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IN DITNUMMER
van onze Historische Tuin in de sneeuw Met de

temperaturenvan de afgelopenmaanden li.lkt zo'n
wintedafereel nog ver weg, maar de winter komt er
alweeÍ aan ...de Kerstdagen.. Oud en Nieuw
Dit is dan ook alweer de laatste SteekHistorievan 2006
Vanaf dezeplaats willen we de inzendersvan kopij weer
heel hartelijk bedankenvoor hun bijdragen aan dit blad
We hopen dat u blijft doorgaan met het insturen van
mededelingen,tentoonstellingsnieuwsen artikelen. Bij
voorbaat onze hartelijke dank en veÍder wensen wij u
alvast:
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MUSEUM
DETIMMERWERF
te DELIER
Hoofdstraat63,ÍeI oq 4-5t577
9
Geopendelkezaterdagvan io 00-16oo uur

en verder ..,
Effe Tuine .
Van de werkgÍoepen
Blijdestenen
van kasteeiPolak
Eenmonster op de tuin
Historischj aarboekWestland
Eenpotvisstrandingin ry77
'5o
Openingexpositle jaar WestlandsMannenkoor
Openingnieuw in gerichteafmijnzaal
Tentoonstellingen,
boekenen Lezingen

K. ENSTUDIEGROEPEN
is in de historie van het Westland
WÍe geïnteresseerd
kan zich wenden tot het WestlandsMuseum
of de werk- of studiegroepen:
AlgemeenHistorischSpreekuur
Iedere
zaterdag
van14oo tot 17-oo
uurrn hetWestlands
Museum,
MiddelBroekw
tel aq4-6zto8
egl54,2675 KL Honselersdijk,
4

3
4
4
5
5
6
8
9
10

(tussenHonseLersdijk
en Kwintsheul)

Studiegroepen
(0174)62LO84
(0774)627072
(0174)628393
(0174)62L084

Areheolnsie
Genealnore
Kastelen,

Kerkarchieven,

PlaatselijkeHistorischeweÍkgroepen
Oud's Gravenzande,
Oud-Honselersdijk,
Oud-DeLier,
Oud-Loosduinen,
Oud-Maasland,
Oud-Monster,
Oud-Naaldwijk,
Oud Schipluiden,
oud Wateringen& Kwintsheul.

10L74)413073
10174)627868
( 0 174 \ \ 1 4 4 7 ?
1070)3974936
( 0 1 0s) 9 1 3 9 s 9
t n 1 7 L \) t t ? 1 \

\0r74)679490
( 0 1 s3
) 808863
(0174)292558

COLOFON
wordt vier maal per jaar uitgegeven
StreekHistorie
de Stichtinevoor Streek-en TuinbouwhistorieWestland
(0L74)62IA84
MiddelBroekwegr54,z675
KL Honselersdijk
www westlandsmuseum
nl . info@westlandsmuseum.nl
WestlandsStreekHistorie
wordt gratistoegezonden
aan
donateursvan de St Streek-en Tuinbouwhistorie
Westland
In het WestlandsMuseumzljn beperktlossenummerste koop
RedactieWestlandsStreekHistorie
. Mevr MM Dahmeijer-Fousert
10174)413073
. LIM vandenEnde
IO174i)4411\
. JA deBrabander
\or74)296909
VoÍmgeving/zetwerk,
druk, afwerkingen distributie
(0r74)s271,s2
DrukkerijRrezebos,
De Lier
ISSN138o-o1o8@ St Streek-en TuÍnbouwhistorie Westland
OveÍnemen van artikelen urt drt blad is toegestaan, mits de bron duidelilk
wordt vermeld De redactie ontvangt graag een bewijs-exemplaar

HSEEHIIF,I
Techniek voor wonen. werken & welzijn

@'@MW
@ffiMM6qbk@u
Naaldwijk
0174 - 638 638 . www.hooervorst.nl
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We waren er wel aan toe, een dagje uit met alle vrijwilligers.De langstetouringcar met druiven op de buitenkant
van de bus bracht 58 personennaar Katwijk. In het plaatselijk museum was er koffie met gebakom op krachtente
komen na de reis.
De hele historie van de visserij op zee werd uitgebreid
door de rondieider uit de doeken gedaan.Het was een
natte dag,voor de tuinwijwilligers kwam dit goed uit, het
was toch geenweer om op het land te werken.
'druivenverDe open zondag op r oktober met als thema
koop'in het nieuwe verkooplokaalbracht spanningbij de
veilingklok. Om druiven te bemachtigen moet men iets
snelleren hoger drukken dan de concurrentieHet was en
is nog steedsvakwerk voor de koper om zo voordelig
mogelijk af te drukken.Met een mooi eindbedragaan de
klok werd met 36o bezoekersde dag afgesloten.

