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email:info@westlandsmuseum.nl
internet: www.westlandsmuseum.nl
Het gehelejaar geopendvan dinsdagt/m
zaïerdagvan 14.oo- 17.oouuÍ
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jkste rnanie
manier om met (flinke) wachten
was de belangrijkste
versteuithoeken van het Westlandte bereiken!En ook al
is:êr ontzettend veel veranderd aan de inftaËtruetuuÍ;rtóch
liggen er nog wel wensen voor een nog betererontsluiting.
Vernieuwing blijft nodig en zeker het Westland heeft zich
altijd aangepastaan veranderendeomstandigheden.Een
mooi voorbeeld daarvan is het verhaal van de eeuwenoude Vlietwoning met omgeving in Naaldwijk.
We moeter eï voor zorgen dat dergelijkeoude symbolen
samen met hun verhalen behouden blijven: ze verteilen
ons het verhaal van onze eigen omgeving,die evengoed
verandert:net als ze de afgelopeneeuwenheeft gedaan!

endactiviteitenbij zondagopenstellingen
geheugenvan Nederland
NIEUW:Van de werkgroepen
Omsaan met de buren
Van Westambachtentot GemeenteWestland
Nieuwe aanwinstenMuseum
Nogmaalsde Vlietwoning in Naaldwijk
's-Gravenzandse
begraafplaats
De berg op de
Tentoonstellingen,boekenen evenementen

3
3
3
4
4
5
6
7
9
10

K O P I EL I E V E RN I E TM E E RI N
WORDPERFECT!
De techniek schrijdt voort en marktleiders van kortgeleden zijn uitgerangeerdvoor ze het weten. Zo is de
biina standaard-tekstverwerkerWordPerfect helemaal
ingehaald door MS-Word.Dat betekent dat het steeds
moeiliikerwordt om WPbestandenom te zettenin andere
prográmma's:voor ons is WP inmiddels alleen nog via
veel (tijdrovende)trucs te verwerken en daarom liever
geenkopie meer in WB maar in Wordl

voor Streek-en Tuinbouwhi.storieWestland
(0174)621084
KI Honselersdijk
Middel Broekwegry4,2675
RedactieWestlandsStreekHistorie
. Mevr MM Dahmeijer-Fousert
's-Gravenzande
(0174\41,3073
Heiiotrooptt,z69t HJ
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Maris 4r, z68rMP Monster
. J.A.de Brabander
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Distributie
WestlandsStreekHistoriewordt gratis toegezondenaan
Westland
van de St.Streeken Tuinbouwhistorie
donateurs
Iosseabonnementen€ 5,70.In het WestlandsMuseum
zijn beperktlossenummerste koop(€ 1,65)
Vormgeving en zetwerk
MaartenPrins.Naaldwiik
\0174)648222
Druk, afwerking en distributie
De Lier
DrukkerijRiezebos,
10774)s27r52
o St Streek-en Tuinbouwhistorie
Westland
ISSN138o-o1o8
overnemen van artikelenuit dit blad is toegestaan,mits de bron duidelijk
wordt vermeld De redactieontvangt graageenbewijs-exemplaar
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KEND.ACTIVITEITEN
ENSZONDAGOPENINGDe wintertijd ligt weer achter
ons,toch is
Op zaterdag5 en zondag 6 juni waren er demonstraties
druiven krenten in het WestlandsMuseum
Druiventrossenworden uitgedund om zo de overgebleven
druivenkorrelsmeer groeiruimte te bezorgen.Door het
krenten worden de overgeblevendruiven groreren zoerer,
waardoor ze beter van smaak zÍjn en zo ontstaat de
bekendeWestlandstafeldruif.
Op zaterdag3 en zondag4 juli worden er in het museum
demonstratiesklokveilen gegeven Productenuit de historische tuÍn van het museum worden dan verkocht via
de oude veilingklok,bezoekersvan het museum kunnen
de groenten en het fruit kopen op de manier zoals het
woeger in de veilÍng gekochtwerd door de kooplieden
Op zondag r8 juli is er weer een ouderwetsestationaire
motorendag, die dit jaar weer wordt gehouden op het
landje van buurvrouw Oosterveer Vorig jaar was de
demonstratie-dagmet oude tuinbouwmachinesnoodgedwongenkleinschaligvan aard, omdat we niet op het
grasveld van de buurvrouw terecht konden vanwege
baggerwerkzaamheden
en de hobbyclubvan motorenliefhebbershad de week na onzedag een eigen demonstratiedag Dat is ook de redendat onzemotorendagdit jaar
niet op een eerste zondag van de maand is maar op
zondag18juli Die dag zal het weer een geplof en geronk
van jewelste zijn van allerleimotoren die oudetuinbouwmachinesaandrijven
Op zaterdag3r juli en zonàagr augustuswordt er in het
museum een historischeboekenmarktmet tweedehands
boeken georganiseerdHet aanbod betreft voornamelijk
boekenover de Westlandsegeschiedenisen de tuinbouw
Op zondag 5 september geeft de Imkervereniging
Delfland demonstratiesover de biÍenhouderiien het winnen van honing Er zal honing gesllngerd*otd.n, afkomstÍg van een bijenvolk uit de historischetuin Daarnaast
zijn er ook demonstratiesvan het maken van jam en het
inmaken van groente

Wat is het geheugenvan Nederland?Het geheugenvan
Nederiandis een digitaal magazijn boordevolafbeeldingen over de Nederlandsekunst en cultuur, afkomstig uit
de rijke collectiesvan ruim veedig Nederlandsemusea,
bibliotheken, archieven en andere erfgoedinstellingen.
Via de website van Het Geheugenis dit digitale magazijn
voor iedereen,altijd en overal, gratis toegankelijk. Het
Geheugenvan Nederlandis een digitaliseringsprojectdat
wordt uitgevoerd door de KoninklÍjke Bibliotheekte Den
Haag.Het omvatruim Too.oooafbeeldingen,
z5ouur film
en 1oo uur audio afkomstig uit ruim 4o cultuurinstellingen in Nederland(www.geheugenvannederland.nl).

het Iang koud
geblevenin vergelijking met zoo3 Weinig sneeuw en
vorst,maar wei lang koude nachten,dat was 's morgens
autoruiten krabben. In de groei is er een behoorlijke
achterstandten opzichtevan vorig jaar. Ondanksdat is
er veel werk voor de vrijwilligers op de tuln.

