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een sociaal-culturelebestemming Zo kunnen oude,vertrouwde dorpsgezichtenbehouden blijven. En dat zijn er
veel in het Westland, reden waarom in het Westlands
Museum een tentoonstellingwordt georganiseerdover al
die rijksmonumentendie we rijk zijn
Kijk eensom je heen: er zitten heel oude,mooie en bijzonderetussen!
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Het Westlands Museum kreeg op 4 november zoo4
belangrijk bezoek: de nieuwe burgemeestersvan de
gemeentenWestlanden MÍdden-Delfland.De voorzitter
van het museumbestuur,de heer Van Woerden,ontving
beide bestuurdersnadat ze gezamenlijk met een taxi
waren gearriveerd.ConservatorTon Immerzeel gaf de
kleine groep,waaronder ook oud-secretarisde heer Vis
en ondergetekende,
een rondleiding door het museum.
Na achterde drukknoppen,in de koopmansbankenbij de
veilingklok, de behendigheidte hebben getest,werd de
Historische Tuin bekeken. De tuin maakte op beide
heren veel indruk. Moderne tuinbedrilven wàren al
bekend,maar het wekte toch verbazinghóe men vroeger
met vaak soberemiddelen de tuinbouw onder gias zo
vooruit had weten te stuwen. Zoals veei bezoekers,
gingen de burgemeestersvoldaan en verrast door het
vele wat hier te zien is, naar hun volgendeafspraak.
Op de tuin gaat het in deze matige winter zo zíjn
gangetje.Tijdens de koffiepauzespraten we over van
allesen nog wat. Bijvoorbeeld:de idealeoppervlakteglas
bij een modern bedrijf.Afhanketijk van welke teelt, f ha
of 3o ha oplopend naar 8o ha, wie nog meer? Na deze
cijfersgaanwe maar weer aan de slag op de halve ha die
wij met de vrijwilligers onderhouden Maar ia, wat rs
tegenwoordi
g economisch
?
We hebbenveel snoeiwerkachter de rug. De fruitbomen
hebben hierdoor hun gewenstevoÍm g-.kt.g.r,. Met de
aanhangwagenhebbenwe minstens rz vrachten takken
afgevoerd naar de gemeentewerf Op de dijk was te
weinig ruimte voor nog meer takken

Ir zÍjn regelmatigveel vogelste zien,waaronderzelfsde
felblauwe ijsvogel,die laag over het schonewater in de
sloot zoeft op jacht naar vis.
Snoeien doet ieder naar zljn eÍgen inzicht, menig bezoekerzou het andersdoen,maar als iets goedgaarmoet
je je eigen lijn blijven volgen.Somswordt een goedetip
opgevolgd,zoalsbij de druiven.De GoldenChampion,die
afgelopenjaar iets minder vruchtbaar was, zou volgens
een kenner ianger gesnoeidmoeten worden om meer
trossente geven:op 4 tot 5 ogen.Alicanten worden heel
kort gesnoeid op r of z ogen Muscaat op 2 ogen en
Frankenthalerop 3 ogen,dat Ís goedvoor de vruchtbaar_
heid en tegen lamsteligheidvan de trossen
Zelfs bij de konijnen moeten we ook nog op de vruchtbaarheidgaan letten om straksweer jongen te krijgen.
Wat doen we nog meer? Melkbussen schilderqn.De
banken zijn geschuurden gevernist,de wagens en
karren geverfd,enz.,enz.Intussenmoeten we bii de oas
gezaaidespinazie in de gaten houden of ae tteine
gekiemde zaadjes niet opgegeten worden door de
muizen De poezenvan de buren slapen te veei in het
warme stro dat op de gekuilde wiilof ligt. Welvaarts_
kattenl
De druiven zijn als vanouds met zwavel ingesmeerd.
De zwavelwordt niet door koeienvla,maar door behans_
plaksel geroerd.De bloemkool in de kassenbegÍnt ook
het licht en de warmte te voelen.
Het voorjaar zit er aan te komen. Tijd om op de tuin de
Iente te aanschouwen.Effe tuine dus,want er vatt altijd
wel iets te zien of te belevenin de HistorischeTuin!
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WERKGROEPEN
Sinds de huisvesting van de werkgroep in de Zaagloods
aan de Hoofdstraat63,heeft zij voor uitbreiding van haar
collectievele stukkengekregen.Het gaatonder andereom
foto's, transportakten, verenigingsarchieven,vaandels,
medailles,jaargangenvan De Bazuin,documentatievan
expositiesen boeken.De werkgroep is blij met dezeaanwinsten en hoopt steedsbetere servicete kunnen verdie historisch onderzoek
lenen aan Beïnteresseerden
willen doen De collectiebestaat thans uit de volqende
onderdelen:
. Ruim 3oo boeken.
. Ruim 4oo geordende dossiers oveÍ onderwerpen
betreffende De Lier, het Westland, genealogie,heraldiek,etc.
. Artikelen over het Liers verleden, gepubliceerdin De
Bazuinvanaft976tot heden.
. Foto'sen prentbriefkaartenoverDe Lieren het Westland.
. Topografischeen kadastralekaarten van De Lier over
rle nprindc t6t6lnl

en met heden

. Akten onder andere over transport van huizen, Sronden en testamenter
. luchtfoto's van De Lier
. Ingebondenjaargangenvan De Bazuin over de periode
1974-1999.
. Documentatie over tentoonstellingen,gehouden in
het gemeentehuisvan De Lier gedurendede periode
197o-1.994.
. Het archief van de R.K muziekverenigingSint Caecllia
van1935-1992.
. Documentatie in verband met de expositie 'Het jaar
van de boerderij' 2oo3,waaronder ovet 5r boerderijen

