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Hoofdstraat 63,ïel or74-51577
9.
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heid van de gelÍjknamige tentoonstelling die t/m 7
novemberzoo4 te zien is in het WestlandsIy'Iuseum.
De tentoonstelling en het
boekie vertellen het verhaal van de geschiedenis
van alle ambachten die
gedeeltelijk
geheei of

binnen de grenzenvielen
van de zeven gemeenten
die tot en met zoo3 de
streek het Westland
vormden
Een mooi overzicht van
het ontstaan van de
grenzen van de Westlandse dorpen tot het
wegvallen van die grenzcn
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Na het vele voorjaarswerk,planten binden en dunnen
van alle soortenfruit, wordt er nu flink wat geoogst.In de
natuur zijn er veel gegadigdendie mee wÍllen profiteren.
Zelfs met netten is het moeiiijk de merels uit de
aardbeienen bessente houden.Nadat de duiven in alle
koolsoortenhebben huisgehoudenzijn de appels en
peren aan de beurt Twee grote kraaien bouwden een
nest in de hoge populieren.Ze zljn's avondsbezlgde nog
lang niet rÍjpe appelen en peren stuk te prikken Een
torenvaik die onder de merels enige schrik veroorzaakt
maakt op de kolossalekraaien geen indruk
Ondanks de tamelijk natte zomer zijn de slakken geen
plaag geworden,de vele mereLsbewijzen hier hun nut
als natuurlijke bestrijder Buien afgewisselddoor windstille warme periodesmaken dat het niet eenvoudigis
schimmels zoals meeldauw onder de knie te houden.
Groteoogstenzijn we1prettig, maar overproductielevert
financÍeel welnig op, volgend jaar gaat het hopelijk
beter.
De open dag met de druivenkrentdemonstratieswerd
goed bezocht.Vele vragen over dit preciesewerkje werden aan de druivenkrentsters gesteld en deskundig
beantwoord.Het blijft voor bezoekersmoeilijk om van de
druiventrossenaf te blijven,vooral alsje tientallen jaren
dit werk zelf gedaan hebt Toch is het in een museum
gebruikelijkniets aan te raken
Dit jaar was het weer mogelijk om het landje naast de
HistorischeTuin voor de stationaire motorendag te
gebruiken Eerstwerd er een nieuwe, acht meter lange,
brug gebouwd met ze hands materiaal, dat gratis
beschikbaarwas gesteld door een Westlandsekassenbouwer Binnen enkeledagenwerd dezebrug door men-

sen van de Motorvereniging in elkaar gezet en geschilderd en er werd nieuwe bestrating aangelegd.Waren de
bezoekerseenmaalover de brug dan liep men tussen de
oudste machines die vroeger in de tuinbouw werden
gebruikt. Alles pufte er lustig op los, de motorschuit en
de vrachtwagen,samenmet de motorfietsendie vroeger
veelvuldig gebruikt werden door vertegenwoordigers
van toeleveringsbedrijven en zaadhandelaren
Landbouwtrekkersgroot en klein, perfect opgeknapten
in de oude staat hersteld,vulden verder het landje.
De poffertjesbakstershadden het vrij druk met beslag
klaarmaken en bakken voor de in de rij staandepoffertjesliefhebbers
Toen de laatste auto geladen met machines op de weg
was getrokken,uiteraard met de laatst aanwezigetractor, begon het vuurwerk uit de pikzwarte wolken en
maaktede regen het landjesnel drassigna dezesuccesvolle dag
Ook op de tuin is deze dag veel gebeurd,hier was het
door het prachtige weer behoorlijk druk De bijna 6oo
bezoekerswandelden nog lang door de tuin
Nu liggen er massa'suien op het land te drogen Er zijn
a a r d a p p e l sg e w r o e t e n g r o t e b o n e n e n a a l b e s s e n
geplukt. De kaspruimen en perziken werden vlot ver'
kocht,dat geeft een voldaan gevoelna het vele werk
De kassenworden geschilderden er zijn netten over de
druivenkassengespannen.De druiven krijgen flink kleur
nu het eindelijk toch echt zomeris geworden.
Kom dus als het evenkan weer eenseffe tuinen.
Piet van der Hout
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Algemeen
Vertegenwoordigers van verschÍIlende werkgroepen
waren

deze. zorner

aanr.rrezig

bij

een

wergadering

met

ambtenaren van de gemeenteWestiand,ter voorbereiding van de Monumentendag op zaterdagrr september'
De Monumentendag staat dit jaar in het teken van het
thema verdediging/bescherming.Dit thema kan ruim
worden opgevat,zodatook druivenmurenen woningen er
onder vallen. Maar ook monumenten die niet met het
thema van dit jaar in verband kunnen worden gebracht,
zullen te bezichtigen z|1n.Zo is er in Honselersdijk,
Naaldwijk en Maasdijk een fietstocht iangs verschillende
als monument erkende en nog niet officieel als monument erkende panden en objecten, waarbij de
Vlietwoning begin- en eindpunt van de fietstocht is. Ook
in de meeste andere Westlandsekernen zullen monumenten worden opengesteld
Over de toekomst van de Vlietwoning zijn overigensvragen gesteld door CDA-raadslidmevrouw Anneke van
Vliet-Vijverberg in een commissievergaderingvan r8
maart j.l. Dit naar aanleiding van een artikel in StreekHistorie over dezeboerderij.Zij vroeg onder meer in hoeverre de provincie nu zeggenschapheeft over dit gebied
en of het collegedit stuk historie wil beschermenen de
plannen voor de reconstructieWesterleewll inpassenten
gunste van de Vlietwoning en omgeving. Zij wees er
ondet meer op dat het overheidsbeleider steedsmeer op
is gericht zakenuit het verledeneen rol te laten spelenin
het ontwerpen van het Nederlandvan de toekomst.Ook
de Bond Heemschut zet zich in voor het behoud van de
boerderij.In antwoord op de vragen van mevrouw Van
Vliet-Vijverbergheeft de wethouder aangegevendat de
procedureom de Vlietwoning tot rijksmonument te verheffen in gang is gezet.Verderzal meer in het algemeen
in het collegewerkprogrammaaandachtworden besteed
aan het gemeentelijkmonumentenbeleidvan de nieuwe
gemeenteWestland.
De gemeenteheeft aangegevenin septemberte gaanpraten met de provincie over het verkrijgen van geld ten
behoevevan het onderhoudvan Westlandsemonumenten. Volgensde gemeentezal er in oktober een prioriteitenlijst van monumenten worden opgestelden naar de
provincieworden gestuurd.

