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toren írijwel helemaaluit, maar á werden gelilJ
maal gerestaureerden behouden.Want dat iS'
belangrijke taak: het behouden van al die historische
zakendie het Westlandhebbengemaakttot wat het nu is!
Dat dat ook voor historrschenamen en begrippen geldt
mag duidelijk zijn!
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j a a r g a n g1 2 , n u m m e r4 . 4 e k w a r t a a l2 0 0 3

W@

ffi@W*

...bijpier
van
der
*oul
Na een goedezomer,wel iets droog,is de herfst begonnen. Vanouds de tÍjd voor onderhoud aan schuren en
kassen Van het warenhuis zljn de éénruiters er afgeweest. Preciesop het goedemoment bracht de natuur
ca.40mm regenin het warenhuis Na rijke oogstenvan
groenten en fruit zijn de laatste druiven zeer snel
verkocht op de laatste open museumzondag,roo kg
in vijf kwartÍer Aan het einde van de herfst, wat een
rustige tijd lijkt in de tuin, geeft het dan opzettenvan
nieuwe teelten veel werk: zaaien,verspenen,spitwerk
en snoelen.
Bij onze buren (bedrijven)verrijzen momenteel de modernste kassen en aanverwante gebouwen Bezoekers
van de tuin laten veelvuldig blijken dat zij verrast zijn
dat dit er nog is, een oasein aile drukte om ons heen.Ze
komen met verhalen over de vroeger vaak moeilijke
werkomstandighedenen zwaar werk.
Regelmatigworden nu zeldzamemachines en gereedschappenaan het Museum geschonken,o a een kleine
bollensorteerder,een peenspoelmachine,kleine freesmachines,een bollenafsnijmachine,enz, enz.Het depot
in Maasland raakt aardig vol; vele uren van herstel en
onderhoudzijn nodig om het in stand te houden
De tulpenbollen zijn gepoot,op de tuin wordt het een
kale boel Wat voor bijzonderszal de winter ons weeÍ
geven?Ook dan is het weer de moeite waard om effe te
komen tuinen

Een paar blikken op de zomersetuin.
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uan oud en
verliepin
niet zoalsde bestuurders
dit wilden...
Al een aantal jaren is het 'traditie'in Monster om veel
feestdagen, zoals oudjaar en koninginnedag in een
rumoerige sfeerte laten verlopen.In de r7e en r8e eeuw,
blijkt uit diverse verordeningen, uitgevaardigd door
schout en schepenenvan Monster,dat toen dezelfdeproblemen speeldentijdens het vieren van diverse feestelijke aangelegenheden.
Op mei-avond,de avondvoor de re mei, als men de terugkeervan de zomervierde,was het gewoonteom vooral in
het kerkdorp Monster en in Ter Heijde meivuren te ontsteken.Dit ging in de jaren rond 1617gepaard met het
beschadigenvan woningen Men haalde dan namelijk
riet of stro van de daken der huizen om dat voor de meivuren te gebruiken.Verderwerd er ook veel schadeaan
eigendommen toegebracht. Schout en schepenen van
Monster verboden dit dan ook. Overtredingen zouden
worden gestraft met een boete van zes Carolusguldens
Voor de kinderen zouden de ouders of voogden aansprakelijk worden gesteld.Om niet de hele feestvreugdete
bederven werden de meivuren buiten het dorp toegestaan,maar dan wel op een afstand van 1oo roeden van
de huizen,schuttingenen dijken
In r7o3moest een zekereLeendertCornelisz.van der Touw
aan de baliuw 40 Carolussuldensbetalen Leendert
Cornelisz.had op maandag van vastenavondeen h
met een pluim en twee beenkappenbeschikbaarges
als prijzen voor het gansrijden Dit gebeurde met
wagen in de Herenstraatvoor de herberg de 'spaensc
Vloot'.Tevenshad hij nog een speelmangehuurddie voor
de muziek moest zorgentijdens het dansfeestin zijn huis
Hij overtrad hiermee een verordeninguit 1593,die danss'oelenverbood.
De viering van oud en nieuw verliep in veel jaren, o.a.in
r74o en r79r,niet zoals de bestuurdersvan het ambacht
Monster dit wilden. Om ongelukkenen brand te voorkomen hadden schout en schepenenverboden'nieuw jaar
te schieten' op de straat met een snaphaan (een soort
musket) of met een pistool Het afstekenvan vuurwerk
of het gooien van zwermen en voetzoekerswas ook niet
toegestaan.
Desondanksheeft een schippersknecht,
Dirk Schrevelius,
op oudejaarsavondrond 8 uur nieuwjaar geschotenmet
een snaphaanop de Havenstraat.Al snel sloten Cornelis
en Hannesvan Heyningen zich bij hem aan.Nadat ze bij
de klapwaker Jan van Oostenoud bier en een pijp tabak
hadden gehaald,liepen ze de huizen langs, die aan de
Vaart stonden, schoten voor diverse huizen hun snaphanen af en klopten de mensen uit bed Hannes van
Heyningen laadde zelfs zíjn snaphaan met hagel en
schooteen ruit in van het huis van Jacobvan der Minne;
ook diverse deurposten moesten het ontgelden.
Dirk Schreveliusbood echter in apríI q4o aan baljuw en
weJ.geboren
mannen zijn welgemeendeexcusesaan en
hoefde alieen de schade te vergoeden Cornelis van
Heyningen kreeg echter een boete van 10 zilveren ducaten, welke hij binnen 3 weken moestbetalen.Andersvolg-

