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internet: www.westlandsmuseum.nl
Het gehelejaar geopendvan dínsdagtlm
zaterdagvan 14oo - 17oo uur.
MUSEUMtlE KORENSCHUUR
te !-OOSDUINFN
Margarethavan Hennebergweg2a
telefoon o7o - 3973342
email:loosduinen@planet.nl
internet: wvuw.loosduinsmuseum
nl
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MUSEUM
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24,tel 0L0 -591.3334
/ 59q658
Geopendiederezaterdagvan 10 oo - 17.oouur.
MUSEUM
TRAMS IONte SeHlFl-UlDEill
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z,tel oi5 - 38o8863
Geopendelkewoensdagen zaterdagvan 14oo - 16.oou
(Vanr novembertot eind april alleen op zaterdag)
MUSEUMDETIMMERWERF
te t!Ë LIER
Hoofdstraat 63,tel. ot74- 5t5779
eopendelke zaterdagvan 1o.oo- 16.00uur.

Uiníênin tret blad eên imPtessiê V*n dé Hiqtórische Tuin,
die natuurlijk onlosmakelijk bij dat museum behoort.
HeÍ Westlands Museum: dát hoeft dus niet van naam
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bij Pietuander]lout
Nachtvorst in het voorjaar heeft op de tuin voor een
schralezetting bij de appels gezorgdDe Tonneboerpruimen zijn mooi en op natuurlijke wijze gedundna de overvloed van vorig jaar.
Door het afbrekenvan de tuinderij van de achterburen
zijn massaalmuizen onzekant op gekomen Overalwerd
aan geknaagd;aan de tomaten, de pruimen, de perziken
en aan de eerstegekleurdedruÍven.De plaag is inmiddels
over. De twee buurtpoezenhebben het evenwicht blijkbaarweer hersteld
Door verschillendepersonenzijn dit jaar fresia-,nerineen gladioolbollengeschonkenEvenalsde dahliastekken
bloeiden ze uitbundig en zorgden ze vooÍ een kleurrijk
geheel.De moerbeiboom naast het kippenhok was rets

apartsvoor degenedie er oog voor had Duizendenvruchten heeft hij gedragen.'sAvonds hielden de merels hier
echter huis Netten spannen,zoals bij de aalbessenen
druiven,was helaasniet mogelijk.
Op het ogenblik zijn we de smederij aan het opknappen
voor de motorendag op de eerste zondagvan augustus,
zodat het ijzer weer gesmeedkan worden als een van de
demonstratiesop dezedag
Ons varken heet Joris en zijn naam staat geschrevenop
het varkenshok.Joriskijkt iedereenvrolijk aan en is blijkbaarzeertevreden
Kom gerust effe tuinen!
Pietvan der Hout

'sthuur,tatenzetten,'4elaken gingengoed.Nietsop tegèn-Det o"ien r.h;Èt
tegèn de vlatrcte,dat was toch niet veel meer. Daar moest een mooie stenen schuur komen, volgens voorschríft met
hetiélfde gebroken dak als hÈt huis. Fen schuur bestand tegen alle weersomstandigheden, want zo vlak bij zeekon het
behocriijk spoken.
Wat nu, voor de bouw had hij ouwe stenen kunnen kopen - prima stenen, alleen nog even afbikken- zei hij. Alleen nog
even afbikkenl Nou, dat even kon er gerust af. Op een schilderij van Floris Verster uit 1887,zien we twee mannen en
een meisje stenen afbikken, dat ziet er idyllisch uit. Voor iemand die het zelf moest doen, was het verre van
idyllisch. Het was alsof ik die zomer in een strafkamp terechtgekomenwas, maar de schuur kwam er en dat er nu een
dierenartsenpraktijkinzit, bewijst wel dat de stenen goed gebikt en gemetseldzijn.
Hoe ik hierop kom? Het verbaasdeme aitijd weer hoeveel
werk er "verzonnen"werd om de kinderenvan de straatte
houden, of was het toch nodig goedkope stenen te
nemen?Nee,er moest wel altijd gewerkt worden.
Misschienwas er de angst om terug te gaan naar armoe
Feit was dat je eigenlijk alleszelf moest hebbenen doen
Toenik in septemberzooo in de blokkadesvan Frankrijk
kwam vast te zitten,begreepik er weer iets van.
Het was lopen naar de winkel acht km verderop.le boodschappendragen en zoveelnemen als je nodig had voor
een paaÍ dagenzonderkoeling.Nadenkenoverhoe verder
als deze blokkadelanger zou gaan duren en de aanvoer
van producten de kleine dorpswinkel niet meer zou
kunnen bevoorraden.Zover kwam het gelukkig niet, na
negen dagenwas het voorbij en haddenwij al wandelend
veel van onze directe omgeving gezien,waar we anders
nauwelijksnaar gekekenzoudenhebben
Vroegerwas het vanzelfsprekenddat je zoveelmogel
zelf moest doen en hebben.Ik spreekdan wel vooral
boerenen tuinders,maar ook mensendie een lapie
rond het huis hadden,verbouwdenvoor eigen gebru
In mijn moedersjeugd, de jaren rgro-r9zo,werd eigenlijk
al1eszelf gedaan Ze vertelde dat ze boter karnde, melk
hadden ze van de eigen koeien
Er werd voor de winter een varken geslacht,dat moest
gepekeldworden - en alleswerd gebruikt. Brood bakken
konden we ook, maar dat werd meestal toch wel bij de
bakker gekocht. Van het land kwamen de groenten,
aardappelen,fruit, appelsen peren.Het zachtefrult werd
ingemaakt,geweckt.
Eigenwatervoorziening,pompen.Ook maakte mijn moeder nog de tijd vóór de elektramee: de petroleumlampen
met hun beroeteglazen,alleswerd zo zwarl,je moest je
huis wel helemaal schoonmaken in het voorjaar. De
petroleumlampen, de kolenkachels,alles veroorzaakte
wel meer stof dan nu.
Er werd kleding gemaakt, er werd gehaakt, gebreid.
ligenlijk werd er - behalvedan op zondag- nooit NIETS
gedaan.
En zo ben ik ook nog opgevoed,het bekendede vrouwenhand en de paardentand staan nooit stil De achterIÍggendegedachtewas ook,maak dat je in alle opzichten
voor jezelf kunt zorgen.
In dezetijd moet je natuurlijk niet alles zelf doen, dat is
allemaal allang niet meer nodig. Je kunt maar beter
maken dat je in dezetijd mee kan komen en de computer
kan bedienen.De dingen die vroegernoodzakelijkwaÍen,
kun je altijd nog in een museum gaan bekijken
Sommige dingen hadden natuurlijk hun charme.Bij het
breien werd er een geldstuk in de bol gestopt en dat