De:werkgroepen Honselersdijk, Naaldfiijk en Maasdijk
zijn het in pdncipe met elkaar eens dat ze een boek gaan
uitbrengen ov,er oude en nieuwe monumenten in de
genoemde dorpskernen Inmiddels is dÍe gedachte ook
besproken met vertegenwoordigersvan de gemeente
Westland.Daaruit is de gedachteontstaan dat het boek
wellicht beter de gehelegemeenteWestlandzou kunnen
beslaan.Als zo'n breedgedragenboekvan de grond komt,
wordt de werktitel Monumentaal Westland. Nader
bericht hierovervolgt.

's-Gravenzande
's-GraVorig jaar is de werkgroep door de gemeente
venzandegevraagdom teksten met hlstorischeinforma's-Gravenzandse
monumenten De
tie te maken voor de
gemeenteheeft nog voor het eind van het jaar 2oo3,in
overleg met de eigenaren van de monumenten, zogenaamde ANWB-tekstbordenop de monumenten laten
plaatsen.De borden met historischeinformatie zln aangebracht op de volgende monumenten: Dorpskerk.
SpaanscheVloot, oude Stadhuis,huisje van Van Baarzel
aan het Marktplein, Dorpspomp, Lambertuskerk,
Oranjesluisen Kleine Sluisin Maasdijk en de hoevein het
Staelduin.

Honselersdijk
Het voorzitterschap van de Historische Vereniging
Honselersdijkis door mevrouw M Prins-Hoogendam
overgedragenaan mevÍouw GerAlleblas-Behrtel
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Naaldwijk
De werkgroep Oud-Naaldwijkis betrokken bij de opgraving aan de Hoogwerf in Naaldwijk.Hier moet in de toekomst een middelbare schoolkomen van het ISW.Er zijn
Romeinse,Merovingische,Karolingische en Middeleeuwse sporen en aardewerkenvoorwerpen gevonden
Bijzonderis dat de Hoge Geesthier nog niet is afgegeest.
Voor de TweedeWereldoorlogheeft prof. Holwerdahier aI
eens een Romeinsebronzen hand opgegraven.Helaasis
de anderebronzenhand (nog)niet gevonden.Anders dan
gehoopt werd zijn er ook geen resten gevondenvan een
mottekasteel.Michiel Kruythof, die nauw bij de opgraving is betrokken geweest,heeft toegezegdvoor het volgendenummer van StreekHistorieeen artikeltjete zullen
schrijvenover dezeopgraving
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DE UITHOFTERLEE
BIJMAASDIJK
IN HETHONDERDLAND
In het Cartularium van het kapittel van St. Adrianus
komen veel verschillendeonderwerpenvoor, zoalstesta'
menten, schenkingen, geschillen, maar ook waterschapszaken.Zo wordt in r4o3 het Honderdland en
omgeving gekeurd door de'hoghen hyemraet'en wel
door Gherijt van Egmond, Dirc van Hodenpijl, Heynric
van Naeldwijc en Jan van Yselsteyn.De vijfde heemraad,
Ghijskijn van Diepenburch,was er niet bij, omdat hij aan
zijn "herendienst" moest voldoen. Ghijskijn van
Diepenburch is in die tijd baljuw van De Lier en heeft
naast de baljuw van Naaldwijk en het Honderdland ook
rechtsmacht in dit gebied. In waterstaatszaken zijn
namelijk zowel de baljuw betrokken als de welgeboren
heemraden.

