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Op onderstaandezondagenis het WestlandsMuseum
geopendvan 13oo tot r7 oo uur
11juni demonstratiesdruiven krenten
z juli
statÍonairemoLorendag,
demonstraties
van oude tulnbouwmachines
6 aug. demonstratiesklokveilenvan productenuit de
historischetuln
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druiven eten in de kas,de laatste druiven van het
seizoenworden veÍkocht aan de bezoekers
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tffi*ze*
De rustige tijd op de tuin ligt alweer een tijdje achter ons
Alle teelten hebbeneen trage start gekend,maar nu is het
weer aanpoten gebiazen.Over een laat voorjaar gesproken,de grote-of tuinbonen zijn zo dagenlater gepootdan
in zoo5,net als de bloemkool,aardappelen,erwten en de
natuursla.De bloeitijd van pruimen en perzikenin de kas
viel in dezelfdeweek; anderejaren bloeideeerstde perzik
en een week later bloelden dan de pruimen. De zetting is
prima verlopen door de hommels, die gesponsordzi.jn
door Horticoop (voorheen Maasmond). Dit wordt flink
pruimen dunnen; minstens zl3 moet er af geknipt worden voordat de pitvorming plaatsvindt.Waarom gebruiken we hommels voor de bestuiving? In een koude
periodevliegen hommels eerderdan bijen, bijen hebben
eenhogeretemperatuurnodig om uit te vliegen.Onzebijenman, de heer J. de Roo,heeft twee bijenkastenbuiten
tussen de fruitbomen gezet.Het bestuivenvan abrikozen-,
pruimen-, peren- en appelbomen en de bessenstruiken
zal met niet al te lage nachttemperaturenhopelijk vlot
veriopen.Aan de actiefvliegendebijenvoikenzal het vast
n
_i-e_t--l_j s_oóeón - _ _
Door bezoekerswordt vaak opgemerktdat er toch zo veel
verschillend werk was op de vroegere tuinderijen.
Dat was rÍsicospreidingom bij een te grote aanvoervan
producten toch nog eÍgens anders wat aan te kunnen
verdienen.Het ging er toen wel heel andersaan toe dan

bij de moderne gespecialiseerde
bedrijven die in april
'Kom
tijdens
in de kas' bezocht konden worden. Ons
Museum had daar samen met de Druiventuin een stand
bij de firma Rijnplant,een modernepotplantenfabriekdie
druk werd bezocht.De schaalvergrotingdoor het ontstaan
van dezemammoetbedrijven,die de oude familiebedrijven steedsmeer verdringen, is goed te merken aan de
werktuigen die bij het Westlands Museum worden
gebracht. Mechaniseren en automatiseren maakt veel
gereedschappen
overbodig
De nieuwe tentoonstelling'Kassenbouwen het Westland'
laat de nooit stiLstaandevooruitgang in de kassenbouw
zien, wat toen de basis was van wat nu nodig is om
bloemen,planten en groentenonderglaste laten groeien
Op de tuin zijn de tulpen gekopt, de fresia's bloeien,
gladiolenen pioenen groeien snel en zullen later met de
dahlia'skleur gaan brengen in de tuin. De bonen worden
opgekuild in zaagselom te kiemen en er zijn alweer
tabaksplanten gepoot. Straks moeten de druiven weer
gebondenen gekrentworden Het is wel spannendof we
met de open zondag in de tweede week van juni voldoende krentbare bossen zullen hebben. A1lesis weer
groen gekleurd,wat voor de hardewerkersop de tuin voldoening geeft en een zekereWestlandsetrots. Met effe
tuine ...zult u er ook weer van kunnen genieten
P.van der Hout
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ZELFJAM MAKEN METWEINIGSUIKER
enkoït komt er weer allerlei zomerfruit uit
tuin. Dat is lekker om vers te eten, maar dat
kan maar eenkorte tijd. Door er bijvoorbeeldjam
van te maken kunt u er langer van genieten.Ook
heel lekker en eenvoudigis om vruchten op brandewijn te zettenen verderkunt u er ook nog wijn
van maken, maaï daar is speciale apparatuur
voor nodig en dat vergt ook wel wat ervaring.
Maar om bij jam makente blijven,het is heel eenvoudig,het is leuk om te doenen het is nog lekker
ook,maar u moet er evenwat tijd voor uittrekken.
Daarnakunt u de hele winter plezierhebbenvan
uwwerk.
Ikzelf maak al meer dan zo jaar jam Daar ben ik mee
begonnenomdat ik de jam ult de winkel veel te zoetvond,
meer dan de heift van de pot is namelijk suiker. Het
gebruikelijkejamrecept is dan ook een kilo vruchten op
een kiio geleisuiker(dat is een mengselvan suikermet een
middel waardoor de vruchtenmoesdik wordt). Dezegeleisuiker is kant en klaar te koop in de winkel.
Het is echter heel goed mogelijk om minder suiker te
gebruiken.In dat geval wordt het vruchtenmoes bij het
jam koken dik gemaakt door middel van toevoegingvan
een geleermiddelook wel pectine genoemd (dat is ook in
de vruchten al in mindere of meerderemate aanwezig).
Door deze aparte toevoegingvan geleermiddelis het
mogelijk om er net zoveelsuiker aan toe te voegen a1su
zelf lekkervindt, het kan zelfszondersuiker!Voorwaardeis
dat er schoongewerkt wordt tijdens het proces Dezejam
(eensoorthalvajam)kan eenhalf jaar tot eenjaar bewaard
worden.Mijn voorraadvan vorig jaar is nog niet op en kan
gemakkelijkgebruikt worden tot eind van dit jaar.Jaarlijks
maak ik op deze manier een wintervoorraadje van wel
6o potten.