MUSEUM
De afgelopen maanden is er groot onderhoud aan het
museumgebouwuitgevoerd.Van de gevelvan het woonhuis van de boerderij zijn de voegen gerestaureerden de
stucwerk-plint werd aangeheeld Voor deze restauratie
moest de fundering van het woonhuis aan de Middel
Broekwegzijdeuitgegravenworden om zo het stucwerk
en de voegentot onder het maaiveldte repareren.Dit uitgraven moest met de hand gebeuren,omdat er langs de
gevel een afuoerkokerliep, die niet met een kraantje kon
worden uitgegraven
Hulp bij dit ouderwetse handwerk kregen wij van de
Kiwanis CIub Westland,die op twee zaterdagochtenden
dit werk voor ons heeft uitqevoerd
'serviceKiwanis is een internationale organisatie van
met
zowel
clubs,die zich inzetten voor humanitaire acties
het
het
verleden
Zij
hebben
in
doelen
als
culturele
sociale
museum al eenseerdergeholpenbij de restauratievan de
tuindersschuit,die ligt aangemeerdin het haventjevan de
historischetuin. Ledenvan de Kiwanis CIubhebben toen
de schuit aan de onderzijdegeteerden aan de bovenzijde
de decoratieveranden opnieuw geschiJ.derd.
Het is geweldigdat het museum op dezemanier geholpen
wordt en wij zijn de leden van de Kiwanis CIubWestland
daar dan ook heel dankbaarvoor!

De Ieden van Kiwanis graven als ware archeologen naar fundamenten van
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VERSLAG
VAN DEEERSTE
OORLOGSDAG
IN MONSTER/TER
HEIJDE
DOORSERGEANT.MAJOOR
MEIJER
UITLOOSDUINEN

Monster/TerHeijde aanZee,vrijdagro mei r94o.
Door Cornelis (Kees) Meijer, geboren Loosduinen
z8-8-r9r8,overledenLoosduÍnenq -ro-t966,dienstpllchtig
sergeant-majoorder administratie,reserve grenscom_
pagnieJagers.
Het was nog heei vroeg dien Vrijdagmorgen,toen ik na
enkele uren geslapente hebben,wakker werd door een
geluid van meerderevliegtuigen.De avonddaaraanvoorafgaandewas al eigenaardiggeweesten stemdemij niet
tot gerustheid Het was prachtig weer geweest De com_
pagnie had daar echter niet veel aan,want we mochten
niet naar huis. Sindsenkele dagen was onze bewegings_
vrijheid en ons verlof ingetrokken. De manschappèn
hadden weer stellingen ingenomen, eerst met halve
bezetting, maar dien Donderdagavondwerd de alarm_
stelling doorgegevenen moest alles in touw blijven Ook
op het compagniesbureauwas alles nog op. Het bureau
was gehuisvest in een groot burgerwoonhuis op het
Hartmanplein z5 te Monster.In dit huis had de kapitein
zijn bureau,de fourier zÍjn rustkamer (uitrustingskamer),
de administrateur zijn bureau en verder slaapgelegen_
heid voor de fourier, voor mijzelf, voor het bureaupersoneei en enkele manschappenvan de commandogroep
Feitelijkhoorde dit allesthuis in Ter Heijde aan Zee,waar
de manschappenook lagen,namelijk in twee gebouwen,
waarvan het grootstewas het Israelitischegezondheids_
koloniehuisen het anderewas een groote kámer in Café
'De
Sport'.Verder hadden we nog een huis in gebruik,
namelijk in de Pietersonstraat,dat diende voor wacht_
verblijf en van waaruit de posten bij de stellingen
geregeldafgelostwerden
Dit alleswas slechtsdoor de halve sterkteder compagnie
bezet De andere helft lag te Kijkduin gelegerdén had
daar natuurlÍJkook stellingenmet de daarbij behoorende
bezettingsdiensten.Dit gedeelte stond natuurlijk even_
eens onder commando van onze kapitein, want het
vormde éen geheel Aangezienmi.;nbevÍndingenechter
in het begin alleen met Monster en Ter Heijde te maken
hadden, is het niet noodig over de afdeeiing KijkduÍn
verder uit te wijden Zooalsik reedsvermeldde,was dus
dien Donderdagavondna tien uur allesnog op en volop ín
actie,niet wetende en vermoedendewat de Vrijdag ons
en ons land zou brengen.Ik zelf ben toen echter om