'water
den r4 dagen op
en brood zitten' in de toren van
Monster. Over Hannes van Heyningen werd niets verme1d.Het nieuwjaarwensen door vagebondenen landIopers werd door de ingezetenen van het ambacht
Monster als een Iast ervaren,zodat dit in 1634verboden
werd op eenboetevan 6 Carolusguldens.
Gelíjktijdigwerd
het aanbiedenvan'nieuwjaarspakketten',bestaandeuit
vlees, spek, geld of andere zaken, aan overheidsdienaarsverboden
Om de verjaardagvan de erfstadhouderWillem V goedte
Iaten verlopen op 8 maart 1788,werd veel van tevoren
geregeld."Eenygelijk wordt vrijgelaten om in een betamelijk vrolijkheid die dag door te brengen",maar ilLuminaties mochten aileen tussen 7 en 10 uur wprden
afgestoken.Ter voorkoming van ongelukken werd het
schieten met snaphanen,pistolen of andere geweren
helemaalverboden.
WerkgroepOud-Monster.
Dit artikelis eerderverschenen
in het Informatiebulletin
van de
StichtlngWestlands
CentrumvoorStreekhistorre

Het is dan zover. Na veel jaren invoeren en controlêren
zijn alle Burgerlijke Standen van het Westland (oude
betekenis)en Loosduinenop cd-rom uitgebracht.Daarbij
zijn ook de doop-, trouw- en begraafboeken van het
Westland op dezelfde cd-rom gezet (de dtb's zijn niet
gecontroleerd).Het ís een hele klus geweest,waar ruim
30 personen vele uren hebben ingestoken met tÍk- en
controlewerk.
Het is nu voor iederecomputerbezittermogelijk thuis het
zoekennaar de persoonsgegevens
voor te bereiden.ALle
akten zijn als kopie aanwezigin het gemeentearchiefte
Naaldwijk. Helaas mogen niet alle gegevensopenbaar
gemaaktworden Voor geboortegegevens
moeten de laatste 1oojaar, voor huwelÍjk de laatste 75 jaar en voor overlijden de laatste 5o jaar, geheim blijven.
Voor iedere geïnteresseeÍde
in genealogie(= s1"^5oornonderzoek)is dezecd-rom een must.
Hij is te koop in het gemeentearchiefvan Naaldwijk en in
het WestlandsMuseum voor € r7,5o.
U kunt hem ook bestellendoor € zo,oo over te maken op
girorekening 7227ogo ten name van Studiegroep
GenealogieWestland te Honselersdijk Vermeld wel de
adresgegevenswaarnaar de cd-rom kan worden opgestuurd!
GiliesHamel
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Goejanverwellesluisis een bekendenaam in onzegeschiedenis.In de omgeving van dezeplek werd in 1787
Wilhelmina van Pruisen,de echtgenotevan stadhouderWillem V door een legertje van patriotten tegengehouden en gedwongenterug te keren. Wat was er aan vooraf gegaan?
Willem Y zag zich door de druk van de patriotten, die de overhand hadden in de Staten van Holland,
gedwongen Den Haag te verlaten en te verhuizen naar Nijmegen. De kordate Wilhelmina van Pruisen,
gemalin van Willem I was het met de houding van haar echtgenootniet eensen reisde af naar Den Haag
om daar met de Staten te praten en enkele zaken recht te zetten. Met het bekende gevolg.Haar broer, de
koning van Pruisen,vatte de aanhouding van zijn zuster als een diepe belediging op en stuurde een leger
om in de NederlandseRepubliekde orde te herstellen.
Duizenden patriotten vluchtten naar Zuid-Nederlanden
Frankrijk,naar de plaatsenGrevelinesen St.Omer,steden
in de buurt van Duinkerken,waar nog Vlaams gesproken
werd, bang voor de wraak van hun tegenstandersEn daar
was reden voor,want zij hadden het er wel naar gemaakt.
De patriotten, waarvan we de meesten vonden onder de
gegoedeburgerij,streefdennaar meer invloedvan het volk
op de regering. Hierin werden zij voorgelicht door de
Franseschrijvers.In Frankrijk leidde dit, mede door deze
schrijvers,in 1789tot de bekende Revolutievan Vriiheid,
Gelijkheiden Broederschap.

