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1oo jaar terug in Naaldwijk het statÍon werd
dat op de voorpaglnastaat,was er al het station
aan de Dijkweg (t.oDe Kandelaar)Jawel:eÍ reed een trein
langs de Dijkweg, en door de Molenstraatl De huidige
rondweg langs de watedoren was het veelsporigem-placement waar goedeÍenwerden overgeladenvan en op de
trein.
In de foyer van het museum is van t juli t/m 29 september
een kleine tentoonstelltng te zien over "1oo jaar WSMstation in Naaldwijk" Een aanrader!
Die oude stations hebben inmiddels een andere bestemming en het is een goedezaakom dergelijkegebouwente
behoudenals tastbareherinneringen aan het verleden.
Soms vraagt dat hoofdbrekensen verregaandecreativiteit, maar er kan heel veell Zelfsde oude gashouderop dat
voormalige emplacement blijkt te kunnen woÍden ompebouwd tot kantoorruimte en ook voor de oude vertrouwde Naaldwijksewatertoren zÍjn er plannen
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Er is weer leven op de tuin. AIle bomen zijn eind maart
uitgelopen,dat is een week vroegerdan wij gewend zijn.
De perziken-,pruimen-, peren- en appelbomen hebben
flink gebloeid.Tochhebben enkeleperenbomenerg weinig bloemknoppen.Het slechteweer in augustus zoo6
kan er de oorzaakvan zijn dat er maar weinig knoppen
zijn gevormd, maar sommige rassen zijn gevoelig voor
een beurtjaar,dat wil zeggendat het ras het enejaar veel
vruchten geeft,maar weinig bloemknop
pen vormt en daardoor
het volgendjaar veel minder vruchten geeft.

neringenweer bovenhoe zwaarhet werk met potgrondis
geweest.VeeIverhalen over lange werkdagen,zweet,blaren en pijnlljke ruggen om een bepaald aantal potten te
persenen planten te verspenenNu kan hier om gelachen
worden. Toen perste men 10 ooo potjes in een werkdag
van 12 uur, waar een pottenpersmachine nu maar
ro minuten voor nodig heeft.
Zondag 6 mei was er een extra
open dag met het thema pottenpersenen kon iedereendie
dat eens wilde proberen zijn
eigen potjespersen.De jaarlijkse motorendag op het
landje van de buurvrouw, dit
jaar op r juli, is bij redelijk
weer vaak de drukste open
zondagvan het jaar.'

Bij de bessenstrulkenen de,,
druiven is er heel weinig
van de bloei te zien omdat
er maar heel kleine bloempjes zijn die voor mooie ,
vruchten gaan zorgen.Bij de
druif Golden Champion is
kruisbestuiving nodig, daarom halen we met de plumeau
stuifmeel weg bij andere,,,,
bloeiende
druivensoorteí'
zodat de Golden ChampÍonop
deze manier bevrucht wordt.
Een precies werkje dat iedere.
dag herhaald moet worden:,
Muscaat heeft genoeg aan een
tik op de stam oftegen de takken,
om stuifmeel op de stamper te
krijgen.De overigesoortenzijn zélfbestuivers.
De eerstemaanden van 2oo7 zijn behooriijk nat geweest.
De winter is dit jaar overgeslagen,er viel veel regen de
eerstepaar maanden.Tussende buien door is het prettig
om het onkruid op de zware kleiachtigegrond te wieden
nadat er eerst geschoffeldis Hoge temperaturen en de
regen doen de onkruidzaden snel kiemen en groeien.
Door het regelmatigbij te houden hebben onze vri.jwilligers de strijd tegen het onkruid tijdelijk gewonnen Op
het moment is de grond kurkdroogen zijn de losseregenleidingen aan het werk gezet.Vooral's morgens staan de
planten er mooi en fris bij. Dat vinden de duiven en de
eenden ook. Zij doen zich hier en daar te goed aan de
malse bladeren.

