niet an't schoolkomme. Die Heijersware mannetjesputters;
daar was iedereenbang van
Annie Brehm-vanSeters

, .' , .: '
geschiedenís
Een'be,knopte
van de schoolín TerHeijdeis ín ry89op schríftgestelddoorHarm Hummel.Aan zijn verhaal
ontleneftwedehiernaweergeqeven
pcsszges
overde intervenÍie
van koningWillemIL Welerendaaruítwat meerdetails
over wat mevrouwBrehm-vanSetersuit overleveringvertelt In fi74 werd een nieuwe schoolín gebruik genomen,die
Wíllemsschool
werdgenoemd,naar de'HoogenStichteren Hersteller'vanhet onderwijsin TerHeijde
In 1839 ontstond binnen het gemeentebestuur van
Monster het plan de schoolin ïer Heijde op te heffen en
samen te voegenmet die van Monster. De reden was dat
de belastingopbrengsten niet opwogen tegen de uitgaven, met als gevolg: grote schulden.Na toestemming
gekregen te hebben van GedeputeerdeStaten viel op
r8 mei t839 de beslissing de Heijdse school per r januari
r84o te sluiten.
De bevolking van Ter Heijde kwam hiertegen in het geweer
en verzocht GedeputeerdeStaten het besluit in te trekken.
Als voornaamste reden voerde zij de grote armoede in
het dorp aan. De mensen waren daardoorniet in staat hun
kinderen dusdanigte kleden dat ze in Monster naar school
konden.Zekerin de winter zou,naar men vreesde,het schoolbezoekteruglopen tot wijwel nul, ondanksde gratis lessen.
Op z8 decemberr84o kwam bij het gemeentebestuureen
brief van de Gouverneurvan Zuid-Hollandbinnen, waarin
gemeld werd dat Koning Willem II de opheffing van de
school verbood.Het verzoek van de inwoners heeft dus
effect gehad.Het betekendewel dat de gemeenteplotseling voor grotere uitgaven kwam te staan dan gepland
en men vroeg daarom via de Gouverneuraan de Koning
tenminste 6oo gulden per jaar aan haar toe te wijzen.

Op 7 oktoberr84z deeldede Koning mee dat hij de bekosti
ging van de schoolin Ter Heijde geheelvoor zijn rekening
zou nemen.Hij wilde dan wel het benoemingsrechtvan de
onderwijzer.Vanzelfsprekendhad de gemeentedaar geen
bezwaren tegen. Men droeg zelfs een kandidaat voor de
vacante onderwijzerspostvoor: Willem van Luyk, onder
meesterte Monster,geborente Schiedamop 3o november
r8r5,in het bezit van de acte 2e rang
De Koning nam de voordrachtover en benoemdehem. Uit
's
Koningsbijzonderefondsenontving het onderwijs in Ter
Heijde:
- f 663,-om het achterstalligonderhoudte verrichten;
- f 86,-om het nog ontbrekendmeubilair aan te schaffen;
- f 5oo,-om de onderwijzerte betalenen
- f roo,- om schoolbehoeftenaan te schaffen
Dit allesging per r januari 1843in. Daarmeewas de school
van een openbareveranderdin een bijzondereschool,aangeziende instandhouderniet tot de rijksoverheidbehoorde. Op z3 september1859werd de schoolweer openbaar.
De gemeentesteldedaarbij als voorwaardedat ze de toelage van f 6oo,- zou mogen behouden De Commissievan
Beheer der Nalatenschapvan Zijne Majesteit Willem II
ging hiermee akkoord.
in de loop der jaren is de betaling van de jaarlijksetoelage
overeen aantal personenverdeeldgeraakt.Op dit moment
is het zo dat de schoolvia de gemeentef 3oo,-aan koninkIijke subsidieontvangt en daarnaastf 3o3,-aan rente over
het bedrag,waarmee GroothertoginSophievan Saksenin
19o9haar verplichtingenheeft afgekocht.

Dit werd in een brief van 17januari r84r afgewezenmet de
mededeling dat een dergelijketoelage slechtsverkregen
kan worden door middel van een "eerbiedigen goedgemotiveerd"verzoekaan Zijne Majesteit de Koning.Mocht dat
verzoek komen, dan zou de KonÍnq het met de meeste
ernst ondersteunen.
Harm Hummel, 1989
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BERICHTEN
VAN HONDERDJAAR GELEDEN
Hoe was het ín het Westland1.oojaar geleden?Wat hield
toen de gemoederenbezí7,was het beterof slechterdan ín
onzetijd? Om dat te weten te komen ben ík gaan lezenin
de Nieuwe Westlandsche
Courantvan 1903.Díe krant was
een Nieuws-en Advertentiebladvoor het Westlanden de
's-Gravenhage
omstrekenvan
en Delft en verscheentwee
keer per week op woensdagen zaterdag.De uitgevers
waren E van Bergenen Cote Naaldwíjk.Het blad was het
orgaan van de Vereenigíng"Westland" en voor de
Bloembollencultuur.
De krant teldevier pagína'smet een
aantal vaste rubrieken: níeuws van de Vereeniging
Westland,aankondigingenvan vergaderingen
en verslagen daarvan, de rubrieken Westland en Omstreken,
Binnenlandseberíchtenen GemengdeBerichten,waarin
regelmatig nieuws over de Boerenoorlogin Zuíd-Afrika
Burgerlijkestand en Marktberichtenvan de veemarkt te
Rotterdam en de graanmarkt te Delft, waar o a. aangevoerdwerdenWestlandsetarwe en -rogge Het abonnementsgeldvoor de krant wasf o,75per kwartaal en voor
f o,9o kreegje hemfranco per post.
In de courant van zaterdag z5 april 1go3 was o.a. het
volgendete lezen.