Ook trachtten zij de officÍele bijeenkomstente verstoren
Veelalhadden dezegenootschappeneen naam
In Monster heette dit Excercitiegenootschap:'Voor
Dorp en
Vaderland'.Loosduinenhad zijn: 'Uit tiefde voor het
Vaderland'.De Naaldwijkse patriotten noemden zich
gewoon Genootschapvoor de Wapenhandel In Honselersdijk stonden de patiottische schuttersonder leiding van
kolonel Cornelisvan der Pot,eigenaarvan de buitenplaats
'Endeldijk'.

Zowist deze'kolonel'metbehulpvan eenvliegendlegertje
uit Delft, in q87 de gehate en zeer Oranjegezinderegent
Abraham Douglas,baljuw van Naaldwijk en enj.geandere
Tot dan toe werd ons land bestuurddoor de stadhouderen Westlandseplaatsen,tevens intendant (rentmeester)van
de regenten De laatsten hadden een bijzonder grote het Hof van Honselersdijk,gevangente nemen Eerstin de
invloed op de regering. Het gewone volk echter bleef herbergvan Carelvan der Speyk,Iater op de buitenplaats
'Endeldrjk'.
Oranjetrouw
De gevangenschapvan Douglaseindigde in de
Omstreeks1785hadden zich plaatselijke oproeren tegen Doelen te Schiedam.Nog in het jaar van zijn gevangenhet gezagen enkele staatsgrepenvoorgedaan.Tegenover neming kwam hij vrij door de komst van de Pruisen.Zijn
de schutterijender steden richtten de pariotten vrijkorp- gevangenschaphad maar enkeleweken geduurd.
sen op: de zgn. Excercitiegenootschappen
die al provoce- Bij de restauratievan het gezagin ry87hernam Douglas
rend in hun fonkelnieuwe uniformen met de baionet op zijn plaats als baljuw en veroordeeldezijn tegenstanffders
het geweerdoor de straten paradeerden.
tot aanzienlijke geldboetesdie, zoals gewooniijk, in zijn
eigen zak verdwenen. De Honselseprinsgezindentogen
naar de buitenplaatsvan Cornelisvan der Pot.De eens zo
fraaie woning werd door hen geplunderden verwoest.
DB GELEGÁLISEERDE SCIIUTTERT rtx
Vele, vele patriotten echter wachtten de wraak van de
ox itoon HEEfrLTKnEID MONyTER"
prinsgezindenniet af en vluchtten naar het buitenland:de
Zuidelijke Nederlandenof het land van hun ideologische
rorq ZtNslnnuK voERENDE:
schrijvers,Frankrijk, waar zij de Franse revolutie meemaakten.
Inqg5, met de komst en de bezettingvan ons land door de
Fransen,keerden de uitgeweken Patriotten terug. Velen
waren arm en berooid en moesten hier Ieven zonder
middelenvan bestaan.Met de val van het ancienregime in
r795 werden al gauw de dorpsregeringen(municipaliteiten) hervormd. In eerste instantie kreeg iedereen stemrecht. Slechtszij die wandaden hadden bedreventegen de
nh 1lnrr'art"/.
nÍngatuf,cnr ca tertd.ll
aan zlJc v toeupatriotten of openlijk voorstanderswaren geweest van
Oranje,werden daarvanuitgesloten.

VOOF" NORF
E}{ VAÏ}E}qLAIVÏ},
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Er werden comite'svan Correspondentieingestelddie aan
de opvolger van de Staten van Holland, de Provisionele
Representantenvan het Volk van Holland, opgavededen
van de klachten van de Patriotten over de tiid van voor
r795 De in dezeopgavenvoorkomendeplaatsálqkeprominenten mogen met enige zekerheidtot de echtepatriotten
worden gerekend Dezebevatten niet alleen klachten van
de mishandelingendie de patriotten hadden ondervonden
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Naaldwijk

F.C.Groen.
Opmerking: de prinsgezinden werden in die tijd kortwegshalvePrincengenoemd;de patriotten, naar een van
hun voormannen Cornelis(Kees)de Gijselaar,Keezen.

De heer Groen heeft een lijst gemaakt die een opsomming is van de Westlandsepatriotten voorkomend in
het boek 'Tussen Vrijheidsboom en Oranjewimpel'.
Redactie[.A.F.Barjestehen F.J.van Looyen.Er staan wel
meer dan 8o namen in dezelijst. Bijna de helft heeft als
enige vermelding: lid van het exerciëtiegenootschap
(meeste daarvan in Wateringen). Bij ruim zo namen
staan meer gegevensvermeld. De complete lijst en het
genoemdeboek liggen ter inzage in de bibliotheek van
het Westlands Museum; de bibliotheek is geopend op
donderdagen zaterdagmiddagvan r4.oo tot 17.oouur.
Om u een indruk te geven van deze lijst volgt hierna uit
elke Westlandseplaats een voorbeeld.
's-Gravenzande
J.W.Huygens
Lid van het ProvisioneelBestuur van 's-Gravenzande.
Chirurgijn te's-Gravenzande.
Honselersdijk
Janvan Aalburg.
Hovenierte Honselersdijk,uitgewekene,verzoektschadevergoeding.Gedeputeerdeter Vergaderingvan de
Societeiten van het platteland van Holland te
Leidschendam15juni 1795,uitgewekene.Woonde in
ry87 te Honselersdijk, kapitein van het gewapend
genootschapaldaar.Verzoektschadevergoeding.
Werd
bedreigd door baljuw Douglas en is gevlucht naar
Frankrijk,naar de plaats Petite Sainte,dÍstrict Bergen,
waar hij vier jaar woonde.Vestigdezich na de omwenteling te Honselersdijk,om in het hoveniersbedrijfvan
zijn ouderste werken en vraagt om onderstandin juni
1796.Beklaagtzich in januatirqgT dat hij op de J.ijstvan
erkendeuitgewekenenstaat en doet in r798wederom
een verzoek.
Maasland
Jan Nieuwland.
Lid Comitee van CoJJeqnondeniic

