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stelllng ingericht die de geschiedenis ervan weergeeft
Ook in dit nummer een veïhaal'uit de oude doos'.Het vertelt over het'Fruit- en BloemenparadijsWestland': over de
gevolgen van de teruglopende handel in en met het bui
tenland over de afzet en vervoeï van producten , over de
veerkracht van de Westlanders om steeds weeï aanpassingen te vinden vooÍ die veranderende situaties Maar
is dat zo nostalglsch? Lees het verhaal eens goed en kijk
dan naar de huidige tijd: er zijn opvallend veel gelijkenissenll

Daarom is en blijft kennis van het verledenonmisbaarbij
het nemen van beslissingenvoor de toekomst Daarom
moet je zorgvuldigomgaanmet al dle zakenuit het verledenl Daarommoetenwe tÍots zíjn op'ons'Museumen al
die mensendie helpenhet verledenvast te leggen
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Er is veel werk op de tuin als er op de open zondagin juni
druivenkrent-demonstraties
zijn en heel snel daar achteraan in juli de motorendagkomt.
Het lijkt eenvoudig;een krenttrap en wat druivenkrentsters en klaar is Kees.Helaas,de natuur werkt niet altijd
mee om op het geplandetijdstip voor krentbaretrossente
zoÍgen.De ledenketelis daarom enkeledagenopgestookt
om het late voorjaar een handje te helpen.Er is geen circulatiepomp om snel het warme water in de buizen van
de kniekas rond te pompen,pas na twee uur hout stoken
is de temperatuur opgelopentot roo gradenCelciusop de
ketel en gaat het water omhoog stromen Een zonnetje
erbij en 3o gradenis het in de druivenkas
Het weer slaat om en op de krentdemonstratiedagis het
zonder stoken 35 graden in de kas Er is veel vocht nodig
om het priegelwerk,wat krenten toch is, bij dezetemperatuur vol te kunnen houden.Ongeveer75bezoekershebben hun kennis opgehaaldbij de deskundigeuitleg van
onzekrentsters.Verledenjaar was de lrankenthaler in de
lessenaarmuurkas als eerste gekrent, nu in zoo6 werd
dezedruivensoorteen week later dan de Black Alicante,
GoldenChampionen Muscaatgekrent.Mogelijk heeft de
muur weinig warmte opgenomenin het koude voorjaar
's
en is er nu avonds geen uitstraling Aardbeien,komkommers,ijssla,andijvie en jam zijn tijdens de open dag
goedverkochtin ons stailetje Eenpaar dagenmet regenbuien laat alles goed groeien,veel schoffel-en wiedwerk
i. l^L^+ ^^,,^t^
]D U41r rLCr ËCVUlË.

Eenloeiheetweekeindemaakt dat de belangsteJ.ling
voor
de motorendagnlet is als in zoo5toen er 4oo bezoekers
kwamen. Nu waren dat er ongeveer1oo.Voor de machineliefhebberswas het een mooie en goed geslaagdedag
met brood en tomatensoep.Tegenvergoedingwaren er
ook warme poffertjes verkrijgbaar Op het grasland van
onze buurvrouw stond de wind gunstig en bij 3o graden
was het er daardoortoch goeduit te houden A11een
bij de
kachelvan de poffertjesbaksterswas het dik boven de 35
graden.De eersteen hopelijk laatste hittegolf wordt door
De Bilt geregistreerdin juli zoo6 Er was dezemiddag ook
veel groente te koop van de tuin. Onder andere grote of
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Verderwas er nog ijssla,lollo rosso,een rode sla,bosuÍen,
selderij en peterselieen ook nog fruit zoals perziken en
aalbessen.Aan het einde van de middag was bijna alles
uitverkocht en haddenwe een omzet van ruim z5o euro.
Omdat ook vrijwilligers regelmatig op vakantie gaan
blijft er voor de mensen die er dan nog wel zijn veel werk
te doen.Tijdensde hittegolf rij ik 's middags in een gloeiend hete auto tussen de kassendoor naar huis en zie dat
er nog mensen de grond aan het stomen zijn. Bij zulke
hoge temperaturen is de grond wel sneller op de goede
temperatuur,maar het valt niet mee om de stoomzeilen
in te spitten.Het blijft een zwaarwerk om met stoom van
rro gradenje grond te ontsmetten
Het is eind juli en allesop de tuin heeft water nodig, een
flinke regenbui zou prettig zíjn, maar helaas blijven we
nog met regenleidingslepen.
De vroege perzik Amsden is snel op. Van de pruimen,
waarvan driekwart van de vruchtjes is gedund,zou nog
wel de helft af kunnen. Maar verder dunnen heeft geen
nut meer a1s de pitten al versteend zijn. De Ontario
pruimen vallen snel van de boom als ze ríjp zíjr-.
Dus hebben we maar stro en vliesdoek op de grond
gelegd,zo beschadigenze niet en blijven ze schoon
De eerstetomaten kleuren inmiddels al. De gladiolen en
tabaksplantenbloeien en de dahlia's schietenook al op.
Door de hoge temperatuur groeiende pompoenenen het
sierfruit eindelijk ook goed.De bonen schietennu ook de
grond uit.
De late soort aalbessenis veel beter van kwaliteit dan de
vroege soort, deze hebben veel geleden van het koude
slechteweer in mei. De vruchten aan de fruitbomen zien
er goed uit. De appelshadden wel last van meeldauw en
wat schurft.
De witlof is gedund en staat op rij, de aspergeszijn al
groenop de bedden.Nog niet alleszal zijn genoemd,maar
als deze zomeÍ en de herfst voorbij zljn zal er weer heel
veel werk verzet zijn Alles is op de HistorischeTuin te
zien,dus kom weer is effe tuine
P van der Hout

