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De voorpagina
Op de voorpagina de poldermolen langs de Laan van
Adrichem in De Lierin oude glorie Hierboveneenfoto van
de huidige situatie:de woning is verbouwd en aangepast
aan onzetijd en van de molen bestaatalleennog de romp
(ende vlaggenmast!)
Het geheel staat op de rijksmonumentenlijst en zo kunnen oude,vertrouwde dorpsgezichtenbehouden blijven.
En dat zijn er veel in het Westland,reden waarom in het
WestlandsMuseum een tentoonstelling wordt georganiseerd over al die rijksmonumenten die we rijk zijn Kijk
eensom je heen,er zitten heel oude,mooie en bijzondere
monumententussenl
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Stichting voor Streek-en Tuinbouwhistorie Westland
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In het WestlandsMuseum zrin beoerkt
lossenummetste koop (€ 1,65)
Vormgeving en zetwerk
(0774)648222
Maarten Prlns,Naaldwijk
Druk, afwerking en distributie
(0174)527752
De Lier
Drukkerli Riezebos.
ISSN 1380 o1o8 O St Streek en Tuinbouwhistorie Westland
Overnemen van artikelen urt dit blad is toegestaan, mits de bron
duidelijk wordt vermeld De Íedactie ontvangt graag een bewijsexemplaar
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Er is weer veel op de tuin gebeurdsindsde winterperiode
Een niet verwacht, zogenaamdnawintertje, met enkele
dagen flinke vorst, zorgdevoor trage groei ten opzichte
van vorig jaar. Maar nu zitten we toch weer op hetzelfde
groeischemaals in zoo4. Bloemkoolen grote bonen later
uitpoten geeft een kleine piek in het werk, zodat er flink
doorgewerktmoest worden om dit in te halen.
Voor dezedrukke periodewas er een teeltplan op papier
gezet,om de bezoekersvan de tuin een overzÍchtte geven
wat voor producten er op welke plaats geteeld gaan
worden (dezeplattegrondligt bij de balie in het museum)
Door het snel oogsten van groentensoortenen het
beschikbaarzijn van nieuwe planten is het alleen niet
altijd mogelijk om dit schemauit te voeren.Veel planten
kweekt Wout zelf op, maar we krijgen ook gratis planten
's-Gravenzande
wanneer
van een zaadselectiebedrijfuit
zij er te veel hebben.Het voorjaar,met het snel groen
worden van alies op de tuin en de bloeiendefruitbomen
binnen en buiten, blijft de mooistetijd van het jaar.
Aardappelsleggen, bloemkool poten, sla en andijvie
snijden, rabarber trekken, tulpen koppen, spinazie
maaien,druiven uitbreken en binden,fresia'sen gladioolbollen poten,al dit werk wordt door onzevrijwilligers vlot
uitgevoerd.
Vanwegeafvallendetakken en veel schaduwhebben we
toestemming gekregenvoor het toppen van de tien grote
en hoge populÍeren De Wateringse brandweer heeft
er vier van voor zijn rekening genomen bij wijze van
oerenlng
In het ramenwarenhuisworden tomaten, komkommers
en mclncnen
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Polderwatermolen
Het schuren en schilderen van een polderwatermolen
heeft de afgelopentijd ook voor veel werk gezorgd.Deze
molen, die op de tuin in de tussenslootis geplaatst,moet
een ook in het Westlandbijna verdwenentechniek in ere
herstellen.De gratis beschikbaargekomen watermolen
uit Maasland is met vereende krachten in de sloot
geplaatst.Hoe krijg je een betonnenwatergangvan ruim
twee ton op zijn plaats?
Een smal paadjeonderaanhet zogenaamdedijkje was de
enige optie. Lorrierail,waarop een geschikt lorrieonderstel was geplaatst,heeft de watergangvan de molen naar
de sloot vervoerd.Een híjsinstallatie,die door smid Van
Dijk ult Maasland zelf was uitgedacht,zorgdeervoor dat
de watermolengang netjes in de sloot kwam te staan
Nadat de lorrie en de rail boven de sloot vandaan waÍen
getrokkenzaktehij precÍesop zijn plaats.
Dan nog een dagje werken om de molen zelf op deze
f"-,r^.i-^

*a :arran

Of alles werkt

weten
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moment nog niet De zogenaamdewindroeren met de
naam Bosman-PÍershilen de vier wleken moeten nop
gemonteerdworden.
Een e-mail naar Bosman Watermanagement BV voor
informatie leverde de volgende gegevensop: bestemd
voor drainageen irrigatie van cultuurgronden,bevloeiing
van rÍjstvelden en rondpompen van stilstaand water.
Sindsr9z9 zijn er in Nederlandvele duizendenvan deze

windmolens geplaatsten dat maakt dezeenergiezuinige
en milieuvriendelijke watermoien tot de meest voorkomende molen in ons land. Onze molen is mogelijk in
voor de eerstekeer in Maaslandgeplaatst
1.937
Wanneerde ijsheiligenniet te streng zijn gaanwe zonder
kleerscheurenop naar de (hopelijk)niet te waÍme zomer
Er is weer veel te zien op dezeunieke WestlandseTuin,
waar effe tuine zo gezelligis
P vd. Hout