Extra open dagen, zoals voor "Kom in de kas", het
meewerken aan de stand bij de tuinbouwbedrijven in
De Lier op de Kreekrug,gaveneen gezelligedrukte.
EIkjaar is er vooruitgangin teelt en op technischgebied
te zien Steeds grotere tuÍnbouwbedrÍjven Ongeveer
z5 jaar geledenwerd het mogeiijk vanuit je woning het
klÍmaat te regelen, nu rollen de kweektafels automatisch naar behandel-en sorteerruimtes.Veelarbeidsbesparing,maar regelmatig technisch onderhoud voor
servicemonteurs Op onze tuin weinlg mechanisch-,
maar wel gebouwenonderhoud.Bezoekersvan de tuin
genietenvan de rust en sfeerdie is geblevenzonderde
modernevooruitgang,dit laten zeregelmatighoreí aan
de aanwezigevrijwilligers.
Dit jaar wordt de tabaksteelt opgezet,met ongeveer
roo planten van het soort nr 25.In het Westland niet
lang verbouwd, maar in de jaren rg42 - 1946 geteeld
vanwegede TweedeWereldoorlog.In het land van Maas
en Waal en de Veluwezoomvan oudsherbekenden veel
geteeld
Wettelijk was een teeltvergunnlng bij grootschalige
opzetverplicht Het was verbodentabak en hop zonder
vergunning te zaaien of te poten of op zijn land te
hebben.Een vergunning was te verkrijgen door zich te
wenden tot den Inspecteurvan den Tuin en Tuinbouwonderwijs,Bezuidenhoutseweg
3o te's-Gravenhage
Eenarekan zo à 3o kg drogetabak opleveren.
Eengram
tabakszaadlevert ro.ooo tot 15ooo pianten op. Deze
kennis is in een vi.lftiental A-viertjes beschrevendoor
ir H.l.A.Slitsín ry41 uitgegevendoor het Departement
van Landbouwen Visscherij
Om met de middelen die in de HistorischeTuin voorhanden zijn tabak te laten kiemen en tabaksplantente
krijgen is nog nlet eenvoudig Een regelmatige hoge
temperatuur is hiervoor nodig om pootbareplanten te
kunnen poten. Nr z5 werd in de oorlog 1940 - \945
meestal geteeld.Bij Vreekens Zaden uit Dordrecht,
bekend om zijn oude groentensoorten,ís zaadbesteld
Verderals bladerenop dradenrijgen om te drogen gaan
we niet. De tabakssappenwerden vroegeï vanwege de
nicotine gebruikt als insectenbestrijdingsmiddel,dus
niet gezondvoor mensen.
De fruitbomen bloeien rijkelijk en beloven zonder
nachtvorsten een grote fruitoogst te leveren.De bijen,
gratis neergezetdoor imker J.de Roo,vliegen bij zonnig
weer massaaldoor onzetuin Wanneeru dit leestis het
weer een goed moment om de resultaten hiervan te
komen bekijken.Dus kom nog eenstuinen
P van der Hout

1 3 ,n u m m e r2 . 2 e k w a r t a a 2l 0 0 4
Jaargang

:r;l:l:l,:.:,,riir:r;iif:liiii:ir,l'rifriiiiiii:iirliiiii:li
r:*liit:.ri{i

Enkete keren per jaar komen dè coórdinatoren van de
plaatselijke historische werkgroepen bij elkaar om te
overleggen over initiatieven en àctiviteiten van de verschillende werkgroepen en over zaken van gemeenschappelijkbelang.Eenvast punt op de agendais daarbij
altijd het "rondje Westland" ofwel een rondgang langs
het historisch nieuws vanuit de werkgroepen.De Iaatste
vergaderingwas op z4maartjongstleden. Geziende tijd
is het rondje Westland er toen bij ingeschoten,maar aan
de aanwezigen werd gevraagd nieuws uit de werkgroepente mailen, zodat het bij de notulen kon worden
gevoegd.Ook werd de suggestiegedaan een selectieuit
die nieuwsfeiten op te nemen in het blad van het
museum, zodat ook de donateurs daar kennis van zouden kunnen nemen. Zo gezegd,zo gedaan,en vandaar
dat u hieronder een eerste selectieaantreft van wat er
aan nieuws is binnengekomen. Met een beetje medewerking van de werkgroepenkan dat in de toekomst uitgroeien tot een vaste rubriek in StreekHistorie.
Alle werkgroepen en hun telefoonnummers vindt u op
pagina z.
Algemeen
lnkele vertegenwoordigersvan de werkgroepenhebben
op r9 april een nuttig gesprekgehadmet wethouder Van
der Meer van de gemeenteWestland,die monumentenbeleid en archeologiein zijn portefeuilie heeft Daarbij is
gesprokenover de gevolgendie de fusie tot éen gemeente
Westland heeft voor een aantal zaken die in de meest
brede zin met de regionalehistorie te maken hebben en
die dezewethouder in zijn portefeuilleheeft.
Volgensde wethouderwordt er druk gewerktaan eennota
over het monumentenbeleid1n de nieuwe gemeenteen
worden er ook voorbereidingengetroffenvoor de vorming
van een (wettelijk verplichte) monumentencommissie,
waarvan de taken voorlopig worden waargenomendoor
de welstandscommissieDe oude gemeentelijkeverordeningen op dit gebled blijven van kracht tot er een
nieuwe verordening is. Een groot probleem is dat de
gemeenteop dit moment financieelzeerkrap zit.

Daarnaaít is men nog druk doende om op het tertein van
monumenten en historie de ambtelijke bezetting rond te
krijgen. Afgesproken ís dat een vertegenwoordÍging
uit de werkgroepen in beginsel elk halfjaar overleg zal
voeïen met de wethouder.In de tussentijd staat de deur
open voor overleg met de ambtenaren, mocht daartoe
r enleidin o ziin

Naaldwijk
Het boek"De herinnering blijft .." van G.JAlleblas- Behrel
en G. Beijer over de wljk Cruisbrouck is inmiddels
uitverkocht.
In mei is een opgravinggestartbij de Hoogwerl die waarschijnlijk twee maanden gaat duren. Een zeer interessante slte, gezien de vondsten in het verleden.Men
verwacht er sporen aan te treffen uit de Ilzertijd, de
Romeinsetijd en de vroege en late Middeleeuwen en
weliicht restenvan een kasteel
De werkgroep Oud-Naaldwijk heeft het plan opgevat
om samen met Oud-Honselersdijken Oud-Maasdijkeen
fotoboek samente stellen over oude en jonge monumenten in de drie kernen.
Er worden in Naaldwijk op dit moment verschiilende
monumenten bedreigd,zoals gebouw De Harmonie aan
de Dijkweg en de Watertoren,waarvoorverbouwplannen
bestaan De werkgroepheeft actie ondernomen.