bevorderdede ijver om snel iets af te maken behoorlijk.
Dezegewoonteging over van moederop dochter.
Ik moet er wel bij vertelien dat mijn dochter niet
kan breien, maar wel ultstekend op een computer kan
werken.Dus als ik evenniet meer weet hoe het moet,kan
ik terugvallen op Íemand die helemaal in de eenentwintigste eeuw Ieeft en werkt.
Het b1ijft interessant de tijd terughalen en te zien hoe
onze oudersen grootouderszich wisten te redden in een
tijd die bepaaldniet zachtzinnigwas.
G.J.Bonzet-deRuiter

MUSEUM
STLANDS
Van Í6 november 2003 tot eind februari 20í14is in het
Westlands Museum de expositie over'De Slag bij ler
Heijde (1653) en het leven van Maarten HarpeÉsz.
ïromp', te zien. Deze tentoonstelling is samengesteld
voor het frompÍestival, dat van 19 Um 23 augustus in
Ter Heijde georganiseerd werd. Vanwege de betrekkelijk koÉe tijd dat de tentoonstelling toen te bezichtigen was, is besloten om daar nog een vervolg aan vast
te knopen in het WestlandsMuseum. In de expositie
die in het museumte zien is wordt de geschiedenisvan
Ter Heijde extra belicht.
De siagbij TerHeijdewas één van de zeeslagendie plaatsvonden tijdens de EersteEngelseZeeoorlog(1652-1654).
Deze oorlog tussen Engelanden de Republiekder Zeven
provinciën werd veroorzaaktdoor commerciëlerivaliteit
tussen de beÍdelanden Engelandhad bovendienook nog
de eis gestelddat elk passerendschip op zee voor een
Engelsschip de vlag moest strijken.De oorlog begon dan
ook na een vlagincident in 165z voor Dover, waarbij
de Nederlandseadmiraal Maarten Harpertsz Tromp
weigerde om voor de lngelse admiraal Robert Blake de
--l^^
vr4B

+^ ^+-iil-^Ltr DLrrJÁtr1r.

Tijdensde laatstezeeslagvan de EersteEngelseZeeoorlog,
de slag bij Ter Heijde op 10 augustus 1653,sneuvelde
admiraal Tromp
Op 15april 1654werd de vrede van Westminstergesloten,
waarbij de Republiekde Engelseeisenmoest accepteren
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In de afgelopen maand augustus vond in Ter Heijde het grootschaligeTrompfestival plaats. Het was toen 35ojaar
geledendat de Slagbij Ter Heijde (ro augustus1653)plaats vond en dat een van de bekendsteNederlandsezeehelden,
Iuitenant-admiraal Maarten Harpertsz. Tromp, voor de Heijdse kust sneuvelde. Honderden Westlanders aan.
schouwdenvanaf de duintoppen en het strand de zeeslag.Net als in 1653trokken in zoo3 opnieuw veel Westlanders
naar Ter Heijde. Nu om deel te nemen aan allerlei publieks-activiteitenrond Tromp. Echter aan Tromps begrafenis
werd anno 2oo3geen aandachtbesteed.
In 1653lag dit anders.In september1653was dit gebeurende publiekstrekker voor alle inwoners uit Delft en de verre
omgeving. Op last van de toenmalige landsbestuurders,de Staten-Generaal,
werd de staatsbegrafenisvan Maarten
Harpertsz.Tromp op 5 september1653in de Oude Kerk te Delft tot in de puntjes voorbereid.Hieronder volgt een kort
verslagvan de voorbereidingendat in het gemeentearchiefte Goeswordt bewaard.l
'Dat íen uytuaert eníe a[b so[emniteyten
ter eereftaan íe