]AM MAKEN MET WEINIG SUIKER
RECEPT:
Basisrecepten werkwijze
Nodig voor 4 potten:
. r kilo vruchten
. een of twee appels
. suiker,naar smaak en afhankelijkvan de soortfruit
(roo tot 4oo gram)
. r zakjeMarmello geleerpoedernummer z (Reformhuis)
of Van Gilsegeleerpoedervoor gebruik van weinig
van CSM(Konmar)
suikerof Geleipoeder
. 4 jampotjes,met twist-off deksels,goed schoon
gemaakt met sodawater.
Werkwijze
. Doe een laagjewater in een ruime pan en zet die met
de vruchten op het vuur
. Schilde appelsen rasp dezedoor de vruchten
(ongeschildkan ook),de appelsdienen a1svulling bij
waterige vruchten en er zit pectinein
. Laathet geheellangzaamaan de kook komen,roer
rp ocl m:fi

.

.
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Eventueelmet behulp van een staafmixerde vruchten
massafijnmaken
Was de potten/dekselsgoedom met heet sodawater,
spoelna met kokendwater en plaats de afgedroogde
potten omgekeerdop een schonetheedoek
Meng het geleerpoederdoor de suiker en voeg dit al
roerendtoe aan de kokendemassa
Het geheeltwee minuten al roerenddoor iaten koken
Na een minuut desgewenstnaar smaak een scheut
rum, of amarettotoevoegen(niet teveel,want dan
overheerstdezesmaak)
De pan van het vuur halen
De jam (kokendheet!)in de schonepotjesdoen en
direct het dekselop het potje schroeven(let op dat er
geenjam op de rand komt i.v.m schimmel)
Daarnade potjes op hun kop op een schonetheedoek
zetten
De potjesna ro minuten omkeren en verder af laten
koelen.

Meestal begin ik mijn jamsessiein juni met aardbeien/ .
rabarberjam, daarna volgt aalbessen/kruisbessen/aardbeien, in augustus pruimenjam, in september vlierbessen/bramen en in oktober kweeperenjam.Als onze De pot jam na opening in de koelkastbewarenl
buitendruif (Glorievan Boskoop)het goed doet maak ik
ook wel druivenjam Een paar jaar geledenheb ik geëxpe- Als u het eens wilt proberen, alvast succesgewenst en
of op
rimenteerd met sinaasappelmarmeladevan eigen teelt. als er vragen zijn dan kun u mij bellen (ot74-4t3o73)
Daarvoor gebruikte ik de mini-sinaasappeltjesvan onze 3 septemberin het museum langs komen.
twee citrusboompjes (cltro fortunella) uit de tuin Dat
was best lekker, maar smaakte nog niet helemaal naar N.B:Mocht uw jam toch niet zoet genoegzijn uitgevallen
dan kunt u dezenog prima gebruikenop een plak cakeoÍ
marmelade.
EIkjaar tijdens de zondagopenstellingin septembergeefik een zelfgemaaktetaartl
samen met mijn vrouw demonstratiesjam maken in het
WestlandsMuseum, daarbij gebruikenwij de ouderwetse Jan Dahmeijer
WestlandseTonneboerpruimuit de museumtuin (eengele (vrijwilliger museum)
pruim die vroegerveel langs de slootkantenvan de tuinderijen werd aangeplant).Dit is een echtejampruim, vers
moet hij heel rijp zijn om lekker te smaken
Als u zelf eens jam wilt maken kunt u aan de slag met
onderstaandbasisrecept.Ik heb alle handelingen op een
rijtje gezet.Begin bijvoorbeeldmet een eenvoudigrecept,
bijvoorbeeldalleenmet aardbeienof pruimen.
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VAN DE WERKGROEPEN
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'Nooit te oud om te leren...'
Oud-Honselersdijk:
Op verzoekvan de StÍchtingDorp, Stad en Land,die een
voorselectie heeft gemaakt van mogelijke potentiële
gemeentelijkemonumenten,is dezevoorselectiedoor de
Vereniging nog eens tegen het licht gehouden en waar
mogelijk van achtergrondinformatievoorzien. Uit deze
selectiezai uiteindelijk de gemeente een keuze maken
van de meestwaardevolieen bljzondereobjecten.DÍeverwerven uiteindelijk - als de eigenaarhiermeeook akkoord
gaat - de statusvan gemeentelijkmonument.
Een van de objecten voorkomend op deze voorselectie
betrof een adres aan het RegulierenpadEen onbekend
adres ...?Zelfs tijdens de Jaarvergaderingwist niemand
aan te gevenwaar dat pad gezochtzou moeten worden.
Na de jaarvergaderingbracht een telefoontje opheldering:het blijkt het doodlopendestuk in het verlengdevan
de Bredenel.Er was daar een 'uithof'van het Regulierenklooster'Bethanie'
Ín's-Gravenzande.
De Historische Vereniging Oud Honselersdijkhield op
rr april jl haar jaarvergadering,bij gelegenheidwaarvan
d e s e c r e t a r i s / p e n n i n g m e e s t eh re t J a a r v e r s l a gz o o 5
presenteerdeen verantwoording aflegdeover de boeken
Na de pauzeverzorgdemevrouw JolandeFaber,lÍd van de
MonumentencommissieGemeenteWestland,een lezinq
over dezecommissieen haar werkzaamheden