Er ls een recordaantaljampotten door de vrijwilligers
gevuld.Rabarber,aardbeien,bessen,peren,appels,moerbeien, kweeappels,overal is jam van gemaakt.Er zijn al
honderdenpotten jam verkocht.Op de speciaieinmaakdag was te zien hoe dit allemaal in zijn werk gaat.Onze
bijenman liet onder grote belangstelling zien hoe de
honing in de glazenpotten komt
Nu is het wachten op de strenge winter die voorspeld
wordt na een overdadigeoogstvan fruit, noten en eikels.
De spitters testen hun gevoelige ruggen. Als u het in
levendelijve wilt zien,kom dan weer eenseffe tuinen.
P.van der Hout

Op de tuin is de herfst begonnen,alles krijgt een andere
kleur.Het land komt nu schoonte liggen.De spitschoppen
worden uit het vet gehaald en klaar gezet.Alle bomen,
zowel de fruitbomen als de windhagen worden gesnoeid
en krijgen een rustperiodetot het nieuwe voorjaar.Bij de
druiven hebben de Frankenthalers een moeilijk jaar
gehad. Lang droog en mooi weer, met als gevolg:veel
nieuwe wortels die diep in de grond water zoeken.Dan de
omslag van het weer, veel regen met stortbuien waarbij
de jonge wortels van de gevoeligeFrankenthalerverrotten door het stijgen van het grondwater.Lamsteligheid
waardoor er veel uitgeknipt moet worden is het gevolg.
De meeste druivensoorten zoals prof. Aberson, Golden
Champion, en Muscaat van Alexandrië waren redelijk
goed BlackAlicante was dit seizoenzelfsuitstekend,een
plaatje om te zien. De natuurdruiven tegen de muur
dedenhet ook niet slecht
Door het hete weer waren de vijgen ook goedrijp geworden en zijn tot jam verwerkt
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HistorischeVereniging'Oiid.flonselersdiik'
en historische
Íuseertmet archeologÍsche
werkgroepNaaldwijk.
Op de algemeneledenvergadering
op woensdag27 septemberjl. beslotende ledenvan beldeorganisaties
uit
Naaldwijk en Honselersdijkom formeel de handen ineen
te slaan Het bestuur van de HistorischeVerenigingOudHonseiersdijksteldedit samengaanaan de leden voor om
de kennis en kunde van beide organisatiesnog beter te
kunnen benutten. Beide organisaties streven hetzelfde
doel na, namelijk het onderzoeken,instandhouden en
bewakenvan cultureel-historischerfgoed,zowelboven als
onder het maaiveld.Ook het verzamelenen in stand houden van historische gegevensen documenten,o.a. door
middel van foto's,dia's en beschrijvingenhoort daar bij.
Het werkterrein van beide organisatiesin Honselers-dijk
en Naaldwijk overlapt elkaar,zodat er op diverseonderwerpen al werd samengewerkt
De vereniging verandert haar naam in Historische
Vereniging'Oud Honselersdijk-Naaldwijk'.
De algemeneIedenvergaderingbeslootook tot toetreding
van twee nieuwe bestuursledenHarry Groenewegenuit
Naaldwijk en Frank Wiersma uit Honselersdijk Harry
Groenewegenis een bekendeop het gebiedvan de Westlandsearcheologieen heeft diversehistorischepublicaties
op zijn naam staan.
Frank Wiersma is lid van de Archeologlschevereniging
Nederland(AWN)en heeft in die context ook met diverse
opgravingkampenmeegedaan.
Na dezegoedkeuringvan de leden zulien de statuten van
de vereniging zo snel mogelijk officleelworden gewijzigd
door de notaris.Vervolgenszullen de wijzigingen officieel
bij de Kamer van Koophandelworden gedeponeerd.

jáuwse iwiÉten in l35lrbelegerdrdoartroep€n van de Graàf
van Holland, Uit archiefuermeldingen weten we dat voor
die belegering wapentuig uit het Grafelijk wapendepot
'evenhoge'
naar Polanenvervoerdis, o.a.een
een verrijdgebruikt
werd
bare toren die
om over de muuÍ te kunnen
klimmen, een blijde,eenhele grotekatapult en een stormÍam.
Het kasteei is toen gedurende enkele dagen beschoten
met de blijde, waarbij hele grote en zware stenen geplaatst in een'lepel',naar het kasteelgeslingerdof gekatapulteerd werden Het kasteel werd zo stormrijp
gemaakt door gaten in het dak te schietenen bressenin
de muren te maken.AIs gevolgvan de beschietingmet de
blijde heeft de bemanning van het kasteel zlch na twee
weken oveÍgegeven

De stenendie in de katapult geplaatstwerden waren van
natuursteen; zandsteenuit de buurt van Bentheim en
kalksteen uit de Ardennen Omdat deze stenen van ver
moestenworden aangevoerden dus duur waren was men
er zuinig op. Men probeerde ze dus zo veel mogelijk
opnieuw te gebruiken. Bij de beschieting waren veel
blÍjdekogelsin de grachtterecht gekomen.In de grafelijke
rekeningenvan Holland is een post teruggevondenwaarbij iemand opdrachtheeft gekregenom die stenenuit de
grachtte baggerenen daar eenbepaaldbedragvoor kreeg.
Gelukkigvoor ons zijn zeniet allemaalopgebaggerd,
want
tijdens de opgraving in r98o zijn nog z8 blijdestenen
teruggevondenin de oude grachtbeddingvan het kasteel
Polanen!