It?
I

Zijn herendienst verlenen betekendevoor Ghijskijn dat
hij met zijn heer,de graaf van Holiand,ten strijde moest
trekken. In die tijd was de graaf van Holland volop verwikkeld in een heftige en kostbareoorlog met de heren
van Arkel en Ghijskijnwas in r4o3 opgeroepenom mee te
vechten. Jan van Ilsselstein en Hendrik van Naaldwijk
zijn in die oorlogen $4orr4rz) ook opgeroepengeweest,
waarbij ze ieder twee lansen mee moesten nemen. Een
Egmond,lid van de'herberg',dit wi1 zeggenbehorendetot
het grafelijke gevolg,moest ook dienen en twee lansen
's-Gravenzande
moest als stad op zt aprtlt4o5
meenemen.
voor het beleg van de kasteien Hagestein en Everstein
10 man leveren.
Nu weer even terug van het vechten rond GorÍnchem
naar Naaldwijk en we1 naar de Uithof Ter Lee in het
Honderdland,want hier kwamen dezeadellijkeheren bij
elkaar om de hoofdschouwte doen. In deze Uithoí die
deel ultmaakte van het klooster Leeuwenhorst in
Noordwijk, bewaarden ze volgens het cartularium de
papieren van het schouwenvan de Maasdijk.De Uithof
Ter Leewas kennelijk belangrijk genoegom van hieruit
de schouw te laten plaatsvinden en de desbetreffende
papierente bewaren.
Het schouwen gebeurdein opdracht van heer Heynrix
van der Leckeals voogd van jonkvrouw van der Lek De
opdracht werd gegeven aan de schout van Naaldwijk,
PhilipsNachtegael,door middel van een'plackart'.
Waar de Uithof exactheeft gestaanin het Honderdlandis
niet bekend, maar met behulp van gegevens uit het
Cartulariumvan St.Adrianus is het mogelijk om toch globaal aan te gevenwaar dezegelegenmoet hebben.In het
Cartulariumkomt namelijk een akte voor uit het jaar 1435
die explicietaangeeftdat er twee morgen land verkochtis
door het St.Aechtenhuisin Delft aan Tyeman Willemsz
'Uuthof van
Dit land is gelegenin de
der Lee'.In andere
akten wordt telkens gesprokenover het "cloesterTer Lee",
waarmee het land aldaarvan het kloosterwordt bedoeld.
Niet vergetenmoet worden dat het Honderdlandvrijwel
in zijn geheelin het bezit van het kloosterLeeuwenhorst
is geweest.Maar in de loop van de 15eeeuw nam volgens
de studie van G. de Moor het aantal lekezusters en
-broedersin de abdij af. Dezelaatsten hadden in de r4e
eeuw aan het hoofd gestaan van de uithoven van het
klooster Leeuwenhorstin Delfland,namelijk in Poeldijk,
het Honderdland en mogelijk ook in Sassenheim.Door

het afnemen van het aantal lekebroeders werden deze
uithoven uiteindelijk aan derden verpacht, zoalsuit akten
rond 4to blijkt.
In akten uit 1482,495 en r5or,die met de verkoopvan de
Ianden aan het kapittel van St.Adrianus samenhangen,
blijken de belendingen te zijn: "streckendevan den
Maesdijcktotten OudenDijck" en "an de zuytsijdeBoenen
Dijck",waarmee de Noiwechbedoeldwordt. De Uithof zal
dus gezocht moeten worden in de zuidhoek van het
Honderdlandtegen de Nolwechaan Het zou mooÍ zijn als
de plaats van de Uithof exact vastgesteldkon worden,
omdat het Honderdland de komende jaren op de schop
gaat en er bij een duidelijke plaatsbepaling gerichter
archeologischonderzoekkan worden gedaan.
Tot slot wil lk nog vermeiden dat rond 156o Dirck
Pieterszn.,die toen onderrentmeestervoor Delfland van
het kloosterLeeuwenhorstwas,waarvan de Uithof ln het
Honderdland deel uitmaakte, in Naaldwijk aan het
Wilhelmlnaplein woonde en wel op de plaatswaar nu de
ABN/AMRObank staat.
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Harry Groenwegen

TWEERAMPZALIGEJAREN
VOORDE DRUIVENTEELDERS
In het mldden van de negerLtiendeeeu\ / was de druiventeelt in het Westland een belangrijke teelt. De teelt
vormde, aldus het provinciale verslag over 1854,'in de
gemeentenvan het Westlandeenenbelangrijkentak van
nijverheid'.Het was géén teelt in kassen,maar een teelt
tegen muren. Aan de zuidwestkantvan de muut wetden
druiven geteeld.
Wat het klimaat betreft lag het Westlandeen beetjeop de
grens van de mogelijkheld om druiven te telen In jaren
met slechtweer werden de druiven niet rijp. Naarmatede
bes van de druif kleiner is, is de kans dat de druiven rijp
worden groter. Zo schrijft Jan Barendse in zijn boek
'Hollands
Tuin'dat de'Vroegevan der Laan',een klein wit
druifje, altijd rijp werd De Frankenthaler,een blauwe
druif met een groterekorrel,was eigenlijk de enige variëteit die op grote schaalgeteeldwerd. Dezedruifhad goede
'Black
zomersnodig om rijp te worden. De
Alicante',die
'Frankenthaler',
is
een nog grotere korrel heeft dan de
geïntroduceerdtegelijk met de druivenkasrond 189oen is
dus waarschijnlijk nooit buiten geteeld.
Terugnaar het provincialeverslag.Overr853vermeldt het
provinciebestuur:"De ziekte onder de druiven, in r85z
voor het eerstwaargenomen,heeft ook in 1853,bepaaldeIijk in het Westland,aanmerkelijkeschadetoegebragt.Te
Naaldwijk vooral heeft die in eenen ernstigen graad
geheerscht,zodatvan de vrucht weinig is overgebleven"
De jaren r85zen 1853waren voor de Westlandsedruíf, zo
blijkt ook uit andere bronnen, rampzalig.Het openbaar
bestuur trok zich dit probieem aan. Zowel de burgemeestersin het Westlandals de CommissarisdesKonings
in Zuid-Hollandwaren zich bewust van hun verantwoordelijkheid.
Het kwaad
De problemen werden veroorzaakt door de schimmel
Uncinula necator,de echtemeeldauw.Die schimmel was
vanuit de VSvia Engeland(1845)naar het continent (1847)
gekomen. In r85z was het hele continent geïnfecteerd,
inclusief Turkije, Nederland en Noord-Afrika. Voor de
wijnbouw was dat een echteramp.In Duro (Portugal)was
de wijnoogst in 1855slechtsto1ovan de normale oogst.In
Madeira Ieiddede ziektetot een ware volksverhuizingals
gevolg van het verlies van bestaansmogelijkheden.
Overheidsingrijpenom verspreidingvan plantenziekten
te voorkomen was toen nauwelijks aan de orde De
PlantenziektenkundigeDienst in ons land is pas in 1899
tot stand gekomen.Bij een ziektehoorde een bestrijding,
ook in die tljd al. Voor de druiventeelt in het Westland
betekende de ziekte een echte ramp. De ziekte veroorzaakteeen totale misoogst.Het woord'totaal'moet - zo
blijkt uit tal van bronnen - in de meest letterlijke zin
opgevatworden. De naam, waaronder dezeziekte in het
Westlandbekendis,'het kwaad',is echt een goedenaam
voor dezeziekte.
Zwavel
Sederthet begin van de negentiendeeeuw was de werking van zwavel als bestrijdingsmiddelbekend in de V.S.
In 1846(eenjaar dus na de ontdekking van de ziekte in
Engeland)strooide een Engelsetuinman zwavel op de
verwarmingspijpen van zijn kas om mieren en slakken