De Stichting Vrienden van de Molen De VÍer Winden te
Monster heeft onlangs verslag uitgebracht van de
activiteitenin het jaar zoo5.Daarinis ondermeerte lezen
dat de molen in zoo5 niet minder dan 214597omwentelingen heeft gemaakt.De molen wordt de komendetijd
in fasengerestaureerdHet is het eersterestauratleproject
dat de nog jonge gemeenteWestlandals eigenaarvan een
aantal rijksmonumenten gaat uitvoeren In opdrachtvan
de Rijksdienst voor de Monumentenzorg is een vooronderzoekuitgevoerd.Geblekenis dat in het verledenverkeerde restauratietechnieken
zijn toegepast.Daarbij is
mortel gebruikt dle niet in verhouding staat tot het oorspronkelijkemateriaal Dit heeft geleid tot de zogenoemde'StenenMolen Ziekte',tot uitdrukking komend in
vochtproblemen Men gaat nu proberen de Monsterse
molen van deze ziekte te genezen.Bij het graven van
inspectieputtenter bepaling van de toestand van de
fundering van de uit r88z daterendemolen is een steen
tevoorschijngekomen met een jaartalinscriptiè1685.
Ook werden restanten van de fundering van een
standerdmolengevonden.
De Stichting heeft inmiddels 94 donateursen een aantal
sponsors Voor meer informatie telefoon ory4-zt3o9oof
ztqlzS

TUINDERSVARKENS
wij in de museumcollectieweinig foto's hebben
de varkens,die vroeger door elke tuinder gehouden
werden,plaatstenwij in het vorige nummer van dit blad
een oproep.Daaropis een aantal reactiesgekomenwaarvan wij er hierbij een afdrukken.Op dezefoto, ons aangebodendoor J Zwinkels,Heulweg in Wateringen,wordt
een groot varken overeen bruggetjegeleid.Waarschijnlijk
is het aan zijn laatstereis bezig!
We hebbenvoornamelijkvarkensfoto'sgekregenvan vlak
voor de oorlog en daarna.We zijn echter benieuwd of er
nog ouderefoto's zijn. Als u in een oud familie-album nog
aÍbeeldingenvan de aankoopvan biggen,het voeren,de
varkenshokkenmet uitloop e.d. heeft zouden wij daar
gÍaag een foto of een scanvan willen maken U kunt hiervoor contact opnemen met de heer Immerzeel van het
museum (te1o174-6zro84)We houden ons natuurlijk ook
aanbevolenvoor anderezakendie met de tuindersvarkens
te makenhebben

WEKKER
Het programma Wekker van de Westlandse Omroep
Stichtingverzorgteensper maand een uitzending over de
historie van Westlandsekerkgebouwen.Wekkerzendt uit
op maandagavondvan r9.oo tot 2o.oo uur en is te
beiuisterenvia WOSradio en via het beeldjeskanaalvan
de (digitate)tv. In principe wordt het programma over de
historie van kerkgebouwen uitgezonden op de eerste
maandag van de maand, maar als er een actueel onderwerp is dan gaat dat voor en kan het gebeuren dat de
geplandeuitzending opschuift.De uitzendingen worden
aangekondigdin de Westlandsekerkbladenen ook soms
in de huis-aan-huisbiaoen.
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VAN DEWISSELTENTOONSTELLIN
OPENING
FICIELE
'KASSEN
HETWESTLAND'
BOUWEN
Op woensdagavond z6 aprll 2006 werd onder grote
belangstelling de nieuwe wisseitentoonstellingover
kassen en kassenbouwersgeopend.Het was met ruim
9o bezoekersgezellig druk. Om 20 oo uur opende de
secretaris van het museumbestuur, de heer P' van
Leerdam,de avond,waarna hij het woord gaf aan conservator Ton Immerzeel,die een korte uiteenzetting gaf over
de invoering van kassenín het Westland Hieruit kwam
naar voren dat dit op de tijdsbalk van de geschiedeniseen
naar verhouding jonge gebeurtenisis. Pasin het laatste
kwart van de rgde eeuw werden op wat grotere schaal
kassen gebouwd voor de beroepstuinbouw In eerste
instantie voornamelijkmuurkassenen pasvlak vóór tgoo
ook de tweezijdige druivenkassen.Na rgoo onstond het
warenhuis dat uiteindelijk het belangrijkstetype kas zou
worden en waarvan de huidige modernekas is afgeleid.
Al snel na de introductie van de kassenin de tuinbouw
gingen bedrijven zich specialiserenin het bouwen hiervan en ontstonden de kassenbouwbedrijven.Voor de
houten kassen ontstonden die bedrijven uit timmerman/aannemers en voor de ijzeren kassen kwamen
die bedrijven voort uit smederijen.Zo zlin er heel veel
bedrijven geweestdie zich de afgelopenhonderdjaar met
kassenbouwhebben bezig gehouden.Van de oudste
bedrijven is er nog maar één over die nog steedsbestaat
en dat is kassenbouwbedrijfGrimbergen,ooit begonnen
in Poeldijkals dorpssmiden later verplaatstnaar Heerlen
In Wateringen is nu nog een verkoopkantoor.Een ander
bedrijf dat al vanaf de beginperiode(omstreeksr89o) zich
bezighietdmet kassenbouwwas bouwbedrijf Hofman uit
Maasdijk. Het bedrijf bestaat nog steedsals aannemer/
projectontwikkelaar,maar bouwt sindsr98o geenkassen
meer.