Open Monumentendag(9 september)pakt de Werkgroep
uit. In de Hofboerderijis een expositiete zien van trouwfoto's vanaf r88o tot de dag van vandaag.Veel inwoners
van Kwintsheul en Wateringenhebben gereageerdop de
oproep en hun trouwfoto afgestaan.Het resultaat is een
uniek overzichtvan trouwen in de twintigste eeuw.
De foto's zijn gerangschikt op trouwdatum en geven
daardoor een mooi beeld van de veranderingen in de
trouwjurken, de kapsels,de boeketten en de manier van
het in beeld brengen van het bruidspaar.Er wordt geposeerdvoor de molen,op het bordesvan het raadhuisen
in het Hofpark.Er wordt getrouwd met de handschoenen
in het ziekenhuis.
Diezelfdedag verschijnt ook een nieuwe publicatie in de
'Notulen van de gemeenteserle WateringseO-uohieren:
raadrg94-t998',bewerkt door Maxim van Ooijen (zie ook
het boekennieuwseldersin dit biad).

'fuseren' met Historische
Werkgroep Naaldwijk gaat
Vereniging Oud-Honselersdijk
Na de zomervakantiestelt het bestuurvan de Historische
Vereniging Oud-Honselersdijkin een Algemene Ledenvergaderingvoor samen te gaan met de Archeologische
Werkgroep Naaldwijk Zowel Gerard Beijer a1s Harry
Groenewegenhebbenzich in de loop der jaren niet alleen
met de Naaldwijksehistoriebeziggehouden.OokHonseIersdijk was regelmatig onderwerp van onderzoek Door
'Honselersdijk'
een flinke
de krachten te bundelen krijgt
input op het gebiedvan methodesvan onderzoeken kennis over Honselersdijke o Eénvan de leden uit Naaldwijk
wordt voorgedragenals bestuurslid van de nieuwe ver'Historische
eniging De naam van de vereniging wordt:
dijk-Naaldwijk'.
VerenigingOud-Honselers
Dia-avondDijkstraat r9 juni groot succes!
Ter gelegenheidvan de heropening van de Honselersdijkse Dijkstraat organÍseerdede vereniging op r9 juni
een dia-avond over de historie van de Dijkstraat
Mevrouw Prinshad een aandachtiggehoor GerardBeijer
vertelde over zijn onderzoeknaar de herkomst van de
merkwaardige regel dat voor één van de hulsjes aan de
Dijkstraat ééuwenlang 5 stuiversbetaald moest worden
aan het Oude Mannenhuis en later aan de gemeente
Naaldwijk BestuursfotograafHenk van de Plasvertoonde
recentebeeldenvan de werkzaamhedenin de Dijkstraat.
De avondwerd door de Dijkenarenenorm op prijs gesteld
getuige de opkomst: 8o geinteresseerdenbevolkten de
zaal èn 7 nieuwe leden melden zich aan!
StraatnamenBuytenplaetsEndeldijk
De vereniging werd door gemeente Westland verzocht
een voordrachtte doen voor een vljftai namen voor straten in het nieuwe wijkje bij de BurgemeesterbuurtDoor
de projectontwikkelaar is het project Buytenplaets genoemd,maar het bestuur ziet hierin geen aanleiding om
namen in relatie daarmeete zoeken.Integendeel,Buyten-

,w

plaets Endeldijk lag immers aan de andere kant van de
zoudenop het verEndetdijk HistorischgeÏnteresseerden
keerde been worden gezet als de naamgeving op die
plaats daar naar verwijst
Welkevoordrachter uiteindelijk gedaanis, wordt op deze
plaatsnog evengeheimgehouden..
Open Monumenten Dag
Opnieuwheeft HonselsHarmoniezijn medewerkingtoeg e z e g da a n d e O p e n M o n u m e n t e n d a gz o o 6 O p d e
's
binnenplaats van De Nederhof geven zij middags een
concertOokvorigjaar zathet uit 65 ledenteliendeorkest
startklaar,maar helaasviel de regenal bij de eerstematen
met bakken uit de hemel Dit jaar rekenenwe op mooi
weer!
De Nederhofstelt zijn deuren open op zaterdag9 september Bestuur en vrijwiiligers zorgenweer voor de ontvangst en een rondleiding en op video zíjno a. de beelden
van de herinrlchting van de Dijkstraatte bekijken

Maaslandsmuseum De Schilpenbestaat z5jaar
Op 3o april r98r ging de historische kruidenierswinkel
's
aan de Herenstraatin Maasiandweer open.De winkel
was toen ro jaar gesloten geweest en werd nu als
'uit
grootmuseumwinkel met de verkoop van snoep
is
winkelpand
Het
historische
heropend.
tijd'
moeders
eigendom van de gemeente en wordt beheerd door de
stichting De Schilpen.De naam is ontleend aan het
schelpenpleintje(Westlandsdialect)voor de winkel
Vrijwilligers begonnen direct in r98r met het herstel en
de renovatie van alle vertrekken: de beide kamers, de
keuken, de bijkeuken, de kelder met de opkamer en de
zolders Na ruim vier jaar was het oude winkelpand zover
veranderd1neen museum dat op 4 aprlhg85 de officiële
opening door burgemeestermevrouw Bloemendaalkon
nl r riqrrindpn