ZONDAGOPENINGEN

MUSEUM
WESTLANDS
Het Westlands Museum is op onderstaande zondagen
geopendvan 13.00tot Í7.00 uur.
5 juni, demonstratiesdruiven krenten,het uÍtdunnen van
de druiventrossen
3 juli, historischetweedehandsboekenmarkt,en demonstratiesklokveilenvan tuinbouwproductenuÍt de historÍschetuin.
ro juli, stationaire Motorendag,demonstratíesvan oude
tuinbouwmachines op het grasland van buurvrouw
Oosterveer
7 augustus,treintje rijden, kinderen kunnen gratls meerijden met de miniatuurstoomtreinvan StoomgroepWest,
Zuiderpark,Den Haag,op het museumtertein wordt een
aangelegd
tijdelijkeminiatuurspoorbaan
4 september,jam maken en demonstratiesbijenteelt door
de imker
z oktober,veilen van de druivenoogstvia de historische
veilingklok in het museum, de bezoekerskunnen zeif als
veilingkoopmanoptreden
6 november,druiven eten in de kas,de laatstedruiven van
díe zelf een
het seizoenworden verkochtaan de bezoekers,
tros mogen uitzoeken,waaÍna die ter plekke voor ze van
de boom wordt gesneden
Buiten dezezondagopeningenis het museum het gehele
jaar geopend van dlnsdag t/m zaterdagvan r4.oo tot
17oo uur. Op officiëlefeestdagenis het museum gesloten.
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IAM
MAARTEN
STEENKS
Op 7 februari zoo5 is Maarten Steenksoverleden;hij
werd 77 jaar. Maarten was sinds de opening van het
nieuwe WestlandsMuseum in r993 een zeer actieve
vrijwilliger. Als oud-tuinder kon hlj erg veel over de
tuinbouw uit vroeger tijd vertellen Het sprekenvoor
een groep glng hem ook makkelijk af en hij werd dan
ook al snel rondleiderin het museum.Naasthet rondleiden en toezicht houden in museum en historische
tuin hielp hij bij het inventariserenen registrerenvan
de museumvoorwerpen Alle nieuwe museumobjecten worden beschrevenvolgens een bepaaid
systeemmet trefwoorden,waarna al die gegevensin
de computeringevoerdworden In 1995zíjn we met de
digitalisering van dit systeembegonnen en Maarten
heeft daarbij erg veel werk verzet.Een groot deel van
alle systeemkaartenheeft hij ingevoerd in de computer en bijna alle aÍbeeldingen van de museum'gescand'
en opgeslagenin de
voorwerpen heeft hij
betreffende systeemkaart.Hetzelfde heeft Maarten
gedaan voor de uitgebreide dia-verzamelingvan het
museum, die nu ook voor een groot deel digitaal is te
re e dnl eocn

Maarten kon moeilijk stil zitten en had graagwat om
handen.Bij het organiseÍenvan rondleidingenkonden
we altijd een beroep op hem doen. Het gebeurdewel
eens dat een groep door het uitlopen van hun dagprogÍamma een half uurtje later kwam, waardoor
Maarten ook even niets te doen had Dat half uurtje
benutte hij dan nog om even achter de computer te
kruipen en gegevensin te voeren.AIs dank voor al zijn
vrijwilligerswerk werd hem enkelejaren geledeneen
koninklijke onderscheiding toegekend, waar hij
ondankszijn bescheideninstelling heel blij mee was.
In de zomer van 2oo4 werd Maarten ziek, maar
ondanks dat het lichamelijk steeds zwaarder werd
bleef hij zo lang mogelijk naar het museum komen om
te helpen bij het rondleiden en het registreren van
museumobjecten.Hij kwam altijd in weer en wind op
de fiets, maar toen dat niet meer lukte kwam hij met
de bus. Op een gegevenmoment was hij echterzo ziek
dat ook dat niet meer gÍng.
Heel af en toe kwam hij nog langs om te kijken hoe
alles ging, op zijn vaste dag,de dinsdag,de dag dat de
meestevrijwilligers tegeiijkertijdaan het werk zijn en
het altijd gezellig druk is. Wij zullen hem heel erg
mlssen
Wij wensen zijn vrouw, kinderen en overigefamilieleden heel veel sterkte bii het verwerken van dlt
verlies.
Ton Immerzeel