geweest zíjn is zo goed als niets aan archiefmateriaal
overgebleven.Zelfs foto's van kassenbouwof sloop zijn
behoorlijk zeldzaam.De heer Hofman had voor zijn openingstoespraakruim geput uit het unieke bedrijfsarchief
en kon daardoor een aantal prachtige anekdotesopvoeren.Zo vertelde hij iets over de prijzen voor materiaal en
arbeid die aan het einde van de rgde eeuw gerekendwerden.In vergelijking met nu zijn die ontzettend1aa8,maar
het waren toen andere tijden en het kwam nogal eens
voor dat opdrachtgeversmoeite hadden met betalen.
Hofman was dan ook in het archieftegengekomendat er
nogal eens in natura werd betaald.De laatste termijnen
werden dan voldaan door de leveringvan één of twee varkens of zakkenaardappelen.Wat ook wel voorkwam was
dat men betaald werd met boomstammen. Een ander
frappant voorbeeldwat Hofman aanhaaldewas dat men
in de beginperiode nog heel veel kassen bouwde naar
Engelsmodel en niet zoalsbijna iedereennu denkt naar
Belgischvoorbeeld.Dit idee is wel te verklaren, omdat
later vanaf 1920 een type dat was afgeleid van een
Belgischmodel de boventoon ging voeren en de Engelse
modellenbuiten gebruik raakten.

lan Zwirs, één van de kassenbouwersvan de kniekas op de expositie

Oud-eigenaar/directeur van bouwbedrijf Hofman,
Iogchem Hofman (links op de foto),verrichtte de officiële
opening van de tentoonstelling Bouwbedrijf Hofman
heeft nog een uitgebreid bedrijfsarchief, waarin zich
allerlei stukken bevinden over de werkzaamheden en
bouwprojectendie ze vroegeruitvoerden.Zo zijn er in het
archief nog heel veel bestekken,offertesen nacalculaties
aanwezig van gebouwdekassen uit de periode r89z tot
r98o. Ik mag wel zeggendat zo'n bedrijfsarchiefvoor de
kassenbouwsectoreen grote zeldzaamheidis. Van aIIe
grote kassenbouwbedrijvendie er in het Westland

Na de openingshandeling,die bestond uit de onthulling
van een fraai affiche waarop de expositie werd aangekondigd, werd de tentoonstelling met interessebekeken
door de vele genodigden.Extra aandacht daarbij trok de
reconstructievan de kopsekant van een kniekas,die zeer
fraai was opgebouwd door de kassenbouwersvan het
bedrijf Zwirs-Knijnenburg.Dezekniekasfungeerdenu als
alternatievevitrine om zo de vele grote gereedschappen
en oude kassenmaterialente exposeren.Een aantal van
dezevoorwerpen is afkomstig uit het privémuseumvan
Jan Knijnenburg, die tijdens zijn werkzaamheden als
kassensloperen -handelaarin tweedehandskassen een
enorme verzameling tuinbouwvoorweÍpen en -gereedschappenheeft opgebouwd
TI
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In de Nationale Bibliotheek van Florencebevindt zich een
boek met 97 aquarellenvoorstellendeexotischeplanten
in grote potten. Het boek heeft de naam: Hortus
RegiusHonselaerdicensis
en is gemaakt in opdrachtvan
Willem III door StephanusCousinsvoor zijn vertrouweling en raadspensionaris
GasparFagel(r633-r688).
In r688
stierf Gaspar Fagel en Willem III hield het boek voor
zichzelf,waarbij hij de schilderBrandon er een versierde
voorkant bij liet maken
De planten, die er in afgebeeldzijn, staan in grote terracotta tuinpotten en zijn van uitheemse oorsprong Door
de handel overzeekwamen vele planten en zaden naar
Holland in de r6e, maar vooral in de r7e eeuw Gaspar
Fagel was een veÍzamelaar van exotische planten, die
hij op zijn landgoed Leeuwenhorstbij Noordwijkerhout
bijeenbracht.Tijdens een opgraving op dit landgoed
zijn enige 17"eeuwsetuinpotten opgegÍaven,waarin de
exotischeplanten gestaanhebben