Ook na de opening ging de restauratieen vetdereopbouw
nog steedsdoor Vele vrijwilligers, inmiddels bijna too,
werken aan het museum,zoalsbeheeren onderhoudvan
het pand en de collecties.Ook de vrijwÍlligers van de
historischewerkgroep zijn hierbij volledig Íngeschakeld.
In de afgelopenz5jaar werden bijna 50 tentoonstellingen
gehouden.
Een belangrijke uitbreiding van de tentoonstellingsruimte vond plaats in r99o toen het gebouw Tavenu
achter het museum werd gerestaureerden ingericht als
tentoonstellingsgebouwIedere zomer wordt van begin
mei tot septembereen grote tentoonstelling gehouden
Dit jaar is de expositieuiteraard gericht op de activiteiten
van het museum en de in z5 jaar verzameldecollecties.
'Geregistreerd
Het in zoo4 toegekende certificaat
museum'wordt gezienals een bekroning op de gezamenIijke inspanning van bestuur en vrijwilligers
De maand septemberis de feestmaandvan De Schilpen.
De zaal van Tavenu is dan omgebouwd tot een nostalgische filmzaal, waar films en DVD'sworden vertoond
over het z5-jarigbestaanvan het museum. Er wordt o.a.
een speelfi.lmvertoond die is opgenomenin het museum
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(VERVOLG)
VAN DE WERKGROEPEN
' IedeÍe dag wordt een andere groep belangstellenden
'Vrienden
uitgenodigd,zoals
van De Schilpenlhistorische
verenigingen en werkgroepen,wijwillÍgers, bestuurders
en vele anderen,die een band met het museum hebben
Wie meer wil weten overhet museum,de collectiesen de
openingstijden wordt verzocht de website te bezoeken:
wwwschilpen.nl

Het afgelopenhalfjaar is er door professionelekrachten
hard gewerkt aan de restauratievan de uit 1847daterende
graÍkeldervan de familie Herckenrath.De grafkeider,die
vroegerook echt als een kelderin de duinen 1ag,steektna
het afgeestenvan de duinen in het begin van de vorige
eeuw als een heuvel boven het omringende landschap
uit. Vanaf de komst van de tuinbouw in het afgegeeste
gebiedhebbener kassengestaanrondom de kelder,maar
sinds die hebben moeten plaatsmakenvoor de nieuwe
woonwijk De GroteGeest,ligt de grafkeldertemidden van
de bebouwing van deze nieuwe wijk Peter Bouwer,die
namens de gemeenteWestlandde restauratieheeft begeIeid,vertelt het volgendeover de werkzaamheden
Sindsde laatstegrote herstelwerkzaamheden
uit de jaren
'8o
van de vorige eeuw was het onderhoud beperkt gebleven tot het af en toe schoonvegenvan het voorste
deel van het interieur en het wieden van het onkruid
om een toegang te creërennaar de ingang vanwege de
openstelling van de kelder tijdens de jaarlijkse Open
Monumentendagen.

met duinbegroeiing Ter bescherming van het rijksmonument is er een hekwerk omheen geplaatst.
Het hekwerk vormt de ondergrond voor de Hedra, die
binnen een aantal jaÍen er voor zorgmoet dragendat het
nu op een bouwhek geiijkende hekwerk als een levend
groen element opgaat in de achtergrond,een barrière
vormend voor spelendejeugd die het monument bewust
of onbewust zou kunnen beschadigen.De komendejaren
zullen nodig zijn om de flora en fauna van dit monument
te cultiverenen daarnate onderhoudenen te handhaven.
Geduldls zodoendegeboden.
Bewoners,bezoekers,
toeristen,geïnteresseerden,
wandelaars,jong en oud, kunnen straksop een gedenksteende

beknopte,maar bewogengeschiedenislezenvan de voor
Monster en het Westland belangrijke en invloedrijke
historische persoonlijkheidLeon Herckenrath en zijn
familie. Dezegedenksteenwordt op OpenMonumentdag
door wethouder monumentenzorgJoopGardienonthuld,
in het bijzijn van beiangstellendenen het nageslachtvan
de familie Herckenrath.DaarnaÍs de grafkelder,zoalsalle
jaren tijdens Open Monumentendag, voor iedereen te
bezichtigenvanaf de geopendetoegangsdeur
Met de inrichting van de nieuwe wijk Grote GeestNoord
zijn middelen gereserveerdom het metsel- en voegwerk
te restaureren,een deel van het pleisterwerk nabij de
ingang te vervangen, herstelwerkzaamhedenuit te
voeren aan de natuurstenen gevelafdekking,kisten en
toegangsdeuren het eenvoudig reinigen van de tegelwanden en tegelvloer.
Er staan r4 kisten in de kelder,waarvan rr van volwassenen. De enige grenenhouten kist - de overige zijn van
eikenhout- was in een dusdanigeslechtestaat dat dezeis
vervangen De oorspronkelijkekoperen naamplaat is
overgeplaatst.Aan de overige kisten zijn voorzichtig
herstelwerkzaamheden
verricht.
Debegroeiingop de heuvelis voorlopiggedeeltelijkgecultiveerd.Het is de bedoelingdat de aanwezigefruitbomen
en de duinbeplantingworden gehandhaafden aangevuld