weg te houden. Bij toeval ontdekte hij dat hij daardoor
ook van de geweesde schimmelziekte gevrijwaard bleef.
De betekenisvan zwavel werd hier dus herontdekt.Een
Fransman bouwde in r85r een apparaat om zwavel in
boomgaardente verstuiven.Dit gebeurdein Thomery in
Hier teelde men, onder
het departementSelne-et-Marne.
de rook van Fontainebleau,tafeldruiven tegen muren. In
1730waren daar de eerste muren gebouwd. Rond rgoo
had men een totale lengte van 35okm muur Eenontwikkeling dus zoals in het Westland, maar dan op grote
schaal.Het vroege succesvan de zwavelbehandelingin
Engeland(in de stookkasdoor middel van verdamping),
in het Westland (doormiddel van bespuiting,zie hierna)
en in Thomery (met behulp van een blaasbalg)betreft in
alle gevallen de toepassingin de tuinbouw, kleinschalig
dus Detechniek om zwavelop grote schaalte verspreiden
was nog niet voorhanden Die techniek moest eerst ontwikkeld worden om zwavei in de wijnbouw te kunnen
toepassen De redding voor de tuinbouwteeltert (tafeldruiven)was er dan ook eerderdan die voor de wijnbouw
(landbouw) Voor toepassingin de wijnbouw was de ontwikkeling van een techniek noodzakeiijkdie snelle verspreidingvan zwavelop grote percelenmogelijk maakte.
Hoe dan ook, zwavel was aan een opmars begonnen in
Europa.Nu terug naar het Westland.
De bestrijding in het Westland
In de zomer van 1853,het tweede jaar dus dat de ziekte
optrad,werd er in het Westlandop diverseplaatsengeëxperimenteerd om tot een bestrijding van de ziekte te
komen De burgemeester van Naaldwijk schrijft over
'mest
van rolland uit Bordaux
experimenten met
(Bordeaux?)welke niet gebaat heeft'. Abr van Bergen
Henegouwenspreektin de WestlandscheCourantvan z8
mei r93o over'engraisBolland' Waarschijniijksprekenzij
beiden over dezelfdemest. Het gebruik van meststoffen
om een ziekte te bestrijdenwerd toen door wetenschappers gesteund De verschijnselenvan de ziekte zag men
als een uiting van een verzwakte plant, niet als symptomen van een ziekte.Prof. W.H de Vriese uit Leiden zag
dan ook meer in de'engraisBolland',die naar zijn mening
de toestandvan de plant verbeterde,dan in de toepassing
van zwavel. Zwavel vond hij symptoombestrijding.Hij
zagwe1in dat het een perfectesymptoombestrijdingwas,
die hij dan ook met overtuiging propageerde.De resultaten bij de experimenten met zwavel, soms opgelost in
kalk, waren overtuigend.Het was in de zomervan 1853te
laat om nog enige oogst te verkrijgen.Zo schrijft de bur's-Gravenzande:
"Reedsin de maand
gemeestervan
Augustus van het jaar 1853zijn onderscheidenedruiventeeldersbegonnende ranken en trossenmet in kalk opgeloste zwavel te bespuiten, doch alhoewel duidelijk
zichtbaarde ziekte daardoorverminderdewas echter en
het hout en de vrucht reedste zwaar door de ziekte aangetast dat de vrucht behouden konde blijven; van deze
kwam in het algemeendus weinig of niets te regt."
Het jaar r853werd dus opnieuw afgeslotenmet eentotale
mlsoogst. Maar het jaar werd ook afgesloten met een
sprankjehoop en geloofdat er wat aan het probleemvan
'het
kwaad'te doenwas!
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ste aan,het gebruik van zwavelen kalk opgelosten met
water verdunt Dit middel nu is algemeenin de gemeente
Naaldwijk toegepastop zeergeringe uitzonderingenna,
en heeft de voldoensteresultatenopgeleverd,de boom is
gezond gebleven,de vrucht heeft zich goed ontwikkeld
en is behoorlijk rijp geworden,het blad was weelderig.
Het is opmerkelijken pleit voor de deugdelijkheidvan het
middel, dat door bijna alle druiventeeldersdit middel is
aangewend en met goed gevolg, en dat zeer enkelste,
welke hetzij om godsdienstigebegrippen hetzij om
andereredenenhebbengemeenddit middei niet te moeten aanwenden,het nadeel daarvan hebben ondervonden, doordienhunne druivenboomenziek zijn geworden
en de vrucht is verloren gegaan.'De burgemeestervan
's-GÍavenzande
'Zes
schrijft:
tuinders in het Westland
hebbenvolstrekt niet gespotenen zeeropmerkelijkis het
dat bij dezenallen het geheelegewasvernietigd is,terwijl
het hout geheeldoor de ziekteis zwart geworden,terwijl
mij niet een voorbeeldbekendls ergenshet aangewende
middel heeft eefaald.'
De burgemeesteÍsin het Westland,die - althans in een
aantal gevallen- directbelangbij de druiventeelthadden,
hebben ijverig geëxperimenteerdmet bestrijding van de
ziekte. Zo
schreef de
burgemeester van
's-Gravenzande:'In
het voorjaarheb ik op eenentuin mij
in eigendom toebehoorende,door den huurder de
gezegdebemerking [debestrijdingvan de ziekte]aan verschillendemuren laten doen, doch voor de wetenschap
op drie verschillendeplaatsendrie boomen geheelvrijgelaten In Julij openbaardezich reeds aan deze drie boomen de ziekte, terwijl aan de daarnaast staande
gespotenegeen spore te zien was; een derzelveheb ik
toen de ziekteenigsindsgevorderdwas nog doen spuiten
en enkeledagendaarnawas reedszichtbaarde schimmel
allengsbegon af te nemen,door eeneherhaling der proef
zichtbaarvan dezenboom enkeletrossenbehoudenblijven. De beide andereboomen waren zwaar geladendoch
niet eene tros is van dezelvegesnedenkunnen worden;
de schimmel nam dagelijkstoe, de vrucht barsteen werd
eendelijk geheelzwart even als het hout; aan dezeboomen zag men duidelijk de ziekte even hevig was als in
vroegereJaren
Het is alzoozekerin het volgendjaar dit voorbehoedmiddel weder algemeenzal worden toegepastdaar de 6 tuinders welke nu hevig door de achteloosheidhetzij om
Godsdienstigedenkwijzenverzuimd hebbenhetzelvetoe
te passen de schuld aan zich zelven te wÍjten hebben,
daar en de kostente gering zijn om het hiervoor te laten
en de vrucht even smakelijk blijft ten minsten wanneer
men zorgt slechtseenekleine hoeveelheidkalk tot oplossing van de zwavelte bezigen'
Glaswerd in die tijd kennelijk ook a1gebruikt, zoalsblijkt
uit de experimentenvan de burgemeestervan Monster.
Hij vermeldde:'datik zelvemijn gaardrankenheb,waarvan er twee achtereenvolgende
jaren [r852en r853]nagenoeg in het geheel niets is teregt gekomen,dat die nu
vroeg in het voorjaar,na goedschoonte zijn gemaakt,zijn
gezwaveld,vervolgensachterramen zijn beslotengehouden, zoodat de zwavelluchtniet zoo spoedÍgkon aftrekken als wanneer de ranken aan de lucht zijn biootgesteld,
later het zwavelennog eensweder en weder is herhaald,