Monster
In zooz heeft de werkgroep Oud-Monster bij de Rijksdlenst voor de Monumentenzorgeen aanvraagingedlend
om de Gereformeerdekerk in Monster op de Rijksmonumentenlijst geplaatst te krijgen Ondanks het
positieve advies dat ook de voormalige gemeente
Monster aan de Rijksdienstheeft uitgebracht,heeft de
voor Cultuur onlangs besloten niet tot
Staatssecretaris
plaatsingop de Rijkslijstoverte gaan.Wel vindt de Staatssecretarisde kerk lokaal gezienvan belang.De hoop is dus
nu gevestigdop de gemeenteWestland.Hopelijk zal men
pogingen in het werk stellen om aan de impliciete ultom dezekarakteristieke
nodiging van de Staatssecretaris
kerk te behouden,gehoorte kunnen geven

OMGAANMET

1,1,,,,'..1:,,:',:
:..,r.1,:,,,,:'ll
'il.:,i

.:....:::
.t:l.l..,rrl

Waar zullen wij het nu eens over hebben?Nou, ik weet
wat over die oude tijd, het betreft het omgaan met de
buren en speciaalwat het tuinen betreft. Ik heb daar zelf
goedeherinneringen aan. Ieder deed zijn eigen zaakjes,
dat wel, maar tijdens oogstwerkzaamheden hielp je
mekaar regelmatig.De ene buurman had warme sla,dus
die oogst viel eerderen de ander had koude sla, dus kon
je mekaar helpen, dat scheeldebehoorlijk in de portemonnee,het was bovendien nog gezelligook. De laatste
nieuwtjes werden uitgewisseld,uiteraard de stand van
de plaatselijkevoetbalcluben noem maar op.
De echtgenotevan één van de buren was in verwachting
en hun huis stond aan de overkant van de weg Toen de
weeënbegonnenstak ze de vlag uit, en mijn buutman zei:

"Er is brand, ik moet naar huis". Geenmalheur, wij maakten het werk wel af. Ook werd er veel gezamenlijk spi's
nazie geoogst. Morgens om vÍjf uur maaiden we eerst
en
dan
om zevenuur bij de ander en zo was je
bij de één
's
allebei op tijd klaar voor de veiling Avonds gingen we
tot negen of tien uur sla snÍjden,dat was gewoon in de
jaren zeventig.Zo konden we het nog tot negenuur op de
's
veiling brengen,dat was wei mooi, dan kon je morgens
weer wat andersdoen.Met bloemkoolzaaddorsenhielp je
mekaar zeker.De éen had een dorsmachineen de ander
een benzinemotor met drijfriem, dus hup even organiserenen op een mooie dag glng het gebeuren.
's
Een spannende dag was dat, als het morgens droog
bleef,ging het later toch nog regenenen dan was Leiden
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TOT
"VAN WESTAMBACHTEN
WESTLAND''
GEMEENTE

Van z4 juli tot en met 7 november 2oo4 wordt in het
Westlands Museum de tentoonstelling "Van Westambachtentot GemeenteWestland"georganiseerd.Deze
expositiegeeft een beeld van de bestuurlijke organisatie
in de regio Westlandvan de Middeleeuwentot heden.De
expositie wordt georganiseerdvanwege de gemeentelijke herindeling in het Westland die op r januari zoo4 is
ingevoerd. De zeven oude Westlandse gemeentes zijn
omgevormd tot twee, namelijk Midden-Delfland en
Westland,zodat nu de wat eigenaardigesituatie is ontstaan dat er nog steeds een streek (regio) bestaat, het
Westland,en dat er een gemeenteis die'Westland'heet
en een deel van de gelijknamige regio beslaat.Dit zal in
de toekomst waarschijnlijk nog wel tot verwarring gaan
leiden.
De gemeenteWestlandis tot stand gekomendoor samen's-Gravenzande,
voeging van
De Lier,Monster,Naaldwijk
en Wateringen;Midden-Delflanddoor samenvoegingvan
Maasland en Schipluiden.Voor het verhaai van de tentoonstelling zu11en
we de zevengemeentesdie tot en met
zoo3 de streekhet Westlandvormden alsbasÍsnemen.De
geschiedenisvan alle ambachtendie geheelof gedeeltelijk binnen de grenzenvan de genoemdezevengemeentes vielen, zal zo uitgebreid mogelijk verteld worden. Het
startpunt daarvoorzal zijn het ontstaanen de uitbreiding
van het graafschapHolland in de 9e en 1oe eeuw. AIs
Holland steedsgroter en belangrijkerwordt kan de graaf
het bestuurvan zijn gebiednÍet meer zelf regelenen moet
hij taken gaan delegeren.Het gebied wordt dan opgedeeld in kleinere bestuursgebieden,de baljuwschappen.
Als de bevolkinggroeit en er steedsmeer woest gebiedin
cultuur wordt gebrachtgaat dezeopdeling steedsverder
en begint men ambachtenen heerlijkhedente vormen.Zo
geeft de graaf ook gebiedenen landgoederen1nleen aan
zijn vazailen,ridders die hem in oorlogstijdbijstaan. De
opbrengst van die landgoederenis grotendeelsvoor de
Ieenman van de graaf,hij moet daar wel een vergoeding
voor aan de graaf betalen en de al genoemdekrijgsdiensten verrichten.Voor zijn groeiendehofhouding had de

graaf van Holland steedsmeer geld nodig en daarvoor
begon hij grondgebieden bestuursambtente verkopenof
verpachten. Hierdoor ontstonden eÍ in de late
'ambachten'
en heerlijkheMiddeleeuwen steeds meer
den,die een grillig geheelvan gebiedjesmet zelfstandige
en aparte bestuurseenhedenvormden. Door de eeuwen
heen veranderdeer nogal eenswat aan de gebiedsinde1ing,maar dit bestuurssysteembleef tot r795bestaan.
FranseTijd (r795-r813)
ontstonder een
In de zogenaamde
geheel nieuw bestuur, gebaseerdop een grondwet met
voor het geheleland uniforme wetten. Nadat de Fransen
in r8r3 waren vertrokkenwerden de op de Franserevolutie gebaseerdevernieuwingen in eersteinstantie grotendeelsteruggedraaid,maar dat was slechtsvan korte duur.
In de praktijk was geblekendat Middeleeuwsebestuursstructuren niet meer voldedenen daaromwerd in de eerste helft van de 19eeeuw de gemeenteals lokaal beótuur
ingevoerd,gebaseerd
op de gemeentewet.
In de expositieworden aan de hand van oud kaartmateriaal de veranderingenin de grenzenvan de'ambachten'
en gemeentesin kaart gebracht.We zullen voorweïpen
laten zien die vroeger gebruikt zijn door de plaatselijke
besturen, zoals meubilair uit de oude ambachts- of
gemeentehuizen,archiefstukkenzoals aktes en oorkonden en attributen en gereedschappen
die door gemeente
of gerechtsdienaarsgebruikt zijn. Verder afbeeldingen
zoals gravures, schilderijen en foto's van plaatsen en
gebouwenwaar de lokale besturenvergaderdenof recht
spraken.
Een belangrijke plaats op deze expositie zal ingenomen
worden door een aantal schilderijen die het museum
onlangswist te verwerven.Het gaat hierbij om dorpsgezichten van alle Westland-gemeenten,
waarop de dorpscentra met de belangrijke bestuursgebouwen zijn
afgebeeld(zieeldersin dit blad)