N,VARTS
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78 iaar
bouwen

's-Gravenzandseweg .2671
133
JM Naaldwijk
ï (0174)62 46 52. r (0174)62 29 91 . i www.zwartsnl
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DRUIVENKRENTEN
Iri de'eerste bladzijde van zijn boek'Een vlucht regen't
wulpen'vertelt schrijver Maarten Hart mooi over de
geur van de druivenkas. Druivenkenners weten dan
precieswaar dezeschrijverhet over heeft.
Op rr juni van dit jaar was er weer gelegenheidvoor
bezoekersvan het museum dezegeur op te snuiven,want
de kas was open vanwege de 'demonstratie druiven
krenten'. Met een aantal vrijwilligers waren wij in de
druivenkas- bij een temperatuur van rond de 3o graden
'hoe je
Celsius- om te laten zien
dat nou doet, druiven
krenten'.We kermden wat over de hitte, ook omdat we
nog geenidee haddenwat ons nog te wachten zou staan.
(Terwijl ik dit schrijf is het eind juli en we bevinden ons
inmiddels in de tweede officiële hittegoif van deze
zomer) Er is voetbal en toptennis op de televisiete zien,
maar toch zijn er bezoekersnaar het museum gekomen
om ons op de handen te komen kijken

In de weken daarna krentten wij (Annie, Bep, een niet
nader te noemen manspersoonen ondergetekende)de
rest van de druiven, in de hitte, maar ook een keer met
warme wollen sokkenen een trui aan. We zongen af en
toe een liedje en nu is het krentwerk gedaan.Inmiddels
beginnen de trossenal een beetjete blozen.De vraag rijst
of, geziende weersomstandigheden,
de druiven mogelijk
vroeger rijp zullen zijn dan in anderejaren. En dat is het
leuke van de museumtuin,we werken er op de wijze van
onze voorvaderen Dus hoe het groeit en bloeit is - net
als voorheen - voor een groot deel afhankelijk van de
weersomstandÍgheden
Tinekevan der Wel

De druiven zijn er ook echt aan toe om gekrentte worden,
dus we werken hard door en vergeten een beetje dat we
geen aangenomenwerk zitten te doen en dus best wat
pauzeszouden kunnen nemen om buiten verkoeling te
zoeken.
De bezoekerswillen van alles weten, hoe we nou weten
welke korrels ('oh,noemen jullie dat korrels?')uit de tros
moeten,hoe we weten welk modelletjebij welke tros past
en waaÍom En ook waarom we soms zomaateen bos van
de boom afrukken.We proberen dat uit te leggen,maar
dan merken we ook weer dat we lang niet alles onder
woorden weten te brengen wat onze handen doen
Ze gaanhun gang en als de bos af is zien we dat vanzelf.
In bedrijfstrainingenwordt dit soort kennis wel 'geïnternaliseerdeprofessionaliteit'genoemd...
Aan het einde van de middag en enigszins suf van de
warmte hebben we een kwart kas druiven gekrent en
zagenwe dat het goedwas
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Ongeveertegeltlkertijdmet de algemeenbekendeVerkade-albumsbracht de NV.
V. Koeken Beschuitfabriek
B
v.h G Hille en
zoon een serieaibums uÍt onder de titel'Zwerftochten door ons land' Het formaat was hetzelfdeals de Verkade-albums
en de plaatjeskondenworden gespaardbíj de productenvan dezefirma ' Zuid-Holiand'washet vierde deel in dezereeks
en verscheenin ry34 In StreekHistoriepubliceerdenwij al eens eerder reisverslagenover het Westland,nu dus een
zwerftochtdoor 'Het Fruit- en BloemenparadijsWestland'in de dertigerjaÍen van de vorige eeuw Omwille van de ruimte
hebbenwe het verhaal hier en daar wat ineekort
Het Westland is de streek welke zich, als 'n groote
driehoek, uitstrekt westelijk van het Zuid-Hollandsche
weideland met de rivier de Maas als zuidelijkstegrensIijn, de zeekustvan Hoek van Holland tot 's-Gravenhage
als westelijke begrenzing,terwijl de oostelijke lijn ge's-Gravenhage
trokken wordt van
recht over Delft naar
Schiedam
Wereldberoemdis dit broeikassenland!Met ongelooflijke
volharding,met'n van geslachtop geslachtovergeërfden
vlijt, aan de hand van'n voortdurend betere ondervinding, gebruikmakendvan de voorlichting van bizonder
onderwijs en geregeldetuinbouwcursussen,met de
meest technischetoepasslngvan kunstmest, op geduldige, moeizame,bewonderenswaardigemanier hebben
de landelijkebewonersvan dit stuk van onzen,daarvoor
zoouitermate geschiktenZuid-Hollandschenbodem hun
vele productenweten te kweekenen dezetot een reputatie opgevoerd,reikendeveï over de grenzenvan ons land.
Hoe gunstig is deze paradijsachtigefruit- en groentenschuur van ZuÍd-Holland daarenboven gelegen, Rotterdam,Delft, 's-Gravenhageals veilige wachters op
drie onderscheidendepunten aan den rand. Met een net
van onderlingewegen voor verkeer en afvoer;verder de
noodigewaterwegen;en eentram dienendeals aanhechtingspunt met andere middelen van vervoer, bijvoorbeeld Hoek van Holland, waar de aanlegsteigersen
havenwerkenaanwezigzijn voor de groote scheepvaart.
Want zoo'n uitgebreid verkeersnet bleek noodig voor
snellen en geregeldenafzet naar elders.Vooral naar het
buitenland Dit was immers - jarenlang - de groote en
voornaamsteafnemer.Vandaar de welvaart, welke hier
was gaan heerschen.Doch de algemeene'crisis'Ieidde
ertoe, door verschillendelanden maatregelen te laten
nemen, den invoer beperkende Zoodat de bijna spreekwoordelijk geworden overdaadvan 't Westland 'n overproductie tengevolge had, 't gaat hier met millioenen
getallen!Dochhet beeldvan het verleden- moge dit door
het heden slechtstijdelijk zijn versomberd- teekent zich
weeÍ voor de toekomst af Ze\fs in dit moeiliike 'heden'
heeft ons Westlandkans gezien,het hoofd bovenwater te
houden;zoodateen bezoekaan dezestreek,juist onder
ongewone omstandighedenvan handels- en verkeersontwrichting tusschen de verschillendelanden, toch 'n
overtuigendvoorbeeldoplevert van de bizonderebeteekenis der Westlandscheteelt.
Slechtsenkelejaren terug berekendemen, hoe hier jaarlijks ongeveer tien millioen kilo's druiven naar het
buitenland werden geleverd.Tot daarvoor geleidelijk 'n
stokje werd gestoken.Dus bleef men met dit kostelijke
massa-productvrijwel op ons eigen land als afzetgebied
aangewezenEn kijk! 't Is nauwelijkste gelooven,van dat
oogenblik dagteekent zoo ongeveer de Nederlandsche
'ontdekking'
van de eigen druifl Is het niet al te gek?
De Westlandschedruif gold vroeger als weelde-artikel.
't
Heette te duur voor ons;'n hapje te fijn voor ons arme
bekje. De buitenlanders mochten ervan smullen; níks
voor ons land zelf Dit is nu geheelandersgeworden De