ongeveer 12 uur naar mijn kamer gegaan om wat te
slapen,aangezien,zooalsgewoonlijk,de Vrijdag alii;d een
drukke dag voor mij was,daar ik op dien dag soldij moest
gaan halen bij den verpiegingsofficier(intendanceoffi_
cier) te Scheveningen,welke functÍe echter werd waargenomen door een adjudant onderofficier der militaire
administratie. Meestal ging ik daar per motor met
bestuurdernaartoe Uiteraard ontstond door de afstand
al een benoodigdpercentageaan tijd. Na ontvangst van
het bedrag van de soldij en afhandeling van andere
administratievehandelingen,moest ik meestal nog naar
kamp Waalsdorp,waar het mobilisatiebureau van het
RegimentJagersgevestigdwas en waar onze compagnie
voor het grootstepercentageook geregistreerdwas.
Vandaarweer terug naar de binnenstadom het geld voor
de soldijte wisselenin het benoodigdekteingeld,hetgeen
ik de laatste tijd deed bij de AmsterdamscheBànk,
bijbank Lange Voorhout 4 Vandaar reden we dan naar
mijn huis Ín Loosduinen(pauluspotterstraat 9o), waar
wij steeds onze boterham gingen gebruiken op dien
Vrijdagen,aangeziende morgen dan intusschenvoorbij
was. Van huis vertrokken wij dan naar Kijkduin, waar ik
begon met de uitbetaling van de soldij. Na voons nog
administratievezakente hebben afgehandeld,reden we
vandaar weer naaÍ Monster terug en kwamen dan
meestalplusminus 2 uuÍ aan
De Vrijdag ro mei i.g4ozou echterheel andersverloopen.
Ik keernu weer in mijn verhaalterug naar mijn eerstezin,
waarin ik vertelde dat ik in miin slaapwakker werd door
het gegonsvan meerderevliegiuigen.foen het geluidwat
verderaf ging en vrijwel verdwenenwas, dacht ik er ver_

de vliegtuigen duidelijk te zien waÍen. Dit moest dus iets

eensgewekt door de vliegtuigen
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Niemand dacht echter op dat oogenblik direkt aan het
ergste,namelijk aan oorlog.De gedachtevan een terugkerend groot aantal vliegtuigen van Duitsland, die een
aanval op Engelandhadden gedaanen wellicht langs de
kortste weg dit wilden probeeren,vond wel de meeste
ingang bij de menschen. Ook werd gedacht aan een
groote oefening, wat echter wel twijfelachtig leek.
We kwamen echter op de gedachtede radio eens aan te
zetten en toen hoordenwe vooÍ 8 uur al berÍchtenvan de
IuchtmachtdÍenst,die ons niet langer in twijfel lieten: ons
land was in oorlogmet Duitschland.
Het duurde trouwens niet lang meer of de offlciële
bekendmaking werd medegedeeld.Berichten van overschrljding van de grens door troepen en het neerdalen
van parachutisten volgden op elkander. Ook kwamen
thans telefonischeberichtenbinnen van het Stafkwartier
's-GravenhageWestfront,Vesting
in Wateringen (Groep
Holland,CommandantLuitenant-KolonelT.Beets)
Diverseaangelegenhedenvoigden nu op en door elkander.De volgordeweet ik niet preciesmeer Dit doet er ook
trouwens niet toe. Intusschenwaren de vliegtuigen nog
volop in de lucht Steedsdichter kwamen zlj bij, ook steeds
lager. Weldra vlogen ze op betrekkelÍjk geringe hoogte
over de gehele streek heen Daar tusschendoorvlogen
enkele Nederlandschejachtvliegtuigen, die de strijd
moestenaanbindenin de lucht Ook was het luchtafweer
nog steeds volop in werking in de richting Delft en
vcrÀere

nmoerrino

Onze compagniebehoefdeniet onverwachtsnu met de
oorlogin alarm te komen,want de stellingenwaren reeds
door het intrekken van de verloven bezet en de compagnie was dus reeds gevechtsklaar,toen het bekend werd
dat er oorlog was. Toen dan ook de DuitschevliegtuÍgen
dusdaniglaag J.angsde kust en over de stellingenvlogen,
werd natuurlijk met de mitrailleurs en de gewerenvanuit
de stellingen geschoten.De uitwerking van het lichte
materiaal is echter maaÍ zeer gering op die zware vlieg-