In de courant van 9 mei: Herzieningder lijst van inkwartiering. Burgemeesteren Wethouders der gemeente
Naaldwijk maken bekend,dat op heden is aangeplakten
gedurendeveertien dagenter inzageis gelegd,de herziene lijst bevattendede namen der inwoners,die voor het
verleenenvan inkwartiering en onderhoudvan krijgsvolk
in aanmerking komen, met aanduiding van de mate
waarin ieder hunner, naar gelang van de beschikbare
ruimte zijner woning en van de gebouwenen getimmerten voor stalling bruikbaar,geachtworden daarin te kunnen voorzien Inlichtingen omtrent het lndienen van
bezwaren tegen de lijst zijn ter gemeente-secretarie
te
bekomen.
In de rubriek Westlanden Omstrekenin dezezelfdekrant
het volgende:Naaldwijk. - Met de elektrischebemaling
van den Boschpolderalhier werd woensdag gestaakt,
nadat vier bevredigendeproefbemalingenhaddenaangetoond, dat men zelfs in bultengewone gevallen den
wateïstand in den polder,groot r3o H A. volkomen in zijn
macht heeft De elektrischemotor van 7 paardenkracht
drijft een hevelcentrifugaalpomp,
die 4oo m3
per uur kan verplaatsen

Naaldwijk: Van de Vereenigingtot bevorderingvan het
vreemdelingenverkeerte Naaldwijk zijn de koninklijk
goedgekeurdestatuten geplaatstin de staatscourantno
84. Het doel der Vereenigingis: vermeerderingvan den
bloei van Naaldwijk en omstrekendoor bevorderingvan
het vreemdelingenverkeer.
Terbereiking van het doel zal
zí1,waar zulks nuttig kan zijn of gewenscht wordt, een
ieder behulpzaamzijn, ondersteunen,aanmoedigenof in
bijzonderegevallenzelveuitvoeren,wat kan strekkentot
veraangenamingvan het verblijf of verlevendigingvan
het verkeer,meerderebekendheidtrachten te geven aan
hetgeen Naaldwijk en zijn omstreken aantrekkelijk
maakt.

Woensdagz7mei : Naaldwijk.- Het DiaconaalArmhuis op
de Geest,waarvan de eerstesteengelegdis den z7Augustus r9oz, werd Zondagmiddag feestelijk geopend.
Honderden belangstellendennamen het zeer doelmatig
en net ingerichte gebouw in oogenschouwen algemeen
roemde men het nieuwe verblijf voor de oude lui Ds.
Lamping had een aandachtiggehoor,toen door hem alles
gezegd werd dat betrekking had op de stichting van
't
nieuwe armhuis,met dank tevensaan architect,aannemeÍs en allen die hieraan hadden bijgedragen,de oudjes,
die in het front zaten,aansporende,om door hun houding
en gedragook in dit nieuwe gebouw te blijven waardeeren alles wat hier ten goedekomt. Het was waarlijk een
genot,de vreugdeen dankbaarheidvan de nieuwe bewoneÍs te hooren,want >>zoo'nmooi huis<<,beweerdenze ,
>>hebbenwe van ons leven niet gehad<<.Hier is dan ook
inderdaadeen grooteverbeteringaangebracht.

Woensdagz9 apil: In een bekendmaking van B en W
te Naaldwijk was te Iezen dat de haardaschdinsdagsen
vrijdags zal worden opgehaalden het vuilnis woensdags
en zaterdagsHet ophalen van de haardaschzal worden
aangekondigddoor een ratel. Het ophalen der vuilnis zal
worden aangekondigddoor een bel. Voorts worden de
ingezetenenopmerkzaamgemaakt op de bepalingender
politieverordening, waarbij met hoogstens zes dagen
hechtenis of f 25,-worden bedreigt zij die voorwerpen
of stoffen,hoe ook genaamd,op den openbarenweg of
straten of in openbarewateren werpen.
Naaldwijk: Maandagavondwerd alhier en in Honselersdijk eene vergaderinggehouden om te spreken over de
spoorwegplannen in het Westland Een commissie
samengestelduit bewonersvan Naaldwijk,Honselersdijk,
Kwintsheul en Wateringen had de minister verzocht
geeneconcessiete verlenendan voor eentrein langs onze
dorpen,de enige waar de streekmede gebaatis. Maar de
inlichtingen van autoriteiten en deskundigen die ontvangenwaren gavenzoovelebezwarenvan technischeen
financiële aard dat gerust mag worden verklaard dat die
Iijn nimmer tot stand zal komen.