Monster
CornelisBruggeling.
Op r9 oktoberverzoektCornelisBruggefflingom restitutie vanJ 253,-welke hij tot een onrechtmatigeboete
heeft betaaldaan den Bailluw Stiphoutdie hem zonder
dagvaardinguit zijn huis heeft laten halen en hem op
zijn blote knieën heeft doen smekenwegens het'verdommen' van den Prins,welke door Bruggeling ontkend is.

WillemvanDam.
Tuinman te Naaldwijk, uitgewekene (resolutie r3 april
1796).Hij was in 1787secretaris van de Vaderlandse
Socièteitvan Wapenhandelte Honselersdijk.Is op z7
mei 1788door de baljuw'den fameusen'Douglasuit
Holland verbannen met achterlating van vrouw, vier
kinderen en een 84-jarigevader,waarbij zijn bezittingen zijn verbeurd en verkocht.Blijkens bij zijn rekest
gevoegdeverklaringen heeft hij circa vijf jaar te
Gravelinesgewoond. Na zijn terugkeer uit Frankrijk
bevindt hij zich in een armoedigetoestand,belastmet
een zwaaÍ huishoudenmet vier kinderen.
Loosduinen
Hendrikde Zoete(t798),
Lid Patriottisch Genootschapte Loosduinen1787.Lid
van de krijgsraad van de gewapende Burffgerwacht
(rlgil.Schoolmeester, koster en vooÍzanger te
Loosduinen,qg5 alsopvolgervan JanBuyt.In r798verzoekt hij om een bleekveld bij de kosterswoning te
mogen plaatsen,waarbij hij opmerkt dat hij in 1788
door'heerschzucht
en geweld'zijn postenheeft moe'tijà
van zeevenjaaren eÍlendig
ten verlaten en de
heeft moeten omzwerven'.
Poeldijk
Leendertvan der Lee
Patriot. Lid Comitee van Correspondentle. fid
Municipaliteit. t798.
Wateringen
PieterDuyvensteyn.
lid van het Excercitiegenootschap
i787.
Gerrit Tetteroo.
Patriot te Wateri.ngen19 oktober1795Is eenememorie
van den burger Gerrit Tetteroo,woonachtigte Wateringen welke behelzendeeen detail der mishandelingen
welke gedurende en na de omwenteling van 1787aan
hem en zijne huisvrouw om zijn betoon van patriottissimus zijn aangedaan door eenige bij de memorie
genoemde bewoonderen van Wateringen en andere
aanliggendedorpen.

oo

Wy-*Fy*,n
In het documentatiecentrum
van het Westlands
Museum
vindt u
eenschataaninformatie
overbijna alles
wat te makenheeftmet de
geschiedenis
Westlandse
!
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Het Ís inmíddels al meer dan honderd jaar geleden dat
kerk entoren van de Hervormde Kerk in Monster volledig
uitbrandden
De brand die kerk en toren volledig in de as legde,werd
zaterdagmiddag13juli rgor omstreekskwart over drie
ontdekt.De'brandspuit'van Monster,die in de nabijheid
van de kerk was gestatloneerd,was al snel aan het blussen.Ook de Poeldijksespuitgastenwaren snelter plaatse.
Die middag stond er een sterkewind, waardoor het vuur
snel aanwakkerdeen het gevaar bestond dat de brand
zou overslaannaar de nabijgelegenwoningen. Om dat
gevaar te keren, riep het gemeentebestuurtelegrafisch
assistentiein van de brandweervan Den Haaq.
'stoomspuit'
Omstreekshalf zesarriveerdedie met de
en
hnnd de sfriid n:n met de vuuÍzee Water was er in de