DE BUREN
in last, gauw de zeilen erover en wachten tot het droog
werd.
Ook werd er onderling veel getuind, om te zien hoe de
standvan zakenwas en om ervarÍngenuil te wisselen,je
kon veel leren van elkaar, dat was absoluut waar Het
mekaarhelpen dat gebeurdehet meest in het voorjaar In
de zomermet de tomaten moest men zelf maar zien klaar
te komen. Het gebeurdewel regelmatig dat men kleine
partijtjes meegafaan de buurman veilingschipper,de eerste bloemkool of tomaten. Die partijtjes waren zo klein
dat zelf varen niet de moeite waard was Ik nam nog eens
voor één van de buren zijn eerste bloemkool mee,
I 10bakken.De prijs viel hem erg tegen en hi.;verweet mij
dat ik ze achteropop het roer gezet had, dus de kooplui

zagen ze amper. Ik zei: "Ga voortaan maar zelf, zeikerd."
Dezelfde buurman had de gewoonte orn regelmatig
kisten te lenen, vooral op maandag,want als je vrijdag
veel kisten meenam werd dat statiegeldvan je rekening
afgehaalden zo kwamen ze op maandagkisten tekort en
werden die dus bij de buren gehaald.Zíjn zoonshebben
wat lopen scheldenop die ouwe, want zij moesten het
opknappen en gingen dus met de bandenwagen (uiver)
op naar de buren, die waren ook niet blij "Nou vooruit
dan maar, maar goed tellen dan en morgen moeten ze
weer terug zijn, want dan heb ik ze zeJ.f
nodig "
Tochheb ik goedeherinneringen aan die tijd
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heeft het WestlandsMuseum een achttal mooie schilderijen van Westlandsedorpsgezichtenkunnen verwerven. Het gaat om zeven schilderijen,die zijn vervaardigd door de Haagsekunstschilder B.C.van Ettinger en één
exemplaargemaakt door de eveneensuit Den Haag aÍkomstige kunstschilder G.Koppenol.
De schilderijenvan Van Ettinger zijn er zevenuit een serievan acht,die we overgenomenhebbenvan de heer Van der
Sande uit Monster. Van der Sande is eigenaar van camping Polanen aan de Claes de Wyckerlaan in Monster.
De genoemdeschilderijen hingen daar in de kantine van de camping om de bezoekerseen indruk te geven hoe het
Westland er vroeger uitzag. Wegensreorganisatievan de camping moest de kantine verdwijnen, waardoor Van der
Sandegeen plaats meer had voor al die schilderijen.
Van der Sandehad Van Ettingeropdrachtgegevenom van
alle Westlandsedorpen waar de tuinbouw een belangrijke rol had gespeeldeen schilderij te maken. Toen Van
Ettinger de opdrachtkreeg was hij a1op wat oudereleeftijd, zodat zijn productie niet meer zo erg hoog was. Van
Ettinger was bovendien een apart figuur met een
Bohemiën-achtigelevensstijl,je zoubijna zeggenpassend
bij eenkunstenaar.Het duurdedusjaren voordat alle werken gereedwaren Daarnaastgebeurdehet volgens Van
der Sandeook wel eensdat hij een schilderij,dat hij eigenIijk voor hem aan het maken was,aan een anderverkocht.
Van Ettinger zou in ieder gevalnog een schilderijvan het
centrum van Naaldwijk maken, maar daar is het niet
meer van gekomen.Het is voor Van der Sandedaarombij
acht schilderijengebleven,die allen zijn geschilderdmet
olieverf en ongeveer8o x 6o cm van afmeting zijn
De locaties van de schilderljen zijn de Haagweg in
Loosduinen,de Havenstraatin Monster, de Langestraat
's-Gravenzande,
de oude veiling
en het Marktplein in
en ,'de Nieuweweg in Poeldijk, de Heulweg richting

Wateringen, de Heulweg richting Kwintsheul en de
Maasdijk in Maasdijk. Het achtste schilderij was van
De Lier met de toren van de Dom Dit schilderij was via
een familielid van Van der Sande al verwotven door
museum De Timmerwerf in De Lier Via hen hebben
wij de tip gekregen dat er schilderijenvan Westlandse
dorpsgezichtente koop waren.
Zoals gezegdwas Van Ettinger een schilder die woonde
in Den Haag Hij maakte dan ook voornamelijk
stadsgezichtenvan Den Haag, waarbij hij zich vooral
toelegde op locaties die vanwege sanering ten behoeve
van het verkeerof nieuwbouw dreigdente verdwijnen.Zo
heeft hij in zijn ongeveer4o-jarige carrière honderden
schilderijengemaakt van karakteristiekeHaagseplekjes.
Hij schilderdeop locatie en verplaatste zich altijd per
flets. Op die fiets had hij een voorziening gemaakt
waarop hij zijn schildersezel
kon vastmaken Van Fttinocr

werd dan ook wel de fietsende Rembrandt genoemd.
Op zíjn fietstochten deed hij ook wel eens het Westland
aan, om daar van de nog mooie plekjes een schilderlj te
maken.Hij werkte veel in opdrachten op bestellingheeft
hij heel wat schilderijenvan woonhuizen gemaakt voor
de bewoners Zo ook van het woonhuis van Van der Sande.
Hij schilderdeniet alleen op locatie,maar ook wel naar
een foto, of hij werkte zijn schilderijenthuis uit op grond
van schetsendie hij had gemaakt.
De schilderijendie het museum nu heeft verworven zijn
vervaardigdin de periode van tg64 tot t979 en dateren
dus uit een tijd dat het Westlandaan het begin van grote
infra-structureleveranderineenstond.