EN DE SCHATTEN
Het pand aan de Middel Broekwegr54 te Honselersdijk,
waar sinds 1993 het nieuwe Westlands Museum is
gevestigd, werd gebouwd in 1865 in opdracht van
Adrianus Olsthoorn.In de jaren na de EersteWereldoorlog
kreegOlsthoornin twee jaar tijd last van ziektebij het vee,
het'vuur', waarschijnlijk miltvuur. Beidekeren moest de
hele veestapelafgemaaktworden.Na de tweede keer kon
Olsthoorn het financieel niet meer bolwerken en moest
hij stoppenmet het boerenbedrijf
In rgzz kwam de boerderij in bezit van de familie
Duijndam In het museum is een historischefoto van de
boerderij,die dateert van omstreeks1950,de periodevan
boer Duijndam De op de foto zichtbarevoordeur is naar
de zijkant van het gebouwverplaatst.De opkamermet de
daaronder liggende kelder is inmiddels verdwenen
Verderis er uitwendig niet veel veranderdaan het woongedeeltevan de boerderij
De huidige boerderij heeft nog een MiddeleeuwsevooÍgangeÍ gehad. In het kaartboek van het Baljuwschap
Naaldwijk uit circa16zostaat een boerderijingetekendop
hetzelfdeperceelals het huidige Waarschijnlijkheeft die
oude boerderijgestaanwaar nu de inrit van het museumterrein en het parkeerterreinis. In t865 is waarschijnlijk
eerstde nieuwe boerderijgebouwden toen die gereedwas
is de oude pas afgebroken.Toen vijf jaar geleden de
olietanks van de benzinepompen van Comtu werden
gesaneerden uitgegravenhebbenwe hier en daarnog een
brokje muurwerk gevonden, maar het overgrote deel
van de funderingen van de oude boerderij waren bij het
aanleggenvan de benzinepompenvernietigd.
De familie Duijndam verkocht de boerderij omstreeks
1965 aan Comtu, een toeleveringsbedrijfvoor de tuinbouw. Het perceel waar zich nu de historische tuin
bevindt,werd door Comtu gebruikt als opslagterreinvoor
potgrond. De stal van de boerderlj werd door Comtu
ingericht a1s magazijn Híervoor was nogal wat extra
ruimte vereisten daaromwerd er in dezelfdestijl eenflink
stuk aangebouwd.Dit had voor het museum het voordeel
dat in die naar verhouding erg grote stal een prachtige
expositieruimteingericht kon worden.
l n d er u b r i e k ' S c h a t tuei n
t h e t ' N e s t l a nM
d su s e u wz' u l l e nw ei n
dít bladsteeds
eenitevnuít de arotecollectie
van het ynuseun/L
voorstellen
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NOODKREET
VAN EENDOKTER
door Antoon van Rutte
Dit jaar is het 6o jaar geleden dat ons land werd bevrijd. Op 5 mei 1945kwam er een eind aan 5 jaren van angst en
spanning. Bij de herinnering aan dezejaren zal vooral de hongerwinter de ouderen onder ons nog duidelijk voor de
geest staan. De laatste oorlogswinter heersteer hongersnood.Ook ons dorp Wateringen bleef er niet voor gespaard.
Velenleden als gevolgvan ondervoedingaan hongeroedeem.AIs gevolgdaarvan zijn er zelfsinwoners gestorven.Het
komt ons nu als onwezenlijk voor dat inwoners toen in een rij moesten staan met emmertjes en pannetjes om er het
dagmenu van de gaarkeukenin ontvangst te nemen. De uitdeelpostenwaren in het veilinggebouw aan de Dorpskade,
waar later het gemeentehuisen de bibliotheek verrezenen in de Kerklaan,waar nu de kringloopwinkel is gevestigd.
Naar gelang de tijd verstreek,werden de rantsoenenen de samenstellingdaarvan steedsschraler.De toestand werd zo
ernstig dat in de herfst van ry44 de toenmalige huisarts, dokter Jansen,een noodkreet liet horen. Wanneer niet snel
iets zou worden ondernomen,zouden er de komende winter wel eensveel kinderen kunnen sterven ...
Er werd terstond actie ondernomen KapelaanNooy van
de Sint lan de Doper-parochiebenaderdeeen aantal
heren om de zorg van de dokter te bespreken.De bijeenkomst werd gehoudenin de woning van LeenZwinkelsin
de Herenstraat.Op die bijeenkomstwerd een commissie
gevormd onder de naam'De Commissietot leniging van
den Voedselnood'Als antwoord op de noodkreetvan de
dokter werd besloten tot oprichting van een kinderkeuken.
De kapelaan legde vanaf de preekstoelde toestand uit
aan de parochianenen woeg het noodzakelijkewerk te
steunen. De collecte bracht die morgen f z7ooo,- op.
Hiermeeging de commissieaan de slag
JoopVerbakel,wonende in de Herenstraat,tegenoverhet
toenmalige bejaardencentrum'HuizeSint Jan',steldezijn
hele smederij gratis beschikbaar.Daar werd de keuken
ingericht met veldfornuizen waarin men voordien
veevoederkookte.
Als kok werd aangesteldAb Bógermann,bijgestaandoor
Leen Arkesteyn, Bart Beukers en Jan van der Horst.
Het eerstewerk was: aan voedselzien te komen,legaalen
illegaai
rra* mnar ^ó.ó^À ^- werd veel aan de commissie
afgestaan,gratis oftegen een schappelljkeprijs. Zo stond
een zaadhandelde gehele toewijzing bonen af aan de
commissie.Nu zijn ze nodig, zo werd gezegd.Als ze de
grond in gaan voor een nieuwe oogst,is het misschiente
laal. Zo stond het er toen voor
Dat afstaan aan de commissie was niet steeds zonder
gevaar.Er werden in die dagen met regelmaat nieuwe
verordeningen afgekondigd Zo waren de boeren
verplicht om elk geborenkalfbij de overheidin te leveren.
Maar ook de commissie kon ze goed gebruiken. Door
tussenkomst van kapelaan Nooy zijn er velen bij de
commissieterecht gekomen Door slager Van der Horst
werden ze bij de boer clandestien geslacht en naar de
Herenstraatvervoerd
Zo moesten er vaak dingen worden gedaandie niet door
de bezetter of de politie mochten worden gezien of
gehoord.Dat was wel eens angstig.Zo weten wij dat bij
LeenZwinkels de kelder,ja somshet hele huis, dat aan de
kinderkeuken grensde,beschikbaarwerd gesteld om
voedsel- dat niet op een Iegalemanier was verkregen aan het oog van de vijand te onttrekken.
De commissie was niet opgericht voor een eenmalige
actie Integendeel.Men had, door de nood gedwongen,