Westlandershebben zelf 'n plan uitgewerkt, om hun
landgenooten naar zich toe te lokken. Geen betere
manier dan de bezoekersmet eigen oogen te laten zien,
hoe 't in hun druivenland toegaat;en tegelijk trof men
maatregelen,dezeeigenlandschevisite voor weinig geld
van de gekweekte druiven te laten smullen. Hoe
't
'Bond
insloeg!De
Westland',bestaandeuit de vereeniging van een dozijn Westlandscheveilingen, trof een
regeling met een aantal tuinders, waardoor den bezoekers gelegenheidwordt geboden,onder deskundigeleiding de zoo beroemde kassen en tuinen van nabij te
bezichtigenen ter plaatsezelf tegen matigen prijs van die
overheerlijkefruit-lekkernij te proeven.Wat 'n succes!
Reedshet eersteseizoenbrachtaldus'n honderdduizend
bezoekers,'n
cijferdat met sprongenomhoogging.
Geen mooier herinnering aan den druiventijd in ons
Iand! Om nimmer te vergetenhet beeld onzer WestLandsche kassen,waar in het zonlicht de witte en blauwe
't
druiventrossente rijpen hangen. Is als een zonnige
prent, welke wij blijvend voor ons zulien zien, de schuin
toeloopendewanden dicht bezet met het kantige loover
van den wijnstok, en de grillige figuren, donker tegen
licht, der biad- en trosschaduwenop den netjes geharkten grond.En den edelensmaak zullen we ook als 't ware
naproeven.Want geldt de Westlandschetafeldruif niet
als de allerbesteonder de vruchten?Welk een aantrekkeIijke bekoring gaat er uit van zoo'nfraaí gevormdentros
waaroveÍ de fluweelachtige dauw ligt uitgestreken!
Daarom wordt dan ook gesproken van 'fijn' fruit, in
tegenstellingmet het 'grovere'fruit, waaronder gerangschikt worden de verschillendeandere fruitsoorten als
appelen,perenof kersen
Wanneerwe hier zoo zaltgrondzwerventusschenal die
Westlandsenatuur-heerlijkheden,denk er dan vooral om,
ook zoo'nWestlandscheveiling te gaan zien.Zíjbehooren
tot de merkwaardighedenen tot onze zwervers-bezienswaardigheden Geweldigehoeveelhedendruiven worden
er volgens een alieraardigst 'veiling'-systeemaan den
man gebracht En naast druiven zijn het tomaten en allerlei anderevruchten,van de beste soortenen kwaliteiten
groenten, verder ook prachtige bloemen, welke op de
meest onpartijdige en de rustigstewijze worden geveild.
In het veilinglokaal zitten de kopers,twee aan twee. Op
elke bank zijn twee electrischeknoppen geplaatst.En
door hierop te drukken, wordt de ronddraaiendewijzer
op het bord tegengehouden.Tegelijkwordt een nummeÍ
verlicht,overeenkomendemet't nummer in de bank van
den kooper.Geenvergissing,geenverwarring, geenruzie
mogelijk! Het veilingapparaatis zo vernuftig gemaakt,
dat indien er soms meerdere koopers denzelfden prijs
mochten aangeven,de officieele veilinghouder toch
precieskan nagaan wie 't eerst op z'n knopje heeft
gedrukt.Die krijgt dus eerlijk de partij toegewezen.En dat
elk misverstandwordt uitgesloten,heeft men te danken
aan de gewoonte,om de te veilen koopwaar vooraf te
toonen
(vervolgonderaan
paglna8)
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WINGENIN POELDIJK
en een archeo:ldijk, op een
weiland dat ligt in de hoek Verburghlaan/Arckelweg.Op
deze locatie wordt binnenkort een school gebouwd.Uit
een proefonderzoek was gebleken dat hier heel veel
vondsten uit de Romeinsetijd in de ondergrond aanwezig waren. Op het gebied ten westen van het weiland is
enkele jaren geleden een nieuwe woonwijk gebouwd en
daarbij zijn toen sporen van een grafveld uit de
Romeinse tijd, o.a. twee grafheuvels met een kringgreppel, een huisplattegrond en een stuk van een weg
gevonden.Even verderop,richting Wateringen,is begin
jaren r97o een villa uit de Romeinse tijd gevonden.
De verwachtingen voor dit terrein waren dan ook hooggespannen.
Het enige probleemwas dat er maar drie weken tijd was
om dit gebied op te graven en als er echt veel gevonden
zou worden zou dit wel eenste kort kunnen zijn
Al bij de eerstevan in totaal zevenputten van ongeveer
zo bíj 4o meter die zoudenworden uitgegravenwerden
enorm veel sporengevonden.Heelveel paalgaten,waarin

