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Voor een Westlander is het tot een temperatuur van
z3 graden Celsiusnog prettig om te werken. Uitschieters
tot boven 3o graden zijn in Zuid-Europanormaal, maar
hier is het voor de mensen en de prijzen van tuinbouwproducten niet al te best.
Op de tuin heb ik bij menig wijwilliger de zweetdruppelsal
woeg zien verschijnenbij temperaturenboven z5 graden.
Het wieden en schoffelen van onkruid, een wekelijks
terugkerendeklus, werkt dat wel goed in de hand Een
bezoeksterfluisterdetijdens een rondleiding:,,Meneer,in
de tuincentra kun je flesjeskopen met spul waardoor het
onkruid enkeleweken wegblijft" Dat was een goedetip,
maar dit gebruiken we pas bij noodgevallen Er wordt
namelijk zoveelmogelijk geprobeerdom in de museumtuin te werken zoalsdat voor r96o gebeurde,dus schoffelen en wieden.
De drie open zondagen hebben weer veel bezoekers
over de brug naar de tuin gebracht Druivenkrenten,een
voor velen onbekendwerkje, kon dit jaar siechtsbij twee
druivenbomenworden gedemonstreerdBij bijna eenjaar
vooruit een datum plannen blijft het een gokje of er dan
voldoende trossen zijn om te krenten Desondanks
hebbende gezustersNederpelter een leerzamemiddag
van gemaakt door de ruim tweehonderd bezoekersde
kneepjesvan het vak te laten zien.
Op de tweede open zondagwas er in het museum een
boekenmarkten werden er producten geveildbij de klok
Bijna alle groenten werden verkocht, veel tevreden
kopers,want groentenkopenvoor tuindersprijzenis altijd
een buitenkansjeom je entreeprijsterug te verdienen.

Het Iate voorjaar heeft bij de appel-en perenbomenvoor
een niet altijd even goedevruchtzetting gezorgd Er zijn
wel a1massa'szeergoedebessengeplukt.Rode-,witte- en
zwarte bessen en kruisbessen.De vroegste perziken
(Amber)waren ook erg goed van kwaliteit. De aardbeien
waren niet groot,maar er zatenwel veel vruchten aan de
twee jaar oude struiken. De Ontariopruimen uit de kas,
waren niet aan te slepenvoor de verkoop,zewaren prima
van smaak,maar wel twee weken later rijp dan in zoo4.
Het Westlandsramenwarenhuisgeeftveel tomaten,komkommersen wat oogmeloenen.Al met ai valt er weinig te
klagen op onze tuin De kippen zijn van hok verwisseld.
De Lakenvelderszijn verhuisd naar de plek van de
Barnevelders,die zitten nu in het hok op de dijk naast
de poort die leidt naar het weiland waar de stationaire
motorendag is gehouden op de derde open zondag.
Ondanks het warme weer zijn er toch 4oo bezoekers
geweest op het wellandje van buurvrouw Oosterueer.
Ruim honderd porties poffertjes zijn er gebakken door
twee ervarenvrijwilligsters.
le staat er versteldvan hoeveelpompen en apparatener
voor het gieten in de tuinbouw in de loop der tijd zijn
gebruikt. Tractorenkunnen ook veel apparaten aandrij't
ven en die waren ook in ruime mate aanwezigop landje.
Op de tuinderschuur hebben twee zogenaamdeNederlandse hoogvliegduiven,nadat ze diie weken opgesloten
hebben gezeten,hun nieuwe onderkomengevonden.
P.van der Hout

Er ís er nogrteedrvan allerte
áelevenop de luírndus:
kotuweereent

e#eruínenÍÍ

Het WestlandsMuseqm is op onderstaande zondagen
geopend van 13.00tot 17.00 uur.
4 september,jam maken en dernonstratiesbijenteelt
door de i.mker.
z oktober,veilen van de druivenoogstvia de historische
veilingklok in het museum,de bezoekerskunnen zelf als
veilingkoopmanoptreden.
6 november, druiven eten in de kas, de laatste druiven
van het seizoenworden verkocht aan de bezoekers,die
zelf een tros mogen uitzoeken,waarna die ter plekke
voor ze van de boom wordt gesneden
Buiten dezezondagopeningen
is het museum het gehele
jaar geopendvan dinsdag t/m zaterdagvan r4.oo tot
17oo uur. Op officiëlefeestdagenis het museum gesloten