een zware, verantwoordelijke taak op de schouders
genomen, waarvan het eind niet te voorzien was. Het
werk vroeg veel organisatietalenten vooral veel durf.
Immers,men moest vaak de grenzenvan het toelaatbare
- gesteld door de bezetter - overschri.jdenDaardoor
moest er vaak onder spanning gewerkt worden.Maar het
liep perfect, door inzet van velen. Vaak werd door de
commrssieledenpersoneel uit eigen bedrijf daarbij
ingeschakeld
De maaltijden werden door de kinderen genuttigd in de
'De
achterzaalvan het verenigingsgebouw
Bond', daar
waar nu rijwielhandel Kester is gevestigd.In het begÍn
werd aan 1oo kindeÍen een maaltijd verstrekt.Later iiep
dat op tot boven 5oo Om al dezekinderen van een maaltijd te kunnen voorzien,moest onvoorstelbaarveel werk
worden verzet, ook administratief. Elk kind kreeg een
'Kindervoeding
kaart met het opschrift
Wateringen'
Daarop stond een nummer, naam en adres,tijd en dag
van de maaltijd Naast de maaltijden voor de kinderen
werd op adviesvan dokter Jansenof zuster Samwel ook
extra voedsel verstrekt aan kraamvrouwen, baby's en
zieken.zoalsmelk. lever en rookvlees
Maar, het moest er wel zijn. Bevoorradingwas een
blijvende zorg Piet van Vliet, ook lid van de commissie,
was bijna nog de enige dle met een vrachtwagen reed.
Met regelmaatwaagde hij het steedsweer daarmeehet
Iand in te rijden om te proberen aan voedselte komen.
Wegens gebrek aan benzine was op zijn auto een
gasgeneratorgeïnstalleerddie met hout aan de praat
gehouden moest worden. Maar ook daar kwam gebrek
aan.Bij de Sint Jan stondennogal wat flinke bomen.Deze
werden met toestemming geveld,verzaagden verstookt
in de generator in dienst van de kinderkeuken.In de
keuken zelf werd ook veel hout verstookt. Zelfs oude
Iantaarnpalen van het gemeentelijk elektrisch bedrijf.
Een voorraad kolen die door de Duitsers gevorderdwas,
werd door de commissiemet man en macht verstopt
Er moest in die tijd veel voor de bezetterworden verborgen.Bij tijden moesten zelfsde mannelijke medewerkers
zich verbergenvanwege eenrazzía
ZoaIsgezegdwas er ook administratiefveel werk te doen.
Wanneer de voorraad het toeliet, werden ook groenten
en/of vlees verstrekt aan gezinnen. Daarvoor werden
door de commissiebrieÍjes uitgeschrevenwaar op stond
wat er tegen een kleine vergoeding bij de keuken kon
worden afgehaald Wij herinneren ons in die tijd voor de
commissievele briefjeste hebbenrondgebracht
>>>
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Zoalsgezegd;bevoorradingwas een blijvendezorg.
Zo zal men op een keer zonder slaolie.Er kwam
een tip dat er in De Lier een vrachtje van 7 vaten
kon worden opgehaald Bart Beukersging er met
de vrachtauto en een bijrijder op uit. In De Lier
gekomen kregen zij de sieutel van de opslagplaats.De
eigenaardurfde zelf niet mee uit angst voor de Duitsers
die er in de buurt lagen.De olie werd opgeladenen men
ging er mee richting Wateringen. Maar na nog geen
roo meter geredente hebben,werden ze tot stoppen gedwongen.Wat nu?!
Bart stapteuit en zei,ongewild,maar voor behoudvan lijf
en olie: Heil Hitlerl Dat maakte indruk. Op de vraag waar
de olie voor bestemdwas, zei BaÍt: voor de kameradenin
Hoek van Holland Hij toonde daarbij zijn Ausweis',die hij
als chauffeur van VIOS bij zich droeg.VIOS was in die
dagenverplicht voor de Wehrmachtte rijden. Zemochten
doorrijden.
Bij de Heulbrug herhaaldezich hetzelfderitueel. Nu was
de oiie bestemdvoor de kameraden1nhet Rijswijksebos.
Zemochten er door Zo kwam de olie tenslottebij de eigen
'kameraden'in de Herenstraatterecht.Ja,er werd daarmee vaak hoog spei gespeeld.Om de keukendraaiendete
houden, vroeg van de commissieledenen haar medewerkersveel inspanning.
Dat niet al het benodigdevoedselgratis aan de commissÍe
werd afgestaan, was begrijpelijk. Om het te kunnen
inkopen was geld nodig en dat was er ook.
Zo werd op een keer bij een boer in Rijswijk een stier
's
gekocht voor f z.5oo,- Nachts werd het dier vervoerd
naar de slagerijvan Janvan der Horst.Daar werd het dier
geslacht.Het vlees werd in groentekistenverpakt en op
een uiver vanaf de Kerklaannaar de Herenstraatgebracht
en in de kelder van de fam Zwinkels gedeponeerd.Maar
met dat vleesvan de stier zat men toch eenbeetje.AIs het
werd uitgedeelden de mensen zoudenhun mond voorbij
praten, dan zou dat een kwalijke zaak zljn Om eventuele
narigheid te voorkomen stapte Leen Zwinkels naar de
commandantvan de poiitie en verteldeeerlijkhet verhaal
van de clandestieneslachting.En hij voegdeer aan toe dat
het vlees voor de medemensenwas die anders van de
honger zoudenomkomen."Jemoet het dus niet proberen
om het af te nemen. En zeg nou maar wat je er zelf van
moet hebben", zei Zwinkels tot de commandant. Deze
vroeg 1 kilo voor zíchzelfen voor de agenten (6) ieder
r pond. Zelfs in de narigheid moest er kennelijk verschil
blijven De commandant schreef een brieÍje met de
namen en adressenvan de agenten en hemzelí zodat
Zwinkels wist waar het kilo en de ponden bezorgd
moestenworden.
In het mededelingenbladvan de commissie - dat met
regelmaat verscheen- werden de parochianen op de
hoogte gehoudenvan de stand van zaken.Ja,over alles
wat er zoaf in'en'rond'de keukengaandewas, deedmen
verslag.Er werd zelfsverslag gedaanover de gezondheid
van de kinderen, over hun vooruit- of achteruitgangin
gewicht. Daarbij werd een splitsing gemaakt in bewaarschoolkinderen,leerplichtige meisjes en leerplichtige
jongens. Kinderen die het meest in gewicht waren
vooruit gegaan,werden bij naam genoemd.
Zo deed de commissiehaar verdienstelijkwerk tot enige
tijd na de bevrijding Toen echter de voedselvoorziening
na enige maanden normaler was geworden,werden de
werkzaamhedenvoor de kinderkeukenbeëindied.

Bij de laatstemaaltijd in de achterzaalvan'De Bond'stond
op een schoolbordnamens de kinderen met grote letters
DANK AAN DE coMMISSIEI
geschreven:HARTELIJK
Dankbaarwas heel de parochievoor het vele werk door de
commissÍegedaannaar aanleidingvan de eensgeslaakte
VAN EENDOKTER.
NOODKREET
Als dankbare herinnering werd in de zomer van het
bevrijdingsjaarrg45een plaquette met de namen van de
commissieledenaan de buitenkant van het verenigingsgebouw'DeBond'aangebracht.
Sindsde sloopvan het gebouwverdweende plaquetteuit
beeid tot het voorjaar van 2oo1.Toen werd de plaquette
door BouwmaatschappijVan Mierlo aan de Historische
Werkgroep'OudWateringenen Kwintsheul'geschonken
Deze werkgroep heeÍt nu de plaquette in langdurige
bruikleen gegeven aan de Sint lan de Doper-parochie
en hij zal op 4 mei zoo5 in het parochiehuisherplaatst
worden

TOTLENIGING
DOORDE"COMMISSIE
VAN DENVOEDSELNOOD"
HEERKAPELAANN. M. NOOY
DENWELEERW.
EN DEHEEREN
].A C VAN DERHORST
DR.H L.]ANSEN
W]M.VANMIERLO
AJ. REIGERSBERG

P.LVAN VLIET
L.H.C.ZWINKELS
H.P.GZWINKELS
H P.ZWINKELS

WERDENIN DENHONGERWINTERTg44/45
EN
VELEPAROCHIANEN
VOORALDEKINDEREN
EXTRAGEVOIDEN VAN EENZEKEREN
GERED.
HONGERDOOD
TERDANKBAREHERINNERINGWERDDEZESTEEN
IN DENZOMER
T945AANGEBRACHT.
VAN HETBEVRIJDINGSJAAR