.n.a"
heeft bewezen de oogst vrq goed mag
"itn"Àrt
genoemden ofschoonik niet kan zeggen'detrosworden
,,qen:groótêí zwaar zijn geweestechter geheel'eí
al onbe'
''
imetrtijn áébleven.'
Geheirnzinnig doen kwam onder tuinders toen ook al
voor. In het hierna te bespreken geval misschien wel uit
schaamte, omdat het geheimzinnige recept een slecht
resultaat gaf. De burgemeestervan Loosduinenschreef:
'Zulks
[de bestrijdingvan de ziekte]is ook het geval,met
eene zekeÍeoplossing,waarvan de zamenstellingwordt
geheim gehouden,doch vermoedelljk grootendeelsuit
verdund Zwavelzuurbestaat;Dit middel is echtermlnder
aan te raden, aangeziende druiven hiermee bespoten,
witte spetten bekomen en houden, en daardoorniet de
waarde van de anderenverkrijgen.'
In het provincialeblad van Zuid-Hollandvan 8 november
1854publiceert de Commisarisdes Konings een verhandeling over de ziekte en een recept hoe de ziekte te
bestrijden
Conclusies en vragen
De hier beschrevenziekteis twee jaar fataal geweestvoor
de Westlandsedruiventeelt en daarna,althans als ramp,
uit de geschiedenlsverdwenen.Eenbelangrijkerà1in de
ontwikkeling en de bestríjdingervan heeft het openbaar
bestuur gespeeld.De korte tijd waarÍn de bestrijdingsmethode ontwikkeld werd en de snelleverspreldingervan in
het gebied, verbazen mij. Wat die snelle verspreiding
betreft teken ik erbij aan dat kennis over plantenziekten
altijd snel verspreidwordt. Bij ziekten en plagen gaat het
immers meestal niet over een beetje betere kwaliteit of
eenwat grotereoogst,maar overoogstenof niet-oogsten!
Er bestondin die tijd trouwens al een vorm van voorlichting, de z.g.Koninklijke Lezingen.
'het
Over
kwaad' bereid ik een uitgebreid artikel voor
Daarvoormoet ik echter nog enkelevÍagen beantwoorden Wellicht zijn er lezersdie mij bij de beantwoording
ervan kunnen helpen.
r. Prof.Vriese,hoogleraarBotaniein Leiden,heeft een ro1
gespeeldbij de oplossingvan deze ziekte.Welke rol hij
preciesgespeeldheeft weet ik niet
z. Rondr85o vond er, ook in het Westland,al voorlichting
plaats. Het provinciaal verslag over 1853vermeldt bijv:
Aan den Koning werd in r85z door den Hoogleeraarte
Leijden,G.JMulder, een voorstel gedaan,betreffendehet
geven van onderwijs in den landbouw, ten koste van
Zijne Majesteit, door voorlezingenop gemeenzamen
toon, in eenigedorpen desVaderiands.
Hoogstdezelvedat voorstel goedgekeurdhebbende, is
bepaald dat deze voorlezingen zouden plaats hebben,
voor zooveel het dezeProvincie[Zuid-Holland]betreft,te
Alphen,Naaldwijk en Oegstgeest
Of bij dezevoorlezingenook de druivenziekteter sprake
gekomenis, weet ik (nog)niet.
3. De burgemeestervan Naaldwijk spreektover'de mest
van rolland uit Bordaux (Bordeaux?)'.
Is er iemand die
weet waar het hier over gaat?
4. De'godsdienstigedenkwijzen'die de bestrijdingvan de
ziekten verhlnderden betroffen in het Westland maxi'druiventeelders'
maal zes
Is er iemand die hier nadere
gegevensoverheeft?
Zoalshet zo vaak gaat bij (historisch)onderzoek,gaat het
hier ook Naarmateje meer weet blijf je met meer vragen
zitten.Wellicht lossenwe die samenoD.
Aad Vijverberg,A.JVijverberg@kabelfoon.nl
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In het boek 'Heilig en Profaan' deel r werd aandacht
gegeven aan 23 zilveren pelgrimsinsignes die zijn ingenaaid in het vijftiende-eeuwsegetijdenboek'D'Oiselet',
's-Gravendat in 1993door de Koninklijke Bibliotheek te
zich
werd
veÍwoÍven.
Onder
deze
insignes
bevindt
hage
één insigne dat betrekking heeft op de Mariaverering in
's-Gravenzande.Het betreft een rond insigne met een
doorsnedevan 33mm, waarop de Annunciatie - de verkondiging van de engel aan Maria - in een fijn uitgewerkte gotische architectuur wordt afgebeeld.Over de
herkomst van dit insigne kan geen twijfel bestaan,
omdat afgezienvan de tekst AVE ORAPNA (Ave Ora Pro
Nobis Amen) die is aangebracht rondom het insigne,
onderaan'S GRAVESAND'
vermeld staat.
In de in mei 1996 verschenenuitgave van de Stichting
's-Gravenzande jaar
Stadwijdt J.Dahmeijer een arti75o
's-Gravenzande
kel aan
als bedevaartplaats,welke in de
veertiende eeuw bekend stond als Hollands meest beroemdeMariaheiligdom.
Uit historische bronnen blijkt hoezeer de miraculeuze
wonderen,die rond het in rz67door Gravin Machteld aan
's-Gravenzandegeschonkenhouten Mariade kerk van
beeld geschiedden,de bedevaart die door hoog tot laag
geplaatstenwerd ondernomenhebbenbevorderd.Omdat
commerciële belangen van deze bedevaart voor kerk,
middenstand en plaatselijkebevolkingvan niet te onderschattenbetekeniswaren, mag worden veronderstelddat
ook de verkoop van pelgrimsinsigneseen bron van inkomsten moet zijn geweest.Voor zovermij bekend,geven
de bewaard gebleven historische bronnen voor wat
's-Gravenzande
betreft, echter geen informatie over productie en verkoopvan pelgrimsinsignesaldaar.
Het is verheugenddat door vondsten die in de afgelopen
jaren zijn gedaannu bekend is hoe de pelgrimsÍnsignes
's-Gravenzande
werden geproduceerder hebben
die in
uitgezien. Dankzíj de inzet van vele metaaldetectorzoekers zijn in de afgelopen jaren grote aantallen kleine
metalen voorwerpen opgepiept die voorheen onopgemerkt bleven. Onder deze vondsten bevinden zich ook
Iaatmiddeleeuwsereligieuzeen profane insignes
Hiervan zijn er ruim zz5o afgebeelden beschrevenin de
twee delen'Heilig en Profaan',respectievelijkin 1993en
'Rotterdam
zoor in de serie
Papers'verschenen.
Nieuwe
vondsten van tot dusver onbekendetypen insignes zulIen. naar ik verwacht. in de toekomst in een derde deel
Heilig en Profaanworden gepubJ.iceerd.