Het schilderijvan De Lier,dat ontbrak in de verzameling
van Van Ettinger, hebben we inmiddels kunnen vervangen door een zeer fraaí schilderij van G. Koppenol,
waarop het riviertje de Lee en de Lierse Domtoren is
afgebeeld.Het schilderijis vervaardigdin de perioder93or94o,geschilderdmet olieverfin een zeerrealistischestijl.
Koppenol,woonachtig in Den Haag,ging in de jaren r93o
regelmatig op locatie schilderen in het Westland Hij
reisdedan met de VIOS,het bekendeWateringsebusvervoerbedrijf Meestal moest hij dan in Wateringen op het
overstappenToenwaren die aanPleinbij de VIOS-garage
sluitingen nog niet zo goed geregeldals nu en dan moest
hij wel eenslang wachten Koppenolreisde zo vaak met
de VlOS-bussendat hij op dezemanier een bekendeverschijningwerd bij de chauffeurs.Zo kreeghij contactmet
chauffeur (An)DriesLoch,dÍe woonde in een huis achter
de VlOS-garageAIs Koppenollang op een aansluitende
bus moest wachten bood Lochaan dat hlj wel bij hem in
huis kon komen Zodoenderaakten zi.jbevriend en is de
familie Loch aan het schiiderij van Koppenol gekomen.
Het museum heeft het schilderij veÍworven van
mevrouw Teskeuit Honselersdijk:haar vader was Dries
Loch.
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NOGMAALS
DE VLIETWONINGIN NAALDWIJK
De Vlietwoning aan de Burgemeester Elsenweg in
Naaldwijk is een uniek monument. In het vorige nummer van StreekHistorieheeft de heer Leovan der Meule,
tot voor kort adviseur van de Bond Heemschut.al een
enthousiast artikel over deze boerderij geschreven.In
vervolg daarop wil ik nog eens uiteenzetten waarom
behoud van deze historische boerderij zo belangrijk is
voor Naaldwijk en eigenlijk voor het hele Westland.
De Vlietwoning is een oud,vervallenen ongelukkiggelegen monument naast een drukke weg, in de buurt van
kassenen onder hoogspanningsmasten,
maar het is ook
een pand dat in verband kan worden gebracht met de
ontginningsgeschiedenisvan dit gebied en een bouwhistorisch fenomeen Het was de liefhebbers van de
Iokale historie al eerder opgevallen dat het om een
opmerkelijke boerderij gaat. Zo heeft Wim Duijvestijn
van de werkgroep Oud-Monsterin de jaren zeventig de
Vlietwoning al nauwkeurig opgemeten en ingetekend.
Ook hebbenleden van de werkgroepOud-Naaldwijkveel
moeite gedaan,ln navolgingvan eerderepogingenjaren
geledenvan M.C.M.van Adrichem, om de eeuwenoude
boerderij op de plaatselijkemonumentenlijst te krijgen.
Helaaslukte dit niet, maar gelukkig werd dezeparel kort
geledenopnieuw ontdekt door de bond Heemschuten is
er hopelijk nog redding voor dit prachtigemonument
Het gebouw is,zoalshierbovenal gezegd,een bouwhistorisch fenomeen,maar daarnaastis de historisch-geografische geschiedenisheel bijzonder.Die beide elementen
tezamen maken dat het gebouw een heel boeiend verhaal te vertellen heeft, uniek voor Naaldwijk en het
Westland.
De veelzljdige geschiedenis van de
Vlietwoning is eigenliik
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overzichtskaart van
het Kaartboekvan het
Baljuwschap
van
Naaldwijk uit 16z3en
op het kaartblad van
het rre kwartier.
De Vlietwoning bevlndt zich bijna centraal in het hart van
de Vlietpolder in een
gebledbij de monding van het Lee-stelsel.
De Vlietpolder
bestaat uit twee kwartieren in het bovengenoemde
kaartboek,het rre en rze kwartier. De naam Vlietpolder
verwijst naar het riviertje de Vliet, dat door dezepolder
stroomt en een zijtak is van het lee-stelse].De ontstaansgeschiedenisvan de twee kwartieren is verschillend,hoewel ze onmiskenbaarmet elkaar zÍjn verbonden In het
kaartboekvan het Weeshuisuit Delft wordt de Vliet "het
oude water" genoemd. De Vliet stroomde in de
Middeleeuwenbij Westerleein de Maas.Eenzijtak van de
Vliet is de Woliebrand. De Lange Broekweg is in dat

gebied naast een lengtebedijkingook een ontginningsweg geweest,getuige de aanduiding Nijewech in r4o8 en
"de DerdeWegh" ínt7v.Ien tweedetak, de GroteRijt (en
waarschijnlijk ook de Kleine Rijt),kwam van Honselersdijk, gaat heden ten dagebij het CarltonHotel nog onder
de Middel Broekwegdoor en stroomt van daaruit richting
de Vlietwoning. Een derde tak kwam vanaf de hondenkennel Dijckhorst richting Vlietwoning. De vroegere
benedenloopdaarvanis vergraventot de huidige molentocht,die in 16z3"de Moolesloot"werd genoemd Mogelijk
kwam dezetak zelfs,voor de aanlegvan de ontginningsdijk de Hoge Noordweg,vanuit het ambachtDe Lier.
De Vlietwoning is gezien zijn ligging waarschijnlijk
gevestigdop een opgehoogdrivierduin,dat aisterp boven
zijn omgeving uitsteekt Het is gelegenÍn de benedenIoop van verschillende veenstroompjes,die zijtakken
waren van het uitgebreideLee-stelsel.
De streekrond de
Vlietwoning was een laag gelegengebied.Dit kan bnder
andere afgeleid worden uit de plaatsing van de
Vlietmolen in de r5eeeuw in de directenabijheid,aan de
rand van het rze kwartier. Het rze kwartier werd ook wel
de "Hof van Naaldwijk" genoemd
In de Middeleeuwen was de bewoning van Naal.dwijk
geconcentreerdop de Hoge Geestvan Naaldwijk.Aan de
zuidkant van de Hoge Geestwas een nederzetting,die
Iater bekend werd als de Hoogwerf van Naaldwijk.
Grofweg was dezegelegenwaar nu het zwembad en de
gemeenteiijke reinigingsdienst zijn gevestigd.Van de
boerderijde Hoogwerf Ís alleennog het koetshuiste zien.
Dezegrote boerderijwas een van de punten van waaruit
men in de gelroe eeuw de ontginning van de Hoge Geest
naar de omliggendelanden ondernam.Dezeontginningen werden grotendeelstenietgedaan door twee grote
overstromingenin rr34 en rr64.Waarschijnlijkis men na
de eerste overstroming van 1134al snel begonnen met
een herontginning van het noordelijke deel van het
Westland en het MaasmondgebiedDezeherontginning
heeft plaatsgevondenvanuit verschillendepunten,waaronder Honselersdijk,Wateringen,Maasland en de Hoge
Geestvan Naaldwijk en had daarmeeook verschillende
ontginningsrichtingen.Ondanks de bedijkingen had
men toch nog last van verschillendedijkdoorbrakenin
later tijd, mogelijk al in 1164,in de directe omgeving van
de Vlietwoning. De'Abtswaal" bij het St.Jorispaden "des
Papenwaelkijn" bij de Groeneweg/Galgeweg
kunnen ais
voorbeeidenvan doorbrakenworden genoemd.Eengroot
stuk van "de Oude Dijck" tussen het St. Jorispaden het
begin van het Galgedijkjeis eveneensweggeslagen.Daar
is een inlagedijk aangelegd,de huidige Galgeweg.Xen
restant van dÍt dijkje Ís hedenten dagennog te zien langs
de Galgeweg,aan de 's-Gravenzandse
kant ter hoogtevan
potplantenbedrijf D.C.van Geest.Deze situerlng geeft
aan dat de inlagedijkis aangelegdvanaf Naaldwijk,vanaf
de Hof van Naaldwijk Wat we onder de Hof van
Naaldwijk precies moeten verstaan is onduidelijk. Het
gebied werd in de Middeleeuwen omschreven ais De
Hoof, de Hoeve. Of we hier met een restant van een
Middeleeuwsehoforganisatiete maken hebben is niet
duidelijk, maar dit is zeker niet uit te sluiten, gezien de
bodemvondstenin het verleden.
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grote 12e-eeuwsestormvloeden.Aan de zuidkant van
Naaldwijk heeft men als eerstede bovengenoemde
Hof
van Naaldwijk aangelegdrichting benedenloopvan de
T ^^
LCC.