achter deze huizen, maar die brandjes konden snel
geblustworden Aan het begin van de avond waren kerk
en toren totaal uitgebrand
Zondag r4 juli rgor werd de kerkdienst gehouden in de
Gereformeerdekerk Daarna werd voor de diensten
gebruik gemaakt van de Hervormde kerk in Ter Heijde
aan Zee.De catechisatiesen de vergaderingenvan de kerkenraad, de kerkvoogdij en de notabelen, moesten
geruime tijd in de openbareschoolplaatshebben.
In de notulen van de kerkenraaduit die tiid is het volgendeopgetekend:
In Memoriam
Den ryden luli tgot heefi een zware ramp onzegemeente
getroffen. Kerkgebouwen toren zijn in vlammen opgegaan. Het vuur, waarschijnlijk ontstaan door de werkzaamhedenva.neen loodgieterop het dak der Kerk,deed
spoedighet dak instorten.Ontzettendwerd het schouwspel
toen ook de vlammen den toren aantastten.De belendende huizen,ja de geheeleoostzíjdevan het dorp, verkeerden toen in groot gevaar.De stoombrandspuítuit
's-Gravenhage
slaagdeer ín de omgevingte bewaren.Het
inwendígevan Kerk en toren is geheelverteerd.De naakte
muren leveren een droevige aanblik. Predikstoel,orgel,
banken,alles is verbrand.Het archíefvan den Kerkeraad,
de meubels van de kerkekamer,de boekenkastder
Jongelingsvereniging,
de kerkebijbelsvan den Kerkeraad,
de kanselbijbel,de lezenaarvan den voorgangerwerden
gered Naar begrootingwerd de ruine den volgenden
Zondagdoor rc ooo vreemdelingenbezocht.

HeidelbergschenCatechismus.
Beíde beurten bÍj monde
van Ds.A. van der Sluís.Het laatstevers in dien avond in
ps T2:7.
onzekerkgezongenwas
Zondagavond4 luli verqaderdede gemeente in het
Kerkgebouwder Gereformeerden,
onswelwillendaangeboden Het was een aandoenlijkeure voor gemeenteen leeraar.De smartwaszichtbaar.
De text door Ds. van der SluisgekozenKIaagI.z : / : "Hij
heeft zijn Heiligdom te niet gedaan"werd met ontroering
behandelden aangehoord.
Gezongen
werdps $ : z.ps.74
.. at .nr '<.
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De kerkvoogdijging met voortvarendheidaan het werk.
De eerstevergaderingna de brand vond plaats op 19juli
's
r9or, avondsom 19.oouur ten huizevan president-kerkvoogd A van SpronsenCz.Het eerstekarwei dat a,angepakt moest worden,was onder anderehet schoonmaken
van de goten en het verwijderen van het puin en de verbrandebalken.Dit werk moest aanbesteedworden onder
protestantseaannemeÍs De aannemerwas verplicht het
gehelekerkgebouwaan te vegenen alleswat van waarde
was voor de kerk op te ruimen. Het gedeeitelijkverbrande
hout was bestemdvoor het diaconiehuisin het Kerkpad.
Alles moest voor zaterdagz7 juIí ontruimd zijn Tijdens
dÍe eerstevergaderingna de brand werd tevensbesloten
dat de kerk op zondag21juli voor het publiek te bezichtiBenzouzijn Ja,u leesthet goed,op zondagte bezichtigen!
Diezelfdeweek waren er al aanbiedingenvan vijf architecten die zich gaarne met de herbouw belast zagen
Architect E G. Wentink uit Schalkwijkwas door de kerkvoogdij als deskundige aangesteldom de brandschade
met de verzekeringsmaatschappij
te regelen.
In een vergaderingop maandag zz juli werd het opruimen en schoonmakenvan de kerk gegund aan W de
Zoete als de laagste inschrijver Tot voorlopig architect
weÍd benoemd E G. Wentink, die ook de brandschadeal
had geregeld Deze architect was ook belast met de
herbouw van de eveneensdoor brand verwoestekerk in
Harmelen.Die herbouw was bijna voltooid.Wentink had
dus ervaring met dit soort werk. In de vergaderingvan
kerkvoogdenen notabelenvan dinsdag z3 juli werd het
een en anderbekrachtigd,

Het kerkgebouwwas verzekerdmet het inwendígevoor
f 5o.ooo,-bij defírma de longe te Amsterdam.De toren
voorf 6.ooo,-bij de assurantiemaatschappij
te Brussel.
Zondag 7 juli was 's morgensin onzeKerk geprediktover
g : 4. Gezongen
EzechiëI
wasps.11g: 69.ps.9T : 1.ps.37 :19.
ps.T3:14.'sAvondswasbehandeldde 4ostevraagvan den
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:Vreeswijk weÍd . ,na inschrijving dóoi, li
- het herbouwwerk gegund, Nog geen jaar
latér; op zo juni r9o:, werd de vervaardiging van het meubilair voor de kerk aanbesteed.Het werk werd aan de
gebroedersVan Malsem uit Den Haag gegund.De orgelbouwers Gebr.Van Dam uit Leeuwarden,die ook het orgel
dat verloren was gegaan hadden gebouwd, namen de
bouw van het nieuwe orgel aan voorf 6.zoo,Op zr decembertgo2, 's middags om half twee, begon de
kerkdienstter gelegenheidvan de ingebruikneming van
de herbouwdekerk.
Dekerkkiokkenkonden nog niet worden geluid,omdat de
restauratievan de toren nog niet begonnenwas.Ir moest