DIGITAALIN KAART
De provincie ZuÍd-Holland wi] de cultuurhistorie, zoals
archeologischevindplaatsen en oude bÍnnensteden, een
volwaardige plaats geven bij ruimtelijke ontwikkelingen,
Voor dit doel heeft de provincÍe de belangrijkste cultuurhistorische gegevensbijeengebrachtin een gedrukte
kaart onder de naam CultuurhistorischeHoofdstructuur
Zuid-Holland(CHS)Inmiddels is er ook een digitale versie
van de CHS-kaart
U vindt de digitale kaart op de website van de provincie,
www zuid-holland.nl,onder Samenlevingen Cultuur.De
kaart wordt regelmatigbijgewerkt Hebt u nieuwe actuele
gegevensvoor de CHS-kaartof andere aanvullingen dan
kunt u schriftelijk reageren naar de provincie of per
ê-ma1t.
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iiit*r, .un secretaris en een p"""ingmàástei,l VoorzÍtter
van'de dinsdagsesoos was in de vroege jaïen Hein
Nederpelten na hem Pietvan Zanten.Van de donderdagse
sooswas Dirk Onderwaterjarenlang voorzitter.Hij was
raadslid en had in het begin van de twintigste eeuw een
elektrotechnischbedrijf. Hij is de stichter van het latere
kassenbouwbedrijf Onderwater.
Tijdens de verenigingsavonden,dle aileen toegankelijk
waren vooÍ mannen,werd er gebiljart en gekaart Er werd
begonnen met biljarten en de liefhebbers van kaarten
gingen daarna aan verschillendetafels petoeten en
klaverjassen.Een enkeling die niet van kaarten hield,
kwam alleen om te biljarten Jan Thoen, een Monsterse
tuinder, hield van geen van beide, maar was toch lid,
gewoonvoor de gezellighelden omdat hij andersop deze
in
hotel-café
Het is niet bekend wanneer de sociëteiten
Overheijdezijn opgericht.De oorsprongligt in ieder geval min of meer besloten avonden nerpensterecht kon voor
ver voor de TweedeWereldoorlog.Volgensde overlevering ziin borreltie
werden er al soosavondengehouden in de tijd dat de
familie Goemansin het eerstekwart van de vorige eeuw Eens per jaar was er een feestavond.Op die avonden
Overheijdeexploiteerde.In de jaren zestigkwam eÍ een waren ook de damesvan de leden welkom Er werden dan
artiesten en komieken uitgenodigd die optraden in de
einde aan het bestaanvan dezeverenígingen.
achter het café gelegenzaal voor bruiloften en partijen
Lid van de verenigingen waren over het algemeen Deze zaal had een toneel, waarop bij voorbeeld Siem
middenstandersuit het dorp en een aantal tuinders Elke Nieuwenhuyzen,een bekende komlek die nog heeft
vereniginghad zijn eigenbestuur,bestaandeuit eenvoor- samengewerktmet de beroemde Buziau, in de jaren
dertig heeft opgetreden.

had vroeger twee plaatselijke gezelligheidsverenígingen of sociëteiten. Die werden wekelijks
gehouden in hotel-café Overheijde en stonden alom
bekend als de soos.le had de dinsdagsesoosen de donderdagsesoos,ieder met een eigen bestuur. Daarnaast
was er op vrijdagavond nog de jongerensoos.De dinsdagse soos was katholiek georÍënteerd en de donderdagse soos was algemeen van karakter. Scherpe
scheidslijnenwaren er niet, want sommige leden van de
dinsdagsesooswaren ook trouwe bezoekersop de donderdagavonden.Ook waren er katholieken die geen lid
waÍen van de katholieke soos,maar alleen van de algemene. De jongerensoosop vrijdagavond was gemengd.

Op de soosavondengolden er verlengde openingstijden.
De damesRiet en Toosvan Wissenhebbentot eind jaren
zestig Overheijde gerund Hun gehaktballen waren
beroemd Aan het eind van de avond namen de meeste
z a t e r d a g 1 0 s e p t e m b e r i s h e t w e e r O p e n mannen een balletje mee voor hun vrouw. Zonderkonden
Monumentendag. Het thema is dit jaar "Religíeus ze niet thuiskomen. Met het vertrek van de dames Van
Erfgoed". Het zal dan ook geen toeval zijn dat het op Wissenuit Overheijdeis er ook een einde gekomenaan de
soosavonden,die in de jaren zestig door het veranderen
dezelfdedatum de NationaleOrgeldagwordt gehouden.
der tijden en het uitsterven van de oude gardeeen steeds
Het Westland, de Glazen Stad, heeft een rijke historie
Tussende kassendoor en in de dorpskernenis een rijke kwijnender bestaan gingen leiden. Ook de opkomst van
variatie aan monumenten aanwezig.Naastmonumentale de televisiezal hieraan debet zljn geweest
kerkgebouwen vindt u er een historische druiventuin, In andere plaatsen in het Westland bestondeneveneens
boerderijen, molens, raadhuizen, een hofje met kapel, dergelijke gezelligheidsverenigingenof sociëteiten. Zo
is bekend dat er in Naaldwijk soosavondenwerden
watertorens,een oude timmerwerf en meer
Wandelenddoor de dorpskernenoffietsend door de streek gehoudenin Torenburg.Wie meer weet over de geschiew o r d e n o g e n e n o r e n g e s t r e e l d o p d e z e O p e n denis van dezesociëteitenin het Westlandof in het bezit
Monumentendagwanneer het religieuzeerfgoedvan de is van materiaal of foto's kan contact opnemen met Leo
streek zich laat zien en horen. Uiteraard zijn ook tal van van den Ende,telefoon or.4-244314
anderemonumenten op die dag voor het publiek openge'.
i
steld.
":':::':j
,.
Koorzangen monumentale orgelszullen in verscheidene
kerken hemelse geluiden voortbrengen Men kan daarnaast ondermeer genietenvan een rondvaartin een oude rn Èèt hart vàn het Westlandse kaseèng,ebi;àis in de
"Westlander"tussen de Bartholomeuskerkin Poeldijken historische r5de eeuwse boerderij'De Vlietwoning èen
het tuincomplex SonnehoeckÍn Kwintsheul, waar een uniek schaatsmuseumgevestigd.Dit rijksmonument'herbergt een fraaie verzamelíngschaatsen,sleden,maar ook
tentoonstelling is over de relÍgie in een tuindersfamilie
De Timmerwerf, de Dom en de Domtoren in De Lier zijn oude prenten en foto's van Westlandsewintertaferelen.
zekereenbezoekwaard.Maasdijkorganiseertdiverseacti- Het museum is gelegen aan de Burg. Elsenweg 45
woensdagen de laatste zondag
viteiten voorjong en oud.In het gebouwConcordiazal het te Naaldwijk (Nzt3).Iedere
monumentale orgel door diverse organisten worden van de maand van 14.ootot r7.oouur geopend.Groepen
bespeeld.Het Heilige Lambertuskerkjein de Heenweg, op afspraak.luli en augustus op afspraak.Voor meer
prachtig gelegenonder aan de Maasdijkis open De toren informatie is er de website: wwwwestlands-schaatsmuseum.nl voor afspraken:J Verbeek,ï.eL ot74-625457/
van Monster kan worden beklommen voor een wiids uito6-935334r.
zicht over land en zee