Dit ontginningsblok wordt begrensd door de Zuidweg,
Kruisbroekweg, Mr. Jan Tuninghstraat, Vlietweg,
Monnikenlaan en de Galgeweg.Mogelijk heeft dezelaatste begrenzingmeer zuidwestelijkgelegenen is de bedijking in de rze eeuw weggeslagen,zoals hierboven is
beschreven.Opvallendis dat in dezepolder eeuwenlang
slechts één boerderij, de Hoogwerf, heeft gelegen Het
anderegedeeltevan de VlÍetpolder,waar de Vlietmolen in
is gelegen,werd ontgonnen vanuit de Hof van Naaldwijk
en vanuit Honselersdijk.Dit laatsteis te zien aan de kleine
stukjesgrond,die ten zuiden van de Middel Broekwegen
het eerstegedeeltevan de LangeBroekweglagen met de
kleine "vlietjes" Opvallend is dat in dit gedeeltevan de
Vlietpolder oorspronkelijkzevenontginningsboerderijen
hebben gelegen De Vlietwoning is daarvan de enige nu
nog bestaandeboerderijvan waaruit dÍt jongere gedeelte
van de Vlietpolder is ontgonnen,en daardooralleen a1is
deze boerderij uniek. De ontginningsrichting wordt ook
duldelijk aangegevendoor de naamgevingvan de wegen
De eersteontginningswegis de KoningsstraatDe Middel
Broekweg,in r44z ook wel "middelwent" geheten,is de
tweede ontginningswegen de LangeBroekweg,ofwel de
"Derde wegh", is de derde ontginningsweg vanuit
Naaldwijk gezien.Het is dan ook logisch dat de Hoge
Noordweg in 1387de Zuydwechwerd genoemd,daar de
ontginning vanuit Naaldwijk plaatsvond De poldersten
oosten van de Vlietpolder, de Nieuwe en Oude Broekpolder,werden geziende naamgevingontgonnen vanuit
Wateringen. Dit is niet vreemd, omdat Wateringen
al in de 9e eeuw bewoond was, getuige de gevonden
bewoningssporenter plaatse
De Vlietwoning is verschillende keren verbouwd, veranderd,afgebroken,enz
Ditistezienaanhetgebruikvan
de verschillendesteenmaten,steensoortenzoalskloostermoppen,geleIJsselsteentjes,
enz.AIs de kloostermoppen
primair gebruikt zijn dan bevindt het oudstegedeeltezich
aan de noordkant van de boerderij boven de kelder met
kruisgewelven.Eenvoorzichtigedatering eind r5eeeuw is
misschienop zijn plaats De aanzettenvan de kruisgewelven zijn nog aanwezig,maar dezezijn waarschijnlijkrond
tgoo uitgebrokenom plaatste maken voor een moderne
kelder.De monumentalevoorkant,de laat gotischekraalprofielen uit de r6e eeuw, de hoge opkamer met zijn
bijzondere, zelfs wat voorname sfeer, de hardstenen
console,de spiltrap,de verschillendeeikenhoutenbalkenplafonds,de luiken,kortom heel de Vlietwoning,herbergt
veel zichtbare en mogelijk ook nog verborgen schatten.
Maar bovenal is aan de Vlietwoning een ontwikkeling
van de Delflandseboerderij van de r6e, mogelijk de r5e
eeuq tot aan het midden van de 2oe eeuw af te lezen!
Het zou me niet verbazenals er ook een ontwikkeling is
aan te wijzen van een boerderij die in de r6e eeuw een
gemengdbedrijf was,naar eenbedrijf dat zichlater vooral
richtte op de veeteelt. In r56r werden namelijk
verschillendestukken land rondom de Vlietwoning nog
gebruikt voor "soe weylant als teellants".Het inklinken
van de bodem zal waarschijnlijk ten grondslag hebben