Bij naamgeving van straten en wijken is er een goede
traditie om daarbij oude, historische namen in ere te
houden. Mede daardoor blijven (streek)historische
begrippen in gebruik en behouden hun waarde.
Natuurlijk is het dan wel belangrijk om kennis te hebben van die (streek)historieen er voortdurend op attent
te blijven dat die oude namen en begrippen op de goede
manier gebruikt worden. Dat is een taak van de (gemeentelijke) overheid, want dat zijn de verantwoordelijke naamgevers!
Ik ben een beetje ingevoerdin dat soort zakenin Naaldwijk en Honselersdijk:straatnamen hier werden vernoemd naar de oorsprong van het dorp (Hendrik van
Naaldwijk) of de oorspronkelijkeligging of bestemming
van een weg (Hofstraat,Molenstraat,Molenlaan, Galgeweg). Nieuwe wijken werden gebouwd, die geheel volgens eerder genoemdetraditie hun naam kregen uit de
historie:de Opstal werd vernoemd naar de oude benaming en de Pijle Tuinen werd vernoemd naar de oorspronkelijker8e eeuwseeigenaarvan de grond, de heer
Pijl.
Sommige wijknamen komen uit een wat meer Íecente
geschiedenis (Veilinghof, Prinsenlaantje),maar steeds
wordt door de naamgeving de oorspronkelijke,historischebetekenisin ere gehouden En dat is een goedezaak,
waardoor in het dagelijksgebruik iedereenwordt geconfronteerdmet'de plek waar wij staan' (eenbekendekreet
van de heer Van Adríchem).
Zo is er in Naaldwijk ook de woonwijk/straat HogeWoerd,
Iage Woerd,enz.en een groot bedrijvengebiedheeft ook
de naam De Woerd. Allemaal genoemd naar een oude
ridderhofstededie hier vele honderdenjaren geledenlag.
Wie herinnert zich niet de grote Woerdlaan,die niet zoals
nu strak geasfalteerdnaar de Zwartendijk en Monster
voerde,maar al vlug doodliep,ter hoogte van de huidige
Industriestraat?Verder hoefde niet, want dÍe Grote
Woerdlaanwas wat er over was van de toerit naar Hoge
Woerd: een indrukwekkende middeleeuwse ridderhofstedewaar de familie (van der)Woert zetelde
En dat was niet zorrraaÍeen familie! De Van der Woerds
waÍen zeernauw verwant aan de Van NaeltdwÍjcks en die
twee families waren zo ongeveerde belangrijkstefamilies hier in de regio(!) De Van Naeitdwijcks gaven hun

sten in de kerk van TerHer.ldeaan Zee.

Tijdensde in gebruik".*ií gloan ae tàir<lsch;;ii: ili;art;

Vàn den Brink het zilveren doopbekkendat tat qp dê,dág
van vandaag wordt gebruikt.
En de toren? Besteken tekeningen voor de herbouw van
de geschondentoren werden in april 19o6 gemaakt door
architectJ.C.Wentink uit Utrecht.Op rr mei werd de herbouw van de toren aanbesteed.De aannemer van de
toren werd dezelfde als die van de kerk, Wiliemse uit
Vreeswijk Hij had ingeschrevenvoor een bedrag van
f 28.78o,-De restauratiewas in r9o7 voltooÍd
Th.van Straalen

naam aan het dorp en dat weet dus iedereennog(?)De
Van der Woerdswaren even belangrijk en het is dán ook
fantastisch dat de naam van deze oude, adelijke ridderfamilie i.n ere is gehouden Want er wordt in Naaldwijk
een geheelnieuwe wijk aangetegd,die,geheelvolgensde
traditie, de naam krijgt van de oorspronkelijkemiddeleeuwse bezitters:het Woerdblok.
Dat getuigt toch van historisch besef bij de mensen en
organisatiesdie daaroverbesiuitennemen!
Geheelvolgens eigentijdsenormen wordt ook voor dat
Woerdblok een beeldmerk ontworpen. De betreffende
ontwerper zoektnaar'...ietsmet woerd I Hij zoektdan niet
iets dat verwijst naar die voor Naaldwijk zo belangrijke
ridderhofstedemet woontoren, die daar zo'n 8oo jaar
geledende omgeving domineerde..niet naar iets dat de
belangrijkheid van deze adelijke familie voor Naaldwijk
onderstreept...
Nee..
Die ontwerper zou ook nog kunnen denken aan een verhoging in het land:eenterp, wierd.. woerd..,maar nee
hoor: niet gehinderddoor enige historischekennis wordt
het beeldmerkvoor het Woerdblok...
een eendl!
Met alle respectvoor eendenen ontwerpers:zo'n watervogel heeft helemaal niets te maken met de oorspronkeIijke naam,betekenis,historie of bezittersvan dit gebiedl
Maar alle betrokkenenkeurdenhet ontwerp goed..
Met een dergelijk (streek)historisch
besefis het denkbaar
dat bv. een nieuw logo vooÍ's-Gravenzande
een beeltenis
wordt van een schepjein een berg zand (gravenin het
zand...)of voor Monster een enge draak, voor polanen
gestileerdestraten met aan weerszijdenallemaalpotjes .
en ga zo maar door!
De keuzevoor die eend bij het Woerdblokis dan ook een
(streekhistorische)
misservan de grootsteorde De kans is
niet denkbeeldigdat door deze misser de mensen over
een aantaljaren denkendat zewonen '...waarvroegerveel
eenden voorkwamen...'en totaal niet weten waar de
naam van hun wijk werkelijk vandaankomt!
Misschieneen goedideeom eensuitvoerig stii te staanbij
de dochtervan Unarchvan Nadelwijch,die in de rze eeuw
trouwde met Florisde Wurth, ridder, heer van de Hoge en
LageWoerd!
Maarten Prins
(NB de schrijfwijze