op zich goedkoopte produceren,insignes in grote aantalIen zijn vervaardigd.Hiervan zijn slechtsenkeleinsignes
- en dan ook nog fragmentarisch - bewaard gebleven.
Want alleen wanneer deze lood-tinnen insignes diep in
de grond terecht komen en daardoor afgeslotenblijven
van invloed van klimaatwisseling en oxidatie zullen zij
bewaardkunnen biijven.
En alleen wanneeÍ er bij graafwerkzaamhedentoevallig
een metaaldetectorzoekeraanwezig is die aandacht besteed aan grondverkleuringenbestaat de kans dat deze
insignesworden gevonden En daarmeelevert de metaaldetectorzoekereen niet te onderschattenbijdrage aan de
vergroting van de kennis van onzecultuurgeschiedenis
Onderafbeelding5o werd in deelr van'Heilig en Profaan'
(r993) een insigne gepubliceerddat in Rotterdam is
gevonden.Helaasontbrak bij dit insigne de bovenkanten
bovendienwas het door oxidatie en beschadigingaangetast. Er was geen vergelijkingsmateriaalbekend en de
moeilijk leesbaretekst in de dwarsbalkaan de onderkant
moest antwoord gevenop de vraag aan welke heilige en
plaats van verering dit insigne zou kunnen worden toegeschreven.Prof Dr A.M. Koldeweij en ik concludeerden
gelezen
dat de tekst op het insigne als STBARNARDE
moest worden en dezedus verweesnaar Sint Bernardus
Na de publicatie kwam een, eveneens in Rotterdam
gevonden,veel beter bewaard gebleveninsigne in mijn
verzameling En toen bleek uit de nu goed leesbaretekst
dat onzeeerderetoeschrijvingonjulst was geweesten dat
gelezenmoestworden Tot nu toe
dezeals SGRAVESANDE
zijn van dit type insigne vier exemplaren gevonden en
wel twee in Rotterdam,één in Den Brlel en één in de
Het ongelukkigetoeval wil dat
omgeving van Stavenisse.
van a1dezeinsignesde bovenbekroningen daarmeeook
het hoofd van Maria niet bewaardis gebleven
Hoewel afwijkend van de afbeeidingvan de Annunciatie,
die voorkomt op het zilvereninsigne uit het getijdenboek
'D'Oiselet'.
'D'Oiselet',
punten van gelijkenr:
ziin er toch ook
zijn
ook'ounten
seliikenis
>>