u'ft6et
Ecfratten
YiJestlanàs
lI)utuu^
HONDENKAR- TUIG
Tuinders dle niet aan vaarwater woonden moesten hun
productenmet een kar of wagen naar de veiling brengen.
Rijke tuinders hadden een paard en wagen, maar arme
tuinders alleen een handkar,of een kleine kar die getrokken kon worden door een hond. Hier werd een speciaal
tuig voor gemaakt,waarmee de hond voor of soms onder
de kar gespannenkon worden Dit werd in Nederland
echterniet als ethischervarenen op een gegevenmoment
werd het gebruikvan een hond om een kar te trekken verboden (waarschijnlijkvlak na de TweedeWereldoorlog).
Voor zoverbekendkwam het in het Westlandbii tuinders
niet veel voor.
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ARCHEOLOGISCH
NIEUWS
Dè,:á5g"1on"t maanden zijn er in de Westlandse bodem weer diverse sporen uit een ver verleden tevoorschijn
gekomen.De archeologischeonderzoekenin het Westland worden op het ogenblik door diversepartijen uitgevoeid.
De belangrijkste daarvan is de Afdeling Archeologie van de gemeente Delft: zij voeren o.l.v. Epko Bult het meeste
archeologischeonderzoekuit in het Westland.Zij doen dat op een zeergedegenmanier en het is ook de bedoeling dat
in de toekomst de Delftse archeologenstructureel voor gemeenteWestland het archeologischonderzoek gaan uitvoeren. Delft doet dat nu al voor Midden-Delfland en Nootdorp-Pijnacker.Als de Delftse archeologenvoor Westlanc
gaan werken hebben ze een direct contactmet de afdelingen planontwikkeling en vergunningen en kan veel beter in
de gaten gehoudenworden wanneer er locatiesmet belangrijke archeologischesporenbedreigdworden.
Monster
De Delftsearcheologenhebbenbegin van dit jaar onderzoek uitgevoerdin Monster op de plaats van bejaardenh u i s M a s e m u d e ,w a a r z e s p o r e n u i t d e l J z e r t i j de n
de Vroege Middeleeuwen hebben gevonden In het
duingebÍed van Monster bij de watertoren is een
boerderÍj-nederzettinguÍt de rzde eeuw gevonden Bij
dezewoonplaatsbevond zich ook een kalkoven
's-Gravenzande
's-Gravenzande
In
ondergaatde Hervormde kerk aan de
Langestraateen restauratie,er wordt o.a een nieuwe
vloer met vloerverwarming aangelegd De Iaatst
gebruikte vioer zou helemaal uit de kerk geslooptworden.Dit procesis gevolgddoor de archeologen,omdat het
zeer waarschijnlijk was dat er oude vloeren, grafzerken
en mogelijk nog muurwerk van de oude Middeleeuwse
kerk gevondenzoudenworden De huidige Dorpskerkis
gebouwd in r8r5, nadat de Middeleeuwsekerk in r8o9
door het instorten van de toren verwoestwas In r85o is
de Dorpskerkook nog een keer verbouwd en uitgebreid,
sporen daarvan hoopte men nu terug te vinden Als er
oude grafzerkenteruggevondenzoudenworden, dan zou
men die bergen en verwerkenin de nieuwe kerkvloer.
Van de Dorpskerkvan r8r5 is een vloer teruggevonden,
bestaandeuit klinkertjes.Daarnaastzijn er funderingen
aan het licht gekomenvan de muren van de Dorpskerk
die bij de verbouwing in r85o verdwenen zIjn. Er zijn
diverse oude zerken en fragmenten van grafzerken
gevondendie nog daterenuit de Middeleeuwen.Er werd
een heel mooi exemplaar gevonden met daarop een
familiewapen afgebeeld Hier en daar werden nog wat
brokken muurwerk vrij gelegd,die mogelijk afkomstig
zijn van de Middeleeuwsekerk

I

Honselersdijk
Van het archeologischonderzoekaan de Middel Broekweg in Honselersdijk,de nieuwbouw voor de Bloemenveiling (Venuszone)is nieuwe informatie bekend
geworden.Naar nu blijkt is daar een urn gevondenmet
menselijke crematieresten uit de Romeinse tijd.
Verschillendepaalsporenkunnen nu ook geïnterpreteerd
worden als onderdeienvan een huis (boerderij)Vooralde
vondst van het crematiegrafis bijzonder,omdat die vrij
zeldzaamzijn In 1985is er een crematiegrafveldaan de
Middel Broekweggevondenop de hoek met de Tiendweg.
Begravingenin de Romeinsetijd vonden vrijwel altÍjd
plaats J.angseen weg, net buiten of naast een nederzetting Deze vondst maakt duidelÍjk dat de Middel
Broekweg in de Romeinsetijd al bestond en ook een
belangrijkeverbindingsweg was

fundament opgegraven.In de tuin van de kerk bevindt
zich de woning van pastoorKortman Achter zijn woning,
grenzend aan het water, staat nog een oude tuinmuur.
Dit is waarschijnlijk een abrikozenmuuÍ, omdat het
een zeeÍ hoog model is. Deze tuinmuur is volgens een
lngemetseldejaarsteengebouwdin r8o9 Aan de oostzijdevan de muur zijn reparatiesporenzichtbaar.Pastoor
Kortman was onder de indruk van dezefiaaie oude muur
en erg nieuwsgierig naar de geschiedeniservan. In
archlevenhad hij er het nodige over opgezochten daarbij
was geblekendat er op het perceeivroeger een duiventoren had gestaan,waar de tuinmuur op aansloot.De
duiventoren komt op de eerste kadasterkaart Uit het
begin van de rgde eeuw voor,maar op latere kaarten niet
meer. De plaats van de toren op de oude kaart kwam
ongeveerovereenmet de plaats waar de herstelling en
reparatie in de tuinmuur was uitgevoerd In het kerkarchief vond de pastoor een aanvraagtot sloop van een
duiventorenuit r84r Het was nu wel duidelijk dat daar in
de tuin van de kerk een bouwwerk had gestaan,een
duiventoren, waar verder niets over bekend was. Bij
graafwerk dat in de tuin van de pastoor verricht moest
worden is op de plaats waar die duiventoren verwacht
werd een zwaar fundament gevonden van een ronde
toren die ongeveer 4 meter in doorsnee is. Het verrassendewas dat het fundament van de ronde toren
opgebouwdwas uit een kleine maat originele kloostermoppen. De bakstenenwaren ongeveerz6 cm lang en
dat duidt op een datering van het bouwwerk uit het eind
van de r4de eeuw, gebouwd dus niet later dan het jaar
14oo De omvang en zwaartevan het gebouw wijst er op
dat dit niet zo maar een duiventoren bij een boerderij
was Mogelijk stond de toren bij een tot nu toe onbekend
kasteel,of is het zelfs een kasteeltorengeweestdie men
Iaterals duiventorenis gaangebruiken.
Eenhele interessantevondst,die vooralsnogmeer vragen
dan antwoorden oplevert We hopen hier in de toekomst
meeï overte kunnen vertellen.