MONUMENTENDAG
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NINKLIJKBEZOEKAAN HETWESTLAND
Op 3r augustus1898,de dag dat zij r8 jaar oud werd, vond de inhuldiging plaats van prinses Wilhelmina tot koningin
der Nederlanden.Ter gelegenheidhiervan bezochtzij een paar weken later, samen met koningin-moeder Emma, het
Westland. In het gemeentearchiefis een verslag bewaard geblevenvan de festiviteiten die bij dit bezoek op t9 en
zo septemberr898 in's-Gravenzandezijn georganiseerd.Dit uitvoerige verslag werd opgestelddoor de secretarisvan
de feestcommissie,schoolmeesterP.Venema.Het verslaggeeft ons de indruk dat het een feest is geweestwaar men in
die tijd to jaar later nog steedsover sprak.Het geeft een interessanttijdsbeeld van 's-Gravenzande
rond het jaar r9oo.
In maart van het jaar r898 werd op initiatief van burgemeester P.R Dingemans van de Kasteele een feestcommissie opgericht Tot voorzitter werd benoemd
hoofdonderwíjzer I Pattist. De uit brede lagen van
de bevolking samengesteldecommissie pakte de voorbereidingen van de festiviteiten met voortvarendheid
aan.De kostenvoor een feest,dat twee dagenmoest gaan
duren,werden al gauw geschatop f r.575,-,
eenfors bedrag
voor die tijd (vergelijk: een brood kostte toen f o,r8).
Naarmate de kosten stegen klinken er uit de stukken
protestenvan de penningmeesterDit mocht echter niet
baten, zo Iezen wij in dit verband: ,,Het feestcomité
gloeide van Oranjeiiefde en wenschte een schitterend
feest te geven" Uiteindelijk kwamen de kosten op ongeveer f z 58o,-,waarvan de gemeenteJ r ooo,- voor zijn
rekening nam

Nierop,voorzitter van de subcommissiedie dit onderdeel
van de festiviteiten had georganiseerd,
werd overgegaan
tot de uitdeling van de etenswaren Ilk van de 75 arme
gezinnen ontving een brood, een ons boter en een kilo
vlees(kostenper gezinongeveerfr,z5).
Daarna volgde de optocht,waarin gebeurtenissenuit de
geschiedeniswerden uitgebeeld.Vooral trok daarbij
de aandacht een zegewagenmet het portret van H.M.
onder een troonhemel,omgeven door in het wit geklede
meisjes,de jongejuffrouwen Mientje Troost,Jannetjevan
der Hout loch.dr.,Marie van Niekerk en Jannetie Boers
Benj dr met kransenen bloemen om het hoofd.

Na vele vergaderingenen het oplossenvan tal van
moeilijkheden, zoals de gewetensvraagof er wel een
draaimolenop het feestterreinmocht komen,kwamen de
feestdagenin zicht.
Het weer leek echter roet in het eten te gooien.
Zondagavondr8 septemberbegon het te onweren en te
regenen,maar gelukkig was het de volgende dag goed
weer De regen had zelfs het voordeel dat hierdoor de
maar gedeeltelijkverharde en stoffige wegen prachtig
berijdbaarwaren
Op 19 september,de eerste dag van het feest, was de
Heerenstraat(Langestraat)
prachtig versierdmet vlaggen
en guirlandes die van boom tot boom over de straat
waren gespannen.Aan beide zijden van de straat waren
lange rijen sierlijke ballonnen in allerlei kleuren en
vormen aangebracht.De erepoort bij het gemeentehuis
droeghet opschrift,,Eenvan Ziel met vaderlandschenZin,
's-Gravenzande 't
Roept
U
Welkom toe, beminde
Koningin".
Ook aan het begin en aan het einde van de straat waren
erepoorten opgericht. Bijna elk huis was versierd met
groen uit het Staelduinsebos, welwillend beschikbaar