van de naam kan, zoals vaker met oude namen, ver-

schillen: Woerd met d of t en de oorsprong zou zelfs Wurth kunnen zijn
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lijkt op de klokkentorên van de Dorpskerk, is er niet
zomaar opgezet. Misschien zou men denken dat deze
klok vroeger geluid werd om het begin en het einde van
de werktijd van de 'klerken ter secretarie' aan te geven
maar dat is niet zo.De luidklok op het gemeentehuishad
in voorbije eeuwen een belangrijke functie binnen het
stadje 's-Gravenzande;
het was de brandklok.

,,,t
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die stopte voor de herberg'De Spaansche
LfFJt'te drinken worden gegeven.Uit deeeplas kon bij
brand.Ín een huis aan het marktplein bluswater worden
geschept.Verder was er bij de
Noordwind een waterplas e
ook een aan de Zuidwind,

men daar bij brand bluswate
had. Aan het Vaartplein kon
men water scheppen uit d€::
haven.

In de middeleeuwsestadskeurenkomen we veel voorschriftentegen die betrekking hadden op het voorkomen
van brand en wat er zoal bij een brand moest gebeuren.
Als er brand ontdekt was werd de klok op het'stedehuis'
geluid.Dat was het teken dat alle poorters(inwoners)zich
direct voor het stadhuisop het marktveld moestenverzamelen. Iedereen moest dan zijn eigen brandladder of
emmer meenemen.Vanaf die plaats trok men dan naar
de plek van de brand en probeerdemen het vuur te bius's
sen Nachtswas het vaak aardedonkerin de stad en was
men verplicht een lantaarn voor de deur hangen, zodat
men kon zien waar men liep. Het was dan verboden om
wapenste dragenmaar men mocht wel 'pothuyven'(helmen) of ijserhoedendragen.Als er brand was uitgebroken
kon het stadsbestuurgelasten dat de belendende(houten) percelenwerden afgebrokenom uitbreiding van de
brand te voorkomen.
Om het vuur te blussenmoest er water zijn Omdat er niet
overal in de buurt water was is er voor gezorgddat er op
strategischeplaatsen bluswater was. Op het marktplein
voor het stadhuislag een flinke waterpoel (wegensstankoverlastin 1899gedempt) Daar konden de paarden van

Het stadhuis was dus van:
ouds het centrale punt bii:l
brandbestrijding. Op de.
bekende stadsplattegrond'
van Blaeu, getekend rond
.r vc) -v ,^
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het

Marktveld een flink stadhuis afgebeeldmet daarop
een klokkentoren.Ook op
een aquarel uit r75o van
het toenmalise stadhurs
is dat het geval.
Op de bovenverdiepingvan het huidige
stadhuishangt een tekening van het in 1869afgebroken
stadhuis.Ook daaropis de klokkentorenmet de brandklok
prominent aanwezig.
De luidklok op het stadhuisheeft dus een middeleeuwse
oorsprong.Onlangs is deze klok gerestaureerden heeft
een nieuwe bestemming gekregen:de klok luidt nu op de
hele en de halve uren.
Jan Dahmeijer
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HISTORISCH
]AARBOEKWESTTAND
Onlangs is de zestiendejaargang van het Historisch
JaarboekWestlandverschenen
,uàrás4;;ibàuan;,anu"á"*-*ratvaà.1o,órcro,
tóó3 tot t maart ioo4 een tentoonstelling $ehouden
over dè geschiedenisvan het bier. Het is de tweede tentoonstelling in een drieluik over de geschÍedenisvan de
accijnzenop zout, bier en zeep.In tegenstelling tot het
heden werd bier in het verleden niet gedronkenvoor de
'benevelende'
smaak of de
werking van alcohol.Vanaf het
begin van de r4e eeuw tot ver in de r8e eeuw was bier voor
mensen een eerstelevensbehoefte.Water was sterk vervuild, onbetrouwbaaren snel aan bederf onderhevig.Bier
had door het bestanddeelalcohol een langere houdbaarheid. Belastingop bier was ook in die tijd geen onbekend
verschijnsel.De tentoonstelling geeft een duidelijk beeld
van de economischerol en de historie van het product
bier Het nuseum is gesitueerdaan de Parklaan14-16te
Rotterdamen is geopendvan dinsdagtot en met zondag
van 11.oo- 17oo uur (www.belasting-douanemus.nl)