De Lier.- Vrijdagmiddag geraaktede bierwagen van den
's-Gravenzande,
heer Boekestijn,te
die den Oude-Campsweg doorreed,in de nabijheid van de woning van
Wennekeste water. Wel kwamen paard en voertuig weer
't
op droge,maar tal van flesschenhaddennatuurlijk haar
inhoud verloren. Waarschijnlijk zal het verlies voor den
eigenaardezendag grooter zijn geweestdan de winst.
Loosduinen.- Vrijdag onstond hier door onbekende
oorzaakeen geweldigebrand in een grootepartij boonenstaken en rietmatten. De brandklok werd geluid en
de spuiten rukten aan, maar voor die er waren, hadden
jongelui van >> Olympia <<, die in de nabijheid gymnastiekleshadden, alles al uiteengehaalden gebluscht
Julst een kolfje naar hun hand, maar intusschenwas er
toch reedsvoor een groote som geld verbrand
Tot zoverdezekrant uit rqoq ...
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van:rde-,infÍà$tïUituw van,het Westland en er gaat nog
veel meer gebeuren in het kader van het integraal ontwikkelingsplan Westland (IOPW).Er worden nieuwe
wegen aangelegd, er vindt herverkaveling plaats van
oude glastuinbouwgebieden,er komt industrie en er
wordt plaats ingerulmd voor natuur en recreatie.Xen
ambitieus plan, waardoor het Westland de komende
jaren rigoureusop de schopgaat.
Ook in vroeger tijd werden er ingrijpende plannen gemaakt. Om onze streek beter te ontsluiten kregen de
Westlandsedorpen rond r88o een spoorverbindingmet
Den Haag. Dat ging niet zonder slag of stoot, er waÍen
voor- en tegenstandersen er werden door de gemeente
voorschiftengegevenvoor dit nieuwe vervoermiddel.Uit
die beginperiodevan de Westlandsetram melden wij u
het volgende.
In de Courantvoor Maassluis,het Westlanden Rozenburg
van zaterdag 3 maart 1877werd met instemming gereageerdop een concessieaanvrage
voor een spoorwegverbinding, die tot doel had het Westland aan te sluiten
op het bestaandeNederlandsespoorwegnet.Men stelde
vast dat er in het Westland grote behoeftewas aan een
railverbinding, omdat onze vruchtbare en welvarende
streek nooit tot voile ontwikkeling zou kunnen komen
zonder een "ijzeren weg" die een goedeverbinding zou
geven met de belangrijkstecentra van handel en nijverheid in ons land en de voornaamstehavens.
De redacteur schetste in zijn artikel enthousiast het
volgendeprachtÍgetoekomstbeeld:
Instappenheren.De stoomfluítgílt ...En daar rolt het vurig
spookdezereeuw,tussende weligeakkersvan 't Westland
door, híer een lading versegroenten,daar eenpartij geuríge en kleurigevruchten opnemende,om ze in een oog't
wenk naar andereeindedeslands,ja naar den vreemde
te voeren.Vreemdelingenvan heinde en ver, reizigersin
allerhandeaftikelen,díe in de Residentieof te Rotterdam
toeven,komen met een retourbíljeteven naar Naaldwijk,
Monster, Loosduinen en 's-Gravesande,
hetzÍj uít pure
níeuwsgíerigheíd
om de schoonestreekte leerenkennen,
't
die als ware het rechtheeftzíchHollandstuin te heeten,
of om als mannen van zakenbij de kleinewinkeliersin
't
Westlandhun goederenaan te bieden.Wat een gerief
voor de bewoners.
Zo zíet men nog eenswat van de wereld
en om de kostenhoeft men het niet te laten.De spoorweg
brengt heel wat vertier en gedoe in 't Westlanden men
moet zeggendat we er alleenmeevooruít zullengaan.
Niet iedereen was echter even posltief, tegenstanders
van de tram waren vooral de schippersvan de trekschuiten die het vervoer van personen en goederennaar de
steden verzorgden,zij hebben zich flink verzet tegen de
komst van de tram.
Een paar jaar later was het dan zover. Op z4 april fi82
verleendede gemeente's-Gravenzande
aan de WSM vergunning voor het aanleggenvan een stoomtramspoorlijn