Tegen3 uur zou de vorstelijkestoet arriveren Tegenover
het raadhuisstondenruim 6oo schoolkinderen,waarvan
een deel een groot zangkoorvormde,onder leiding van de
onderwijzer F. Hoekstra Rechts van de stoep van het
raadhuisstonden de raadsledenen links de leden van de
feestcommissie.Na enige tijd kondigde klokgelui de
komst van de stoet aan,waarna al snel het rijtuig met de
koninginnen onder uitbundig hoerageroepvan jong en
oud voor het raadhuis stopte. De vorstelijke bezoekers
kregenbloemenaangebodendoor de meisjesS.W.Venema en M. Vreugdenhil,waarna de hoge gasten door de
burgemeesterwerden toegesprokenDaarnawerden de
raadsledenen de leden van het feestcomite aan haar
voorgestelden bracht de jeugd een zanghulde,begeleid
door het pas opgerichtefanfarekorpsdat iater de naam
'Kunstmin'
kreeg Hierbij merkt de schrijver op dat er
tijdens de repetities twijfels waren gerezen over het
slagenvan dezehulde,maar dat de aanwezigheidvan de
koningin wonderen scheen te doen, want de zang en
muziek klonken schoon en indrukwekkend en werden
door de vorstin met belangstelllng gevolgd. Na haar
waardering hiervoor uitgesprokente hebbennam zij met
een dankwoord aan de burgemeesterafscheid,waarna
het gezelschapnaar Naaldwijk vertrok.Bij de woning van
burgemeesterVan de Kasteele (thans langestraat 239)
werd nog even stil gehouden,o a voor het verwisselen

pesteld

rren rle ne rrdcn

b- "'-'-

door
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heer

de

Bruiin

rcntmeester

van

mr. J.W.van Rijckevorsel,of met bloemen en ook bij elke
zijstraat was een erepoort aangebracht.Aan de Wind
(Zuidwind) hadden de bewoners samengewerkten deze
straat herschapenin een met vlaggen getooidelaan met
op staken gebonden aspergeloof,eindigend in een
erepoort voor het huis van Cornelisvan den Berg,zodat
H.M.een'mooieuitrit'zou hebben(naarNaaldwiik).
Om half negen verzameidehet feestcomitezich voor de
bedeling van de armen in de openbare school (aan het
Marktplein) waar een grote tafel was opgesteld.Daarop
stond voor elk arm gezin een speciaal vervaardigd
Wilhelminabord met portiesboter en vlees,terwijl op een
anderetafel tarwe- en krentenbrodenlagen opgestapeld.
Na een uitvoerige rede van gemeentesecretaris
PM. van

Nadat de burgemeester,die de koninklijke stoet tot de
Waalbrug had begeleid,teruggekeerdwas werd op het
raadhuisdoor de feestcommissiehet portret van H M aan
de raad aangeboden,waarbij de heer I Pattist de hoop
uitsprak dat voor de 's-Gravenzandse
raad altijd de
volgendelijfspreuk zou mogen gelden'Oranjein't hart en
niemands knecht'
Na een dankwoordvan de burgemeestersteldehet fanfarekorpszÍch op in de raadzaal,waarna,na een donderend
sein van de turkse trom, het 'Wilheimus' en 'Wien
Neeriandsbloed'weerklonken.
's
Avondsarriveerdemet de tram van z.rouur het muziekkorps van het regiment Jagersuit Den Haag, dat een
concertgaf in de muziektent op het Marktplein.Daarna>>
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zoudenom 9 uur op het erf van P van Staalduinen,
aan de Vaart,Iichtbeeldenworden vertoond door
de heer Pattist. Hij had daarvoor de beschlkking
over een zgn sciopticon(toverlantaarn),elektrisch
licht (een nieuwtle in die tijd) en beeldplaten Tot
algemeneteleurstellingvan het talrijke publiek mislukte
dezevoorstelling Op het doek waren slechtsschimmen
te zien waarin de één een Iocomotlef en de ander een
meendete zien
oorlogsschip
Dinsdagmorgenbegon het kinderfeest met een optocht
vanaf de Vaart,voorafgegaandoor het fanfarekorpsBijna
alle meisjeswaren in het wit gekleedmet oranje sjerpen
om. De jongens droegen vlaggen met de provinciale
wapens er op en portretten van de koningin en de
koningin-moeder.
In de verschillendescholenwerden de kinderen daarna
getrakteerdop krentenbrood,koek en limonade Daarna
werden spelen uitgevoerd Voor de jongens tonnetje rijden en ringstekenop versierdekarren en vooÍ de meisjes
koordknippenen schijfsteken(wie kent dezespelennog?)
Om één uur begonnen de volksspelen,zoals ringri.jden
door paren in tilbury's, ringrijden op fietsen, mastklimmen en lopen met hindernissen.Voor de mooist versierde
tilbury werd een prijs toegekendaan W. van GeestLzn.en
lanna Overkleeft,die bestond uit twee crayonportretten
van H.M.de koningin (ter waardevan f 25,-)
's
avonds
Tot slot van de feestvreugdehad om 9 uur
van de
het
hek
plaats
voor
het afsteken van vuurweÍk
woning van dokter Van Arkel (aan het Vaartplein).
Daarna genoot men nog van de schitterendeverlichting
van de Dorpsstraat.De lange rijen verlichte lampions en
de met vetglazen veriichte erepoort, zorgden voor een
betoverendgeheel.
Aan het eÍndevan zijn uitvoerigeverslagmerkt de secretaris van de feestcommissieop dat het publiek zich tÍjdens de feestdagen voorbeeldig heeft gedragen,Seen
ogenblik werd de orde verstoord,geen wanklank werd
gehoord en geen dronkenschapwerd gezien.Hij besluit
met de woorden,,Mogeons een recht langdurig,heilrijk,
beschavendWiihelminatij dperk beschorenwezen"
Jan Dahmeijer