ZWARTS
ffi

BOUWBEDRIJF
. NIEUWBOUW
. VERBOUW
. ONDERHOUD
Gerard Beijer, historische werkgroep Naaldwijk, en cer Alleblas-Behdel,
historische vereniging Honselersdijk feliciteren elkaar met het officiee]
samengaan

7t iaat
bouwen

's-Gravenzandseweg .2671
133
JM Naaldwijk
T (0174)62 46 52. S (0174)622991. ï www.zwarts.nl
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EENMONSTEROP DE MUSEUMTUIN
weÍd er door de tuinvrijwilligers een bijr dier ontdekt achteropde tuin bij de gereedschapsschuur. Toen er, van een afstandje gezien, bij de schuur
iets bewoog dacht een van de vrijwilligers aan de staart
van een grote rat die ergensachter zat,maar van dichtbij
bleek het een kanjer van een rups te zijn die er niet zo
appetijtelijk uitzag. Deze dikke kronkelende rups van
meer dan ro centimeter had een zwarte kop en was aan
de bovenkantroodzwart gekleurden aan de zijkantenbij
de poten vleeskleurig.Dit was toch wel een bijzonder
exemplaar Niemand had ooit zo'n grote dikke rups
gezien,daarzou dus ook wel een grote vlÍnder bij horen

over het algemeenop zoeknaaï een geschikteplaats om
te verpoppen. Net als de vlÍnder krijgt men ook de rups
niet zoveelte zien, omdat hij in de stam van de boom
leeft Aan de buitenkant van de boom is een aantasting
duidelijk zichtbaardoor het grote aantal gaten in de stam
en het door de rups verteerdehout dat uit dezegatennaar
bulten komt. Jemoet met dezerupsen toch wel oppassen

Volgens 'Thieme's grote Natuurgids' komen er in
Nederland enkele heel grote vlindersoorten voor. Een
daafv:*rÏiilg;'dewilgenhoutvlinder (tatij nse naam: Cossus
coqg$g)'dievoàgensde beschrijving het meest voor ons
monSte!.in;:aanmerking komt. Dit is een lichtbruine

want ze kunnen aardig in je vinger bijten Er is een liefhebber van dezerupsen en dat is de specht.Op internet
staan ook foto's van de rups die overeenkomenmet de
kenmerken van ons exemplaar, dus hiermee was het
raadselwas opgelost
,i..Ons'monster'bewoondeeen geknotte elzenboomvan

wat schadeaan een boom kan toebrengen.Kenmerkertd:r::::::,
is de penetrantegeur van de rups als hij nog in zijn gangen zit. Dezelucht doet denken aanazíjnen aan geiten,de
Engelsennoemen het dier naar zijn geuÍ dan ook de 'goat
moth'. De rupsen die kruipend worden aangetroffenzíjn

HISTORISCH
JAARBOEK
WESTLAND
Er moeten er nog elf te vinden zÍjn:hoefslagpalenlangs de
Maasdijk.Ooit stonden er honderden,die aangavenwelk
gedeeltevan de Maasdijk door een bepaalde groep van
mensen onderhoudenmoest worden.
In het woensdagrr oktober gepresenteerde
r9e Historisch
JaarboekWestlandkunt u er allesoverIezen De auteurvan
het artikel 'De hoefslagen van de Delflandse Maasdijkl
P van der Krogt,wijdt er z5 pagina'saan om uit de doeken
te doen wat verhoefslagingpreciesinhield Hij geeft ook
aan waar de elf resterendepalen nog te vinden zijn
W. Kemmersschrijft onder de titel'Veranderingenin afzetstructuren' over het verdwijnen van de coóperatieve
gedachteen de gevolgendaarvan voor de afzet van tuin-

Op een zeeroverzichtelijke wijze geeft hij aan welke typen
kassener zijn geweesten welke kassenbouwersze bouwden.
K.F.van Dijk heeft de lijdenswegbeschrevendie de bewonersvan de Noordlierwegin De lier moestengaan om hun
weg ook in de winter en bij regenvalbegaanbaarte krijgen.
Pas toen de weg omstreeksr95o werd geasfalteerd,was
alle leed geieden
Een groot deel van het Westlandheeft zijn voor tuinbouw
geschiktebodem te danken aan de noestearbeid van vele
zandschippers,
die zorgdenvoor'De opgevarengronden in
het Westland'.l.C van Schieheeft er een artikel aan gewijd.
Het jaarboektelt rrz pagina's,is bijzonderrijk geïllustreerd
hnt rrrrnrnir
rnlon
en is voor € ro,-te koop bij de boekhandelsln het Westland
A Immerzeel, die traditiegetrouw zijn Archeologische en Maassluisen bij het WestlandsMuseum
Kroniek en de Bibiografievan het Westlandheeft gepublÍceerd,heeft ook een artikel over kassenbouwgeschreven
J a a r g a n g15 , n u m m e r4 . 4 e k w a r t a a l2 0 0 6