,iiietr.ri*ellels,en uitwijksporên,vanáf, dè,bèAouwAe mm
tot aan de grens met Monster. Qp zz maart 1883vond op
het station van de Hollandsche Spoorwegin Den Haag de
aanbestedingplaats van de door de WSM aan te leggen
spoorbaan, met inbegrip van kunstwerken, voor het
gedeeltePoeldijk- Monster - 's-Gravenzande.
Daarnaverscheenin het RotterdamsNieuwsbladhet volgende artikel waarin de komst van de tramverbinding
werd toegejuicht:"HetWestland,eender schoonsteoorden
onzerprovincie,zoo níet het schoonste,
gelijkt op sommige
plaatsen een veld van bloemen;de vruchtboomengeven
eenverrukkelijkgezichten niet het mínst ín dezentíjd van
hetjaar ís die streekeen bezoekoverwaard.Tot hedenechter lieten de verkeermiddelenook daar veel te wenschen
's
over.Aan de Loosduinschebrug te Hage kon men des
namiddags een omnibus(rijtuig) aantreffen, doch níet
altíjd gelegenheidom er eenplaatsje in te vinden.In den
letterlijkenzin van het woord was de eígenaarconservatief
behoudend:zijn omnibusdateerdeuit het laatst der vorige
eeuw(van voor hetjaar tToo dus),hij zelf en zijn paard van
de eerstedagender rye eeuw.De man was niet meegegaan
met zijn tijd en liet zijn paard nog geregeldeven snel of
Iangzaamgaan,als eendíer,dat de trekschuitvan vroeger
jaren langsonzevaartenvoortbewoog.Tusschenhet roefje
van de trekschuíten het ínwendígevan den omnibus,die
tot voor korten tijd degemeenschap
tusschenhet vorstelijk
's-Gravenhage
en de Westlandschedorpen Loosduinen,
's-Gravenzande
Monster en
onderhield,was geen verschil
op te merken.AIsharing saamgepaktsleetmen er den tijd
zoo aangenaammogelijken steldemen zích met de trage
bewegingvan het voertuig tevreden,uit gewoonteen, ook
dezeoverwegingwas niet zonder betekenis:
Een omnibusknol,gaat nimmerop hol!
Waarlijkdaarvoorbestondgeenvrees
Doch kom er nu eens om. De stoomeeuwheeft ook in
Westlandsdrevenwonderenverricht.Snorrendeen brommende doortrekt de locomotÍef over íjzeren rails het
Westlandreedsin onderscheidene
delen VanDen Haag tot
Loosduínenmaakt de tram goedezaken,een bewíjsdat zij
in een werkelijkebehoefdevoorzíetMen is thans druk in
de weerom de lijn door te trekkentot Monster,welk werk
ongeveerin Augustusaanstaandeopgeleverdkan worden
's-Gravenzande,
Dan wordt de lijn tot
het dorp met zijne
líeve omstreken,zijn ijveríge en goede bevolking,doorgetrokken.
Het tramverkeertusschen'sHageen Naaldwijk íszoodruk,
dat gedurendeeen 4 of 5-tal dagen zelfs elken dag twee
extra-treínenzullen loopen,terwijl het plan bestaatook
retourbiljettenuit te geven
Welk een hervorming in eenpaar jaar tijds! De omnibusknol vervangendoor het íjzerenstoompaard.De omnibus
zelvedoor eenglazenwagenen de conservatieven
koetsíer
door een moderne!De trage omníbus,díe op haar reizígers
eenverdoovenden,
verlammendeninvloeduÍtoefende,vervangendoor luchtígerijtuigen met licht en leven,waar het
gezíchtder groene landouwenden reizigerin verrukkíng
brengten eÍndelijk:traagheídof verliesvan tijd veryangen
door snelheíden winst van tÍjd: het Westlandgaat een
goede,zegenrijketoekomsttegemoet!
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Op t4 augustirsr
werd het baanvak Poeldiik
Monster -'s-Gïàvènzandein gebruik genomen.
Met het oog op dezenieuwe ontwikkelingen op vervoergebied steldede gemeenteraadop 4 septemberr883 een
verordening vast voor het rijden met de stoomtram.
Daarin stond een groot aantal veiligheidsvoorschriften
ter beschermingvan de burgeri.j.Er werd een snelheídsbeperkingvoor de tram in de bebouwdekom ingesteld;de
tram mocht niet sneller gaan dan een zeer Iangzaam
Iopend persoon.Om de komst van de tram aan te kondigen moest de locomotief voorzien zijn van een luid
klinkende bel, die binnen handbereik van de machinist
hing. De machinist moest binnen de bebouwdekom en
bij het voorbijrijdenvan zijwegenen stratenlangdurig en
luid aan de bel trekken,ook bij het passerenvan personen
moesthij de bel luiden.Verdermoest de locomotiefaan de
voorkant twee helder schijnendelantaarnshebben
Bij het ontmoeten van een lijkstoet stopte de machinist
de trein op een afstandvan minstens roo meter en moest
hij wachten tot de stoet voorbij was Een met trekdieren
bespannen voertuig of een ruiter moest "langzaam en
met uiterste behoedzaamheid en vermijding van elk
onnodig geraas"voorbij worden gereden.De tram moest
stoppen als een voerman of een ruiter een teken gaf. Hij
had dan de tijd om afte stappenen het trek- of rijdier bij
de teugelsvast te houden totdat de tram gepasseerd
was
Voor hondenkarrengold hetzelfdevoorschrift.
Bij het naderenvan de locomotiefmocht men niet tussen
de rails komen en moesten voerlieden of geleidersvan
vee de spoorwegvrij laten. Het was ook verbodenom vee
te drijven of met karren te rijden op gedeeltenvan de
spoorbaandie afgescheidenwaren van de openbareweg
De machinist en de conducteursvan de tram moeten in
het belangvan de openbareorde en veiligheid de bevelen
van de plaatselljkepolitie onmiddellijk opvolgen
Verder was het verboden te roken in de voor personenvervoerbestemdewagensvan de tram voor zoverdat niet
uitdrukkelijk door de directie werd toegestaan.Tenslotte
mocht de locomotief nooit zondertoezicht bliiven sraan
op voor publiek toegankelijkeplaatsen Op overtreding
van deze verordening stond een geldboete van vijf
gulden,een fors bedragvoor die tijd.