IN MEMORIAM
In mei ontvingen wij het bericht dat oud-vrijwillig
medewerker Frans van Dijk was overleden.Frans was
vrijwilliger sinds de opening van het nieuwe museum
aan de Middel Broekweg en heeft vooral meegeholpen
bij het aanleggenen inrichten van de historischetuin.
Fransvan Dijk was jareniang bedrijfsleidergeweestvan
de tuin op het Proefstationin Naaldwijk,dus hij beschikte
oveÍ enorm veel ervaring.Hij was bekend met het telen
van gewassen die vroeger veel voorkwamen in het
Westlanden hij was zeerdeskundigop het gebiedvan het
snoeienvan fruítbomen.
Naasthet vrijwilligerswerk voor het museum was hij ook
actief voor de Stichting NederlandseVrijwilligers, waarvoor hij vaak werd uitgezonden naar ontwikkelingsIanden om daar te helpen bij het management van
tuinbouwbedrijven Ongeveer zes jaar geleden is hij
ziek geworden,waarna hij de werkzaamhedenop de historlsche tuin van het museum niet meer kon uitvoeren
Ondanks zijn ziekte bracht hij toch af en toe nog een
bezoekaan de historischetuin. Dit deedhem erg goed en
je merkte aan hem dat er dan weer oude herinneringen
boven kwamen.
Frans is 74 jaar geworden,we wensen zln vrouw en
familie heel veel sterktebii het verwerkenvan dit veriies.

Op rr juni is zeeronverwacht onzevrijwilliger Gerrit van
Nieuwkerk overleden.Gerrit was 78 jaar, maar toch nog
zeer actief bij het verrichten van werkzaamheden in
de historische tuin van het museum. Hij verzorgde de
kruidentuin naast de schuur en aIIe bloemperken langs
het museumgebouwen bij de hoofdingang.
Van Nieuwkerk werkte dus in de hlstorischetuin en bij
het museumgebouw.Hlj fungeerdezo als schakeltussen
de twee groepenvrijwiiligers van respectievelijkde historischetuin en het museum.Als hij hielp tijdens de extra
openingen op zondag,het is dan altijd heel druk, dan
hield hij toezicht op het gebied tussen de tuin en het
museum. Hij kon over allebei de onderwerpenheel veel
vertellen en nam voor iedereende tijd om iets goeduit te
leggen. Als ik een ronde door het museum en de tuin
maakte stond er bij Van Nieuwkerk altijd een groepje
mensen te luisteren naar zíjn verhalen. Hij wist bijna
overaiwel iets van en ais er iets gevraagdwerd dat hij per
ongeluk niet wist, ging hij navraag doen of hij zocht het
voorle op.
Het laatstejaar was Van Nieuwkerk noodgedwongenwat
minder vaak in het museum omdat hij wat problemen
had met zijn gezondheid De laatste maanden ging het
echter steedsbeter en mocht hij van de dokter weer alles
doen wat hij normaal gewend was Tot een paar dagen
voor zíjn overlijdenwas hij nog in de historischetuin aan
het werk. Zijn plotselinge overlijden was daarom een
extra grote schok voor alle medewerkers van het
museum.
Wij wensen zljn kinderen en familie heel veel sterkte bij
het verwerkenvan dit verlies

K VAN DE GESCHIEDENIS
Van z9 oktober tot en met 6 november zoo5 wordt de
Het thema van
Weekvan de Geschiedenisgeorganiseerd.
de Week is dit jaar'Buren'.De grenswordt niet gelegdbij
belendendehuizen, ook buirrten, buurlanden en zusterstedenstaan centraal.Eengroot aantal musea,archieven,
boekhandels,bibliotheken, etc. organiseert activiteiten
rondom dit thema.Alle activiteitenstaant.z.t.vermeld op
wwwweekvandegeschiedenis.nl.In oktober wordt de
programmakrantverspreid Eenbelangrijk onderdeelvan
de Weekvan de Geschiedenisis de LandelijkeArchievendag op z9 oktober.Op deze dag presenterende archiefbeherendeinstellingen zich met allerlei activiteiten aan
het publiek Ook het thema van de LandelijkeArchievendag is'Buren'.

J a a r g a n g1 4 , n u m m e r 3 . 3 e k w a r t a a l2 0 0 5

Ton Immerzeel

Het eerstelidvan de familie Herckenrathvestigdezich in
Monster rond r79o. Zijn naam was Gerardusen hij was
chirurgÍjn van beroep.GerardHerckenrathwerd in r798
benoemd tot baljuw (burgemeester)van Monster. Hij
vond een passendebehuizing voor zichzelfen zijn gezin
op de oude buitenplaats Geerbron.Dezewoning, waarvan nog een gedeeltein de huidige bebouwing is terug te
vinden, was gelegenaan het einde van de Herenstraat.
Tot aan het begin van de zoste eeuw zouden er afstammelingen van deze baljuw blijven wonen Hij was
gehuwd met Alida Milius, die hem voor zover bekend
acht kinderen schonk Gerard Herckenrath overleed in
r8o9.
Het zevendekind, Leon, geboren op 6 mei r8oo, is de
stichter van Graf Herckenrath Rond zijn twintigste
levensjaar vertrok hij naar Amerika, waar hij in r8z3
huwde met Juliette LouiseMcCormick.Haar vader was
een blanke man van Schotseafkomst en haar moedereen
kleurlinge uit het Fransedeel van de VerenigdeStaten.
Ondanks zijn hoge status in Charleston,kwam Leon
steeds meer in de problemen door zijn als illegaal
beschouwdegemengde huwelijk. Een en ander bracht
hem ertoe zijn vrouw en inmiddels vijf dochtersen een
zoon,met behulp van een bevriendegezagsvoerder
naar
Nederland te smokkelen.Hij heeft zijn huwelijk in
Amerika vijftien jaar lang geheim moeten houden. In
Nederland aangekomen vond het gezin onderdak op
Geerbronbij Alida, de moeder van Leon Leon kocht de
woning van zijn moeder en ging als gemeentesecretaris
in Monster werken
Kort na zijn terugkeer in Nederland,in 1837,kocht Leon
een stuk grond in de geest.Enkeletragischegebeurtenissen deden hem in 1844besluiten om een familiegraf te
stichten op dit land, even buiten de bebouwdekom van
Monster, niet ver van Geerbron.Het familiegraf kwam
gereedtn fi47, het jaar waarin Leon werd benoemd tot
burgemeestervan Monster.Naast zichzelÍ,zijn vrouw en
zijn moederzijn van de vijftien kinderen er zevenbijgezet
in het graf Ook een jongere broer van vader Gerard,
FransiscusHerckenrath,kolonel-ridder,een man met een
indrukwekkendemilitaire carriere,is bijgezet.
Als enige buitenstaander is mevrouw Zuiderwiik bii-