Deensekelder aangelegd Eigenlijk zou een expert van
boerderijennog eens een meer gedetailleerdebeschrijving moeten geven van de bouwkundige geschiedenis
van dit unÍeke gebouw,waardoor dit aspectnog meer uit
de verf zou komen.
Bij de Vlietwoning heeft ook een kleine hoogwerf gelegen.Het geheelvan de werf waarop de boerderijstaat en
het hoogwerfjeis groot zesen eenhalf hond Bij een hoogwerf valt te denken aan een kasteelwerf, een kleine
motte, waarop waarschÍjnlijk een torentje heeft gestaan.
Voor deze gedachtepleit ook het fundament, bestaande
uit kloostermoppen,dat is gevondenbij de nabij gelegen
Broekboomgaard en de ontginningsboerderij bij het
Carltonhotel.Gezienhet verloopvan het water,de gracht,
heeft de kasteelwerf mogelijk ten zuidwesten van de
Vlietwoning gelegen. Daarmee Iigt de kasteelwerf nu
grotendeelsof geheel onder het fietspad en/of rijksweg
N zr3 Mocht de Veilingroute doorgetrokkenworden en
langs de VlÍetwoning komen te lopen dan is het zeker
noodzakelijkom een gedegenarcheologischonderzoekte
doen rond de Vlietwoning
Wie de Vlietwoning heeft gebouwd is niet bekend
Misschien valt te denken aan leden van de lokale adel,
zoals de families Van Naaldwijk, De Poel,Van de Woerd,
Uter Lyere en Raaphorst.Gerard van Raaphorstschonk
bijvoorbeeld rond rz6o negen morgen land ten zuiden
van de Viietwoning, ten behoevevan een vicarie aan de
St Pieterskerkin leiden DezeGerardvan Raaphorstbezat
veel land in Naaldwijk, zoals onder andere de Ronde
ook wel de Hoevevan Raaphorstgeheten,op
Schoorsteen,
de Hoge Geest Mogelijk dat éen van de voorvaderenvan
Gerardvan Raaphorstgezienkan worden a1sde stichter
van de Vlietwoning
In 1320komen we de schout van
Naaldwijk,Aernt Lisensoens,
tegen
als bewoner van de Vlietwoning:
"die wonighe daer hi in plach te
wonen bi den Vlietweghe." Een
latere eigenaar rond r56o was
Willem Corrsenvan der Woerdvan
Vliet, verwant aan het geslachtVan
der Woerd en zich kennelijk
vernoemend naar zijn bezit de
Vlietwoning Ledenvan de familie
Van de Woerd waren ambachtsheren van Naaldwijk.
Samenvattendkan gesteldworden
dat de Vlietwoning als gebouw
zeer bijzonderis, maar daarnaast
heeft deze boerderij in de Vlietpolder ook een verhaal te vertellen
over uiteenlopendezaken zoalsde
bodem,waterlopen,ontginningen,
bedijkingen en over enkele bewoners. We hopen dan ook duidelijk
eemaakt te hebben dat behoud van deze historische
boerderij heel belangrijk is, niet alleen voor Naaldwijk,
maar vooÍal ook in verband met de ontginningsgeschiedenisvan de wijdere regio.
H.l.M.Groeneweqen
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E BERGOPDE'5.GRAVENZAND5.E
BEGRAAFPLAATS
Midden op de begraafplaats Beukenhage aan de
Naaldwijkseweg ligt een bergje. Daaromheen liggen
graven, aan de westzijde de oudsten met een aantal
vooraanstaande's-Gravenzanders
uit het begin van de
vorige eeuw.Aan de oostzijdeligt het graf van de slachtoffers van de veerboot "BER[IN",die de lijndienst van
Hoek van Holland naar Engelandonderhield en in februaritgoT in de mond van de Nieuwe Waterweg verging.
De berg is begroeid met bomen en struiken en sinds
enige jaren loopt er een smal pad omhoog.Van bovenaf
heeft men er vooral 's winters, als de bomen kaal zijn,
een aardig uitzicht. Dezefunctie heeft de berg ook in het
verleden gehad.
De berg is waarschijnlijk het restant van het natuurlijk
duinlandschap dat deel uitmaakte van het Deunisveld,
dat 1agachterde in de r3eeeuw opgeworpenZanddijk en
de huidige Sand-Ambachtstraat.
Dit duin, dat mogelijk al
een hoger punt in dit gebiedwas, maakte in de r7e en r8e
eeuw deel uit van de buitenplaats Vreedelust Het duin
werd in die tijd verhoogd om te dienen als uitkijkpunt
over het omliggendelandschap De toenmalige eÍgenaar
van de buitenplaats liet er een theekoepelop plaatsen
Onder het genot van een drankje had hij daar een
prachtig uitzicht over de omgeving.Wanneeren door wie
het koepeltje er op is geplaatst is niet bekend. Op een
aquarel van de schilder Schouman,uit ongeveer r75o,
komt de koepel voor. De berg zaI in zijn huidige vorm
ongeveer
z5otot 3oojaar oud zijn.
In de r7e en r8e eeuw kochten veel ri.jke handelaren,
reders en hoge staatsdienarenuit de rond het Westland
gelegengrote stedenop het platteland eenbuiten waarop
zij een groot landhuis lieten bouwen. Rond deze landhuizen werden uitgestrekte tuincomplexen aangelegd,
met terrassen,gazons,bossagesen vijvers Ook werden
er allerlei soorten fruit en bloemen gekweekt. Rond
's-Gravenzande
Iagen er in die tijd wel twaalf buitens,
het grootste was Alsemgeestmet een oppervlakte van
ongeveer 4o hectare Bekend zijn verder Vreeburgh,
Zuijdwind en Ouwendijk.'s-Gravenzande
was in die tijd
dus een po'oulairvakantieoord!
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was. Verkocht werd: "de hofstede Vreedelust met
desselftsHeerenHuysinge,Stal- Koets-en Tuynhuysing,
Schuur en Barg, etc., als meede de Coepel staande op
't
Bergjemitsgadersalle de Broeij-en Moestuynen,enz".
Op ro augustus r79o verkocht de heer M.W Hulle de
hofstede aan EduardJacobPenning,Oud Hoofd-Officier,
Oud-RaadVroedschap Schiedam In deze verkoopakte
wordt onder andeÍe vermeld, "mitsgaders een Coupel
staandeop een berg" Penning verkocht de buitenplaats
op 15 augustus 1793weer door aan Allard Gerrít van
Meurs, advocaatte Amsterdam Ook in deze koopakte
wordt de koepel genoemd.De koepelop de berg zag eÍ in
die tijd fraai uit. In de akte lezenwe:"Item in de Coupelop
den Berg de zeven geschilderdeChineeschepapieren in
de vier hoeken en onder de vensters (het beschilderde
behang op de wanden) de gordijnen,stoelen,canapésen
kussensaldaar..."
In r8z4 is aan de buitenplaatsVreedelusthet Overbosch,
het westelijk van de Naaldwijkseweggelegendeelvan de
buitenplaatsZuijdwind,toegevoegdHet buiten heet dan
Oostduin.In die tijd stond er op de berg zelfseen"torentje
of koepel" van twee verdiepingen, waarvan men een
prachtig uitzicht had over de zee en de omliggende
landerijen Het buiten is dan in het bezit van de
's-Gravenzandse
notaris De Fremery.
Hij verkocht een deel ervan aan de gemeente,waarop in
t873 de nieuwe begraafplaatswerd aangelegd,die in de
plaats kwam van de begraafplaatsachter de Dorpskerk
die geslotenmoest worden Zijn zoon Jamesde Fremery
schreefaan het eind van de negentiendeeeuw, dat dan
"alleenhet bergjemet geboomtenog bestaatmaar dat de
koepel is afgebroken".Hij noemde het dan "'t Oostduins
bergje".Notaris De Fremery ligt begravenaan westzijde
van de berg
De berg op de begraafplaatsis het laatste restant van
één van de vele r7lr8e eeuwse 's-Gravenzandse
buitenplaatsen Gezien het verleden ervan mag het wel een
"aardmonument"worden penoemd.
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koop- en verkoopaktentegen Ook het buiten Vreedelust
wisselde in de loop der tijd regelmatigvan eigenaar.Het
bergje met de koepel staat daarin steeds vermeld,
misschien omdat dit een bijzonder aantrekkelijk onderdeelvan het buiten was
Op zz septembervan het jaar q69 werd de buitenplaats
Vreedelust door Frederik Christoffel Willem Lodewijk,
graaf van Bylandt, Vrij-heer der Hooge en Vrije Heerlijkheid Mariënweert, Collonelten Dienste van de Staat
der Vereenigde Nederlanden, etc., etc., wonende te
's-Gravenhage,
verkocht aan Mr. Martin Wilhelm Hulle,
wonende te Amsterdam.
UÍt de verkoopakteblijkt dat het een flinke buitenpiaats