Yanaf z9 juni 1884 werden er op proef op maandag,
woensdagen vrijdag extra vrachttreinen ingezetvoor de
bezoekersvan de Haagseaardappelmarkt.Deze treinen
's-Gravenzande
reden vanaf
en vertrokken om z.[5 uur
(vanafPoeldijkom 3 o5 uur) en kwamen in Den Haag aan
om 3 50 uur Voor deze treinen werd geen hoger tarief
berekend!
In mei 1886kocht de WestlandscheStoomtramwegMaat's-Gravenzande
schappijin
een stuk grond aan het eindpunt van de tramlijn (aande huidige Noordwind).Daarop
moest,zoalswe in de stukkenlezen,"een sierlijk gebouwtje verrijzen,bestemd tot wachtkamers (re en ze klasse),
goederen- kantoor en woning van den beambte". Op
z6 juli t886 vond de aanbestedingplaats,op het kantoor
van de Maatschappijin Loosduinen.Begin novemberwas
het station klaar, zodat reizigers niet meer in weer en
wind op de tram hoefden te wachten en de te verzenden
goederendroog lagen.Het station had van de gemeente
een "vergunning" gekregen,zodatwachtendereizigerser
een "hartverwarmertje" konden gebruiken Dit eerste
's-Gravenzandse
station is later verbouwd tot woonhuis,
het is het wÍt geschilderdehuis aan de Monsterseweg
nr r, schuin tegenoverde Christelijk Gereformeerdekerk.
In 1886 duurde de rei.svan Den Haag (Lijnbaan) naar
's-Gravenzande
eén uur en ro minuten, de kosten bedroegen3o cent (re klasse4o cent).
In onze tijd wordt het spoorwegnetzo druk beredendat
vertragingen heiaas aan de orde van de dag zijn. Ook in
die tijd reedde tram wel eensniet op tijd. In r886 lezenwij
in de krant dat de tram naar 's-Gravenzande
een half uur
vertraging had omdat "op den oprit van een helling voor
den brug op den 's-Gravenzandschen
weg de koppeling
brak tusschende machlne en den personenwagen,zoodat
de locomotief doorstoomdeen de passagierswagenden
terugweg aanvaardde."Het verschilmet nu is dat dit toen
in de krant werd vermeld als een komischvoorvall
In r9o5 werd de tramlijn doorgetrokkennaar Hoek
van HoLlanden werd aan de Monstersewegeen nieuw
station geopend Dit station staat er nog, daarin was tot
voor kort De NederlandseZaadcentralevan de heer
Minnaar gevestigd.
Jan Dahmeiier
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e van Nótabelenín de Hervormde kerk het to:ezichtuít op de kerhvooqdii.Naar aanlèidina

,,'óiin*tn:6;+;aÀ,,ait:iaÍí,eíe:
schreefde heer F.C.Groenonder d.etítel "Onze Notabelen"een reáks-artíkelenvoor íe

ndse'Kétkbode:,over:vaoraanstqande
leden van de WateríngseHervormde herk.Uit deze reeksdrakken we hiàrantdèr
eenartikel af overdefamilie Van der PIas,dat verscheenals nummer zt in de seriePietervan derPIasJr.was een belangrijke weldoenervan de kerken de schoolín Wateringen.Hij werdgeborenin Berkelin É39 en overleedin Wateringenin
ryój,
nu dus honderdjaar geledenBij de openingvan de schoolin ryo5 kreegiederkind eenexemplaarvan de bij dit ártikel afge
druktefoto met hetportretvan Pietervan derPlasZo ook de moedervan de auteur.
Het jaar r85rwas voor onzegemeenteeen belangrijkjaar.
ToenvestigdezÍch op de plek waar de Gantelin de Ho1lewatering stroomt het echtpaar Van der Plas-Machiele.
Pietervan der PlasSr.was scheepmakeren had in dat jaar
de aldaar reeds lang bestaandescheepmakerijgekocht.
Het scheepvaartverkeer
was in die dagen voor het Westland erg belangrijk.Bijna a1levervoervan en naar de tuin
derijen gebeurdemet de schuit. Bovendienmaakte Van
der PIasook de zogenaamdeWestlanders,grote schuiten
die voor de expediteursde tuinbouwproducten naar de
grote stedenvervoerden De scheepmakerijis thans verdwenen In 1936 verhuisde de laatste scheepmakeren
sindsdienbevindt zich daareen tuindersbedrij?.
Reeds in r85z werd Pieter Sr benoemd tot ouderling,
terwijl hij enkele jaren later eerst tot notabel, later
tot kerkvoogd werd benoemd Pieter behoorde tot de
voornaamsten van het dorp Kwintsheul. Werden daar
de gehuwde dames met vrouw aangesproken,voor de
echtgenotesvan meester Edel en die van de scheepsbouwer Van der PIas gold het predikaat juffrouw.
Onlosmakelijkis zijn naam ook aan ons orgel verbonden.
In 1873was hij het die met een rentelozelening de financiering en de bouw er van mogelijk maakte.
Zijn gezinbestonduit vijf kindeÍen: drie jongens en twee
meisjes. De oudste dochter, Anna, trouwde met ArÍe
Fortuin Harreman, zoon van de bekende Waterinsse
schoolmeester.Dit paar vertrok naar Rotterd"tn.b.
tweede dochter, Hillegonda, trouwde met Willem