gezet,de kraamverzorgstervan de familie op wie men
bijzondergesteldwas
De toen twintigjarige oudste zoon Gerard Leon
Herckenrathheeft zijn herinneringen van r85r aan een
idyllischevakantie in het ouderlijkehuls op rijm gezeten
droeghet op aan zijn oudstezus Virginie. De reden daarvoor was dat zij ging huwen met de uit 's-Gravenzande
afkomstigekoopman lames de Fremery Bij haar vertrek
uit het ouderlijke huls bood hij haar als afscheidsgeschenkeen exemplaar aan van het boekje dat hij in
leiden had laten drukken.Hij geeft hiermee een prachtig
beeldvan het huÍsehjkeIevenop Geerbronin het midden
van de negentiendeeeuw.
De volledigetekst van het gedicht en van de ontstaansgeschiedenisvan het rijksmonument Graf Herckenrath,
is te vinden in het door de werkgroep Oud-Monsteruitgegevenboek'Geerbronen zijn bewoners,de geschiedenis van een Monstersebuitenplaats'
Ien bijzonderefamiliegeschiedenis
behorendebij een
biizondermonumentin de GroteGeestNoordte Monster
Tijdens de Open Monumentendag is de grafkelder te
bezichtisen
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Van r oktober 2oo5 tot en met z5 februari 2006 zal een
tentoonsteilingworden geoÍganiseerdwaarbij één kasteel
uitgebreid belicht zal worden: kasteel Polanen,dat stond
aan de Madewegevenbuiten Monster.
In het Westlandhebben ooit naar verhouding veel kasteIen gestaan,nu is daar echter zo goed als niets meer van
over.De kastelenhebben vooral een grote Íol gespeeldin
het Westland toen het gebied na twee Srote overstÍomingsrampen in de 12deeeuw weer opnieuw in cuituur
gebracht moest worden. Voor deze kostbare operatie
rlep de graaf van Holland o a de hulp in van rijke adellijke
families. Zij kregen dan een gebied in leen dat ze door
middel van het aanleggenvan dijken en het graven van
sloten in cuituur konden brengen Op het zo ontstane
Iandgoed konden ze een boerenbedrijfstichten en ze
mochten er eenverdedigbaarwoonhuis bouwen,omgeven
door een gracht,het kasteel.In het Westland zijn zo vanaf
de rzde eeuw ruim 4o kastelengebouwd.
Van kasteel Polanenweten we vrij veel, omdat er in het
verleden verschillendearcheologischeonderzoekennaaÍ
zijn uitgevoerd.Het eerste a1in 1940 en het laatste zeer
uitgebreideonderzoekin r98o,waarbij de completefundering van de woontoren,de Donjon,is uitgegraven.Het ging
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hier om metersdikkemuÍen, de foto's van de uÍtgegraven
funderingen maken zeerveel indruk.
Het landgoed Polanenis in iz95 geschonkenaan Philips
van Duivenvoorde,zijn zoon Jan ging zich Van Polanen
noemen.Dit is een indicatie dat het een belangrijk bezit
was voor de familie. De Van Polanensgingen dan ook al
snel een belangrijkerol spelenin het graafschapHolland.
Toen zlj steedsmeer macht en geld kregen kwamen ze ln
conflict met de graaf Het kasteelwerd als gevolgvan dat
conflict in r35rbelegerddoor de troepenvan de graaf en na
een beschietingmet een blijde, een zeergrote katapult die
stenen van ongeveer75 kB kon wegslingeren,ingenomen
en gedeeltelijkverwoest.Het kasteelbleef echter nog wel
in bezit van de Polanens.
Na een nieuw conflict tussen de graaf van Holland en de
Hollandse adel op het eind van de r4de eeuw werd het
restant van kasteel Polanen definitief verwoest, alle
bebouwing tot de grond toe afgebrokenen de grachten
gedempt.leuwenlang is er toen niet naar de kasteelwerf
omgekekentot het gebiedin r98o veranderd zou worden
en alie restanten van het kasteel eerst zljn opgegraven
Hierbij is een schat aan materiaal te voorschijn gekomen,
dat tijdensde expositiete zien zalzljn
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VAN DE WERKGROEPEN
De expositie Oorlog en bevrijding in Wateringen en
Kwintsheul is een groot succesgeweest.Bij de opening
door wethouder Gardienjr (opa Gardienwas vanaf 1939
wethouder)waÍen veel belangstellenden.In totaal zijn er
bijna r ooo bezoekersgeweest We hebben nieuwe leden
en donateurserbij gekregen,zodalwe nu de 5o leden zijn
gepasseerd.Ook hebben we veel foto's en voorweÍpen
gekregenen verhalen gehoord.De website heeft nu ook
een pagina 'aanwinsten' waar we gekregen of aangeschaftefoto's en voorwerpenop gaan plaatsen.