Laterwerd in de voormaligeHeemraadskapelin de Oude
Kerk te Delft op last van de Staten-Generaaleen grafmonument opgericht. Zij gingen grondig te werk. De
historicusMarcus Boxhorn kreeg alle relevantepapieren
uit de griffie van de Statenoverhandigd,om een opzette
maken voor een stuk beeldhouwwerkwaarin de heldenDat fut [ijcl( aan íuyten sa[ weríen geíragen íoor swtliien
dadenvan Tromp zoudenworden verbeeld'tot eereénde
scfreepscapiteynen,
eníeíe aierfroecfo:n
aanfut c[eetopgeliouíen eeuwige gedachtenissevan de overledene'Architect
íoor aíerfrno;l:t-o;ff:icieren
aaníea[ooteaan íuen staet.,Teweten:
Pieter Post, die ook het huis van Tromp in Den Haag
íen aite-aímírae[
De ftiyte1
ontwierp, werd gevraagd een ontwerp voor het grafJan Laertsen,eníeíen commaníeur
6eijíe jegenutooríicli a[ftíer sijníe, len scfrout-í|-nacfrt Cieter
monument te maken. Rombout Verhulst en Willem de
De Wi[t.
fbríssen eníeíen commaníeur
Keyserrealiseerden
het in 1658
TeaersoeclQ:n
íat íe Eíe[ Moneníeni{eerenStatenuan!{o[[anít
In het midden van het monument ligt Tromp. Zijn hoofd
eníe Wut-fríu[anít oríre-6e[íeaen
tu íoen qer)enaen sooaee[ rust op een stuk geschuten zijn lichaam op een roer van
eíeffuyíenuan íe Quaríeak aan rwoíesu[bi zuuenomíe cereeen schip. Daaronder is in wit marmer de Slag bij Ter
moniu te írageryeníe aoortsoocfrteníage ztaníeaoorscreaen HeÍjde verbeeld.Op het voetstuk staat een gedicht van
uytxlaertíe gefue[eQuaríein uapetunte [atencomeryeníeíoen
Joostvan den Vondel De beginregelsluiden'Hier rust de
m^arclieren
aoorfret [ijcfruaníen mzerwe[geme[ten[ieutenant- zeeheldTromp de dapperebeschermerder zeevaerten de
aímirae[ Trompmet omgeforcrt
gerlteer,swarte 1eclceíetronmek
zee;ten dienste van 't vrye land'. Aan weerszijdenstaan
eníes[epeníeueníe[naercijcfugeïruijc(.
twee pilaren die versierd zijn met ankers, harnassen,
schilden, helmen en strijdbijlen. Het grafmonument
wordt bekroondmet het wapen van Tromp dat hij in 1639
van de FransekonÍng ontving vanwegezijn overwinnÍng
op de Spaansevloot b4 Duins.
De Staten-Generaaltastten diep in de buidel voor dit
praaigraf.De kostenbedroegenmaar liefst rr.ooo gulden.
Adri P.van Vliet
^
'1 -GA
Goes,StadsarchieJ,
inv.nr.268.

Het praalgraf van Maarten Harpertsz.Tromp
in de OudeKerk te Delft.
(Foto:MarinemuseumteDen Helder)

J a a r g a n g1 2 , n u m m e r 3 . 3 e k w a r t a a l2 0 0 3

Den Tden juny dezes jaars fi27, zijnde mijn 65sten
verjaardag,reden wij omtrent ten half zeven ure uit
's-Gravenhage
om een toer door het Westiandte maken
Ons gezelschapbestond in mijne waardste,de heer en
mevrouw van Beresteijn,onze dochter en schoonzoon,
onze beide zoons,onze nog ongehuwdedochter en mijn
persoon,dus zevenin getal
Eerstkwamen wij te Loosduinenen bezagende wel niet
groote,doch nette kerk, berucht door den doop van 365
kÍnderen,welke de gravin Margaretha,dochtervan onzen
graaf Floris de vierde, huisvrouw van den graaf van
Hennenberg,zuster van koning Willem, in het jaar rz76
ter eener dragt zou hebben ter wereld gebragt.In deze
kerk leest men op een groot hout bord, hangendetegen
de muur aan de regterzijde van den predikstoel,deze
gebeurteniszeeromstandigbeschrevenin het latijn en in
het hollandsch;en bovendit verhaalop het bord zijn twee
koperebekkensvastgehecht,geel koper met bulten en ..
(bladzijden299 en 3oo van de beschrijvingontbrekenKea l.

Van Loosduinenreden wij op Monster en lieten het dorp
Ter Heide regts leggen.Terwederzijdenhadden wij wei-,
bouw- en dat moesland,waarop al de heerlijkeaspergies,
druiven met ander ooft en groentewaar mede de Haagschemarkt zooruim voorzienwordt, geteeldworden Dit
geschiedmeestal bij Loosduinen,Monster en derzelver
ornstreken,gemeenlijkonder de naam van het Westland
bekend.In den zomerprijkt ook de markt van Londenmet
onze groentenen vruchten; de druiven die hier voor een
schelling en acht stuiversde vijf ons worden opgekocht
geldente Londeneen gulden.Een meloen 3 en 4 gulden;
met aardbeyen,persikkenen anderfruit gaathet evenzoo
en de spoedigeovervaattder stoombootdoet ailesfrisch
en versch aankomen. Trouwens al vroeg hebben de
Engelschenin dit opzigt de toevlugt tot ons moeten
nemen: onder de regering van Karel de vijfde deed desselfs moei Catharina van Arragon, konÍngin van
Engeland,hare salade en andere keukengroenteuit
Holland komen en ook nu nog zijn de Engelschenin den
tuinbouw zeerten agteren.
Monster is een klein dorp met 8oo inwoners, alwaar
de toren thans hersteld wierd en hetwelk evenals
Loosduineneenigebuitenplaatsen,doch in minder aantal, in zijne nabijheid heeft.Men vlndt er niets bijzonders
en sedertde opgravingvan een Romeinschenmijlpaai is
er niets meer ontdekt.
's-Gravezande,
Te
weleer eene ommuurde stad en de
zetelplaatsonzeroude graven,thans een dorp,hervormd,
dat hoewel grooter schijnendeals Monster nogtansmaar
75o inwoners bevat, stapten wij af aan de kleine, ellendige en evenwelde grootsteen voornaamsteherbergdie
men hler vindt: "de SpaanscheVloot"! Een naam waarschijnlijk nog uit de tijden onzer worsteling met Spanje
afkomstig. Het verslete uithangbord vertoonde eenige
aan elkandergeketendeschepen,en eenehoog bejaarde