Michiele. Beiden verhuisden naar Hilligersberg. Zoon
Cornelis bleef, nadat hij getrouwd was, op de scheepmakerij wonen en zette daar het bedrijf van zijn vader
voort. De beide andere zoons,Pieter Jr. en Johannes
("Haruy"),kozen een ander vak. Ze werden tuinder en
vestigden zich gebroederlijknaast elkaar aan de Korte
Noordwegbij het Groenepad
De bekendstezoon is zekerPietervan der PIasJr.Hij was
geborenin Berkelop 19 augustus1839Hij was dus rz jaar
toen hij naar Kwintsheul (gemeenteMonster) verhuisde
De scheepmakerijlag in een van de oudste tuinbouwgebiedenvan het Westland.De voorkeur van pieter en
van zijn broer Harry iag in de tuinderij. In de buurt'waren
er tuinders genoegom beide jongens het vak grondig te
Ieren.EenmaaLhet vak onder de knie hebbende,begon
nen beiden met een eigentuin, vlak bij het ouderiijk huis,
aan de KorteNoordweg In 1866trouwde PieterJr met een
buurmeisje,JacobaValstar Het huwelijk bleef kinderloos
lacoba stierf in r89r In dÍe tijd verhuurde hij de tuin en
deed hem later over aan de oudste zoon van zijn broer
Harry, namelijk PieterMarinus, en ging zelf in het dorp
wonen.Aan het Plein,aan de overkantvan de Vaart,op de
plaats waar zich thans het gezinsvervangendtehurs
"Guldehof" bevindt Ook zijn broer Harry koos voor het
rentenierschapen vestigdezich aan de Heulweg,midden
in het dorp Kwintsheul, in een huis recht tegenover de
Bovendijk
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Voor de tiende keer zal op zaterdagzBjuni 2oo3een
Westlandse molendag georganiseerdworden. Op
deze dag zijn n molens open gesteld van 9.oo tot
17.oouuÍ. Bij de molens is voor 2.5oeuÍo een routebeschrijving te verkrijgen voor een fietstocht.
Startenkan vanaf elke molen. Bij bezoekaan vijf of
meer molens krijgt u een leuk aandenken.
Deelnemende
molenszijn:
Schipluiden
"DeKorpershoek"
Korenmolen
en
"Groeneveldsemolen"
PoldermoLen
Delft
"DeRoos"
Korenmolen
Op de tuin van deze Harry kwam zijn andere zoon,
Maarten, zodat hier opnieuw twee broers naast elkaar
woonden Nog steedstuint hier aan de Korte Noordweg
een Van der PIas.In 1895 hertrouwde Pieter Jr met
CatharinaGroenevelt.Op 4 februari r9o3 stierf Pietervan
der Plas. Zi.jn weduwe, die ook in het testament werd
bedacht,verhuisdena enkelejaren naar Rijswijk.
PieterJr.nam in de kerk een belangrijkeplaats in In 1874
werd hij verkozentot notabele en in r89o, na het overlijden van notaris Metman, werd hij in diens plaats president-kerkvoogd.Voordien had hij de kerk vele jaren als
ouderling gediend.Met Ds. Van Rijn was Pieter van der
PlasJr.oprichtervan de Wateringseafdeling:"De Unie Een
Schoolmet de Bijbei" De bedoelingwas de oprichtíng van
een Christelijkeschool,die in die tijd nog geheeluit eigen
mÍddelen betaald moest worden Toenhet testament van
Pieter Jr werd opengemaakt,was een Íeder verrast.
Diaconie,kerkvoogdijen de schoolverenigingwerden rijk
bedachtmet grote geldbedragenen tuinderijen. De bouw
van een kleuterschoolen een lasere schoolwas daarvan
het gevolg.
Er zijn vler Pietersdie een rol in het levenvan onzekerk en
schoolhebbengespeeld.Die namen brengennog wel eens
verwarring teweeg.Allereerstwas daar de oudePietervan
der Plas.In de notulen wordt hij aangeduidals Pieter Sr.
Deze Pieter stierf in 1884op 8o-jarige leeftijd. Daarvoor
reeds had zíjn zoon Cornelisde scheepmakerijvan hem
overgenomen
En na Corneliswas het diens zoon PieterCornelisdie aan
de Hollewateringde scheepswerfrunde DezePieter,aangeduid als P.C.van der Plas,maakte zich verdienstelijk
voor de schoolvan zijn oom aan de Heulweg.Hij was jaren
Iid van het schoolbestuur,totdat hij in 1936naar Rijswijk
verhuisde.Het was volop crisistijd en de scheepmakerij
was niet Ionend meer. Het is jammer dat deze oude
scheepmakerij,die al bestond sinds r7rr,in de crisisjaren
moest worden opgeheven Nu bevindt zich op dÍe plaats
aan de Hollewateringeen tuinbouwbedrijf.En dan was er
nog een vierde Pietervan der Plas,die we tegenkomena1s
notabele.Dat was PieterMarinus, zoonvan Harry,tuinder
aan de Korte Noordweg.Hij was notabele van r9r3 tot
r928,het jaar waarin hij WaterÍngenverliet.
F.C.Groen

Rijswijk
Poldermolen"Schaapweimolen"
\A/efcrin

oen

Korenmolen"Windlust"
Loosduinen
Korenmolen"De Korenaer"
Monster
Korenmolen"De Vier Winden"
Hoek van Holland
Poldermolen"De Nieuwlandsemolen"
's-Gtavenzande
de Korenmolen
De Lier
Molenromp van de OudeLierpolder,
waarin een Crossleymotor met vijzel.
Maassluis
Korenmolen"De Hoop" en
Poldermolen"De Wippersmolen"
Maasland
Poldermolen"Dijkmolen" en
Korenmolen"De Drie Lelies"(niet te bezichtigen).
Voor meer informatie kunt u bellen naar or5 - 38o8432of
u kunt de homepagebezoeken:http//come tolwestlandsemolens
RESTAURATIE'S-GRAVENZANDSE
KORENMOLEN
VOLTOOID
De restauratievan de's-Gravenzandse
Korenmolenaan de
Naaldwijksewegu7 is voltooid.Op zr maart vond daar de
officiële opening plaats.De molen zal regelmatigworden
opengesteldvoor het publiek en zal tevensworden ingezet voor educatievedoeleinden.
Elke vrijdag van 8.3otot 12.ooen van r3.oo tot 17.30uur
worden er meelproductenverkocht.Voor bezichtiging is
de molen elke laatstezaterdagvan de maand opengesteld
van 1o.oolot 15.oouur

o o
o
o voor Sfr^^Ê'
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jj',Íói .ruÍrrllsnsÈiirsiê ibezichtigen.
ïÍË|valaIsbÉRDÈR
Deze tentoonstelling geeft een overzicht van de ontwikkeling van de boerderijen en tuindershuizen in het