ooit staandershadden gestaan van een boerderij,twee
waterputten en eenhele grote greppelof sloot die als perceelscheidingvoor het boerderij-erffungeerde.Daarnaast
nog afualkuilen en greppelsdie direct om de woning of
boerderij gesitueerdwaÍen en gebruikt werden voor de
afwatering De Romeinse bewoningslaag bevindt zich
op geringe diepte. A1 vrijwel direct onder de bouwvoor
werden de eerste vondsten gedaan Dit betekent dat
het terrein ook in de Romeinsetijd al vrij hoog lag Bij de
overstromingenin de rzde eeuw is er maar weinig klei
afgezet, waarmee de Romeinse laag is afgedekt. In
oostelijke richting bleek dat de Romeinse laag steeds
dichter bij de oppervlaktekwam Het lijkt er op dat het
terrein hier in de Late Middeleeuwen is afgevlakt of
geëgaliseerdDoor die egalÍsatlezijn wel veel Romeinse
spoÍenvetdwenen of verstoordgeraakt.
In het oostelijk deel van het terrein werd ook een aantal
Laat-middeleeuwsesloten gevonden,die waarschijnlijk
zijn gegravenna de rzde-eeuwseoverstromingen,toen de
polder weer opnieuw in cultuur werd gebracht. Het
onderzoek heeft tot nu toe een aantal fraaie mantelspeldenopgeleverd,de zogenaamdefibula's en heel veel
Romeinsimport aardewerk.
De mooiste aardewerkvondstwas wel die van een
compleet dolium, dat is een heel groot voorraadvatmet

een inhoud van tientallen liters Dezevaten werden vaak
gebruikt om de beroemdeRomeinsevissausin te bewaren. Die sauswerd gebruikt om het alledaagsevoedselop
smaakte brengen.Het dolium was compleet,maar niet in
ongeschondenstaat Door het gewicht van de grond was
het vat in elkaar gedrukt. Het was onduidelijk of er nog
resten van de inhoud tussen de schervenlagen Het ieek
er in ieder gevalniet op, a1ser al lets ingezetenheeft dan
is dat waarschijnlijkvergaanin de loop der eeuwen
Naast het dolium vond men nog een grote klomp
geoxideerd metaal waar niet direct een voorwerp in
te herkennen was. Wel een spannende vondst, waar
mogelijk na róntgenonderzoekmeer duidelijkheid over
komt. Alle vondsten moeten sowieso nog verwerkt en
geanalyseerdworden, voordat het definitieve verhaal
over dezeRomeinsenederzettingverteld kan worden
Uit de grote concentratievan vondsten en de ontdekklng
van plattegronden van verschillende gebouwen is in
ieder geval wel duidelijk dat het hier om een belangrijke
nederzettinguit de Romeinsetijd gaat.
Ton Immerzeel