tuigen. Toch werd bij mijn terugkeer van mijn krijgsverteld dat ze een vliegtuig naar beneden
gevangenschap
hadden gehaald De vliegtuigen schoten op hun beurt
met mitrailleurs terug en de kogels floten over de stelIingen en over het koloniehuisheen, zoodal de menagemeester,terwijl hij telefonisch vanuit het Koloniehuis
met mij sprak,het gesprekmoest verbreken,aangezien
hij bij het toestel niet meer veilig stond voor de kogelsen
zich verder in het gebouw terugtrok Ook de telefonische
verbinding met Kijkduin was nog in orde. Het spreekt
vanzelf dat wij op het bureau ook de noodigemaatregelen
hadden genomen Een van de eerstedingen was onze
uitrusting geheel gevechtsklaarte maken en ook onze
pistolen en geweren onmiddellijk tot schieten gereedte
hebben.
De fourier moest natuurlljk zorgen dat de munitie in de
stellingen aangevuldwerd van de voorraad,want er was
a1gauw heel wat de lucht in gegaan Ook deden zich nu
het oorlog was allerlei anderevragen voor, bij voorbeeld
hoe moest de compagnie gevoedworden, hoe ging het
met het soldij,het was immets juist vrijdag, kon dat nog
vanuit Scheveningengebeuren?Hoe moest verder de
administratie loopen?Enz enz.enz Een anderemoeilijkheid was nog deze:was het verantwoordom de korporaal
Rietveld,die onze compagniesfacteurwas, nog naar Den
Haag te laten gaan?Beslotenwerd dat hij zou gaan.We
hebben toen nog een paar brieÍkaarten geschrevenvoor
huis,waarin vermeld stond,dat tot nu toe al1esnog goed
was. Dezekaarten zijn dinsdagsdaaropvolgendedoor de
post besteld! Zoo vertrok Rietveld,per fiets, gewapend
natuurlijk, om i 8 uur. Ik heb hem niet meer teruggezien
dan na z weken verder. De menagemeestersergeant
Oberg was misschien op een gunstig oogenblik van de
kolonie naar het bureau gekomenom te beslissenwat er
met de voeding van de compagnie moest gebeuren De
adjudant te Scheveningendeelde mede dat hij maar
moestprobeeIennaaIScheveningentekomen,dan>>
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kon er afgehandeldworden Dus moest Obergook op pad
De motor was natuurlijk daarvoor niet beschikbaar,die
was steedsbij de commandopostwaar onzekapltein ook
al die tijd al was Dus vertrok sergeantObergper fiets en
gewapendnaar Scheveningen.Hij zou daar echter nooit
aankomenTochhebik hem om t half negendienvrijdag
terug gezlen,maar toen waren geenvan beidenmeer vrij
Hij was echternog maar een kleine poos weg, toen de
motorordonnans
voorreeden naar sergeantObergvroeg
De kapitein wilde hem spreken.De motorordonnansis
toen nog Obergachternagegaan,maar heeft hem niet
meer kunnen vinden
Met al deze beslommeringenhadden wij aan eten niet
gedacht,maaÍ naarmate het later werd, kregen we toch
trek De buren zorgden echter dat wij aan niets tekort
kwamen Trouwens gedurende de geheeletijd dat wij
in Monster hebben gelegen,hebben we steeds alle
medewerking van hun ontvangen. Van hun kwam ook
dien morgen het bericht dat de watertoren van de
WestlandscheDrinkwaterleiding Maatschappijtusschen
Loosduinenen Monster gelegen,in brand stond, zoodat
het noodzakelijkwas water af te tappen. Inderdaadwas
boven op het balcon zichtbaardat geweldigveel rook bij
de watertoren opsteeg.Gelukkigbleeknaderhanddat het
loos alarm was geweest.Het duinterrein in die omgeving
was in brand geraaktdoor het schieten.
Met de gevolgenvan de oorlogzoudenwe al gauw kennis
maken. Want in de lucht werden weldra eenige onzer
gevechtsvliegtuigendoor de Duitsche neergeschotenen
we zagen ze brandend naar beneden storten met het
gevolgvan doodenen gewonden We zoudenechtermet
de verschrikkingenvan den oorlognog dichterbijkennismaken.Daar kwam onzefourier Becuevan de kust terug
op het bureau met een ontsteldgezicht,maar met de nog
ontstellendermededeelingdat onze reserveze luitenant
Jaspersdoodgeschotenwas door eigen vuur. Hij gaf dus
wel op zeertragischewijze zijn leven voor het vaderland.
De luitenant Jaspersbleek met een groep manschappen
het duinterrein te zijn ingetrokken.Zoo voorttrekkende
aan het hoofd van dezekleine groep ontmoette hij een
andere groep militairen, niet van onze compagniemaar
van het bataljon Jagersook uit Monster.In verband met
de meldingen van het landen van Duitsche troepen in
Hollandscheuniformen of andere kleeding riep hij voor
alle zekerheidde andere groep toe: "Is het safe" en door
deze woorden met een echt Limburgsch accent uitsprekendewerd de anderegroep geheelin de war, ook al
zenuwachtigdoor de meldingen,en opendehet vuur op
onzejongens,waardoor a1seersteonze luitenant doodeIijk werd getroffen, terwijl de andere jongens maar
nauwelijks konden ontkomen aan de kogeis door met
hard schreeuwenen veel gebaar kenbaar te maken dat
het eigentroepenwaren.Wel een zeertragischeindevan
nog zoo'n zeerjong leven.We waren dan ook zeeronder
den indruk van het verhaal van Becue,die de luitenant
zijn helm en klewang bracht.
Onze luitenant Jaspersrust nu in zijn mooie geboortestreek waarschijnlijk dicht bij zijn huis in Zuid-limburg
in zijn laatste rustplaats hier op aarde.Maar het leven
gaat verder en het was nog oorlog en het was pas de
eerstemorgen van den eersten oorlogsdag.We hadden
met de hardheid van den oorlog kennis gemaakt en we
moestenverder.Zooalsik al schreefwaren onzegeweren
en onzepistolentot onmiddellijk schietengereed Ik vond