oudste keïken rvan Holland. Van kerstening tot r3oo",
geschrevendoor kunsthistorica Elizabeth den Hartog.
In de uitgave staan de stenen kerken die voor r3oo Ín
het voormalige graafschap Holland werden gebouwd
In Museum "De Korenschuur" te Loosduinen is van 7 juni
'GEANNEXEERD
centraal.In deze periode waren daar nog geen honderd
l./rn t6 augustuszoo3 de tentoonstelling
r9o3 & 1923,LOOSDUINEN
BINNENDEN HAAG'te zien
stenenkerken.
De vroegste van deze kerken werden gebouwd van tufDezeexpositiestaat stil bij het feit dat het dit jaar roo jaar
geledenis dat Loosduinenca 8oo ha grondgebiedaan Den
steen,vanaf de late twaalfde eeuw werd ook baksteen
gebruikt. Tufsteen werd aangevoerdvanuit de Eifel en
Haag moest afstaan om uiteindelijk in r9z3 geheel door
was kostbaar.De kerken die in die tijd werden gebouwd,
Den Haag te worden geannexeerd,thans dus 8o jaar
geleden.Dezetentoonstellingwordt een co-productiemet
moeten dan ook prestigieuzebouwwerken zi.jngeweest,
het HaagsGemeentearchieídat een eigen bijdrage daarbekostigddoor de machtigsteen adellijkefamilies van het
graafschap.Helaas rest van deze kerken nog maar heel
aan levert in het Atrium in het stadhuis,Spui7o,en aldaar
weinig. De bewaarde restanten maken deel uit van gedus elke werkdag en zaterdagte bezichtigenzal zijn van
bouwen met een uiterlijk dat veel later ontstaan is, of van
7 tlm6 augustuszoo3.
Het is ditjaar tevens 8o jaar geledendat na de annexatie
zwaar gerestaureetde
kerken.
een Commissievan Adviesvoor Land-en tuinbouwzaken
Het boek is voor € 29,95te bestellenblj de boekhandel.
is ingesteld om het gemeentebestuurvan Den Haag van
advies te dienen omtrent de typisch Loosduinseproblematiek op agrarisch gebied. Ter gelegenheidvan
deze herdenking is een boek verschenen met tal van
illustraties, geschrevendoor Piet Brak van de Stichting
Oud Loosduinenen het is getiteld'Waar 1ag de grens?
De Annexatie van loosduinen in t9z3'.Dlt boek is voor
Ín'gàl;aàebiaaán
ts,arit u.tgáËï;idáàdát&i,àan,besteed:
13,50euÍo te verkrijgen in het LoosduinsMuseum.
in,áÍgustus,wordt in TerrH€ijrdehet Trompfestival gehouden. Het is dan'3So jaat geleden dát Maarlen HarpertsIn de Kloostergangvan de Abdijkerk is in de maandenjuli
zoon Tromp sneuveldein de slag bij Ter Heijde tegen de
en augustuseenfoto-expositiete zien over Bernardusvan
Engelsevloot. Van 19 tot en met z3 augustus zal dit feit
Clairvaux en het CisterciënzerErfgoed en de diapresen- worden herdacht, met onder andere een expositie over het
tatie "Eenleefregelin steen".
leven van Tromp, de zeesiag en de geschiedenisvan
Op zaterdagen zondaggeopendvan 14oo tot 16.oouur
Ter Heijde.Het evenementzal ook diverseandere onderdelen kennen met historische, culturele en nautische
In Museum De Schilpen in Maasland een nieuwe expoelementen.
sitie,met als titel : "Boerengerei,over allerlei voorwerpen
De gemeente Monster heeft
die men in en om een Midden-Delflandseboerderijkon en
de organisatie van de actisoms nog kan aantreffen".Vele boerderijenzijn verdweviteiten in handen gegeven
nen, andere hebben sterk gewijzigde bedrijfsmethoden,
van de Stichting Trompfestien zijn grotendeelsgemechaniseerd.
Daarom is het zinvol
val zoo3 Ook wordt samende spullen van het boerenbedrl.jf,het boerengerei,zoals
gewerkt met de Koninklijke
dat eeuwenlangin onze streekwerd gebruikt,weer eens
.Marine en de Koninklijke
voor het voetlicht te brengen.
Nederlandse Redding MaatDe tentoonstelling btijft tot z4 septemberzoo3.Groepen
schappij.Tallozevrijwilligers
zijn, na afspraak (te1 oro - 59t34o) ook op andere tijden
zijn sindsbegin dit jaar actief
TESTIVAL
2 O O 3 met de voorbereidingvan de
welkom.
verschillendeonderdelenvan
In het Haags Historisch Museum (KorteVijverberg 7) is
het gebeuren.
nog t/m zz juni de tentoonstelling GRAVEL
EN GRAS,5oo
jaar tennis in Nederlandte zien.Den Haag is de bakermat
Wat betreft de geschiedenisvan Ter Heijde zal op de tenvan tennis in Nederland.Het prille begin ligt op het Bintoonstelling onder meer worden ingegaan op de strijd
nenhof, maar Scheveningenspeeldeaan het eínd van de
tegen het water, de kustafslagwaardoor Ter Heijde door
19eeeuw een beslissenderol In dezebadplaatswerd het
de eeuwen heen kilometers landinwaarts verplaatst
eerste Nederlandsetennispark, de Bataaf, aangelegden
moest worden, de visserij en het reddingwezen. Ook
vele parken zoudenvolgen.
de meer recente geschiedeniskomt aan de orde, zoals
Het museum is geopend van dinsdag t/m vrijdag van
strandingen,de strandrecreatieen het feit dat het dorp
rr.oo tot 17.oouur, in het weekeindeen op feestdagenvan
in de afgelopeneeuw tot twee maal toe is afgebrokenen
12.ootot 1?.oouuÍ.
op-nieuw is opgebouwd
Zo vlak voor de samensmeltingvan (vijf gemeentenin)
het Westiand tot één gemeente komt het wandelende
dorp,zoalshet we1eensgenoemdwordt, dus nog een keer
uitgebreid in het zonnetjete staan.