atchiVarisvan het Hoogheemraadschapvan Delfland, een
Iezing over topografische kaarten die in het bezit zijn van
het archief van Delfland.
Het GenootschapOud-Westlandhoudt voorafgaandeaan
de lezing zijn jaarvergadering
De plaatsvan handeling is gebouwDe Kandelaar,Dijkweg
19,Naaidwijk Anvang 2o.oo uur

.
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ïn augustus veÍscheen'Van de hand van Jacqueline van
Spronsen-vander Linden een boekje oveÍ Ter Heijde met
de titel Het verleden aan de horizon. De ondertitel'8oo
jaar historie Ter Heijde aan Zee' zou geïnteresseerde
aspirant-koperswellicht op het verkeerdebeen kunnen
zetten. De oude historie van het zeedorp komt slechts
fragmentarisch aan bod. Het is veel *..t ..., fotoboek
geworden met unieke foto's uit de eerste helft van de
twintigste eeuw, voornamelijk afkomstig uit particulier
bezit.Het boek is voor 15euro te koop bij de Brunawinkel
in Monster.
HERVORMDE
KERKMONSÏER
In Monster is onlangshuis aan huis een boekjeverspreid
met een beknopte geschiedenÍsvan de Hervormde kerk
en van de toren. De brochure1svan de hand van de heer
Th van Straalen,die een kenner is van de geschiedenis
van de kerk In het voorjaar van 2oo4 hoopt de
Kerkvoogdijeen aanvangte maken met de restauratievan
zowel het interieur als het exterieur van de kerk. Die
restauratiegaat veel geld kosten en door middel van de
brochureheeft men een beroepwillen doen op de inwoners van Monster ook een steentje bij te dragen om de
kerk weer in oude luister te kunnen herstellen.Eldersin
StreekHistorieeen artikel van de hand van de heer Van
Straalenover de rampzaligebrand i.n de kerk en de toren
op 13juli r9or.

In dit Tromp-jaar besteedt het jaarboek uiteraard aandacht aan de zeeheld,die 35o jaar geledenvoor de kust
van Ter Heijde sneuvelde.In een uitgebreid artikel
beschrijft Adri P.van Vliet Tromps leven,de oorzakendie
Ieiddentot het uitbreken van de EersteEngelseZeeoorlog,
het verloop van de oorlog,het sneuvelenvan Tromp en
hoe hij na zijn dood werd herdacht.
Dat veel Nederlandsesoldaten gedwongen werden met
het leger van Napoleon mee te trekken naar Rusland,is
een bekend gegeven M.Ball heeft meer dan veertig
Westlanders uit de archieven van Parijs weten op te
duiken.
Actueel- voor zoverje daarvankunt sprekenin een historisch tijdschrift - is het artikel van J. van Schie over de
waterproblemen in het Westland in het verre en minder
verre verleden.De verzilting van de grond vormde in de
naoorlogsejaren een grote bedreigingvoor de tuinbpuw
W Kemmers schrijft over de ontwikkelingen in het vervoer van de Westlandseproductenvan de veilingen naar
de afnemers.Vanaf de zeventiendeeeuw tot en met de
vorrSeeeuw
K.F.van Dijk beschrijft de erbarmelijke situatie van de
Westlandsewegen ln de negentiende eeuw. Vanaf het
midden van die eeuw waren er plannen om de weg van
Delft via De Lier,Maasland naar Vlaardingente verbeteren In 1858werden die plannen gerealiseerd:de wegen
weÍden verbreed en begrind. Maar pas omstreeksrgoo
waren de wegen in redelijkestaat,tenminste in de zomer.
Dat de situatie nog steedsniet ideaalis,kunnen we ook in
2OO3
nog COnSïateren.
T. Immerzeel,bekend van het WestlandsMuseum, heeft
traditiegetrouw weer een lijst gepubliceerdvan aileswat
er in het vorige jaar over de Westlandsehistorie verschenen is Ookheeft hij weer verzameldwat er in dat jaar aan
opgravingenheeft plaatsgevonden.Twee zakenspringen
hierbij in het oog:het bij Ter Heijde aangespoeldeonderdeel van een r8e-eeuws'katschip'en de archeologische
verkenningenrond de kerk van's-Gravenzande.
Het jaarboek telt ro8 pagina's,is verlucht met talrijke
illustraties en is voor € 9,5o te koop in de Westlandse
boekhandelsen bii de streekmusea.
Ieden van het GenootschapOud-Westlanddie het boekle
nog niet in hun bezit hebben,kunnen het gratis afhalán
bij het WestlandsMuseum.
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