vïouw daar aan huis,welke zeidemeer dan 5o jaren deze
herberg gehouden te hebben,verhaaide mij dat zij het
bord met dien naam van menschenhad overgenomen,
die er onheuglijketijden in gewoonden de woning nooit
anders als onder de naam van "de SpaanscheVloot" gekend hadden.Daarhet kermis was en de dorpeiingenmet
de boeren uit den omtrek dien nacht waren vrolijk
geweestlag het ganschehuis van onder tot boven zoodanig overhoop dat er voor ons nergens plaats was als
Ín den kolfbaan Wij bragten dus een paar tafels en een
partij stoelenbijeen en namen een zeer goed ontbijt. In
dien tusschentijdhaaldede kasteleinzijne paardenuit de
weide en spandedie voor een open wagen,welke de heer
Nederburgh,de zoon van mijn gestorvenvriend de gewezen CommissarisGeneraalvan Neerlands Indië, de
goedheidhadde mij ter leen te geven Desselfslandgoed
Oostduinlegt onmiddelijk aan het dorp. Het woei frisch
uit den noordwestenen het was koud, doch dit belettede
niet dat ook mijne damesmet ons de wagen beklommen
en mede reden naar den hoek van Holland,het kommerlijk onderwerp van a1legesprekkenbij elken duchtigen
storm en van welks staan of vallen het behoud van ons
land voor een groot gedeeltebeweerdwordt af te hangen
's-Gravenzandekomt men aan een sedert
Even buiten
jaren
korte
gemaaktendijk, onder de naam van "gïoenen
dijk" bekend,opzettelijkopgewoÍpenom het verderdoordringen der Noordzee,wanneer zij hare perken tot hier
toe overschredenheeft,te keerte gaan en zoomogelijk te
bedwingen Eeneopening in den dijk, evenalsdie eener
vesting ter weder zijden met muurwerk bevestigt,verleende ons den doortogt, welke opening bij storm en
noodweer in den winter wordt digt gemaakt en goed
gesloten.
Thanskwamen wij aan het strand,ruim eenhalf uur voor
hoog water, en redenlangs het zelvemeest dravenddoor,
hebbende ter regter de zee en ter linker de duinen in
welke laatsteneen aantal menschenaan het werk waren
om dat gedeelteder zelven,hetwelk geledenhad en door
de zeewas afgeslagen,weder glooiend bij te wetken en
met heim en stroo voor het wegstuiven te beplanten.De
verwoesting door de zee aangerigt is verbazenden ontzettend reeds heeft zij een aantal duinen geheel weggenomen en anderen geweldig versmalt, waardoor zij
jaarlijks veld windt Ter harer bedwang heeft men met
zware kosten hoofden gemaakt van groote steenenvan
allerlei aard, met paarden hier heenen gesleept,welke
een groot eind weegs in zee uitloopen. Reedszijn er 15
zulke hoofden, waarvan wij er 4 zagen,en volgens het
zeggenvan onze voeÍman zullen er nog 6 nieuwe aan
den kant van Ter Heide worden bljgemaakt; en deze
hoofden betemmen ontwijfelbaar hare woede en doen
de aanbruisendegolvenbreken
Verderkomende ziet men een geheelvlak strand tot aan
den hoek van Holland, dat tevens den ingang van de
Maas maakt; dit evenwelis nÍet altoosin deze
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en stand geweest,voorheenwaren hier ook duinen
s door de zeeverzwolgen,zoodanigtot effen land
kt dat het oog onbelemmerdzoover het gezigt
naar den Briel,Maaslandsluis(Maassluis)en verder
binnen Zuidholland inziet en men oppervlakkigde
waterspiegelbijna met het land gelijk zou rekenen.
Ik erken dat ik de doorbraakniet zoo gemakkelijknooch
zo nabij beschouweals sommige zwaarhoofdendezelve
bewerente zijn, doch dat beneemtniet dat het vreesselijk
is het wadend element bijna gelijk te zien met de plek
gronds die wij bewonen.
Eenevlot schepen,die met een frisschennoordwest,dus
van den wind uit zee,naar de kust stevende,veÍaangenaamde het gezigt en dit wierd trotsch en prachtig toen
wij z6 zeilenhet Brielschengat of de Maas met een vaart
van 6 of 8 mijlen langs ons heen zagen binnenkomen.
Zel.dzaamzal men dit zootreffen en als vanzelvekwamen
ons de watergeuzenvoor den geest die ook eenmaal dit
Brielschegat binnenliepen,den Brj.elnamen en de grondslag lagen tot onzevrijheid.
Wij reden zoo ver het strand zich uitstrekte tot aan den
ingang,de mond, de uitwatering van de Maas in zee(*)en
keerdentoen denzelfdenweg terug met dit onderscheid
evenwel dat men door het opgevloeidewater, hetwelk
thans zijn hoogste standpunt had bereikt, meer naar
boven moesten houden, alwaar het zand zo 1osen mul
was dat men er diep inzakte en meestijdsmoest stappen
waar men vroegergedraafdhad
De terugreis,nu een uur meer vereischendeals het gaan
naar derwaarts,veroorzaaktedat men van 10tot r ure met
dit togtje doorbragt,waarvoor 5 gulden betaaldwierd.
Thanswerd de char aux bancsweder ingespannenen wij
reden over den hoogen dijk naar de Oranjesluisen verder
naar Maaslandsiuis,hebbendeter wederziidende schoonste bouw- en weilanden, waarop tarwe en vlas heerlijk
stonden en de nette welgedaneboerenwoningenvan de
goede gesteldheidder iandlieden getuigden.De Oranjesluis dient om het overtolligewater uit Delfland naaï zee
te voerenen evenzooook omgekeerdom water in te laten
wanneer het ontbreekt.Thans stond zij open, doch had
bijna geen stroom die hier andersgeweldÍgzijn kan.
Den dijk houdende komt men te Maaslandsluis(Maassluis),alwaar ik aan mijn gezelschapgaarne de prikken
had doen zien waarmedede kabeljaauwgevangenwordt,
maar z1jwaren er niet alzoohet nog te vroeg in het jaar
was.
Overigens deze plaats, die genoeg bekend is, weinig
opieverendereden wij door naar Vlaardingenalwaar wij
uitstapten en eenewandeling langs de schooneen ruime
haven dedenom de algemeenebezigheidder visscherste
zien,die hunne buizen in gereedheidbragtenom naar zee
te gaan, waartoe den r5den juny bepaald is. Het getal
dezerbuizen heb ik niet getetd;het aantal is groot en op
ieder vaard 14 man met schipper en jongens er onder