(vervolgvan pagina 7)
'n
Elkepartij wordt op lange rijdendetafel vlug uitgestald.
't
Of soms zijn schuitjes,varend door een kanaaltje,die
de velerlei veilingproducten aanvoeren In het drukke
druiven-seizoenzijn er dagelijks zulke veiiingen Maar
omdat het Westland zoovele afwisselende cultures
't
beoefent,worden de veilingen ongeveer geheelejaar
's
door gehouden, ja! meestal ook winters, omdat de
geteeldekasproductenzich allang niet meer storenaan de
buiteninvloedenvan thermo- of barometer
ZíezoolDaar hebben we ons bezoek aan het beroemde
Westland gebracht. Schande zou het zijn dit deel der
provincie over te slaan;want geen sterkervoorbeeldvan
vaderlandschebezigheid dan dit merkwaardige stukje
Nederlandons aanbiedt.
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EXPOSITIE
WESTLANDS
MANNENKOOR
Op 19 oktober zoo6 is het precies5o jaar geledendat het
WestlandsMannenkoor werd opgericht.In r956 bestond
er in Naaldwijk geen mannenzangverenigingmeer. Er
waren wel verschillendemannenkorengeweest,maar na
opheffing van Sursum Cordawas er geen mannenkoor
meer in Naaldwijk Verschillendepersonen vonden dit
een groot gemis en wilden proberen toch weer een
m a n n e n z a n g v e r e n i g i n gv o o r d e g e h e l e g e m e e n t e
Naaldwijk op te richten. Een koor dus met leden uit de
drie woonkernen Naaldwijk, Honselersdijken Maasdijk,
maar ook, en dat vond het oprichtingscomite op dat
moment heel belangrijk, met leden uit 'alle geestelijke
stromingen'.Als het ware een 'ontzuilde'vereniging,wat
voor die tijd tamelijk vooruitstrevendwas.
Het oprichtingscomité,dat bestond uit W Kuyvenhoven
en S.van Gulik uit Naaldwijk,W Bennink en G Kesteruit
Honselersdijken C Vellekoopuit Maasdijk, schreef een
oprÍchtingsvergaderinguit voor 5 oktober 1956 De vergadering zou gehoudenworden in Hotel Torenburgaan
het Wilhelminaplein te Naaldwijk Door middel van een
oproep in pamfletten hoopte men zo veel mogelljk
mensen naar die oprichtingsvergaderingte trekken. Het
oprichtingscomitevond dat er zich bij die oprichtingsvergaderingminstens 5o peÍsonen moesten aanmelden
om een levensvatbaarkoor te beginnen. Groot was dan
ook de teleurstellingtoen er op 5 oktober maar 19 peÍsonen aanwezig waren op de vergadering Gedesillusloneerd wilde men de poging tot oprichting als mislukt
beschouwen Onder de aanwezigenwas echter ook de
journalist Piet Bot en hij stelde voor om het een paar
weken later nog eens te proberen,maar zich dan te
richten op het geheleWestland
Op t9 oktober werd er een nieuwe vergadering uitgeschreven,ook ditmaal in Hotel Torenburg,waar heel
wat meer mensen aanwezig waren dan de eerste keer.
Diezelfde avond nog gaven 33 personen zich op als iid,
weliswaar niet de benodigde 50, maar het oprichtingscomite had er wel vertrouwen in dat dit er snel meer
zoudenworden Al zeersnel had men een dirigent op het
oog, Piet Struijk uit Rotterdam,waarmee men al op
3 novemberr956een proefrepetitiehield