T?ornp
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In de leeftijdvan 89jaar ís overledendhr.L.P.Duijvestijn.
Iarenlang was dhr. Duijvestijn nauw betrokkenbij de Streek-en Tuínbouwhistorie
van het Westland.
Dhr Duijvestijn heeft zijn hele leven gewoonden gewerkt te Loosduinen.Geboren
is hij aan de toenmalige Strandweg Hij was - hoe kan het ook anders - voorbestemd om tuinder te worden. Als zelfstandigtuinder vestigde hij zich op een
tuin aan het Wenpad.Door de behoefteaan recreatiegebiedvan Den Haag moest
hij dit bedrijf aan het Wenpad rond r97o verlaten. Maar geiukkig was toen het
nieuwe tuinbouwgebied Madesteinin ontwikkeling Het bedrijf werd voortgezet
in dit nieuwe gebied aan de Westmadeweg.Daar heeft dhr. DuijvestÍjn tot voor
enkele jaren ook gewoond. Eerst samen met zijn vrouw en kinderen, sinds
het overlijden van zijn vrouw in 1995alleen.Doordat zijn gezondheidwat verminderde woonde dhr. Duijvestijn de laatste paar jaren in een verzorgingshuis,
eveneenste Loosduinen.
Dhr. Duijvestijn was al op jonge leeftijd erg belezenen stond open voor de ontwikkelingen op zijn vakgebieden in de maatschappij.Hij was een echteautodidact
op alle terreinen Zijn kwaliteiten, kennis en visie bleven niet onopgemerkt.
Daardoornam dhr. Duijvestijn vele jaren een prominente plaats in in de Loosduinsetuinbouw. Zo was hij actief als
bestuurslid van de standsorganisatiede LTB.Daarin behartigde hij vooral de socialevraagstukken.Ook heeft híj een
bestuursfunctiebekleedbij de voormalige veiling WestlandNoord te Poeldijk.Een periodeis hij zelfsraadslid geweest
van gemeenteDen Haag.
Naast zijn activiteitenin de beroepsmatigesfeerhad dhr Duijvestijn een grote passievoor de geschiedenisvan de streek
en vooral van de tuinbouw daarin.Onderhoudenden ter zakekundig kon hij daaroververtellen en schrijven.Jarenlang
is hij dan ook bestuursliden voorzittergeweestvan de StichtingTuinbouwhistorieen het Tuinbouwmuseumin de hoeve
Cruysbrouckte Naaldwijk.Niet alleenin bestuurlijk opzichtwas hij actiel ook met zijn handen kon hij mooie en waardevol1edingen maken.In die periodewas hij samen met Ysbrandvan Eendenburgals het ware conservatoren beheerder
van het museum.Rond199oheeft hij bij de fusie het voormaligeTuinbouwmuseumvertegenwoordigden ingebrachtin
de huidige stichting en het huidige museum aan de MÍddel Broekweg.Hierna is dhr Duijvestijn nog een aantal jaren
vice-voorzíttergeweestvan de níeuwe stichting en was ondanks zijn leeftijd zeerbetrokken bij alles wat zich aan de
Middel Broekweg afspeelde HÍj genoot zichtbaar van zijn bezoekenaan het museum en van alle activiteiten die er
werden ontplooid.
Zoals gezegdwas dhr. Duijvestijn eveneensactief met zijn handen. Zo heeft hij heel veel waardevolle en instructieve
door hem gemaaktemodellen nagelatenaan het museum.We denkenhierbij aan het model tuÍnbouwbedrijf met zijn
historischeopstanden,de modellenvan schuitenen boten,het model veilinggebouw.Hij was niet alleenvaardigmet zijn
handen,maar ook bijzondercreatief Hiervan getuigt een groot aantal schilderstukkenvan zijn hand Vaak gaat het dan
om aÍbeeldingenvan tuinbouw of aan tuinbouw verwante situaties.Ons museum heeft een flink aantal stukken van
dhr. Duijvestijn in de expositieopgenomen.
Voor zijn activiteiten en betekenisvoor de samenlevingis dhr. Duijvestijn koninklijk onderscheiden.
Op GoedeVrijdag,na de uitvaartviering in zijn vertrouwde kerk te loosduinen,ls hij ook te Loosduinenter aardebesteld.
Moge LeenDuijvestijn nu rusten in vrede.
AIs bestuur, medewerkersen vrijwilligers bewaren we mooie en goede herinneringen aan dhr. DuijvestÍjn. Deze
herinneringen zullen van blijvende waarde zijn, niet alleen door zijn geestelijkenalatenschap,maaÍ ook door allesvan
zijn hand wat tastbaar en zichtbaarin het museum aanwezlgrs.
Hans Bakker.

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 ezno r g t u w a d v e r t e n t i veo o re 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 !
- 621084.
Belvoor meer informatiehet WestlandsMuseum,MiddelBroekweg154,2675KL Honselersdijk,0lT4
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