Wateringen
In Wateringenis in de tuin achter de R.-K.kerk lohannes
de Doper in de Herenstraateen bijzonderinteressant
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's-Gravenzande.
Vorig jaar is het laatste restant van de tuin, een schoorsteenvan rode stenen,verplaatst naat'de
WestlandseDruiventuin'in Monster. Op 14 oktober 19z6kocht Leen Groenwegeneen tuín van zijn vader,LangeHein
Groenewegen.In de notariële acte is daaroverhet volgende vermeld: "Een Westlandschentuin met daarop schuren,
serres, muurkas en verderen opstal, bepoting en beplanting, aan den Galgeweg of Dijk onder de gemeente
's-Gravenzande
's-Gravenzande,
SectieL nommer z66z,groot een hectarezesen negentig
kadastraalbekend gemeente
aren tachtig centiaren".De tuin kostte dertigduizenddrie honderd gulden.Uit dit boekjehet mooie verhaal Tulpentrek
door KeesGroenewegen.

DE TULPENTREK
Ook in de eerste helft van de twintigste eeuw was er
onderscheidtussen telers en manageÍs,hoewel dat laatste woord nog niet in de vocabulaire van een tuinder
voorkwam. Bijna iedere tuinderszoon werd op termijn
zelf tuinder en ais zodanigteeldehij druiven en tomaten,
zoalsdat bij dertlen tuinders in een dozijn het gevalwas
Tochwaren er ook toen al mensen die probeerdennaast
de normale teelten ook anderegewassenin het teeltplan
op te nemen Vader Leenbehoordezekertot dezelaatste
categorie.Vanaf het moment dat hij officieel de tuin
kocht - 14oktoberr9z6 - trok hij bijvoorbeeldtulpen. Aan
het einde van de twintiger jaren had hij jaarlijks zelfsveel
meer dan een kwart miljoen stuks,wat voor die tijd een
astronomischaantal was Van de vier musketiersGroenewegen (Leenen zijn broersKoos,Keesen Bertus)die aan
het Galgepadwoonden en tuínden, was hij de enige die
op dezemanier ook in de wintermaanden werk had voor
de vastetuinbezetting Latervolgdeoom Gerardzijn voorbee1d.
Op twee manieren werden al in het begin van zijn tuinderscarrièretulpen getrokken,namelijk via de zogenaamde kistjesbroeien via de teelt in de volle grond Bij
de methode van de kistjesbroei werden tulpen in het
najaar buiten in kisten geplant.Het geheelwerd dan toegedektmet een Iaag zand Om in de winter nlet al te zeer
afhankelijkte zijn van eenvorstperiodewerd er een dikke
Iaag druivenblad bovenop gelegd, zodat de kistjes op
het gewenste moment naar binnen konden worden
gehaaid.In het trekkasje achter het huis konden totaal
2l.ooo bollen staan. De kistjes werden op stellingen
geplaatstwaarop balken van ongeveer4 x 4 cm waren
gelegd.De kistjes stonden dan aan twee kanten op een
balkje, net niet tegen elkaar. Pa gebruikte daarvoor de
term'rakendemis'.
in r93r werd nog een klein warenhuis met 3 kapjes van
8 roe lang aan het trekkasjegebouwd.Daarin konden nog
eens50 ooo bollen per keer staan A1met al werden deze
trekruimten drie keer per jaar vol gezet.
Behalvein kistjeswerden tulpen ook geteeldin druivenkassen,of zoalsmen dat noemde in de volle grond Deze
werden dan rond half maart geoogst De meeste bollen
werden gekocht bij Piet de Bruijn, huisvriend van pa
Daarnaast kocht hij zelf ook op de bollenveilingen Ín
's-Gravenzande
en Bovenkarspel
Zelf heb ik in de vijftiger jaren het genoegengesmaakt
's-Gravenzande
om zelfstandig in
te mogen kopen
Natuurlijk had vader Leenwel de richtprijs aangegeven
Maar daar wilde ik natuurlijk onder blijven. Eenmaal
kocht ik zelfszoveelbollen dat ik drie keermet de bakfiets
naar de bollenveilingmoest rijden om ze op te halen

Vele varièteiten dwarrelen nog steedsdoor mijn hoofd:
Briljant Star,Krelage'sTriumph, Roseen BlauweCopland,
Willlam Pitt, GoldenHarvest,Bartigon,White Sail,Edith
Eddy,Motherday,Ibis,Weber,enz.

Wie uit het gezin van Leen en Cato hebben niet in die
jaren in alle vroegtein de tulpen geholpen?Iedereenhielp
natuurlijk. Meestal trok pa de tulpen zelf Als kleine
jongen moest je dan telkens een handje tulpen aanpakken om die tulpen vervolgensnetjes met de bollen bij
elkaar in een groentekist te leggen. Daarna werden de
bollen er af gesnedenen werden de tulpen meestal door
Koos Fransen,bekend van de verkennerij,en m'n broer
Aad gebost Hoewel het altijd heel vroeg was, heb ik toch
heel goede herinneringen aan die tijd. Nog steedsruik
ik de sigarenrookvan pa in het trekkasje in de vroege
morgen.Ik vond dat een heerlÍjkegeur
Zelfs de handel was pa niet geheel vreemd. Meerdere
jaren heeft hij alleen of samen met Piet de Bruijn tulpen
naar Engeland gestuurd,waar ze in commissie aan de
man werden gebracht.Ik heb zelfsnog pakpapieruit die
tijd. Er stond een bos tulpen op met de voJ.gende
tekst:
Always ask for L GW FloweÍs'(Vraagaltijd naar bloemen
van LeenGroenewegen).
Dat ook in die tijd iedereenniet
altijd even betrouwbaarwas moge blijken uit het feit dat
het eens gebeurd is dat pa een telegram uit Engeland
kreeg met het bericht dat de tulpen bevrorenwaren aangekomen En dat terwijl er nergensin heel West-Europa
vorstte bekennenwas!
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KeesGroenewegen