IN Í 577
EENPOTVISSTRANDING
de nacht van 22op 23november 577 strandden er drie potvissenbij Ter Heijde.Van heinde en verÍe
stroomden de mensen toe om dezevreemde dieren te bekijken. Verschillendetekenaarshebben
ter plekke afbeeldingen gemaakt om het spektakelvast te leggen.
:

':. tau

Y4;,,

l'i#:i{,.lir'i.

ia

Y::{$ss. r

p-h*

*

"lr&a.'1
.,:..rifl':: .-i

jad.
"

Potvissenbehoren tot de groep walvisachtigen Het zijn
net als walvissenen dolfijnen geenvissen,maar zoogdieren. Voor hun ademhaling zijn ze dus aangewezenop de
lucht. De ademopeningof het neusgatbevindt zich vooraan op de reusachtigekop. Dezekop of pot, waaraan het
dier zijn naam dankt,beslaatbij een volwassenmannetje
tot bijna 4o7o van de totale lichaamslengte.Potvissen
komen voor in alle diepe zeeënter wereld. De maximum
lengte die een potvis kan bereiken, bedraagt achttien
meter voor mannetjes en ongeveer twaalfeneenhalve
meter voor vrouwtjes Een volwassenmannetje kan een
gewichtbereikenvan ver overde 5o ton.
Over potvissen was vroeger weinig bekend Het waren
geheimzinnige,reusachtigezeemonsters.Men wist niet
hoe ze leefdenen wat ze aten.Ais er een aanspoeldedan
was dat groot nieuws Ook nu nog levert een potvisstranding veel bedrijvigheidop,maaÍ omdat er de laatsteeeuw
ook door de walvisvaartveel meer over dit dier bekendis
geworden,is de waas van geheimzinnigheidnu wel verdwenen Het blijft echtereenraadselachtigbeestwaar we
nog steedsniet ailes van weten. Ze horen thuis in het
diepe water van de oceaan Het is bekend dat ze met
name inktvis eten en wel tot 3 ooo meter diepte kunnen
duiken Ze vinden hun weg en waarschijnlijk ook hun
voedseldoor gebruik te maken van geluidsgolvenIn de
herfst trekken ze naar het zuiden langs hun trekroute ten
westen van de Britse eilanden.Ien enkelekeer komt het
voor dat ze op weg naar het zuiden verdwalen en de