gerekend,die elk bij het visschen en vangen van den
haring zijn bepaaldwerk heeft.Zoo zljn er die niet anders
doen als kaken, andere zouten, weer anderen pakken,
vaste jongens schieten de touwen op en nooit treed de
een in het vak van den ander, ieder heeft zijne eigen
bezigheid.Aan de haven komende zagen wij alles vol
Ieven,allesin beweging,en met veel genoegenhoorde ik
dat men van het verleden jaar zeer tevreden was, veel
geld gewonnen had en thans met nieuwe hoop bezield
vrolijk de toekomsttegemoetzag.
Van Vlaardingen naar Schiedamhielden wij denzelfden
hoogenMaasdijk.Het land,meestwei- en hooiland,zager
goeduit en was vol vee,doch allerwegeziet men de spoelingbakken,waaruit de koeien met gretigheid drinken en
daardoorwel niet mÍnder,misschienwel meer,doch ook
zekerdunder en schralermelk gevenals zij die enkel grazen. De ossen die hier vet geweid, de varkens die er
gemestworden, alles eet volop spoeling,welke dagelijks
met opzettelijk daartoe ingerigte schuiten tot voor de
weiden gebragt wordt en dan in goten gepompt,welke
dezelvetot in de spoelingbakkendie in de weiden staan
heenleiden Deze spoeling evenwel moge voordelig zijn,
verkieselijkis zij niet; het viees ermedegemestis minder
krachtig, het spek minder hard, de boter minder íet en
smakelijk,zoodat het niet denkbeeldigis dat lekkerbekken al wat van spoelingkomt versmadenen spoelingspek
tevergeefschin verachting is. Waaruit de spoeling zelve,
het afwerpsel der branderijen,bestaat zal ik U wel niet
behoevente zeggen
Branderijenworden schaarsop een zoo klein stuk gronds
in zoodanigemenigte als te Schiedam,welke stad wij
thans inreden gevonden;en nogtans zijn dezelveaanmerkelijk verminderd.Voorheentelde men er z5o,thans
zullen er nauwelijks r75zíjn.Schiedamis eenevrij groote
en niet onaangenameplaats aan de Maas en de Schie
gelegen,welke ro ooo inwoners teld, en door stokerijen,
mouterijen en graanhandel,waarbij gevoegthet spinnen
der mindere klassenvoor de vischnetten van het naburige Vlaardingen,veel levendigheÍdgeeft, doch voor een
vreemdeling heeft het uiterlijk aanzien iets onaangenaams door de gedurige rook die altoos over de stad
zweeft,zich aan huizen,muren en daken hecht,alles een
zwart onaangenaam voorkomen geeft en evenais het
schijnselder zon alles vrolijk, regenwolkendaarentegen
alles sombermaken Zoo ook hier, het zwarte en onbevallige van den kolendampwekt de opgeruimdheidnÍet op.
Wij reden de stad maar door en spoeddenons over OverschÍe naar de Zweth, alwaar ik een maaltiid van waterbaarsbesteldhad. Hij was heerlijk en werd door de beste
saus,gezondenhonger,gekruid.Het was bijna 5 ure toen
wij aan tafel gingen en om ruim 8 ure reden wij weder
over Delft naar onze woonplaats i.n 's-Gravenhage,
zeer
voldaan over den weldoorgebragtendag.

(r) Noot van de redactie:in 827 was de NíeuweWaterweger nog níet,voor het maken van de'Doorgravíng'naarzeewerd
op 3t oktober866 de eerstespadein de grond gestokendoor de prins van oranie.
(--)I.v.m.de leesbaarheid
en de lengtevan het artíkel is hier eengedeelteweggelaten.
Dezereisbeschriiving
ís eerderverschenenin het Informatíebulletinvan de StichtingWestlandsCentrumvoor
Streekhistoríe.
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bepaaldgeenonhaalbaredoelstelling... De kunst is om geïnteresseerden te bereiken en dat kan met uw hulp
We zi.jner zekervan dat er nog heel wat mensen geïnteresseerdzijn in de regionale historie en het Westlands
Museum een goed hart toedragen.Maar die mensen zijn
nog geen donateur.