De IedenwaÍen zeertevredenover dezerepetitie,waarna
dan ook beslotenwerd om Piet Struijk als vaste dirigent
aan te stellen Enkeleweken later accepteerdeStruijk deze
aanstelling,waarna op 30 november de eerste officiële
repetitie werd gehouden.
Op 3 april r957kon het eersteconcertworden gegevenin
de grote zaalvan De Binnenhavenin Naaldwijk. Kortom,
een vliegende start, die al snel werd gevolgddoor meerdere optredenso a.tijdens de Druivenfeesten
In juni 1957beschikte men over 57 leden en werd het
oprichtingscomitéomgevormdtot een definitief bestuur.
Het koor zou al snel uitgroeientot een koor met landelÍjke
bekendheid Hierin zal zeker meegespeeldhebben het
optredenin de bekendetelevisieserie'De
GlazenStadldie
in de jaren zestigvan de zoste eeuw uitgezondenwerd
door de NCRVDezeserie,die ging overhet wel en wee van
een Westlandsetuindersfamilie, had een groot kijkerspubliek en maakte het WestlandsMannenkoor,in heel
Nederlandbekend
Dit en andere wetenswaardigheden,geïllustreerd met
de nodÍge oude foto's, voorwerpen uit de geschiedenis
van het koor, zoals programmaboekjes,affiches van
concertenen oude langspeelplaten,zullen te zien zijn op
de expositie die op zr oktober voor het publiek geopend
zal worden.
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GENooTSCHAPOUD.WESTLAND
WestlandsMuseum is nog t/m z3 septemberde
EN HETWESTLAND, Voor het komend seizoenstaan bij Het Genootschapin
ItentoonstellingKASSENBOUW
zoo6 de volgendelezingenop het programma.
een expositie over kassen en kassenbouwersin het
rr oktober 2oo6t zaàI De Kastanjehof,De
gegeWoensdag
beeld
wordt
een
In
deze
expositie
te
zien
Westland,
ven van de ontwikkeling van de kassenin de Nederlandse Raaphorstz,zz95NZ Kwintsheul Inleider:Ton Immerzeel,
over het ontstaan van het Westland.
tuinbouw De eerstevoorbeeldenwaren er al in de tijd van
Woensdag 13 december zoo6: zaal Fata Morgana,
de buitenplaatsen,ongeveervanaf het midden van de r7e
Choorstraat99, z68r AR Monster Inleider: J.PHofman,
eeuw. De hoveniersvan de buitenplaatsenbegonnen te
experimenteren met glazen bouwsels om de exotlsche Maasdijk,over de geschiedenisvan de kassenbouw
planten de winter door te helpen Vanaf de 19e eeuw
begonnen ook commercië1egroente- en fruittuinders
gebruikte maken van giasom hun planten te beschermen
tegen nachtvorst.Het resultaatwas dat ze zo hun oogsten
:::rliGtnd
juni is van de hand van Neiiy Schouw-Zaat uit
konden vervroegenen daardoorhogereprijzen kregen op
Poeldijkhet boek'Thuis 1n de wereld'verschenen,over de
de markt. Zo gtng de ontwikkeling steedsverder tot het
ervaringen van Nederlandseemigranten die in de jaren
grote warenhuis waar het Westland nu mee vol staat.
na de TweedeWereldoorlogbij tienduizendenvertrokken
op
deze
expositie
kastypen
komen
belangrijke
Naast alle
naar emigratielanden als Canada,Australië en Nieuwook de kassenbouwersaan bod.
Zeeland.Ze gaaÍook in op de vraag waarom emigratienu,
in de eenentwintigsteeeuw,weeÍ zo actueelis Het boek is
Ín Museum De Timmerwerf in De Lier is nog tot 7 oktober
'Minlaturen,
geschreven in opdracht van de Katholieke Emigratie
de
een tentoonstellingte zien onder de titel
Centrale en de Katholieke Vereniging van Ouders en
kleine wereld van Rodewischen Griinhain-Beierfeld'.De
tentoonstelling besteedt aandacht aan de verschillende Familieledenvan Geëmigreerdenen is te bestellenbij de
boekhandelof wwwprofiel.nl. De prijs bedraagt€ t9,5o
aspecten van de stedenband tussen De Lier en de
genoemdeOost-Duitsesteden
langs is een foto- en prentenboek uitgekomen van
"rrlrií'
'ïn het Museon in Den Haag is een tentoonstelling rond
de bekende Westlandse kunstenaar Paui Kerrebijn:
't
Westlandin het voorbijgaan.Volgensde inleiding bij het
een bijzonder graf te zien uit de omgeving van Solleveld
is Paul Kerrebljn al sinds zijn jeugd, toen hij na
boek
Dit krijgersgraf is in zoo5 gevonden bij het waterwinschooltijd meehielp groenteschuitennaar de Loosduinse
gebiedop de grensvan Den Haag en Monster Dezeopveiling te bomen, geboeid door het tuinbouwgebied en
graving werd uitgevoerd door archeologen van de
ArcheologischeDienst Den Haag. Bij dit onderzoek zijn bewoners Velejaren heeft hij met fotocameraen pen't
seel rondgezworven door de streek. Westland in het
werden onder andere de resten van een grafueld uit de
Vroege Middeleeuwen blootgelegd,de Merovingische voorbijgaanis niets meer dan eenverzamelingindrukken,
opgedaantijdens die omzwervingen.Met penseei en
periode(6e-7eeeuw na Chr).
cameraving hij tal van beelden,van een stille plek aan de
Het grafveld laat zien dat er in de VroegeMiddeleeuwen
Zweth, de bedrijvige bloemenveilingin Naaldwijk en de
op verschillendemanieren met overledenenwerd omgeaan de Holle Watering tot de schepen
tuinderswonlngen
waarna
de
as
in
een
werden
gecremeerd,
gaan Mensen
in de Hoek Het boekis voor € r7,5ote
van de Loodsdienst
urn in de grondwerdgeplaatst,of menwerdbegravenDe
koop bij onder meer het WestlandsMuseum
meest opmerkelijkevondst is een bootvormig graf In dit
een gesp '':i,óà
bootvormigegraf zíjn onderanderescheepshout,
Hirtotir.he werkgroep oud-wateringen & Kwintsheul
en glazen kralen gevonden.Het is zeer bijzonder dat dit
laat weer eens van zich horen. Naast de Foto van de
voor Nederlandunieke graf bewaardis gebleven,waarvan
maand,die vele Westlanderskunnen zien in de huls-aanalleen de bovenkant bij het ploegen is beschadigd.De
beide wanden van het graf waren bekieedmet scheeps- huisbladen en op internet, heeft de Werkgroepnog twee
bijzondereactiviteiten in petto Op Open Monumentenhout. In die tijd werden schepenovernaadsgebouwd en
In
de
dag verschijnt een nieuwe publicatie in de serie
met
klinknagels
de planken aan elkaar bevestigd
'Notulen
van de gemeenteraad
Wateringse O_uohieren:
grond lagen de kllnknagels nog in een duidelijk patroon
rg94-r998',bewerkt door Maxim van Ooijen. De serie
Dat het hier om een graf gaat wordt geconciudeerduit de
WateringseQuohierenheeft tot doel de vele stukken over
vondst van gebitsresten.Verder was niets van de overKwintsheul en Wateringendie zich in archievenbevinden
blijfselen meer als lichaam herkenbaar.
toegankelijk te maken De O-uohierenzijn hiermee een
hulpmiddel voor verder historischonderzoek.
De krijger van Solleveldwas begravenmet zijn ians,schild,
Het Quohierbevat de tekst van de notulen van 46 raadstwee zwaarden,een vuurslag en een klein handmesje
vergaderingen.Bij elk agendapuntis in het kort de inhoud
Dezebijgiften en de specÍalevorm van het graf gevenaan
van het voorstel vermeld. Uiteraard is er een uitgebreide
dat het om eenbelangrijkpersoonging.
index opgenomen,waarin o a gezocht kan worden op
Scheepvaartwas van veel betekenis voor de handel en
personen,instellingenen onderwerpen.
voor de verbindingen De vorm van het graf moet tegen
Het eersteexemplaarwordt in de oude raadzaalaan het
dezemaritieme achtergrondworden gezien Het is eenbijPlein aangebodenaan wethouder Gardienvan Cultuur en
zonderevondst,aangezienhet bijna honderdjaar geleden
Monumentenzorg.Daarna is het boek verkrijgbaar voor
is dat er in Zuid-Hollandvoor de laatstekeer een krijgers€ z7,gSbij de HistorischeWerkgroep.Deze publicatie is
graf werd opgegraven
mogelijk gemaakt door VMV Netwerk Notarissen te
Wateringen.Kijk ook op: iM\Mwoud-wateringen.nl.
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