het ook noodig dat korporaal Bakker voorloopig bij het
bureau van den compagniecommandantplaatsnam,om
zoodoendehet achterterreinin het oog te hebben,want
achter onze huizenrij was vÍij veld; terwijl ik voor ons
huis soldaatDijkman liet posten
Wat voor militaire berichten alzoo telefonisch dien
morgen in- en uitgingen,weet ik niet meer.Er is heel wat
gebeld,vooral over munitievoorziening.Niemand op het
stafkwartier wist, hoe we eraan moesten komen. We
moesten maar zien,dat we het kregen ergensin de omgeving.Na veel gebellukte het ons met het staÍkwartier
van het regiment Jagerste Naaldwijk tot een overeenkomst te komen. We konden hun munitie krÍjgen, maar
we moesten ze zelf halen. Nu dat kon, want we hadden
een militaire vrachtauto en chauffeur De aangewezen
man als leider was onze fourier Becue Zoo vertrok deze
dus met de chauffeur Van Straten en de hulpfourier
PluggenaaÍ Naaldwijk Onder welke omstandighedenik
ze terug zou zien, altans twee van hun, had ik toen niet
kunnen vermoeden
Een andere medewerking kregen we ook nog door
toevoegingvan z sectieszwaremitrailleurs uit 's-Gravenzandevan een bataljon Jagersaldaar.Intusschenwas de
morgen al verstreken en ik begon weer eens aan mijn
administratle te denken,wat daar nu in oorlogstijdwel
mee moest gebeuren.Zoo zalhet dus ongeveertwaalf uur
geweest zijn toen ik Scheveningenopbelde en naar de
adjudant-onderofficieradministrateur Van Noordhuizen
vroeg Deze was echter niet aanwezig en ik kreeg zijn
hulp de korporaaiViolet aan de 1ijn.Hij zei mij over een
half uur nog maar eensop te bellen.Om + half een weer
gebeld en gesprokenmet de adjudant.Op mijn vraag of
sergeant Oberg (de menagemeester)was aangekomen
werd ontkennendgeantwoorden de adjudant zei mij, dat
ik erop rekenen kon dat sergeantObergkrijgsgevangen
was, altans niet meer in staat zijn plicht te vervullen.
Wat toen moest gebeuren?Wel,zei de adjudant,je maakt
dat je om twee uur hier bij mij bent. Dat was gemakkelijker gezegd dan gedaan, waar het bleek dat de
weg direct tusschenMonster - Den Haag/Scheveningen
niet meer veilig was. De adjudant gaf mij toen op te
komen via Poeldijk, Waterlngen, Rijswijk, Den Haag/
Scheveningen.
Weik een ontgoochelingdit zou geven,zal
wel gauw blijken uit het verdere De adjudant had ook
gezegddat ik een auto kon vorderen om te kunnen vertrekken.We hadden nog een militaire chauffeur over,nl
Bruyn Plomp,die ik opdrachtgaf een auto te vorderenof
een ander vervoermiddel.Weldra kwam hij terug met
een personenautogevorderdbij Van Geest,Rijnwegr5r te
Monster. Zoo konden we dus al gauw vertrekken om
t een uur.
Volledlg uitgerust met helm, gasmasker,koppel, klewang, pistool,patroontasch,broodzaken mijn actetasch
met de noodige administratie Daar wij nog eerst nog
benzine noodig hadden voor deze tocht, reden we via
Rijnweg, Heydschenweg,Zeestraat,Kerkplein, Choorstraat,waar we benzinegeladenhebbenbij Van den Burg,
Choorstraat19,Monster. Vervolgensde Choorstraatuitgereden,waar nog gepasseerdeen fouragewagen van
het bataljon Jagers,waarbij sergeantKet. Wij groetten
eikander nog, maar hebben elkaar niet gesproken.De
Choorsiraatuitrijdende kwamen we op de Poeldijkscheweg en we naderdenreeds het kruispunt, dat dezeweg
hier vormt met de Molenweg en de Zwartendijk,toen we
bemerkten dat op dit kruispunt militairen stonden die,
zoozullenwebeidenwe1gedachthebben,natuur1ijk>>
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militairen. Dat dit allesvlugger geschieddedan hier neergeschrevenkan worden, dat is logisch. Want toen ik
twijfelde of het wel in orde was, omdat ik die militairen
met roode doeken zag loopen, die ik bij ons leger nooit
gezienhad, toen was het te laat om nog iets te doen,
want op hetzelfdeogenblik waÍen we op het kruispunt,
moesten we stoppen,waren de geweren en revolversop
ons gericht,moesten we uitstappen,handen omhoog,
werdenwe ontwapenden moestenwe mee de Molenweg
op, waar natuurlijk nog meer Duitsche militairen zich
bevonden
Hier eindigt het verhaal. Hoe het hem verder verliep is
redelijk te reconstruerenuit zijn aantekeningen die hij
maakte in zijn zakagenda:
Vrijdag ro mei tg5o: + 133o krijgsgevangen.Kruising weg
Monster - Poeldijk,Monster - Naaldwijk (Dan volgt een
beschrijving van de route die hij als krijgsgevangene
lopend heeft gevolgd). Richting molen, weg naaÍ
Loosduinen,Iinksaí slaperdijk over, duinen door, bosch
door achterwatertoren,overnachtin Ockenburg.

naar Wateringen,gevechten,VI O.S,
Zohdag rz mei r94o, Pinksteren. Van Wateringen langs
Dorpskadede polder in, . ...Hoogeheul,linksaf binnendoor langs Eendrachtnaar grooteweg De Lier - Delft ge .....
in Den Hoorn.
Maandag r3 mei r94o flm r5 mei r94o Op maandag van
Den Hoorn terug de polder in richting Schipluiden .. op
's
boerderijna volgende.....tot avondsgebleven,weg Deift
- Schipluiden,langs tramlijn naar Schipluiden,over de
weg naar Kethel,ondergebrachtin boerderij,gevechten,
tusschen vuren gestaan,vertrokken
naar Overschie,
gelegerdin meelmolen Ons Belang, aldaar gebleven,
zware aanval,vluchten naar huisjes,aldaar overnachten
's
Donderdag 16 mei r94o. Terug naar meelmolen, middagsvertrokkennaar ParkRotterdam,verder naar Muller
& LO.

Vrijdag L7tlm22 mei r94o. Muller & Co
Donderdagz3 mei r94o. Terugte Monster van Rotterdam
+ 6 uur.