Noordzeebinnen zwemmen, waar ze door de geringe
dieptehun oriëntatÍevermogen
verliezen.
In de nacht van 22 op 23 november ry77stranddener ter
hoogte van Ter Heijde drie verdwaaldepotvissen.De drie
potvissen maakten deel ult van een groep van dertien
dieren.Van dezepotvisstrandingbestaateen gravurevan
de hand van de AntwerpsekunstenaarJohannWierix De
gravuÍeís voorzienvan een uitvoerige,in het Nederlands
en in het Fransgesteldetoelichting.Op de ets zijn de drie
gestrandedieren te zien met op de achtergrondeen aantal vissersbotenop het strand Rechts op de tekening
Iiggen de duinen met daarachternog net zichtbaar een
gedeeltevan het dorp Ter Heijde Op het strand en in de
duinen zijn groepjesmensente herkennen.
De tekst onder de ets luidt als volgt:
In het jaar na de geboorte onzesHeren en zaligmakers
1577 des nachts tussenuriidag en zaterdagden 22e en
23e dag der maand nouemberzijn Ter Heije in Holland
aangekomennaar het zeggender zeeluidenen schippers
aldaar,omtrent 13 of 14 potshoofden,makendezeergroot
geruchtmet blazen.Van dewelkeden enengestrandzijnde
en om deswille hii te weinig water onder bem behield,
moest op bet droge bliiuen liggen.En terstondenige uan
de andere, dat merkende,zijn er twee nader gekomen,
blazendeen uerzettende
ueelwater,om die te helpendie op
het droge lag. Zulks dat die twee, willende de andere
uerlossen,insgelijksop het droge en zeluein het uerdriet
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wilde b;egeuen.
Zijn uel (alsook het uel aan de anderen)
was zonder schelferen,gelijk getouwd leer, graun gelijk
lood, hij was lang 49 uoeten 51/2 duim, hoog 13 uoeten
10 duimen, breed of dik 10 uoeten2t/2 duim. Van het
uoorstedesmwilstot het uitersteder ogenL2 uoeten9 dwimen, udn de ogen tot de ulimmen3 uoeten7 duimen. De
ulimmenzijn lang 4 uoeten31/2 duim. In de onderstebek
had hii ziin tandenomtrent 40 en bouenin de mond had
hij zo ueelgaten daar de tanden in sluiten. En de bek is
uoor breed5 duimen en achter een uoet 31/2 duimen en
lang 6 uoeten9 duimen.De tong stak hem in de keelgelijl<
een leuergezwollen,groot omtrent een halue bierton. De
staart wds breed 11 uoeten3, en de swanslang 6 uoeten
4 duimen, uoor spits.Bouen op de newshadden zij een
openheid of cloue, daaruit wierpen zij zeer ueel water
omhoog. Hij is gemetenop de 25e nouemberanno 1-577
en geconterfeiten gesnedenbii M. Hans W.
Het ging dus om 18 a t4 dieren,waarvan er drie op het
strand terecht waren gekomen. De rest slaagde er in
terug te keren naar dieper water. Volgensooggetuigen
zou er eerst éen potvis gestrandzijn, waarna twee anderen al blazenden veel water verzettenddichterbij waren
gekomen om het gestrande dier te helpen Deze twee
waren vervolgenseveneensop het strand terecht gekomen. Dat dit tafereel zich werkelijk zo heeft afgespeeld,
lijkt op het eerste gezicht weinig aannemelijk, maar
berust waarschijnlijk toch niet volledig op fantasie.
Potvissenzijn echte groepsdierenen het is een bekend
gegevendat wanneer een lid van de groep in de problemen komt, de rest te hulp schiet.De trouw van de twee
potvissen ten opzichte van hun gestrande kameraad
wordt ons aan het slot van het verslaq in dichtvorm als
voorbeeldgesteld.
Bii dezetweeuissen,willendede eersteontzetten
-Wordt
ons de liefde des naastengespeld
Opdat wij met aldergetrouwigheid(wih daar op letten)
Als zij dedenons leuenuoor malkanderzoudenzetten
'Want
broederlijkeliefde beurijdt ons uan getueld
En neemtuan ons weg de toorn Gods die ons kweb.
De vissersvan Ter Heijde zouden,volgens het ooggetuigenverslag,touwen om de staartenvan de vissenhebben
gebondenom ze zo te verankeren.Anders zoudenze met
het opkomenvan de vloed weilicht weer terug in zeezijn
gespoelden dat wilde men natuurlijk voorkomen.Daar
zat niet alleennieuwsgierigheidachter,maar ook de verwachting dat de kadaversbij verkoop geld zouden kunnen opleveren.De beestenwerden vervolgensmet een
bijna wetenschappelijkeinteressenauwkeurig beschreven en opgemeten.Dat gebeurdeop de z5stenovember,
dus ruim twee dagenna de stranding De grootstevan de
drie dierenhad eenlengte van ongeveervijftien meter en
was een meter of vier hoog Men steldeverwonderdvast
dat de dieren geen schubbenhadden,maar een huid die
van leer ieek te zijn en een kleur had als 1ood.Ook constateerde men dat alleen de onderkaak tanden had. Dat
waÍen er veertig in getal,die bij het sluiten van de bek in
evenzoveleruimtes in de bovenkaakpasten.
De maker van d.egravurewas niet alléenuit kunstzinnige