GratisproeÍexemplaar
van StreekHistorie
voor uw vriendenen kennissen!
U krijgt nu als donateurvan het Museum de mogelijkheid
om een vriend of kennis een gratis proefexemplaarvan
het blad StreekHistorietoe te laten sturen.Zomaarl
Het enige dat u daarvoorhoeft te doen,is naam en adres
van die persoondoor te gevenaan het Museum Dat kan
op een aantal manieren:
. aan de balíevan het Museum (tijdensde openingsuren);
. telefonisch(tijdensde openingsurcn):ory4 - 6zto84;
. per fax: or74- 6424t4;
. door middel van het sturen van een kaartje aan het
Museum:Middel Broekwegry4,2675KL Honselersdijk;
. met een e-mailtienaar info@westlandsmuseum.nl.

Meld gewoon even dat u denkt dat die vriend of kennls
best geïnteresseerdis en dan zoÍgen wij ervoor dat de
betreffende persoon geheel vrijblijvend een exemplaar
van het eerstvolgendenummer van StreekHistoriekrijgt
thuisgestuurd
Uiteraardwel vergezeldvan een briefje met de uitnoding
donateurte worden van het WestlandsMuseum.
Zoalsbekendhebben donateurshet gehelejaar door:
. gratis toegangtot het Museum en
. gratis toegangtot de historischetuin en
. gratis viermaal per jaar het blad "StreekHistorie"en
. ontvangenjaarlijks in het najaar een uitnodiging voor
het bijwonen van de donateursavond,waar een lezing
wordt gehouden over een regionaai historisch onderweÍp
Wij zijn benieuwd naar uw actiebereidheid!
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ZONDAGOPENINGEN
WESTLANDS
MUSEUM

2003
sErzoEN
Devolgendezondagopeningen
staan
dit jaar nog op het progràrrrnà:
5 oktober
verkoopvan de druivenoogstvan de
historischetuin via de veilingklok;
2 novembeï
druivenetenin de kas.
Het museumis tijdensdezeeerste
zondagmiddagen
van de maand
geopendvan 13.ootot r7.oouur.
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HUNEOUIIUGESCHIËDEHIS.
Iezing door Fritsvan OoststÍoom
Door de eeurffenheen werd er verbouwd aan boerderiien.
De opkamer en melkkelder werden vergroot. Wonen en
werken werden gescheiden.
Er vond eenvergrotingvan de
veestapelplaats.Er werd gespecialiseerd
in veehouderijof
akkerbouw.!r werd boter of kaas gemaakt. Er werden
andere gewassen geteeld. NÍeuwe bouwmethoden en
-materialendedenhun intrede.
Vrijwel altijd lieten die veranderingenzichtbaresporenna
bÍnnen en buiten het boerderijgebouw.Soms is dat een
bouwnaad in het metselwerk of een dichtgezettedoorgang. Soms is dat het soort metselstenenof het metselverband.Somsis dat de constructiewijzevan de gebinten
Twee vragen staan in deze lezing centraal.Ten eerste:
Waarom zíjn onze boerderijen zo verschillend? Ten
tweede:Hoe oud zijn onzeboerderijen?
Kijken naar boerderijenmet de nieuwsgierigeogenvan de
bouwhistoricus is soms spannend Het is een ontdekkingsreis door de tijd. Zestiende-eeuwse
muurstijlen,
zeventiende-eeuwssiermetselwerk, achttiende-eeuwse
vensters,negentiende-eeuwse
muurijzers
Het is ook een tocht door het Nederlandselandschap:
akkerbouwbedrijvenop kleigrond,veehouderijop veen en
gemengde bedrijven op de zandgronden. Niet zelden
leverde de bodem of het landschap tevens de bouw;,
materiaien.
In de J.ezingwordt ingegaan op tal van aspectendÍe het:
verhaal vormen van de bouwgeschiedenisvan boerderijen. Vaak betreft dat alleen het gebouw zelf,maar soms
kan het bekijken van oude kaarten verhelderend zljn of
geeft de bewoningsgeschiedenisaanwijzingen om het
verhaalte completeren.
Frits van Ooststroomis bestuurslid van de Boerderiienstichting Zuid-Hollanden lid van de Raadvan adviesvan
de Stichting HistorischBoerderij-Onderzoek.
SÍndsr984 is
hij betrokken bij bouwhistorisch onderzoekvan boerdeIUen.
De lezing wordt rijk geïllustreerdmet dia's,geprojecteerd
op twee schermen en duurt ruim twee uur (inclusief
pauze).
(Zieook'Donateursavond'op dezepagina).

De aanvang is om zo.oo uur en, zoals de heeí Van
Adrichem destijds in zijn convocatiesal opmerkte, de
koffie wordt vóór die tijd geserveerd
...1
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cuRsussEN

'r,oókin het seizoen 2003/2004bestaat weêr de mogeIijkheid deel te nemen aan een aantal cursussendie
worden gegeven door medewerkers van het Nationaal
Archief, het Haags Gemeentearchief en het Centraal
Bureauvoor Genealogie.
De start van de cursussenis eind september/begin
oktober,met uitzonderlng van de cursusGenealoglevoor
gevorderen, die in januari zoo4 begint. Plaatsing
geschiedtin volgorde van aanmelding.Het gaat om de
volgende cursussen,die in principe op zaterdagochtend
van 10 oo - 12.oo uur of op dinsdagavondvan 19.oo 2l.oo uur worden gehouden
CursusOud-schrift
rz lessen,kosten€ 6o.. Beginnerscursus
op dinsdagavondvan r9 oo - 21.oou. en
zaterdagochtend
van 1o.oo- 12.oou.
. Gevorderdencursus
op zaterdagochtend
van ro.oo - 12.oou.