Omdat er onder dezenieuwe vondstenook pelgrimsinsignes voorkomendie op's-Gravenzande
betrekkinghebben,
maar bovendien omdat een onjuiste toeschrijving van
een in het eerstedeelvan Heilig en Profaangepubllceerd
insigne moet worden rechtgezet,wi1 ik graag gebruik
maken van de mogelijkheid om hierbij informatie te verstrekkenover de insÍgnesdie in de late middeleeuwenln
's-Gravenzande
zijn geproduceerd
De uit een lood-tin alliage bestaandeinsigneswerden in
gietmallen gegotenen men mag aannemendat van deze,
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ati itirsÍ*u*
, pthe,árchitectuur,die bestaatuit drie trapsgewijsinsprin,, $ehde etagesmet daarbovenpinakels.Ook het lettertype
van de plaatsaanduidingtoont punten van overeenkomst. De helaas onthoofde Maria draagt haar Kind aan
haar linkerzijde Het Christuskindheeft een nimbus met
nog twee ( van de drie?) bewaard gebleven lelies.
Onduidelijkis wat bedoeidwordt met de vormgeving van
de plooivalvan de rechterzijdevan het gewaadvan Maria.
Hoewel dat niet zeker is lijkt het wel of daar de kralen
van een rozenkrans worden aangeduid. Met name
vanaf de vijftiende eeuw komen aÍbeeldingenvan Maria
met kind en een rozenkransvoor. Met dit gebedsnoer
wordt dan al verwezen naar het verdere leven van
Christusen Maria
De vormgeving van de vier teruggevondeninsignes is
identiek, zodat bij het gietprocesvermoedelijk dezelfde
gietmal is gebruikt. Het Ís opvallend dat de vier tot dusverre teruggevondeninsignesvan's-Gravenzande
afkomstig zijn van plaatsen die hemelsbreedniet ver verwijderd liggen van deze bedevaartplaatsDuidt dat op een
toch vooral regionaal gerichte verering van Onze Lieve
Vrouwe van's-Gravenzandein de tijd dat deze insignes

werden geproduceerd?Ik hoop dat nieuwe vondsten ook
gave insignes zullen opleveren en daarmee zullen bÍjdragen aan meer inzicht in de verspreidingvan dezeMariavererrng.
Er is één bron van vergelijkingsmateriaalbewaard gebleven die ons inzicht kan verschaffenhoe de Mariafiguur
op de insigneser moet hebben uitgezien.Dat betreft een
's-Gravenzande
dat
waszegel van de kerkmeestersvan
voorkomt aan een charter van r mei 1465.De heer
Dahmeijer maakte mij op dit waszegelattent en merkte
daarbij op dat het vrijwel zekeris dat de afbeeldingop het
waszegelin directe relatie staat met het Mariabeeld dat
aan de kerk in's-Gravenzandewerd geschonken.Ook op
het waszegeldraagt Maria, evenalsdat bij de pelgrimsinsignes het geval is, haar Kind aan haar linkerzijde.En
daaruit mag worden opgemaakt dat bij de vormgeving
van de gietmallen waarin de pelgrimsinsigneszijn gegoten is teruggegrepenop de vormgeving van het in tz67
's-Gravenzande
peschonkenmiraculeuze
aan de kerk van
houten Mariabeeld.
H.J.Evan Beunlngen

,ZOMAAR'EENPLAATJE
...
Bonzet-deRuiter stuurde ons een oude aan's-Gravenzande
zichtkaart van de Hoflaan in
omstreeks
t936 (Defoto werd uitgegevendoor Drukkerlj/Uitgeverij
G.Riezebos
& Zoonuit's-Gravenzande).
Links zien we een rek staan;daarop werden in het vooren najaar de kleden geluchten geklopt.rechtszien we een
kar waarvan het paardmisschienwel net beslagenwordt,
want er was nog een echte smid Als kind kon je hier kij-