Bàswoning. Curieusis dat nu vrijwel aan de overkant van
de Dijkweg Flora Holland staat
Veel aandachtgaat bij de buitenplaatsenvooral naar de
gebouwen, kunstverzamelingen,tuinenaanleg, enz.,
maar naast de kruidentuin, die een middeleeuwse
oorsprong heeft, was er ook grote belangstelling voor
bloemen. Veel r7"eeuwse schilderijen,stillevens van
Hollandse meesters,getuigen hiervan, maar ook de
bloementuinen die hier en daar ontstonden, zoals we
gezienhebben,in Honselersdijk.
Zo gewoon als we het nu vinden om het gèheie jaar
bioemen op tafel te hebben,zo gewoonwas dat toen niet.
Tuinman Charlesdu Buisson,die ín 1675werd aangesteld,
had als opdracht:om 'zoo mogelijk in alle seizoenen,
bloeiendeplanten te hebben,om daarvanvoor de prinses
(Mary van Engeland)twee of drie bouquettenin de week
te maken'. Wat werd er zoal aan bloemen geteeld?
We kunnen dan denken aan: akelei,lelietjes van dalen,
irissen, anjers, seringen,koekoeksbloemen,
papavers,
Gelderserozen, blauwe gentiaan, pioenen, vuurpijlen,
stokrozen Ook werden er veelvuldig grote aantallen
tulpenbollengepoot Er werden al eerderin Honselersdijk
bloemen geteelden ook in potten,want Ín de rekeningen
van de NassauseDomeinen komen we verschillende
kerenpostentegenals:,,Arent
PieterszBlom,hovenier,de
somme van ro8 gulden achttien stuivers over diverse
soortenvan bloemenbij hem inde potten " De potten
met bloemen en nlanten stonden buiten voor de
orangerieen op de grote bordessenvan Honselaarsdijk
Om een beeldte gevenwat er in de potten stond,noemen
we: ,,orange,citroen, chineescheboomkens,perzicken,
abricosen,
kerse,persicke"
De tuinen met hun kwetsbare planten en bloemen
werden door vele hagen en bomen beschermd.Veie
duizendenbomen als abeelen,populieren,iepen,Iinden,
eiken werden per boot aangevoerden aangepootom
de zoute zeewind tegen te houden De buitenplaats
Honselersdijkmoet een groene parel in het Westland
geweestzijn. NÍet in de laatsteplaatsdoor de voor die tijd
rijk gevarieerdebloementuin!
Harry Groenewegen
m.d a GerAIIeblas-Behrtel

ZWARTS

In Honselersdijkoverwinterdende planten in de orangerie, die in 168overvangenwerd door een nieuwe. In het
middengedeeltevan deze nieuwe orangerie kon men
boven op een koepel met balustradestaan en daar had
men een prachtig uitzicht over de tuinen In de directe
omgeving lag ook de 'bloementuin', waar allerlei
bloemen werden geteeld Deze bloementuin lag, ten
zuid-westen van het StadhouderlijkKwartier, Iangs de
weg naar Naaldwijk en was omgevendoor lagehagen De
orangerie lag meer westeiijk, richting fasanterie en de
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VOORKRIJNVAN DIJK
ONDERSCHEIDING
ONINKLIJKE

Op dinsdagrr aprii werd Krijn van Dijk, secretarisvan het
GenootschapOud-Westland,koninklijk onderscheiden.
Krijn is op vele terreinen actlef of actief geweest,zoalswe
in de regionalepers hebbenkunnen lezen Blj enkeleterreinen wil ik stilstaan en dezewat persoonlijkinkleuren.
De afgelopenz5 laar heeft hij menig liefhebbervan oudschrift geleerdhoe ze dit oud-Nederlandsmoesten lezen
en daarna transcriberen,populalr gezegdvertalen. Hij
garandeerdeme dat ik in r5 lessendezeklus kon klaren'
Gelovendeed lk hem niet erg, daar het schrift veel weg
had van Arabisch,maar hij had gelijk. Hij voegdeer ook
aan toe dat ie het lezen en transcriberenbij moest
houden,want anderszaghij je na twee jaar gegarandeerd
weer terug Ook hier had hÍj het bÍj het juiste eind,
want enkele cursisten moesten op herhaling. Wie het
bezoekten daar in de Liersearchieven
Westlands-archi.ef
dat
dit deel van het archief piekfÍjn in
merken
duikt, za1
orde is Krijn heeft hier persoonlijk voor gezorgd in de
jaren dat het lierse archiefnog zelfstandigwas.
Monnikenwerk heeft hij verricht door eenindex te maken
op het Cartulariumvan het kapittel van St.Adrianus.Voor
de liefhebberen de kenner een onmisbareentreetot een
unieke verzamelingoude testamenten,rentebrieven,etc
m.b t vooral Naaldwljk, Honselersdijk,Wateringen en
het Honderdland,maar het geeft ook een inkijkje in het
'gevoeien' van de Middeleeuwen
religieuze leven en
Het Cartularium van Willem van Hooff, kastelein van
het kasteel van de Heren van Naaldwijk, deed hij er en
passantevenbij.
Ondergrondsoftewel archeologischliet en laat Krijn zich
ook nlet onbetuigd.Menig uurtje heeft hij door de polders
van De Lier en omstreken gezworven om scherven te
te bekijken op sporenuit vroegeretijrapen,sJ.ootkanten
arend
spieddehij de bouwputten af in bijden en als een
voorbeeld de Hoofdstraat van De Lier.Hij heeft met de
schop in de hand zijn steentje bijgedragen aan o a. de
opgravingenvan kasteel De Keenenburgin Schipluiden
en Uytterlier in De Lier Recentelijkontdekte hij nog een
totaál onbekendemiddeleeuwsewoonplek/boerderijaan
de Kerklaan bij graafwerkzaamhedenvoor een waterberging.
Enigejaren geledenwerd tot verdriet van vele Lierenaars
en zekervan Krijn het oude Kaaspakhuisafgebroken.Het