De interèssevan het publiek voor de gestrande potvissen
was enorm. Uit de gehele regio, tot zelfs uit Delft en
Leiden,trok men te voet of per wagen naar Ter HeÍjde om
de gestrandedierente bekijken.Ookde Scheveningse
vishandelaarAdriaen Coenentoog naar TerHeijde,het dorp
waar zijn moedervandaan kwam. Dankzij de dagboeken
die hij gedurendeeen aantal jaren minutieus bijhÍeld,
zijn we wat beter geïnformeerdoverwat er rond de stranding passeerde.
Eénvan zijn dagboekenis in het bezitvan
de KoninklijkeBibliotheekin Den Haag en is voorzienvan
prachtig ingekleurde,wat primitief aandoendetekeníngen van allerlei soortenvissen,schelpen,zeemonstersen
andere zaken waarover hij zich verwonderde Aan dat
dagboekontlenen we dat het op de dag van de stranding
prachtig,bÍjna zomersweer was Coenenbeslootde volgendedag, zondagz4 november,naar TerHeijde te gaan,
omdat hij, zoalshij schrijft,altijd een grote interesseheeft
gehad in vreemde en zeldzame vissen. Omdat er op
Scheveningenveel vis aan land was gebracht,ivas er
Been wagen te krÍjgen. Hij besloot daarom te voet te
gaan. Onderweg kwam hij veel mensen tegen die met
hetzelfdedoel onderwegwaren. Er woei een sterkezuidwesten wind, waardoor het naar zijn zeggeneen zware
tocht was voor een oude man van 63jaar. Maer die moet
die veel doet ende maeckt den ganck soet.Toenhij in Ter
Heijde aankwam, was het vloed en moest tot de avond
worden gewacht om de dieren te bekijken.Door middel
van aanplakbiljetten die door heel Zuid-Holland waren
opgehangen,was bekend gemaakt dat de dieren dinsdagster plekke geveildzoudenworden Op de dag van de
veiling stormde het. Coenenhad onderdak gevondenin
het huis van de strandvondervan Ter Heijde en wachtte
daar op de veiling Die vond plaats door de dorpsbode
onder leiding van de rentmeesteren twee rekenmeesters
van het Hof van Holland en met assistentievan Coenen,
die in Scheveningenervaring als veilingmeester had
opgedaan.Hoeveelde drie dieren hebben opgeleverden
wie de koperswaren is niet bekend.De inwonersvan Ter
Heijde hielden er in ieder geval ook nog wat aan over,
want uit de opbrengst van elk dier werd vier gulden
bestemdvoor de armen van het dorp.Coenenbleef na de
veiling overnachtenin Ter Heijde,omdat hij de volgende
dag wilde gaan kijken hoe de vissen door de opkopers
ontleed werden en hoe het inwendige van de dieren er
uitzag. De rentmeestervan het Hof van Holland nam de
staart en de onderkaakvan het grootste dier als curiositeit mee naar Den Haag.Daar werd de onderkaakopgehangen boven de ingang van de Ridderzaalop het
Binnenhof.Die heeft daar tot het eindevan de achttiende
eeuw gehangen.
L.J.M.van den Ende,WerkgroepOud-Monster
Bronnen:
B C. Sliggersen drs.AA Wertheim (red),'Op het strand
gesmeten' Vijf eeuwen potvisstrandingen aan de
Nederlandse
kust,r992.
Florike Egmond, Een bekende Scheveninger,Adriaen
Coenenen zijn Visboeckvan ry78,t997.
Afbeelding:Massastrandingvan potvissenbij Ter Heijde
ínry77,ets van lohann Wierix.
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Op donderdagavondr9 oktober zoo6 werd de jubileumtentoonstelling ter gelegenheid van het
bestaan van het Westlands Mannenkoor officieel geopend. Het was deze avond precies op de kop af 5o jaar
geledendat het koor werd opgericht in hotel café-restaurant Torenburg aan het Wilhelminaplein te Naaldwijk.
Waarschijnlijk was ook de tijd nog vrijwel hetzelfde,
's avonds
omdat de oprichtingsvergadering destijds
heeft plaatsgevonden.
Vice-voorzitterJan Prins van het museum opende om
20.oo uur de avonden heetteiedereenvan harte welkom.
Daarnagaf de voorzittervan het WestlandsMannenkoor,
Ton van Holsteijn,een kort overzichtvan de geschiedenis
van het koor en gaf hij een overzichtvan alle jubileumactiviteiten die in de dagenna de opening zoudenplaatsvinden in het HaagseCongresgebouwzouden o.a.twee
gala-concerten gegeven worden voor in totaal
bezoekers
Hierna werd de tentoonstelling officieel geopend door
ere-voorzitterCeesVellekoop,een van de oprichtersvan
het koor in r956,jarenlang voorzitter en nu nog steedslid.
Hij vertelde enige anekdotesuit de begintijd en Iegde
voorai de nadruk op het feit dat het koor eén grote vriendenclub was waarbij de gezelligheid een beiangrijke
-l^^+Pr44LD

i- -^*
rrL rLdrLL.

Als openingshandelingstartte Vellekoopeen film waarin
een'leader'te zien was waarin een oudefoto van het koor
overging in een recente statiefoto. Dit filmpje was
gemaakt door het koorlid CeesZwaard.Nadat de recente
foto van het koor fixeerde op het scherm,viel het koor in
en zonghet Westlandlied,waarna de tentoonstellingwas
'open
gezongen'ende genodigdende expositiekonden
bekijken.
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OPENING
NIEUWINGERICHTE
AFMIJNZAAL
VAN HETWESTTANDS
MUSEUM
De huidige permanente expositie van het Westlands
Museum onder de titel'Van Prehistorie tot Glazen Stad'
dateert van juni t993. Er weÍd al enige tijd nagedacht
oveÍ een herinrichting van de vaste opstelling.Dit is een
zeer grootschaligproject, dat, als het in één keer uitgevoerd zou worden zou betekenen dat het museum voor
een langere tijd dicht zou moeten. Aangezienwe dit liever niet willen is besloten om de herinrichting van het
museum in etappesuit te voeren.
Het eerstedeei van de herinrichting dat aangepaktwerd
1s het deel van de expositie dat de veilinggeschiedenis
behandelt De veilingklok kon in de oude opstelling op
een beperktemanier gedemonstreerdworden Daar kon
maar een klein groepjemensentegelijk mee werken,terwijl het juist mooi zou zijn als het veilen gedemonstreerd
kon worden aan een grote groepmensen,waardoorer een
veiling nagespeeldzou kunnen worden,zoalshet er vroeger in elke Westlandseveiling aan toe ging. Dit zou de
educatievewaardevan het museum verhogenen maakte
de expositieook nog interactieí omdat de bezoekersdan
zelf met delen van de museumcollectiezouden kunnen
werken.
In het achterstedeel van de grote expositiezaalzou een
afmijnzaal ingericht worden met zo'n 40 a 50 kopersbanken die in tribunevorm geplaatst zouden worden Dit
leverde wel wat problemen op omdat onze museumzaal niet zo hoog is. In de oude opstelling stonden acht
origineLekopersbanken,die afkomstig waren uit de
bloemenveiling van Honselersdijk(CCWS)die gebouwd
was rn 1931.
Het eersteideewas om van dezebanken 4o replica'sbij te
iaten maken.Dit werd echter zó duur dat dit plan afuiel.
We gingen toen op zoek naar andere mogelijkheden,
waarbij vooral gedacht werd aan ouderwets uitziende
tweedehandsklapstoelen Tijdensonze zoektochtkregen
we een tip van Pieter Kwantes, van het bedrijf ATS
(Auction Trading Services)uit Bleiswijk (die vrijwel alle
veilingklokken in Nederland plaatsen en in onderhoud
hebben),dat de Hobaho Bloembollenveilinguit Lissezou
stoppenmet'klokveilen' In de toekomst zoudenzij alleen
nog maar verkopenvia computer en internet, waardoor
zij hun grote veilinggebouw en bijbehorendeafmijnzaal
niet meer nodig zoudenhebben.Hun afmijnzaalhad nog
een historischeinrichting die dateerdeuittgzz, alleen de
ouderwetse veilingklok was een tiental jaren geleden
vervangendoor een digitale versiedie geprojecteerdwerd
met behulp van een video-beamer
Wij haddenechteralleende bankennodig,want een goed
werkende klok hadden we al, afkomstig uit veiling
Sammersbrug.Deze veiling stond op de grens van
Wateringen en Rijswijk, zij het net op Rijswijks grondgebied.VeelWateringsetuinders voerdenhun producten
aan bij dezeveiling. De aanvoervan tuinbouwproducten
bij veiling Sammersbrugwas echterklein, op een gegeven
moment zelfs te klein, waarna men in 196o besloot te
fuseren met veiling Wateringen en veiling(gebouw)
Sammersbrugophield te bestaan.Via Jan Verbeekis de
veilingklok uiteindelijk in het WestiandsMuseum terecht
geKomen.