CursusHistorisch Onderzoek
rz lessen,kosten€ 6o,LFIA-BATAVORUM.NL
. Zaterdagochtendvan 10 oo - 12oo u.
is de offÍciële website van de Historische
Vereniging DeifÍa Batavorum in gebruik genomen:
wwwdelfia-batavorum.nl. Daarop zijn onder andere de
actueleberichtenvan de verenigÍngte lezen
Verder bevat de site een inhoudsopgavevan de jaarboekenvan Delfia Batavorumvanaf r99r tot en met zooz.
Het jaarboek2oo2bevat naast een aantal vasterubrieken,
zoalsde archeologischekroniek van Delft en omstreken,
een keur aan artikelen over verschillendeonderwerpen
uit een ver en minder ver verledenvan de stad Delft.

CutsusGenealogie
7 lessen,kosten€ 35,. Beginnerscursus(oktober - januari) dinsdagavond
19.oo- 21.oou en zaterdagochtend
van Lo.oo- 12.oou.
. Gevorderdencursus
(januari - mei zoo4) dinsdagavond
van 19.oo- 21.oou. En zaterdaqochtend
van 1o.oo- 12.oou

AANMELDING
TELEFONISCH

070-331
54000F 070-353701
1
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keliag'van derboerdeiijén éír tuindershuizen in'het
WesUand.
Ook in het WestlandsMuseum is van 16 november 2oo3
tot eind februari zoo4 de expositie over'De SIagbij Ter
Heijde (1653)en het ieven van Maarten Harpertsz.Tromp'
te zien Deze tentoonstelling is samengesteldvoor het
Trompfestivaldat van 19 flm z3 augustus in Ter Heijde
georganiseerdwerd. Vanwege de betrekkelÍjk korte tijd
dat de tentoonstellingtoen te bezichtigenwas,is besloten
om daar nog een vervolg aan vast te knopen in het
WestlandsMuseum In de expositiedie in het museum te
zien is wordt de geschiedenisvan TerHeijde extra belicht.
(zÍeinformatie eldersin dit blad).
In Museum De Timmerwerf in De Lier is nog t/m oktober
een tentoonstelling te zien onder de titel "EENBOERENSTANDDIEVERDWIEN".In het kader van het'Jaar van de
boerderÍj' is een foto-expositie ingericht van nog
bestaandeen verdwenenboerderijenin en om De Lier In
totaal ruim vijftig! In de laatstehalve eeuw is De Lier van
een boerendorpveranderdin een tuindersgemeenschap.
Daarom is dezetentoonstellingvooral voor de Lierenaars
er dan ook een die vol is van nostalgie.Maar ook voor nietLierenaarsis er veel te zien.
In Museum De Schilpen in Maasland is nog tot
z4 september2oo3de expositie"Boerengerei,
over allerlei
voorwerpen die men in en om een Midden-Delflandse
boerderijkon en somsnog kan aantreffen"
In Museum "Het Tramstation" te Schipluidenis tot eÍnd
december 2oo3 een expositie te zien onder de titel:
"Wonen op de boerderij".De tentoonstellingis voornamelijk gericht op het interieur van boerderijen.Er is een
kamer met bedsteeen kinderkledingvan ca.19oo Verder
bevat de tentoonstelling oude eigendomsbewijzen,
foto's en familiegegevensvan enkele boerderijen uit de
omgevlng.
In de Hofboerderij in Wateringen richt de werkgroep
"Oud-Wateringen& Kwintsheul" een expositie in onder
de titel: "HAVEEN GOED".
Dezeexpo,onderde parapluvan het afscheidsprogramma
van de gemeenteWateringen,'t jaar van de boerderijzoo3
én het 3o-jarig jubileum van de historischewerkgroep,
toont o.a.foto's van boerderijen en polderlandschappen
van nu en uit het verledenvan Wateringenen Kwintsheul
van de afgelopen4o jaar De tentoonstelling start vanuit
de IJzertijd,want van dezeperiodezijn er via opgravingen
al boerenhuispiattegronden
en ploegsporenbekendin de
gemeenteWateringen.
De tentoonstelling is vrij toegankeijk van zaterdag
r3 (monumentendag) tlm zondag z8 september 2oo3.
Alleen in de weekendsop zaterdagvan 11.ootot 16.3ouur
en zondags van 12.ootot 16.3ouur Mogelijk wordt de
expositie nog verlengd tot een nader te bepaien datum.
Verdereinlichtingen via tel. ot74-648846bij dhr. C.J.van
der Doef of bij dhr. J Olyslagers,tel. ot74-292558.
Openingstijden van de WestlandseMusea vindt u op
pagina z van dit blad.