TLAND
's-GravenMet ingang van r januari zoo4 zijn De Lier,
i
zande; Monstei, Naaldwijk; Wateringen en enkele,delen
van Maasland en Schipluiden,samengevoegdtot één
gemeenteWestland.Thansbestaathet Westlanduit bijna
1oo ooo inwoners op een oppervlaktevan clrca 8.44tha
's-Gravenzande,
en verspreid over 11 kernen: De Lier,
Heenweg,Honselersdijk,Kwlntsheul,Maasdijk,Monster,
Naaldwijk, Poeldijk,Ter Heijde en Wateringen.De archieven van bovengenoemdekernen worden gecentraliseerd
in de gemeentelijkearchiefbewaarplaatsvan de voormalige gemeente Naaldwijk. In het afgelopen jaar is
koortsachtig gewerkt aan de 'voorbereiding om deze
archieven naar Naaldwijk te kunnen overbrengen.
Onlangs zijn als eerstende oude archievenvan de voor's-Gravenzande
malige gemeenten De Lier en
overgebracht naar de gemeentelijke archiefbewaarplaatste
Naaldwijk De oude archieven van Monster en
Wateringenvolgen spoedig.Ook de rechterlijke,notariële
en weeskamerarchievenvan de hierboven genoemde
gemeenten en die thans nog in het Nationaal Archief
berusten,worden overgebrachtnaar Naaldwijk
De Westlandsearchivalia(vanaf de r3e eeuw) beslaantot
nu toe zo'n r,8 strekkendekilometer.Nlet alleende archieven van de gemeentelijkeoverheid zljn hier te vinden,
maar ook vele archieven van kerken, verenigingen en
bedrijven kunnen dagetijksworden geraadpleegd.In de
Studiezaal zijn alle doop- trouw- en begraafregisters
(t559-t8tz),burgerlijke stand en bevoikingsregistersvan
alle voormalige Westlandsegemeenten raadpleegbaar.
Gegevensvan vóór r8rz zijn ook te vinden in de
RechterlijkeArchieven (vanaf circa r55o),Weeskamerarchieven (vanaf circa 165o)en de Notariële Archieven
(vanaf circa 1588)In het HistorischArchief Westlandzijn
ook de jaargangenvan de Westlandsedag- en weekbladen opgenomenvanaf 1873tot heden.Naast de papieren

historiêrbéhêerthet ook foto's van straten en wegen (circa
8,,ooo),films, ,video'sen geluidsbandenvan bijzondere
gebeurtenissen.De fotoarchÍeven van de voormalige
gemeenten zijn in het Historisch ArchÍef Westland
centraalte raadplegen.In maart zoo5wordt een aanvang
gemaakt met het digitaliserenvan de foto's.In de bibliotheek zijn publicaties (4 ooo titels) te vinden over de
geschiedenisvan het Westland en de daarin gelegen
voormalige gemeenten.De topografische geschiedenis
van het Westiand vanaf 16z3is te vinden in de kaartcollectie In de studiezaal van het Historisch Archief
Westlandis een overzichtvan archievenen collectiesaanwezigvan allevoormaligegemeenten.
Aan het Historisch ArchÍef Westland is een actief vrijwilligersteam verbonden,dat thuis of in het archief de
noodzakelijkewerkzaamhedenverricht en de bezoekers
met raad en daadbijstaat bij hun archiefonderzoek.
De studiezaalis dagelijksgeopendvan 9.oo tot 16.3ouur
en op de ze maandag van de maand van 19 oo tot
22 00 uur.
PeterSmit,archivaris

Van Wateringennaar Kwintsheul lang geleden
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MUSEUM
2OO4WESTLANDS
JAAROVERZICHT
Het afgelopen jaar bezochten 13.625personen het
museum, dat is iets minder dan vorig jaar toen we
ry.676 bezoekersontvingen. We kunnen toch van een
goed bezoekersjaarspreken,omdat de cijfers van 2oo3
beïnvloed werden door de viering van onze loe verjaardag en het museum gratis toegankelijk was gedurende twee dagen en er toen bijna r.5oo mensen gratis
naar binnen kwamen.
De ontwikkeling van de laatstejaren dat het individuele
bezoekafnam en de groepsbezoeken
toenamen,zet zich
door. Het groepsbezoekbeslaat nu ruim 5o% van het
totale bezoek,waarbij vooral de hooiberg met de lunchen borrelarrangementenerg populair is Het bezoek
tijdens specialeevenementenen de zondagopeningenis
ongeveer3o\o,waardoorer een kleine zo% overblijft voor
het Índividuele bezoek het hele jaar door op doordeweeksedagen en zaterdagen.Het bezoekvan het aantal
schoolklassenbleef achter op de cijfers die we enkele
jaren geledengewend waren. In totaal kwamen dit jaar
z4 schoolgroepen
op bezoek,vorig jaar nog 36.
Vooral verschillende zondagopenlngenwaren erg druk
'stationaire
motorenbezocht De topdag dit jaar was de
dag',die het afgelopenjaar weer op het weiland van buurvrouw Oosterveergeorganiseerdkon worden en meer
dan 6oo bezoekerstrok Een andere topzondag was de
laatste zondagopenÍngvan het jaar, met ruim 5oo bezoekers, waarbij de bezoekersdruiven konden proeven in
de kas op de historischetuin. De laatste druiven van het
seizoenwerden verkocht,waarbij de bezoekersde trossen
zelf uit mochten zoeken en ze ter piekke van de boom
werden gesneden De druiven waren erg laat dit jaar,
waardoor we voor de laatste zondagmet druiven eten in
de kas nog heel wat trossenhadden hangen.Piet maakte
zich zelfs een beetje zoÍgen of alle druiven verkocht
zouden worden Het was echter zo druk dat de mensen
vochten om de druiven en alles om kwart voor drie
was uitverkocht
Schenkingen
Ook dit jaar ontving het museum weer vele schenkÍngen.
De meestinteressantevoorwerpenlaten we hier de revue
passeren:een velzameiing voorwerpen uit de Tweede
Wereldoorlog,zoals kranten, insignes,persoonsbewijzen
en foto's.Een gegraveerdeglazenruit met een afbeelding
van een druivenprinses,een Zaanseklok en diverseouderwetsehuishoudelijkevoorwerpenvoor inrichting van een
tuindershuis. Diverse soorten papieren verpakkingsmateriaal voor fruitkistjes,interieurpapiervoor tomatenkistjes (inmiddels zeer zeldzaarn)en verschillendefruiten groentekistenmet opdruk van Westlandsevei.lingen.
Een houten kruiwagen, een automatische zaaimachine
voor pillen (grote zaden) en een handzaaimachine
Verlichtingssnoermet originele lampen, gebruikt bij het
sla-snijden,netjesverpakt Ín een anjerdoosvan de CCWS
(zeldzaam).Houten roljalouzieën die vroeger over het
platte glaswerden gelegd,een automatischesnijmachine,
gebruikt bij het bossenvan bloemen Een kachelfornuis
en een zeergrote blaasbalgvoor de smederij op de tuin
Een spitschopautomaat,een schoffelploeg,een aanaarder,een Berkel weegschaalen diverse regenleiding-