In lisse stonden nog ongeveerr6o kopersbankenen het
Iukte ons om daarvan46 exemplarenvoor het museum te
verwerven,inclusief de lessenaarsen drukknoppen.
Na verwerving van de veilingbanken is door Luiten
Interieurbouw uit Wateringen een inrichtingsplan
gemaakt.Dit plan hebbenwe uiteindelijk uit kunnen voeren door ruime financiële bijdragenvan de StichtingVSB
Fonds Westland, het Rabobank Coóperatiefonds,bloemenveiiing Flora Holland en projectsponsoringvan
Luiten Interieurbouw en ATS
in septembervan dit jaar was het project gereed,waarbij
een fraaie afmijnzaal met koperstribune was ontstaan
met 4z zitplaatsen.De wanden ingericht met oude foto's
van Westlandseveilingen en rondom de veilingklok een
presentatiemet voorwerpenuit de veilinggeschiedenis.
Op z8 september zoo6 werd de afmijnzaal offiCieelin
gebruÍk genomen in aanwezigheídvan de sponsors.
r oktoberdaaropvolgendwerd de druivenoogstuit de kassen van de historischetuin geveild aan de bezoekersvan
het museum De veiling was een groot succesen wat wij
gehoopthadden gebeurde:door het afmijnen ontstond er
competitie onder de bezoekers,die fanatiek probeerden
via de veilingklok een partij druiven te kopen.Dit leidde
wel eens tot hilarische momenten, omdat niet iedereen
goedbegreephoe het werkte AI met al ontstond eÍ zo een
zeer levendige sfeer die zeer uitnodigend werkte op het
koopgedrag.Het was een goedeafspiegelingvan de echte
veilingen en zo werd goed duidelijk dat de prijzen beïnvloed worden door de kwestie van vraag en aanbod.
De afmijnzaal is een prachtige aanwinst voor het
museum, met dank aan de sponsorszonder wie wij dit
project niet hadden kunnen uitvoeren.
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In museum De Korenschuur in Loosduinen is tot maart
'De natuur in en rond LooszooT de tentoonstelling:
duinen'
Amateurfotograaf Jaap Kampfraat verleende medewerking aan dezetentoonstellingdoor een groot aantal foto's
beschikbaarte stellen.In hoofdzaak zijn de beelden gemaakt in natuurgebieden rondom Loosduinen,zoals
Ockenburgh,Madestein,Meer en Boschen het duingebled
SolleveldDe diverseseizoenenzijn op de gevoeligeplaat
vastgelegden is er een vrolijk en kleurrijk beeld ontstaan
'opgeleukt'door een groot
Daarbij worden dezebeelden
aantal opgezettedieren die in genoemdeomgeving hun
domicilie hebben.Beschrijvingenvan de vogelsen andere
velddieren,met uitleg over hun soort en leefgewoonten,
zijn aanwezig.Hierdooris de tentoonstellingook zeerleuk
en leerzaamvoor kinderen.
ffin Museum Het Tramstationte Schipluidenis tot r3 janu-

De fotograaf is tot dezehobby gekomendoordathij altijd
ontzettend veel wandelt met zijn hond Tijdens dezeuitstapjes ontbreekt zijn fotocameranooit. Soms duurt het
wel ro minuten en heel soms een half uur voordat hij het
juiste plaatje kan schieten Denk aan een zwaan die net
opvliegt uit een sloot of waterplas
Vooralin het najaar ontdektehij vele paddestoelenWist u
dat er alleen al in Ockenburghmeer dan 5o verschillende
soortengroeien?