VAN DE WERKGROEPEN
's-Gravenzande
en
De voormalige gemeentenNaaldwijk,
Monster beschiktenniet over een officiële gemeentelijke
monumentenlljst, dit in tegenstelling tot De Lier en
Wateringen.De nÍeuwe gemeenteWestland heeft weliswaar het voornemen een nieuwe gemeentelijkemonumentenlijst op te stellen die de gehelegemeenteomvat,
maar dit gaat nog een fors aantal jaren duren. Gelet op
het tempo waarin waardevolle panden moeten wijken
voor nieuwbouw, is dit een ongewenstesituatie De gezamenlijkehistorischewerkgroepenhebben daarom het
initiatief genomen een lijst op te stellen van karakteristieke en monumentwaardigepanden in de voormalige
's-Gravenzande
gemeentenNaaldwijk,
en MonsteÍ Deze
Iijst is aangebodenaan het gemeentebestuur,met het
verzoek een voorlopige voorzienÍng te treffen die deze
panden enigevoorlopigebeschermingbiedt,totdat er een
nieuwe gemeentelijkemonumentenlijst is die de gehele
gemeenteomvat.

De HistorischeWerkgroepOud-DeLier is op zoeknaar een
vrLjwilliger die een webpagina voor de werkgroep kan
samenstellen en die bereid is de pagina r of z maal
per jaar bij te werken. Voor informatie kunt u terecht bij
E.B.van Rijn, Populierenhofzz,2678SJ De Lier,tel or74514472

Op dinsdag 19 april hield de HistorischeVereniging
Oud-Honselersdijkhaar jaarvergadering.Van r9.3o tot
2o.oo uur werden onder anderehet jaarverslagen het
financiëleverslagvan de secretaris/penningmeester
door
de aanwezige leden goedgekeurd.Na de pauze, om
20 15uur, werd er een dialezing verzorgddoor mevrouw
Tinie Prins,met als onderwerp'Honselersdijk,
toen en nu'.
Met beelden van vroeger en nu èn de mondelinge toelichting van mevrouw Prins'wandelden' de aanwezigen
van het Klaphek aan de Mariëndijk naar het pand van de
toenmaligeherberg's LandsWelvarenaan de Hofstraat ,:,:t
Voor dezeboeiendedialezing waren in het bijzonder dê:lr
Honselersdijkseondernemers uitgenodigd Vooraf wa$::r
aan hen persoonlijk een uitnodiging gezonden De"'l
vereniging probeert op dezemanier meer bekendheidte
gevenaan haar werk, dat onder andereis bedoeldom de
'levend'te
geschiedenis
van het eigen dorp
houden De
persoonlijke oproep bleek een succes. Een aantal
Honselersdijkse ondernemers wenste donateur te
worden. Ook konden er die avond een aantal nieuwe
leden bijgeschrevenworden
Op r maart jl werd er door mevrouw Prins een bedankbrief gestuurd aan Prins Leopold van Arenberg voor
de gift van de familie Arenberg ten behoeve van de
restauratievan de Oude kerk te Naaldwijk Eerderhad
mevrouw Prins de prins attent gemaakt op de zogenaamde Prebende,die sinds r4 oktober r3zo rust op een
kavel Naaldwijkse grond en waarover de familie
Arenbergnog steedskan beschikken.

Sindskort heeft onzeverenigingeenmooie folder.Maxim
van OoÍjen,lÍd van de werkgroepWateringen,had eerder
een dergelijke folder voor Wateringen ontworpen. Op
verzoek van onze vereniging heeft hij ook zijn dÍgitaie
kwaliteiten ingezet voor deze Honselersdijksefolder.
Maxim, bedankt!

Onlangsis het jaarverslagzoo4 verschenenvan de Historische Werkgroep Oud-Wateringen & Kwintsheul. Het
jaarverslagbevat naast een overzichtvan de activiteiten
ook een historischartikel.Dit jaar is dat De preekstoelvan
de Hervormdekerk van Wateringen Dit artikel is in r884
geschrevendoor dominee Van Walsem.

Sinds begin van dit jaar wordt het interieur Van de
's-Gravenzande
grondig onder handen
Dorpskerk in
genomen.De moderniseringvan de jaren vijftig van de
vorige eeuw wordt teruggedraaiden het kerkinterieurzal
weeÍ een passendaanzienkrijgen In januari zijn de kerkbanken verwijderd en is de houten vloer weggebroken,
waaÍna de twee gaanderijengeslooptzijn In de r9e eeuw
waren a1legrafstenenin de kerk beschreven(Bloysvan
Treslong)en er waren aanwijzingen dat dezestenen nog
onder de houten vloer zouden liggen. Nadat de vloer
verwijderd was kwam er inderdaadeen groot aantal oude
grafstenentevoorschijn Veel stenenwaren helaasgebroken en een aantal oude stenenwas,waarschijnlijk al in de
19eeeuw,veruaagdvoor gebruik ln de kerkvloer.Eenheel
mooie en gavesteenwas van ClaasWillemssoonvan der
's-Gravenzande,
Burg, burgemeestervan
die stierf op z9
mei 16rr. Leden van de werkgroep hebben de stenen
schoongemaakten geassisteerdbij het inmetings- en
beschrijvingswerkvan de archeologendie waren ingezet
door de gemeente.Het is de bedoeling dat de stenen na
restauratie(lijmen) in de kerkvloerworden verwerkt.