verkrijgbaai bij de boekhandel.De genoemde reekswordt
verzorgd door de vereniging Terebinth, een vereniging
die, zoals het in het voorwooÍd van het boekje over Delft
en het Westland wordt omschreven,gehoor vraagt
voor herstel van zoÍg rond dood en rustplaats en de
bekendheidvan onze funeraire- ofwel begrafenlscultuur
wil vergroten.Het woord funerair komt van het latijnse
funus en betekentdood.
Het boekje besteedt aandacht aan een groot aantal
begraafplaatsen en grafmonumenten in Delft en het
Westland De auteur Rlta Hulsman heeft niet naar
volledigheid gestreefd,maar ze heeft volstaan met het
vermelden van een aantal markante voorbeelden.Dat is
eigenlijkwel jammer, maar anderzijds,geziende beperkte
ruimte binnen de gekozenopzet van de reeks,ook wel
r-u' 'c-c_r
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Zo treft men met betrekking tot Monster wel een beschrijving aan van het marmeren grafmonument ván de
zeeheldAnthony Pieterson1n de NederiandsHervormde
kerk en van de lge-eeuwse grafkelder van de familie
Herckenrathin de Grote Geest,maar ontbreekt een vermelding van de katholiekeen de openbarebegraafplaats.
Toch zou over dezebegraafplaatsenmet enig speurwerk
wel het een en ander te vermelden zijn geweesten staan
er markante en historisch bijzonderegrafstenenop deze
begraafplaatsen.
OverAnthonie Pietersonwordt overigensten onrechteen
in navolging van eerdere regionale geschiedschrijvers
geschrevendat hij leefde op de hofstede Polanen Dit is
een hardnekkig misverstand dat al zeker honderd jaar
standhoudt en nu helaas weer nieuw leven wordt
ingeblazen.Deze zeeheldbewoonde namelijk niet de
hofstedePolanen,maar was de stichteren eerstebewoner
van de buitenplaatsGeerbronaan de Herenstraat.
Ook zal men in het boekje tevergeefszoeken naar een
vermeiding van de voormaligeoude begraafplaatsaan de
Molenstraat, waarvan tegenwoordig alleen de twee
stenen zuilen van het toegangsheknog aanwezig zijn,
met daarin gebeiteldde naam Vreedeop de linkerzuil en
Rust op de rechterzuil Helaasis dezeoude begraafplaats
eenjaar of tien geledenstilletjesgeruimd en omgevormd
tot een gemeenteplantsoentjeHet vroeg r9e-eeuwsegietijzeren hek van de begraafplaatslangs de Molenstraatis
destijds door de gemeenteMonster geschonkenaan het
WestlandsMuseum en door lJsbrandvan Eendenburgin
dank aanvaard Het vormt nu de afscheidingtussen de
parkeerplaatsvan het museum en de historische tuin.
Op enkele plaatsen aan het hek zijn nog duídelijk de
beschadigingente zien die in de Tweede Wereldoorlog
zijn ontstaan door rondvliegendeschervenvan een op het
kruispunt van de Molenstraat en de Taets van
Amerongenstraatneergekomenbom.
Het zou overigens de moeite waard zijn om de geschiedenis van deze eerste begraafplaatsbuiten de
toenmalige bebouwdekom van Monster nog eensverder
uit te dieoen
Leovan den Ende
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Op z9 juni zoo3 is Paul Koenena een korte periode van
ziekte overleden,hij werd 69 jaar. Paul was sinds 1994
werkzaam in het museum. Dat jaar was hij met de VUT
gegaan als medewerker technische dienst van een
Woningbouwvereniging.AIs oud-timmerman was hij de
aangewezenpersoonom timmerwerk en andereklussen
in het museum uit te voeren.De eerstejaren heeft hij heel
veel geholpen bij het opbouwen van nieuwe wÍsseltentoonstellingenA1sik daarweer iets ingewikkeldsvoor
had bedacht om de expositie Ín een mooi decor te presenterendan kon Paul het bijna altijd maken Tijdens de
opbouwperiodevoor een nieuwe wisseltentoonstelling
die zo'n z à 3 weken duurde,kwam hij vrijwel elke dag
helpen.Zo heeft hij o a voor de tentoonstelling over Fust
en verpakkingsmateriaaleentimmermanswerkplaatsuit

een kistenfabriek nagebouwd aan de hand van oude
foto's, en voor de tentoonstellÍng over vrouwenarbeid
maakte hij schappenvoor het interieur van een kruidenierswinkel.
Naasthet helpenbij het opbouwenvan de wisseltentoonsteliingenwas hij elke dinsdagin het museum aanwezig,
waarbij hij zich voornamelijk bezighieldmet het onderhoud en restaurerenvan museumvoorwerpen.Meestal
ging het dan om tuinbouwgereedschappendie aan het
museum geschonkenwaren,waarvan een onderdeelontbrak of stuk was Paulrepareerdedit door het betreffende
onderdeelna te maken of door van twee incompletevoorwerpen weer één compleetwerkend apparaatte maken.
Enkele jaren geleden begon zijn gezondheid hem een
beetje in de steek te laten Hij kon toen niet alles meer
doen wat hij daarvoor gewend was. Vooral de grote
timmerklussenkon hij niet goedmeer uitvoeren.Maar als
het even kon bleef hij toch nog op zijn vaste dag, de
dinsdag,langskomenom de kleine klusjeste doen,zoals
het onderhoud en opknappen van de nieuw binnengebrachtemuseumvoorwerpen.Het laatste projecíwaar
hij mee bezig was, was de restauratievan een tomatensofteerdeÍ,een zogenaamdehobbel
Die dinsdagenwaren altijd erg gezelligomdat het ook de
dag is dat de meeste vrijwiliigers tegelijkertijd op het
museum aan het werk zijn. Op de dinsdag kwamen er
gemiddeldtien personen,die door de jarenlange samenwerking goed op elkaar ingespeeld waren. De medewerkers van het WestlandsMuseum bewaren mooie en
goedeherinneringen aan Paul Koene en we zullen hem
dan ook erg missen.Wij wensen zÍjn vrouw en kinderen
heel veel sterktetoe om dit verlieste verwerken.
Ton Immerzeel
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Belvoor meer informatiehet WestlandsMuseum,MiddelBroekweg154,1675KL Honselersdiik,
0174- 6210g4.
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