De werkgroep Oud-Naaldwijk is bezig materiaal te verzamelenoverhet thema'Jodenin het Westland'.Dit heeft
Ieuke dingen opgeleverden veel steun van verschillende
mensen uit het Westland Als het ailemaal op trjd gaat
lukken zal de werkgroepeen kleine expositieinrichten in
de kapel van het H Geesthofjetijdens de monumentendag over de resultatentot dusverreAanvullend materiaal
is ook daarnavan harte welkom

de authentieke uitstraling van dit gebouw in stand is
gebleven.Het is daarom zekerde moeite waard om deze
plaats te bezoekenen kennis te nemen van de lnteressante geschiedenis.
Temeerdaar achter de kerk het oude
gebouw van de Schoolmet den Bijbel staat, dat ook al
bijna roo jaar oud is
Het Historisch GenootschapMaasdijk,dat de genoemde
gebouwen overigensheeft voorgedragenvoor de status
van gemeentelijkmonument, zoekt nog vrijwilligers om
de Maasdijksemonumenten op een goedemanier te presenterenaan bezoekersvan binnen en buiten ons dorp.
AIs u hiervoorinteressehebt, en eenbijdragewilt leveren,
neemt u dan contactmet de plaatselijkecoórdinatoren:
Huib van Beest,tel ory4-5t5874,
email:HvBeest@prettel
nl
Ian O.Voogt,tel or74-516367,
email:jvomsd@caiwni

Tijdens de Open Monumentendag staat dankzij de inzet
van een aantal vrijwilligers èn bestuursledentraditiegetrouw De Nederhofweer op het lijstje van te bezichtigen
Westlandseobjecten Het thema van dit jaar is 'Religieus
Erfgoed'.We proberenof ook het kerkje Achter de Bergen
èn de katholieke kerk in de Diikstraat bezocht kunnen
worden.
ConcertHonselsHarmonieop ro september!
Wij zijn zeerverheugddat ook het welbekendeharmonieorkest'HonselsHarmonle'haar medewerkingheeft toegezegdaan de OpenMonumentendag!'s Middagszal het
orkesteen zomeÍsconcertveÍzorgenop de binnenplaats
van De Nederhof.Het wordt vast heel bijzonder:prachtige
muziek uitgevoerdin een historischeomgeving ...
De toegangis geheelgratls!