ken hoe bij een paard nieuwe hoeven werden aangebracht (enje vroegje af of het paarder niets van voeide..).
We zien alleen diversekarren en fietsen. nog geen auto
te bekennenlDe kinderen,waarvan de wat groteren met
net sinsen eï eensechtvoor staan!Eenfoto maken was
nog iets bijzonders . Zou iemand zichzelfnog herkennen
-rLa
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WestlandsMuseum is tot en met ? novemberzoo4
tentoonstelling "Van Westambachtentot Gemeente
Westland"te bezichtigen.Dezeexpositie geeft een beeld
van de bestuurlijke organisatiein de regio Westlandvan
de Middeleeuwentot heden De expositieis georganiseerd
vanwege de gemeentelijkeherindeling in het Westland,
die op 1 januari zoo4 is ingevoerd. De zeven oude
Westlandsegemeenteszijn omgevormd tot twee, namelijk Midden-Delfland en Westiand, 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 deelvan de gelijknamige regio beslaat.In de expositieworden aan de hand
van oud kaartmateriaal de veranderingenin de grenzen
'ambachten' en gemeentesin kaart gebracht.Er
van de
zullen voorwerpen te zien zijn die vroeger gebruikt werden door de plaatselijke besturen en een belangrijke
plaats op dezeexpositiezal worden ingenomen door een
aantal schilderijendie het museum onlangs wist te verwerven
In Museum De Schilpente Maasland is nog t/m eind sep'Verzamelingen
te kljk'te zien.Acht
tember de expositie
verzamelaatsuit Maasland en omgeving zetten hun grotendeels historischevoorwerpen te kijk Waaronder een
prachtigecollectieGoudsplateel,antiekeHollandsetegels
in Majolica en Delfts blauw,modellenvan antieketreinen,
enz.
In Museum De Timmerwerf in De Lier is tot oktober de
expositie:'lierenaarsen hun nering'over de middenstand
in De Lier te zien
In Museum Het Prinsenhof in DeIft is de tentoonstelling
'Delfts
blauw in alle kleuren'verlengdtot en met 3 oktober
zoo4.De hoogtepuntenuit vierhonderdjaar Delfts blauw
zijn dus nog tot die datum te bewonderen.
De tentoonstelling is geopendvan dinsdagtlm zaterdag
van 1o.ootot r7.oouur. Zondagvan 13oo tot r7.oouur.

Het bestuur van het GenootschapOud-Westland heeft
weeï een nieuw lezingenprogramma samengesteldvoor
de wintermaanden zoo4lzoo5 .
Woensdagr3 oktober 2oo4: dhr LG Enthoven zal komen
sprekenover de geschiedenisvan de tuinen langs de Holle
Watering.ln dezelezingzal hij onsmeenemenop een ontdekkingsreisdoor deze17eeeuwsevinexlocatie.We maken
kennis met de pioniers en ploeteraarsvan het eersteuur.
Wie waren ze en waar kwamen ze vandaan ? Levener nog
afstammelingen? Hoe zat het met de financierÍng en
welke ro1speeldende landherenhierin? Niet alle'tulmiers'
maakten gedurendehun leven fortuin en er ontstond zelfs
De weerslaghiervan vinden we
een soort klasseverdehng.
terug in de huizen en beschrijvingvan inboedelsEn niet te
vergeten,het goud van de vrouwen! Tot besluit wordt een
impressÍegegevenvan de inrichting der tuinen, de producten en de afzetmarkten Zaal: De Kastanjehof in
Kwintsheul.Aanvang 20 oo uur.
Woensdag15 december2oo4: Ir H.F Ambachtsheeruit
Den Haag spreektover de Atlantic Wall in onzeomgeving
Zaai Rehobothin Honselersdijk Deze avond is een gezamenlijke avond met het Westlands Museum. En dus
tevens donateursavond
Dinsdag 8 februari 2oo5:de heer D Barnouw,onderzoeker
bij het NIOD,houdt een lezing over de propagandaoorlog
gedurende de Tweede Wereldoorlog.Zaal : nog niet
bekend
Dinsdag rz april 2oo5: mevr Willemsen van het Rijksmuseum voor Oudhedente Leidenzal een iezing houden
over'scholenen Scholierenin de Middeleeuwenen vroeqmodernetijd'
Nadere gegevensrn de volgendenummers van StreekHistorieen in de
resionalekranten

Voor openingstijdenvan de Westlandsemusea zíe pag. z
van StreekHistorie

Het Nationaal Archief organiseert in het najaar samen
met het Haags Gemeentearchieíhet Centraal Bureau
voor Genealogie,het Rijksbureauvoor Kunsthistorische
Documentatie en de Koninklijke Bibliotheek een serie
tijdens de
gratis themalezingenin de Geschiedenisweek
Iunch met het thema'Typisch Nederlands'Data:3o oktober t/m 5 november. Tijd: rz.lo tot r3.3o uur. Plaats:
Nationaal Archief/Koninklijke Bibliotheek.Programma:
mevrouw l.F.M. Wentholt van het Haags Gemeente:
archief over ontvangstenvan gezantenin Den Haag; de
KoninklijkeBibliotheekover Hollandsereceptenen kookboeken;de heer N. Plomp van het CentraalBureauvoor
Genealogie over achternamen; het Rijksbureau voor
Kunsthistorische Documentatie over Hollandse landschappenuit de collectieen het NationaalArchief overde
Hollandse waterlinie Opgave per email rosa.lachman@nationaalarchiefnl of telefonisch:(o7o)33t546t.

'
'r :
'
r3e Delflánddág: g oktober roo4
De Studiegroep Genealogie Westland organiseert in
samenwerking met een aantal andere historische en
genealogischeverenigingen uit de regio op 9 oktober
zoo4 de r3e Delflanddag.Bezoekerskunnen op deze dag
informatie krijgen over hoe een genealogischonderzoek
moet worden gestart en hoe de gevondengegevenskunnen worden verwerkt in de computer Ook is er gelegenheid om informatie uit te wisselen en kunnen er boeken,
folders en kaarten worden ingezien en gekocht.Verder
worden er lezÍngengehoudenoververschillendegenealogischeonderwerpen
De dag zal worden gehoudenin de Ontmoetingskerkaan
de Anjerlaan te Naaldwijk.Nadereinformatie kunt u verkrijgen bij mevrouw C.Vollebregt-vander Valk via e-mail
delflanddag@genealogiewestlandnlof telefonisch via
nummer oq4-63116o.Raadpleegvoor de laatste gegevens
over dezedag ook de site van de Studiegroep(www genealogiewestland.nl).

j a a r g a n g 1 3 ,n u m m e r 3 . 3 e k w a r t a a l2 0 0 4

ffi