automaten. Van de firma Hoogeveeneen zogenaamde
Jap-motorin nieuwstaat.Boekenen tijdschriften over het
Westlanden foto-, dia- en videomateriaaluit het archief
van PR-Westland.
Na de gemeentelijke herindeling hebben we van verschillendeWestlandsegemeentesvoorwerpengehad,die
gebruikt werden in de oude gemeentelijkeorganisatie,
zoals voorzittershamers,stembus voor gemeenteraadsleden, plaatsnaamborden,vlaggen en servies met
gemeentewapenof logo.
Het afgelopen jaar hebben we een fraaie verzameling
schilderijen kunnen verwerven met afbeeldingen van
Westlandsedorpsgezichten.De schilderljen zijn vervaardigd door de Haagse kunstenaar Van Ettinger, die
regelmatig tochten maakte door het Westland en vooral
in de periodet96o-r97o karakteristiekeWestlandseplekjes geschilderdheeft, die inmiddels totaal veranderdzijn.
Van Ettingerwerd wel de fietsendeRembrandtgenoemd.
Op zijn fiets had hij een stellagegemaaktwaarop ztjnezel
en schilderskisteen plaatsjevonden Ook hebbenwe nog
een groot schilderijverworven van de LierseDom en het
riviertje de Lee, gemaakt door kunstschilder Koppenol
omstreeksr93o.Een zeeroude aanwinst was die van een
bronzen beeldje uit de RomeinseTijd, dat opgegravenis
in Naaldwijk Het beeldjestelt de godin Venusvoor
Onderhoud
Er is het afgelopenjaar veel gedaan aan onderhoudvan
het museumgebouwEÍ is voegrestauratieuitgevoerdaan
de gevels van het woonhuis Voor de veiligheid is op
de boerderij en de hooiberg een bliksemafleideÍ aangebracht
De installatie van de veilingklok is het afgelopenjaar uitgebreid met een extra rij zitplaatsen en drukknoppen,
zodat er meer mensen tegelljkertijd mee konden doen
als er tuinproducten via de veilingklok verkocht werden.
Het komende jaar willen we dit uitbreiden tot 4o à
5o zitplaatsen,zodateen groter aantal personenals koper
kan optredenen er waarschijnlijk meer competitiekomt.
Hiervoor gaan we het gebied van de veilingklok herinrichten, zodal er meer ruimte voor kopersbankenkomt.