Op ro september aanstaandeÍs het weer de landelijke
monumentendag Het thema is dit jaar'Religieuserfgoed'
Het feit dat vorig jaar zowel de GereformeerdeKerk als
de Vrijzinnig Hervormde Gemeentein Maasdijk een
jubileum vierde, respectievelijkroo jaar en 8o jaar, was
voor het HistorischGenootschapMaasdijk aanleÍdingom
voor het eerst aan dit landelijk evenementmee te gaan
doen.Dat de nieuwe gemeenteWestlandook nieuwe initiatieven neemt in het kader van monumentenzorg,en
(Adresgegevens
van de WestlandseHistorischewerkdaar recent een aparte commissie voor heeft geinstalgroepenvindt u op bladzijdez).
leerd,was een extra stimulans.
Het Genootschapheeft ervoor gekozenom aandacht te
bestedenaan twee monumenten,te weten het Concordià ,,.,, ., :.:,,,
gebouw en de oude GereformeerdeKerk aan de overkant.::. .:
4
.. :!
van de Dijk. Wij prljzen ons gelukkig dat de eigenaren/.,'.
'..t."':.'.
beheerdersvan beide gebouwenhun enthousiastemede-"'".:
,1,,:
werking hebbentoegezegd.
De meeste Maasdijkers kennen wel het Concordia
gebouw,maar het is wellicht niet algemeenbekend dat
dit aloude verenigingsgebouween rijke geschiedenis
heeft, en bovendieneen orgel huisvestdat tot één van de
meest bijzondere uit het Westland en omgeving mag
worden gerekend.Het is namelijk een Kiinckel secretaire
orgel uit r8oz, dat op de lijst van officiële Rijksmonumenten staat.Het is onlangs gerestaureerden met
een orgelconcertvan onze bekende (oud)plaatselijke
organistWim Voogdin gebruik genomen.
Voor wie dit concertheeft gemist komt er nu een tweede
kans,want op ro septemberzal het orgel tijdens de Open
Monumentendagook regelmatigbespeeldworden.
De Oude GereformeerdeKerk,die dateert van r9o5, is al
sinds 1967niet meer in gebruik a1skerk, maar is voor
bedrijfsdoeleindeningericht Debuitenvoorgevelis echter
door de huidige eigenaar, de firma Gardien, recent
De oude Gereformeerde
Kerk aan de overkantvan de Diik.
gerestaureerden schoongemaakt,zodat er nog veel van
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en de directeomgeving daarvanverscheen.In die tijd vonden grote veranderíngenpiaats in Loosduinen:het oude
centrum werd gesloopten de tuinbouw rondom het cenWestlandsMuseum loopt de wísseltentoonstelline trum werd gesaneerd. Nieuwe woonwijken zoals
Kraayenstein,Nieuw Waldecken Houtwijk verrezenen in
jksmonumenten in het Westland' nog tot en met
jaar
('Open
Monumentendag'). het centrum kwam een nieuw winkelcentrum tot stand,
ro septembervan dit
met appartementenboven de winkels Het is van groot
Op dezedag is het museum gratis toegankelijkvan rr.oo beiang dat FransZavarosde veranderingenvan die tijd in
17.OOUUr
beeld heeft gebracht Wij kunnen door zijn werk tevens
Van r oktober 2oo; tot en met z5 februari 2006 zal een
dubbele wisseltentoonstellingworden georganiseerd, een indruk krijgen van de activiteiten destijdsvan Loos'Kasteel
duinse bedrijven en middenstanders,van evenementen
Polanen te Monster' en
namelijk een over
'GemeentelijkeMonumenten in het Westland'
en verenigingenmet de daaraanverbondenvrijwilligers,
of zo maar een beelduit het dagelijksleven.FransZavaros
zoo5 is het jaar van het kasteel,waarbij er extra aandacht
overleedonverwachtsop 20 decemberzoo4 op de veel te
uitgaat naar deze adellijke woonhuizen uit de Middeljonge
leeftijd van 59 jaar Met dezetentoonstellingwi1 de
verhouding
hebben
ooit
naar
het
Westland
eeuwen. In
Stichting Oud-loosduinen zijn gedachteniseren, omdat
veel kastelen gestaan,nu is daar echter zo goed a1sniets
zijn oeuvrevoor de geschiedenisvan Loosduinenvan zeer
meer van over.Op de tentoonstelling zal kasteelPolanen
grote waarde is. Behalvefoto's met toelichtendeteksten
(aande Madewegevenbuiten Monster)uitgebreidbelicht
zijn in de tentoonstelling huishoudelijke en andere
worden. Eeuwenlangis er niet naar de kasteelwerfomgegebruiksvoorwerpenopgenomen uit die tijd. Meerdere
kekentot het gebiedin r98o veranderdzou worden en alle
daarvan zijn in bruikleen ontvangen van het Streekrestanten van het kasteel eerst zijn opgegraven.Hierbij
museum lan Andersonuit Vlaardingen.
1s een schat aan materiaal te voorschijn gekomen, dat
tijdens de expositiete zien zalzljn
'Gemeentelijke
Informatie over openingstíjdenvan de Westlandsemusea
Monumenten in het
Op de expositie
vindt u op pagina z van dít blad.
Westland'zal aan de hand van foto's,schilderijenen tekeningen een selectiegegevenworden van panden die al op
de gemeentelijkemonumentenlijst staan en van panden
die daar mogelijk voor ln aanmerking komen. Na de herindeling werden nl de bestaandegemeenteli.jkemonumentenlijsten overgenomendoor de nieuwe gemeente.
Voor de oude gemeentenwaar nog niet zo'n lijst was zal
Over de recentegeschiedenisvan de zuidelijke rand van
nu bekekenworden welke gebouwennog op de gemeenDen Haag zijn de afgelopenjaren verschillendeinterestelijke monumenteniijst geplaatstkunnen worden
sante en vlot geschrevenboekjesvetschenen,vol nostalgle en herinneringen van de auteursuit hun jeugd Deze
rijk met foto's geïllustreerdeboekjes bevatten ook veel
informatie over de Haagse stadsuÍtbreidingen de tuinbouw die er voor die tijd werd uitgeoefend.Het gaat onder
meer om de volgendetitels:
Henk Lemckert,De wijk Bohemen,het verhaal van een
Haagsewoonwijk achter de duinen, een herinnering aan
boerderijenen tuinen en een stukje geschiedenisover de
'Geest
van Gogh'.
Henk Lemckert,Het BesteWesten,gedachtenover,herinneringen aan en plaatjesvan de Vruchtenbuurttijdens de
iercn

In Museum De Timmerwerf te De Lier is nog tot half
novembereententoonstellingte zien overde drie plaatselijke muziekverenigingen.

rriiffio

l.M. Knaud, Het Wilde Westen, herinneringen aan de
HaagseVruchtenbuurt en Ommelandenvan weleer
l.M. Knaud, Het Verre Westen, zwerftochten door de
HaagseBomen- en Bloemenbuurt en Ommelanden van
weleer
Deze titels zijn onder meer verkrijgbaar bij boekhandel
Kroon in Loosduinen

In Museum De Schilpen te Maasland is nog tot 24 september de tentoonstelling'Goedgeklekt'te zien overfotografie van vroegeren alleswat daarmeesamenhangt.
In Museum Het Tramstation te Schipluidenis t/m r oktober, ter gelegenheidvan 6o jaar bevrijding, de expositie
'Oorlog
en Bevrijding'tezien
In het Loosduins Museum is tot medio november de
tentoonstelling'ZozagFransZavaroshet Loosduinenin de
7o-erjaren'te bezichtigen.
'7o '8o
In de jaren
en
was fotojournalist FransZavarosverbonden aan het weekblad'De Randwijk',dat in Den Haag

#

OPROEP
Gegevensgevraagd over de teelt van tabak in het
Westlandin de ze Wereldoorlogen vlak erna WÍe 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 Dahmeij er, tel ory4- 4r3o73.
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