fraaie witte pand was niet te redden,maar Krijn vertelde
me dat hij hoopte dat een nog veel ouder pand verderop,
'timmerwerf'wel behouden kon bli.jven.Het pand
een
zelf verraaddeal een boeiendehistorie, maar als kenner
van het Liersearchief had Krijn al lang en breed achterhaald dat het pand'minstens r6e eeuwswas daarhet al in
de roe penning voorkwam' De Tj.mmerwerfis inmiddels
gerestaureerden rijksmonument.
Naast zijn grote belangstellingvoor plaatselijkehistorie
had en heeft Krijn ook altijd belangstelling voor het
groteregeheel.Zijn interesseen kennis is breed In de loop
der jaren heeft hij vele contactengelegden onderhouden
Het Genootschapheeft vele jaren hiervan mogen profiteren d m.v.het gevarieerdeaanbodaan sprekers,excursies
en mensendie gevraagdzijn voor het Historischlaarboek
Westland Een tweedelige parel van de hand van oudstadsarcheoloogvan Rotterdam,Cees Hoek over het
geslachtuter Lyereen hun rol in de ontginningen van het
gebiedrond De Lier,was hier het resultaatvan
Tot slot wll ik melden dat hij ook op eenheel andergebied
veel werk heeft verricht. Gedurende een periode van
ro jaar is hij secretarisgeweestvan de ouderverenÍging
Philadelphia,afdeling Westland,een vereniging die zich
inzet voor mensen met een verstandelijke handicap.
Werkzaam in dat veld kan ik zeggendat dat voorwaar
geen sinecureis geweest.
Harry Groenewegen,
bestuurslidGenootschapOud Westland
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JAAROVERZICHT
WESTLANDS
MUSEUM
2OO5
2oo4. Het is zelfs het hoogstebezoekcijfersinds de opening van het museum in 1993.We kunnen dus spreken
van een zeergoedjaar voor het museum.De lichte daling
van vorig jaar is zelfs omgezet in een ruime stijging.
Topdagen waren de stationaire Motorendag met 45o
bezoekers,het treintje rijden met Stoomgroep West,
waarbij kinderen op een miniatuurtreintje door de
historischetuin konden rijden met 4oo bezoekers.
Het aantal groepsbezoeken
is nog steeds stijgend en
beslaatinmiddels ruim de helft van het totale jaarbezoek.
Het afgelopen jaar bezochten r55 groepen van diverse
grootte het museum,variërendtussen 10 en 70 personen.
Van deze155groepenhebben er 3r naast een museumbezoekook een lunch gebruikt in onzehooiberg Het aantal schoolgroepenis ten opzichtevan vorig jaar gelukkig
w e e r g e s t e g e n ,i n z o o 5 b e z o c h t e n 3 6 k i a s s e n h e t
museum,ínzoo4waren dat er 24.
Alle zondagopeningenwaren gezellig druk met een
gemiddeldevan ongeveerz5o bezoekersper zondagmet
als uitschieters het druivenkrenten, de motorendag
en het treintje rijden, waarbij er 4oo bezoekersof meer
kwamen. De laatste zondagopeningvan het jaar werden
traditioneel de iaatste druiven uit de kas verkocht Deze
zondagwas het ook weer zo druk dat al om drie uur alles
was uÍtverkocht We hadden er dit jaar zelfs rekening
mee gehoudenen er daarom voor gezorgddat we extra
voorraadhadden.
A n d e r e b e z o e k e r s h o o g t e p u n t ewna Í e n i n z o o 5 e e n
fietstocht door het Westland, georganiseerddoor de
Rabobankwaarbij 3oo mensen het museum bezochten.
Een fietstocht georganiseerddoor 'Groei en Bloei'had
haar startpunt bij het museum. 'Open Monumentendag'
i n s e p t e m b e rw e r d b e z o c h t d o o r z 5 o m e n s e n H e t
museum was deze dag gratis te bezoekenvanwege de
wisselexpositie'Rijksmonumenten
in het Westland'.
Er zijn drie wisseltentoonstellingengeorganiseerd;
in het
begin van het jaar 'Van Westambachtentot de gemeenten Westland en Midden-Delfland'over de bestuurlijke
ontwikkeling in het Westlandvan de Middeleeuwenror
de gemeentelijkeherindeling in zoo4 Gevolgddoor een
tentoonstelling over 'Rijksmonumentenin het Westland',
omdat de twee nieuw gevormdeWestlandsegemeenten
beiden een nota over cultuur-historischerfgoed hadden
opgesteld met als streven te behouden wat er nu nog
is aan monumentaal historisch erfpoed. Dit leidde
dan meteen tot de derde wisseltent-oonstellingover
'Gemeentelijke
Monumenten in Westiand', omdat
gemeenteWestlandeen gemeentelijkemonumentenlijst
wil gaan opstellen