Als wisseltentoonstellingen hebben we het komende
jaar exposÍties over 'Nieuwe Monumenten' in het
Westlanduit de periode185o- r94o en een expositieover
Rijksmonumentenin het Westland.
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eendenkooite zien.Bezoekerskrijgen een vrijkaartje voor
de eendenkooi Schipluiden,waarmee men eind mei de
kooi kan bezoeken.
..:.tí,ltigtWestlands Museum wordt van z6 februari tot en
'Rijksmonu"'rÍiiètro september zoo5 de tentoonstelling
menten in het Westland'georganiseerd.
Middels dezeexpositiezal een overzichtgegevenworden
van alle officiële rijksmonumenten in de streek het
Westland, dus alle rijksmonumenten Ín de gemeenten
Westland en Midden-Delfland Voor gemeenteWestland
is onlangs een Nota CultuurhistorischErfgoed verschenen, die inmiddels ook is vastgestelddoor de gemeenteraad. In deze nota wordt een opsomming gemaakt van
alle rijksmonumenten per Westlandse kern. De voormalige gemeentenDe Lier en Wateringenbeschlktenook
over een gemeentelijke monumentenlijst. Van deze
gemeentelijkemonumenten zullen op de expositie ook
voorbeeldente zien zl.jn.
Van de gemeente Midden-Delfland is kort geleden ook
een mooie presentatie verschenen over het aanwezige
cultuurhistorischeerfgoed in deze gemeente In het
kleinere Midden-Delfland zijn meer monumenten overgeblevendan in het grote Westland.Dit heeft te maken
met de grotere invloed van de tuinbouw in Westland
Door de dynamischetuinbouweconomie gingen de veranderingen in Westland veel sneller dan in MiddenDelfland,waar het boerenbedrÍjfvan de melkveehouderij
een minder snelle ontwikkeling doormaakte Voor het
cultuurhistorisch erfgoed is een langzame, geleidelijke
ontwikkeling gunstiger,omdat daardoormeer gebouwen
uit het verledenzijn blÍjvenbestaan.
De expositiegeeft een fraai beeld van de rijksmonumenten in de streek het Westland.Te zien zijn diverse oude
foto's,schilderijen,bouwtekeningenen maquettesvan de
historische gebouwen in het Westland, die het waard
waÍen om op de monumentenlijst geplaatstte worden
In Museum De Timmerwerf te De Lier wordt op r5 april
2oo5 een tentoonstelling geopend over drie plaatselijke
muziekverenigingenDe ChristelijkeHarmonievereniging
Excelsiorbestondvorig jaar 9o jaar en MuzÍekvereniging
Liora viert dat jubileum dit jaar. De R K harmonievereniging Sint Caecilia,in 1935opgericht,is inmiddeis
opgeheven De geschiedenisvan deze drie verenigingen
wordt getoond op een expositie,die verschillendemalen
wordt opgeluisterd door muzikale optredens op het
voorplein van De Timmerwerf. De expositieloopt tot half
novembervan dÍt jaar
In Museum De Schilpen in Maasland is sinds eind
november weer een nieuwe kledingtentoonstelling te
zien: 'Van Onder tot Boven'.Deze expositielaat zien hoe
vrouwen rond rgoo van 'onder tot boven' gekleed
gingen. De kleding- en textielcollectievan De Schilpenis
de laatstej aren belangri.lkuitgebreid Een selectiehieruit
Ís nu te bezichtigen:nachtgoed,hemden, onderbroeken,
lijfjes, onderrokken en een aantal hoeden en mutsen.
De eigen collectieis aangevuldmet enkelefraaie stukken
die in bruikleen zijn gekregenvan het Visserijmuseumin
Vlaardingen,zoalseen'modejapon',een mooi jak en een
sitsenrok. NaastkLedingen textiel zijn er veel accessoires
te bezichtigen:tasjes,kragen, handschoenenen allerlei
sieradendie toen in de mode waÍen
In Museum 'Het ïramstation' te Schipluiden is t/m
'Eendenkooi,
visserij en
9 april zoo5 de tentoonstelling
jacht' te zien De expositie omvat oude gebruiksvoorwerpen van de jacht en visserijuit de collectievan de heer
J.de Bruyn uit Delfgauw.Tevensis een maquette van een

K

'Spalen, de kortste weg
naaÍ welvaart', dat rond dè jaàrwisseling verscheen,beschrijft de geschiedenisvan de
spaarbankente Monster en's-Gravenzandegedurendede
perioder88o-zooo Dit lijvige boekwerk is uitgegevenop
initiatief van het VSB Fonds Westland, die de bekende
regionalegeschiedschrijver
Koosvan Leeuwenuitnodigde
de historie en ontwikkeling van de spaarbankenin de
genoemdeplaatsen op papier te zetten.Aanleiding was
het opgaanvan de VSBBank Westlandin de Fortisbankin
het jaar zooo, hetgeen het einde betekendevan de zelfstandigespaarbankenin Monster en's-Gravenzande.
Dit luxueus uitgegevenboek bevat,naast een uitgebreide
beschrijving van het reilen en zeilen van de plaatselijke
banken gedurendemeer dan een eeuw,ook veel foto's uit
particulier bezit.De uitgave is voor € 25,-verkrijgbaarblj
de regionaleboekhandels
'Kreen
Het boek
en gruizig' van de hand van Henk
Tetterooover de streektaalin Delfland verscheenin zoor
Sinds kort is voor € 4,95 een tweede deel verkrijgbaar
onder de tÍtel Wonen in woorden.Ook dit deel is grotendeels gebaseerdop de wekelijkse rubriek over streektaal
die de auteur gedurendeeen aantal jaren verzorgdevoor
de HaagscheCourant.Ook kreeg de auteur veel waardevolle informatie door reactiesvan lezersop zijn stukjesin
de krant en door de lezingen die hij in de streek heeft
gegeven,onder andereeen druk bezochtelezing voor het
GenootschapOud Westland in zoo3 In totaal zíjn zo'n
r ooo woorden en anderestreektaalelementenin het boek
opgenomen.In de korte,zeerIeesbarehoofdstukken,worden telkenswoorden rond een bepaaldthema besproken.
Tetteroogeeft niet alleende betekenisvan woorden,maar
probeert ook zoveel mogelijk een verklaring voor hun
vorm te geven.Ookde twee prijsvragendie hij destijdsuitschreefzijn opgenomen,met de antwoordensteedsop de
volgendebladzijden,zodatu zichzelfkunt testen Het boek
telt t76 pagina's,is verlucht met foto's en tekeningen
en ondanks het gebruik van kringlooppapÍer fraai uitgegeven.Voor wie het eerste deel nog niet bezit zijn de
twee delen samen als set verkrijgbaarvoor € zz,5o.
Sindsenigetijd is het Jaarboekje2oo4van de Historische
Vereniging Maasland verkrijgbaar bij museum De
Schilpenin Maasland.De prijs van het boekje bedraagt
€ 6,- In het jaarboekjestaan onder anderede kroniek van
2oo3, en verder artikelen over de oude dorpskern van
Maasland,de Coóperatieve
Aankoopvereniging,eenvroeg
l7e-eeuwsegrafzerken het leven van de boerenknechten
en -meiden in het besin van de 2oe eeuw