,iti!ín museum De Timmerwerf in De Lier is van november
zoo6 tlm maart zooT een expositlete zien onder de titel:
SprekendHout.
Getoondworden beeldendie gesnedenzíjndoor de Duitse
kunstenaar Gottfried Reichel.Vanaf 1953heeft hij zich
bezig gehouden met bijbelse thema's. Zijn honderden
beelden,waarvan hij er nooit éen verkocht heeft, doen
dlenst als illustratie bij zijn bijbelverhalen, die hij verbindt
'Babylonische boek uitgekomen met oude luchtfoto's vàn het Westland.
met moderne thema's. Zo legt zijn groep
'Het Westland gezien vanuit de lucht, een fascinerend
Ballingschap'op indrukwekkendewijze een verband met
overzichtvan de in het Westlandgelegenplaatsenover de
de Jodenvervolgingin het DerdeRijk Wellicht nog indrin'Mensenin het getto van Warr9z6-t98o'telt nz pagina's en bevat r77 unieke
periode
genderis de beeldengroep
luchtfoto's.Dezeuitgaveis voor € 39,5overkrijgbaarbij de
schau'Voordezegroepheeft Reichelgebruik gemaaktvan
Westlandse boekhandels en bij het Historisch Archief
een fotoreportage,die in het voorjaar van r94r ge-maakt
Westiand
werd in het getto van Warschaudoor een Duitse soldaat.
Op de expositie is een groot aantal beelden en beelden- ,ffit
laar bestaat de Onze LieveVrouw Hemelvaartkerkin
'Ïoosduinen
rz5 jaar. Ter gelegenheiddaarvan is het
groepente zien.Eenfraaie tentoonstellingsgids(€ z,-)ver'De
katholieke kerk in Loosduinen'uitgekogedenkboek
duidelijkt een en ander
men. Dit boek,dat ook veel wetenswaardigsbevat overhet
veÍre en minder verre verledenvan het dorp Loosdui.nen
In het GemeentemuseumMaassluis is t/m 25 februaÍi
'Psalmenoproer'
zell is geschrevendoor l.N.M. van Leeuwen.Het is voor
zien
over
het
expositie
te
een
€ r5 te koop bij onder meer het LoosduinsMuseum
\n 1775beslootde kerkenraadvan Maassluisdat het langIn de bibliotheek van het Westlands Museum te raadzame en lang gerekte zingen van de psalmen versneld
moest worden. Deze vernieuwing kwam bovenop de
$Jegenis een boekje over het leven aan de Zweth rond
invoering van de nieuwe berijming van het jaar daarvoor, ï9oo van de hand van ClazienDuÍjvestijn-vander Heuvel.
Het boekje is samengestelduit de aantekeningen van
hierdoorkwam een deelvan de kerkbevolkingin opstand.
die in de jaren
haar vader,Janvan der Heuvel (188r-1966),
De aanleidingtot dezetentoonstellingis het gelijknamige
vijftig van de vorige eeuw aan een zelfgemaaktbureautje
nieuwe boek van Maarten't Hart
met een kroontjespenzat te schrijven over het leven in
GemeentemuseumMaassluis,Zuiddijk r6, is geopendvan
over de oorlogsjaren,over het weer en over
vroegerjaren,
van
14.oo-17.oo
uur
ll
m
zondag
dinsdag
recente gebeurtenissen,zoals de lancering van een
kunstmaan in 1957,de Spoetnikz.'Zo'n ding
Rus-sische
Museum Het Prinsenhof in Delft staat in het teken van
'De
vliegt in een uur of wat om de aarde.Hij vliegt 8.ooo
verleimen, planten en fruit De tentoonstelling
meter in een seconde,dus z8.8oo kilometer per uur ...
ding van Flora,omvat o a. een tentoonstelling over leven
Jehoort tegenwoordigheel vreemdedingen'.
en werk van Jan van Huysum, r8de eeuwseschildervart
naastGod'vande hand
Volgenshet omslagis'Schipperen
bloemen- en fruitstillevens en landschappen.Nog niet
Paul Waterman een kroniek die je in één adem uiteerder werd er een tentoonstelling over deze schilder ;ïji.$hn
'"Ïèest.
Het fors uitgevallenboek beschrijft de geschiedenis
georganiseerd Dat is vreemd, want geen Hollandse
van een eenvoudigeschippersfamllie,die zich afspeeltin
meesterwas in de r8e eeuw zo geliefd alsvan Huysum; en
het dorp Kwintsheul. Het boek is een wandeling door de
dat in heel Europa.De Verleidingvan Flora is te zien t/m
hele twÍntigste eeuw Verkrijgbaarvoor € 18,95in een
7 lanuatr 2oo7.
aantal Westlandseboekhandeis.
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