de WSM. Een fraai schilderij met een dorpsgezichtvan
Schipluiden Foto- en knÍpselalbumsvan de Westlandse
druivenfeesten.
Een IJzerenhond, een al weer bijna vergeten transportmiddel waar de tuinder vroeger zijn producten mee veïvoerde. Een kleine Agria freesmachine en een
lamborghini dieselfrees.Ai deze apparatenwerken nog,
zodat ze bijvoorbeeldtijdens de motorendag gedemonstreerdkunnen worden. Op de historischetuin is in april
een watermolentje geplaatst,afkomstig uit een polderbij
Maasland Dezemoientjeswerden in de eerstehelft van
de zoste eeuw gebouwd om met behulp van windkracht
het waterniveauin de poider op het juiste peil te houden.
De molen werkt nog uitstekend Verdereen aggregaatuit
de TweedeWereldoorlog,waarvan er na de oorlog via de
dumpmarkt nogal wat bij Westlandsetuinders terecht
zijn gekomen,die ze gebruikten om in noodgevallende
stroomvoorzieningin stand te houden. Dit aggregaat
wordt aangedrevendoor een Jeepmotor.Een bijzondere
aanwinst was die van een nog werkende veilingklok
aÍkomstig uit de afmijnzaalvan veiling Westiandrzuidin
's-Gravenzande
Niet geschonken,maar wel een belangrijke aanwinst
voor het museum,zijn de kopersbankenuit de afmijnzaal
van de HOBAHO bloembollenveiling uit Lisse In het
museum willen we het veilinggedeeltegaan herinrichten
en een afmijnzaal reconstruerenHiervoor zochtenwe al
langeretijd zo'n 4o tot 5o kopersbanken.We hebbener nu
46 kunnen verweÍven van de HOBAHO,omdat die veiling
het afgelopenjaar geslotenÍs en nu alleen nog maar vra
Ínternet en de computer haar producten verkoopt Het
zíjnfraaie banken die dateren :uitrgzz en een mooi voorbeeld zijn van de rijke Nederiandseveilinggeschiedenis.
We hopen nog dit voorjaar de afmijnzaal te installeren.
Plannen voor de toekomst
Tot nu toe was het museum alleen in de zomermaanden
op de eerstezondagvan de maand geopend Dit jaar is het
museum eike eerstezondagvan de maand geopendvoor
het publiek, waarbÍj we er naar streven om elke eerste
zondageen speciaalthema te presenteren.
Dit jaar worden er wisseltentoonsteilingengeorganÍseerd
'Kassenbouw
over
in Nederland' en het 'Westlands
Mannenkoor'dat in oktober zoo6 haar 5o-jarigjubileum
vrert.
TI