HIST
O RISCH
ARCHIEF
WESTLAND
Omdat de gemeenteWestlandinmiddels voldoet aan alle
eisenvan deskundigarchiefbeheerzijn de volgenderegionale archievenovergebrachtvan het NationaalArchief in
Den Haag naar het HistorischArchief in Naaldwijk:
- oud-rechterlijkearchieven(r55o-r8rr);
- notariëlearchieven(r6zo-r9r5);
- weeskamerarchieven$574-t833)
;
- kerkelijkedoop-,trouw- en begraafregisters(r632-r8rr).
Dezearchievenzijn sindsrr april voor belangstellendente
raadplegenin het gemeentehulste Naaldwijk.Het gaat in
totaal om 8o strekkendemeter archief.
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In hét WestlandsMuseum is nog tot en met ro september
de tentoonstelling'Rijksmonumentenin het Westland'te
zien Middels deze expositie zal een overzicht worden
gegeven van alle rijksmonumenten in de streek het
Westland, dus in de gemeenten Westland en MiddenDelfland. In het kleinere Midden-Delfland zijn meer
monumenten overgeblevendan in het grotereWestland.
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 boerenbedrijfvan de melkveehouderij
een minder snelle ontwikkeling doormaakte.Voor het
cultuurhistorischeerfgoed is een langzame,geleidelijke
ontwikkeling gunstiger,omdat daardoormeer gebouwen
uit het verledenzijn bliiven bestaan.
Te zien zijn diverseoude foto's,schÍlderijen,bouwtekeningen en maquettes van de historische gebouwen in het
Westland,die het waard waren om op de monumentenlijst geplaatstte worden.
In Museum De Timmerwerf te De Lier is nog tot half
novembereententoonstellingte zien over de drie plaatselijke muziekverenigingen.
Museum De Schilpen te Maasland geeft de zomertentoonstelling 2oo5 in gebouw Tavenu als onderwerp
fotografievan vroegeren alleswat daarmeesamenhangt
'Goed gekiekt'. Uit eigen depot en door
en als titel
bruikleen van verschillende verzamelaars,beschikt De
Schilpen over een fraale collectie nostalgischefototoestellen,film- en dÍa-apparatuur.
Langsde wanden en op panelen is een groot aantal nog
nooit eerder vertoonde, ca 8o jaar oude foto's van
Maasland en omgeving te bezichtigen De directe aanleiding tot het inrichten van dezetentoonstellingwas de
ontdekkingvan een serieoudeglasnegatievenmet afbeeldingen die betrekking hebben op Maasland en waarop
veel dorpsgenotenzijn afgebeeld De negatievendateren
uit de jaren twintig van de vorige eeuw Er is een selectie
gemaakt van ca r5o foto's,die, vergroot en met een toelichting, iangs de wanden van de zaal en op paneien zijn
aangebracht Op de foto's zijn veel bekendepersonenen
geliefdeplekjeste ontdekken.
De expositieduurl tot z4 september.
In Museum'Het Tramstation'te Schipluidenis tot en met
r oktober zoo5,ter gelegenheidvan 6o jaar bevrijding,de
'Oorlog
tentoonstelling
en Bevrijding' te zien In de
tentoonstellingstaandiversethema'scentraal,waaronder
de mobilisatieperiode,met o.a.modellenvan Nederlandse
soldaten,krantenberichten en een mobilisatieposter.
Eenanderthema is de luchtbescherming,met gasmaskers
en voorlichtingsboekjes Verder wordt er aandacht
besteed aan verzetsmateriaal.Ook zijn er voorwerpen
van de Duitse bezetters,op de expositiete zien Tenslotte
zullen er bevrijdingsherinneringenworden tentoongesteld
Voor groepenis het museum,na afspraak,ook buiten de
openingsurentoegankelijk.
Informatie over openingstijdenvan de Westlandsemusea
vindt u op pagina z van dit blad.
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In het Legermuseumin Delft is tot en met 3o september
'Wilhelmina - Vorstin in oorzoo5 de tentoonstelling
Iogstijd $94o-t945)' te zien. Deze tentoonstelling biedt
een bijzonder portret van Wilhelmina, als koningin, als
mens en als symbool,in een periode dle voor Nederland
als een van de meest dramatische kan worden beschouwd Ookvoor koningin Wilhelmina waren het bewogen jaren, waarin ze zích ontwikkelde vanuit het strakke
vooroorlogseen protocollairekeurslijf tot een moederdes
Vaderlands.Haar terugkeer in 1945naar Nederland versterkte deze rol, maar bracht tevens aanpassingenmet
zich mee voor haar ais koningin in het naoorlogse
Nederland.
Het Legermuseumis gevestigdKorte Geerr te Delft en is
7 dagenper week geopend.
wwwlegermuseumnl
Tel or5-2r5o569,
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Eeninteressantboek over een
druivengebied
Thomery is een dorp onder de rook van Fontainbbleau.
Van oudsher vormde Thomery het centrum van de teelt
van tafeldruiven voor Parijs.Het plaatsjeligt aan de Seine
en heeft een haven.Vervoernaar Parijswas dus gemakkelijk In r73owerden hier de eerstedruivenmurengebouwd.
Dezemuren waren drie meter hoog, hoger dus dan onze
muren. Rond r8oo breidde men de teelt van tafeldruiven
op grote schaal uit Rond r9oo, het hoogtepunt van de
productie,telde men in de gemeente Thomery (lSo ha)
rond z5o tot 3oo km muur Dat betekent z5o tot 3oo ha
druiven, met muren om de ro meter In r97o werden de
laatste druiven naar Parijsverzonden.De omvang van de
teelt langs muren is aanzienlijkgroter geweestdan in het
Westland.Rond r85o werden vanuit Thomery rond een
miljoen kg druiven naar Parijsverzonden.Rond diezelfde
tijd schommelde de productie van tafeldruiven in het
Westland rond honderdduizendpond: rond 5% dus van
wat er in Thomery geproduceerdwerd. Het beiangrijkste
'Chasselas
de
ras in Thomery was een witte druif:
gevolgddoor de FrankenthalerEr zijn ook
Fontainebleau',
enkelekassenin dit gebiedgebouwd.Onderglaswerd ook
'BlackAlicante' geteeld.
de
Door de verenigingtot stichting van een museum voor de
druiventeeltin Thomery (Associationde Prefigurationdu
Muséede Ia Vigne)is in zoo3 eenboekuitgebrachtwaarin
de geschiedenisvan Thomery kort beschrevenis en een
overzicht gegeven wordt van een aantal voorwerpen,
welke men inmiddels verzameldheeft.Voorliefhebbersis
het een genoegenhet boek in te zÍen.
Aad Vijverberg
patrimoine
2003 Thomerg,
víticaleAssociation
d,e
Pons,Michel,
egr qM ) € 2 0Préfiqurad
t íuoM
n u s édeeI a V i g n e , T h o m( S

OPROEP
Gegevensgevraagd over de teelt van tabak in het
Westlandin de ze Wereldoorlogen vlak er na.Wie kan mij
nog precies vertellen hoe de tabak voor eigen gebruik
geteeldwerd? Ook ben ik benieuwd naar de bewerking,
zoalsde fermentatie en het zelf klaarmakenvan de tabak
voor gebruik.
Jan Dahmeijer,tel. or74- 413073
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