Ian Dahmeijer

mogelukhedenen taïieven!
(or74)6zto84,
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r3e Delflanddag: 9 oktober zoo4
De Studiegroep GenealogieWestland organiseert in
samenwerking met een aantal andere historische en
genealogischeverenigingen uit de regio op 9 oktober
zoo4 de r3e Delflanddag De Delflanddag is een geneaIogisch-historische contactdag voor bewoners van
Delfland en overigebelangstellenden.Bezoekerskunnen
In het Westlands Museum is verder van 24 juli t/m 7
"Van
op dezedag informatie krijgen over hoe een genealogisch
Westambachtentot
november zoo4 de expositl.e
de
onderzoek moet worden gestart en hoe de gevonden
van
bestuur
gemeenteWestland"over het Westlandse
gegevenskunnen worden verwerkt in de computer.Ookis
Middeleeuwentot nu
er gelegenheidom informatie uit te wisselen en kunnen
er boeken,foldersen kaarten worden ingezienen gekocht.
Museum De Schilpenheeft in gebouwTavenueen nieuwe
worden er lezingen gehouden over verschillende
Verder
VERZAMELINGEN
als
titel:
tentoonstelling geopend,met
genealogischeonderwerpen.
TEKIJK.
De dag zal worden gehoudenin de Ontmoetingskerkaan
Acht verzamelaarsuit Maaslanden omgeving zettenhun
de Anjerlaan te Naaldwijk Nadere informatie kunt u
verzamelingen van grotendeelshistorische voorwerpen
met
verkrijgen bij mevrouw C. Vollebregt-vander Valk via
te kijk Alle verzamelingenhebben een eigen ruimte
vitrines en/of panelen.Hoewel alle collectiesop zíchzelf e-mail delflanddag@genealogiewestlandnl of telefonisch
via nummer or74-6316o.Raadpleegvoor de laatste
staan en eÍ een enormevariatie is in voorwerpengaathet
gegevensover deze dag ook de site van de Studiegroep
hier vrijwel geheelom historischevoorwerpen.Er is een
(www genealogiewestland.nl).
grote collectietrommels en blikken te zien,modellen van
van
de
getrouwe
kopie
een
antieke treinen, waaronder
Hof- en tuindagen in de HaagseHof van Wouw
WSM-tram die vroegerdoor Maaslandpufte Er is een colSindskort stelt de l7e-eeuwseHaagseHof van Wouw haar
Iectie antieke Hollandse tegels in Majolica en Delfts
poorten enkelekeren per jaar open voor het pubiiek. Ook
blauw. Ook is er prachtige collectieGoudsplateei.Verder
in zoo4 gunnen de Hof van Wouw en haar bewonersde
een verzameling maten, gewichten en weegschalenen
bezoekereen biik op dezeunieke oasevan rust en schooneen collectieschaatsen,voorwerpen en affiches die met
heid midden in de drukte van het Haagsestadscentrum.
ijspret te maken hebben.Aan de wanden van de zaalhan'Hofen Tuindagen'worden lezingen
Tijdens een viertal
gen tientallen uitvergrote historische prentbrieÍkaarten
rond een seizoensgebonden
verzorgd
activiteiten
en
van Maasiand.
thema en worden stands ingericht, waar'hofmade' producten,veelaluit eigentuin, kunnen worden aangeschaft.
Voor openingstijdenvan de Westlandsemusea zie pag. z
Bovendien kan de bezoekerdeelnemen aan een ultvan StreekHistorie.
gebreiderondleiding door de geheel in authentieke stiji
geconserveerdeHof en de bijbehorende Tuin der
Hesperiden.Een vast onderdeelvan deze rondleiding
vormt een bezoekaan het 35ojaar oude regentenhuis

WestlandsMuseum is t/m 4 juli zoo4 de tentooning'De RomeinseTijd in Zuid-Holland'eenexpositie
over het dagelijksleven in Zuid-Hollandin de Romeinse
Tijd van het begin van de jaartelling tot ongeveer3oo jaar
na Christus.

Het S/estlandr hoe ouder, hoe mooier!
De schrijvervan dit boek,Aad van Holstein,heeft de afge'Ouder Westland, in de WestIopen jaren de rubriek
Iandsche Courant veruorgd Hij schreef daarin zo'n't'so
artikelen over grote en kleine gebeurtenissendie zich in
de afgelopen eeuw in het Westland hebben afgespeeld.
Uit die artikelen is nu een selectie opgenomen in het
nieuwe boek.De onderwerpenhouden vaak verband met
de tuinbouw, maar ook tal van andere zakenkomen aan
bod, zoalsde brand in de Monstersekerktoren Ín rgor en
de strengewinter van 196z-1963De bundel is voor r4,5o
euro te koop in de meesteWestlandseboekhandeis.
Ds.Van Geestschool
Tergelegenheidvan het eeuwfeestvan het christelijkher's-Gravenzandeverscheenonlangs
vormd onderwijs in
een rijk geïllustreerdboek Daarin wordt de geschiedenis
van het christelijkhervormd onderwijs in's-Gravenzande
en van de in r9o3 gestichte school beschreven Aan de
schoolwerd in 1953de naam verbonden van degenedie
als grondleggerwordt beschouwd,namelijk dominee Van
Het boek is voor 10 euro te koop bij
Geest (1864-1946).
D van Geest,Monstersewegrz5.

De data voor deze Hof- en Tuindagen,die plaatsvinden
tussen1o.ooen 17oo uur, zijn voor zoo4 vastgesteldop
zaterdag5 juni, zaterdagz8 augustus,zondagz9 augustus
en zaterdagrr decemberDe Hof van Wouw bevindt zich in
het centrum van Den Haag aan de LangeBeestenmarkten
is goedbereikbaarper OV.
Tentoonstelling
Van r juli tlnrr t4 septemberwordt in Den Haag ook de
tentoonstelling'Hofjesin de Hofstad'georganiseerd1nhet
Museum Mesdag.Wellicht aardig om dit te combineren
met een bezoekaan de Hof van Wouw

Tijdlijn van de Haagsegeschiedenis
Vanaf 8 maart is de website www.haagsetijden.nl
officieel in de lucht. Haagse Tijden is een website vol
historischefeiten en weetjesen is bedoeldvoor leerlingen
in de bovenbouw van het basisonderwijsen de onderbouw van het voortgezetonderwijs
Door de opzet is Haagse Tijden ook geschikt voor het
gebruik door scholen buiten Den Haag, maar ook door
anderenmet een bredeinteressein qeschiedenis.
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