Ook dit jaar ontving het museum weer vele schenkingen
Heel veel soorten tuinbouwgereedschapen oude huisraadspuliendie we in de toekomstwillen gaan gebruiken
om een tuindershuis in te richten. Ik kan uiteraard niet
alies noemen,maaÍ de meest interessantezal ik hier de
revueIatenpasseren:
Eenkleine verzamelinganslchtkaartenen oudefoto'svan
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WestlandsMuseum zalt/m z3 septemberzoo6 de 1p Boek Monumentaal Westland
'Kassen
Het GenootschapOud Westland gaat in september2oo7
bouwen het Westland',een
Itentoonsteliing
een boek uitbrengen over de 76 rijksmonumentenvan de
expositieover kassenen kassenbouwersin het Westland
te zien zijn. Via deze expositiewordt een beeld gegeven gemeente Westland. Het boek, dat kwalitatief hoogvan de ontwikkeling van de kassen in de Nederlandse waardig uitgevoerdgaat worden, komt uit onder de titel
'Monumentaal Westiand'en zal circat75bladzijdentellen
tuinbouw De eerstevoorbeeldenwaren er al in de tijd van
met
recent gemaakte kleurenfoto's en vrij uitvoerig
de buitenplaatsen,ongeveervanaf het midden van de r7e
toelichtende teksten over de rijksmonumenten in
eeuw. De hoveniersvan de buitenplaatsenbegonnen te
's-Gravenzande, Lier, Naaldwijk, HonselersDe
experimenteren met glazen bouwsels om de exotische Monster,
planten de winter door te helpen Vanaf de 19e eeuw
dijk, Maasdijk,Wateringenen Kwintsheul In de winkel zal
het boek € 27,5ogaan kosten en bij voorintekening€ zo,begonnen ook commerciëlegroente- en fruittuinders
gebruikte maken van glasom hun planten te beschermen . De redactiecommissiebestaat uit Ron Nieuwenhuizen,
Thomas van Straalen, Arie-Frans Middelburg, Ton
tegen nachtvorst Het resultaatwas dat ze zo hun oogsten
Immerzeelen Harry Groenewegen.In de jaarvergadering
konden vervroegenen daardoorhogereprijzen kregen op
van 11 april jl. van het GenootschapOud Westland in
de markt. Zo ging de ontwikkeling steedsverder tot het
's-Gravenzande
maakte de heer J G. Kleyberg,
De Brug in
grote warenhuis waar het WestLandnu mee vol staat.
voorzitter van het VSBfonds,bekenddat het fonds finanNaast alle belangrijkekastypen komen op dezeexpositie
cieelgarant staat voor dÍt ambitieuzeproject
ook de kassenbouwersaan bod.
De Schilpen in Maasland is de tentoon- a Kroniek van een Koloniaal door Ton Aniba
a In Museum
'De
In het winkeltje van het WestlandsMuseum is een nieuw
stelling
Schilpen in het zilver; 25 jaar Museum De
Srhilnen' fp zicn Tn deze neriode heeft het museum
boek te koop, Kroniek van een Koloniaal,Het leven van
lohannes Sliisser,r8r5 - r9o3 Hij werd geborenop 7 juni
Maaslandsekunst verzamelddie tot nu toe niet was tenr8r5 te Loosduinenals onecht kind van Maria Sliisser,en
toongesteld Ruim z5 schilderijen,aquarellen,kaarten en
tekeningen zijn bijeengebrachtrn dezejubileumtentoonoverleedop r7 januari 19o3te Wateringen
Het boek vertelt het leven van een man die, mede als
stelling Alle kunstwerken hebben betrekking op
gevolgvan het feit dat hij kind was van een onbekende
Maasland of zijn door Maaslandsekunstenaarsgemaakt
vader, in het toenmalige leger verzeild raakt en vervolVerder zljn o.a.te zien collectiesvan het vroegerewinkelgens als koloniaal naar Nederlands Oost-Indiëvertrekt.
bedrijf, het boerenbedrijfmet de zuivelbereidingen een
ruime sorteringbodemvondstenuit Maasland De exposi- Daar leeft hij z3jaar als koloniaal en wordt in r85zondertie is te zient/m z septemberzoo6.
scheidenmet de Militaire Willemsorde4e klasse Na r859
te Schipluidenis tot 9 sepvervolgt hij zljn leven in Wateringen, samen met zijn
o In Museum Het Tramstation
'!en
tember zoo6 de expositie
halte in de tijd'. De geschie- jeugdliefde Jacoba de Kok Wanneet koningin Wilhelmina, kort na haar inhuldiging in 1898,Wateringen
denis van de WestlandseStoomtramwegMaatschappij.
In
Museum
De
Timmerwerf
in
De
Lier
kunt
met
bezoekt
staat de 83jaar oude lohannes,onuitgenodigd,in
u
tot
en
o
zijn bestepak met lint en kruis van de Militaire Willems7 oktober een tentoonstelling zien onder de titel
'Miniaturen,
de kleine wereld van Rodewischen Grunorde naast de baldakijn van de notabeien Wanneer
hain-Beierfeld'
Wilhelmina naar haar rijtuig terugloopt,ziet zij Johannes
De tentoonstelling besteedt aandacht aan de verschilstaan,zlj keert zich naar hem toe, geeft hem een hand en
z e p t . H e t i s m i i e e n e e r o m e e n h e l d t e h e s r o e t e n "D e
Iende aspectenvan de stedenbandtussen De Lier en de
genoemdeOost-Duitsesteden.Het opvallendstedeel van
toegevoegdebeschrijvingvan de toenmalige toestanden,
de expositiewordt gevormd door een vijftal zogenaamde van bijna zoo jaar terug, maakt het geheel begrijpelijk
Berge.Dat zijn houten modellen van mÍjnen, gebouwen, en heerlijk leesbaar Voor € 17,95maakt u kennis met de
leefwereldvan eenWestlander,die nog doorveel van onze
landschappenmet allerlei bewegende onderdelen.Er
staan ook een maquette van het cisterciënzerkloosteruit
opa'sen oma'sgekendis,tenminste .,wanneer u zelf niet
Gninhain en een model van de plaatselijkekerstpiramide
a1te jong bent. Verkrijgbaarin het WestlandsMuseum en
uit Beierfeld.In vitrines kan men een kleine exoositie
bij de HistorischewerkgroepOud-Wateringen& Kwintsheul.
van plaatselijk kantkloswerk en aardewerk zien, en ook a Fotoboekluchtfoto's Westland tgz6 -t98o
'Het
archeologische
en geologischevondsten
In oktober verschijnt
Westland gezien vanuit de
Door de vele bewegende onderdelen is deze tentoonlucht, een fascinerendoverzichtvan de in het Westland
stelling ook leuk voor kinderen
gelegenplaatsenover de periodery26-r98o',een uniek
o In de Abdijkerk te Loosduinen zijn op de zondag- fotoboek (z+*Z+ cm) met r77luchtfoto's(full colour).Het
middagen in de maanden juli en augustus de volgende
fotoboek (irz pagina's)wordt uitgevoerd met een harde
'vogelvlucht'-foto's
activiteiten:
kaft en bevat
van Westlandseplaat- Bezichtigingvan het gebouw met rondleiding
sen Aangeziener een beperkte oplagewordt gemaakt is
vanaf 14.30uur.
het mogelijkom dit boeknu al te bestellenvoor € 39,50.U
- Orgelbespeling
van 15.30
tot 16.00uur
kunt uw bestelling schrifteiijk plaatsen bij Stichting
* In de kloostergang:Foto-expositie'Hetorgel in beeld' SchrijverscollectiefWestland, p/a Historisch Archief
over de geschiedenisen de restauratie en uitbreiding
Westland, Antwoordnummer 25, z67o VB Naaldwijk
van het historischeorgel in de Abdijkerk
(geenpostzegelnodig), of per e-mail: schrijverscollectief. Dia-presentatie 'Spoorslagsnaar Aken' over Graaf
westland@planet.nl onder vermelding van uw naam,
Wiilem II van Ho11and,Rooms-Koningvan het grote
adres,telefoonnummeÍ en eventueele-mailadres
Duitse Rijk
In de maand oktober kunt u het boek tegen betaling
oD-halenbii het HistorischArchief Westland.
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