Op dit moment is het
wachten op enkelebuitjes
regen na een maand zonder. De vrijwilligers werken hard om alles aan de
groei te houden en daardoor blijft het altijd de
moeite waard om effe te
komen tuinen
P.v d Hout
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ZONDAGOPENINGEN
MUSEUM I
WESTLANDS
t

lHet westtands Museum is op onderstaandezondagenl
I Beopendvan 13.ootot r7.oo uur. Buiten deze zondag-|
. openingenis het museum het gehelejaar geopendvan.

l
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demonstratiesdruiven krenten,uitdunnen .
druiventrossen.
I
van I
stationairemotorendag,demonstraties
lriuri
oude tuinbouwmachines.
r
r
klokveiienvan productenuit ;
augustus
demonstralies
I 5
de historischetuin.
I
I
r
Kom in de Kas is ook voor ons Museum een succes r 2 september jam maken en demonstratiesbijenteelt
doorde imker,honingslingeren.
geweest.Het was een zwaar karwei om de Treurniet I
I
veilen van de druivenoogstvia de histori- I
tomatensoorteermachinedie in de stand stond daar naar I 7 oktober
r
scheveiiingklok in het museum,
toe te krijgen Deze met de hand bediende soorteerder r
kunnen zelf alsveilingkoopman I
bezoekers
heeft dezelfdetomaten tientallen keren moeten schud- I
oDrreoen.
I
den en deze zijn uiteindelijk als kippenvoer geëindigd. I
Grote drukte in de schuur bij Van de Wetering aan de . 4 november diuÍven eten Ín de kas,de laatste druiven r
I
van het seizoenwordenverkoch+aDn.]ê
Lange Broekweg, waar we naast de Westlandse I
I
die zelÍ eentros r""g;;;;i;
Uezoekers,
Druiventuin een stand hadden ingericht Dezetulnders- I
ken waarna die ter plekkevoor ze van de I
schuur was zelf al een klein museum. Tientallen gaten r
stekers,schoffels,spitschoppen,spuitapparatenen rijen
pottenpersenhingen er aan de zolder.Bij mensendie hier
I
bezoeker.
vroeger mee gewerkt hebben,komen daardoorde herin- '

I
| , d"."*b", :,ïilffi'"1ï,",::'il:fl:ï,
voor
individuere
L.-rrr-r-r-.-.J
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IG EXPOSITIE
.
1753-1942'
:TWESTLAND,
Op rz april zooT werd in de namiddag de tijdelijke expositie over het Joodseleven in het Westland geopend. De
aanleiding tot dezetentoonstelling was dat het dit jaar
zoo jaar geleden is dat er een zelfstandige synagoge
werd voor de loodse Westlanders.Die synagoge werd
ingericht in de voormalige kapel van het Heilige
Geesthofjein Naaldwijk. De officiële opening van deze
tentoonstelling werd verricht door Katja Pront de Jong.
Zij is een kleindochter van de slager GerardWolf (Gaby)
van Tijn, die tot r94z woonde aan het Wilhelminaplein
in Naaldwijk. Een verslag van haar openingstoespraak
volgt hieronder:

damesen heren,
,,Goedemiddag
Allereerstwil ik zeggendat ik het heel leuk vind dat ik
ben uitgenodigd om dezetentoonstellingte openen.Het
bestuur van het WestlandsMuseum heeft me dit in de
persoonvan de heer Immerzeelgevraagd,omdat ik famiIie ben van de schilderAntonie van Tijn, maar ook omdat
mijn familie tot een van de oudste families van het
Westiandbehoort.Mijn betovergrootvaderAnthony van
Tijn dreef al omstreeks r8oo een slagersbedrijfin
Poeldijk,later is hij naar Naaldwijk vertrokken,waar zijn
zoon Levie het slagersbedrijfheeft overgenomen.Mijn
overgrootvaderLevievan Tijn was een bekendefiguur in
Naalwijk en omgeving,omdat hij zljn bestellingenmet de
hondenkarrondbracht.Hij was wat trots op zijn trekhond
Snoeken heeft nog eensmet hem een derdeprijs behaaid
op een trekhonden-concouÍs.Hij en zijn echtgenote
Daatje Wolf liggen begravenop de Joodsebegraafplaats
aan de Opstalwegin Naaldwijk.
Mijn grootvaderGerardWolf van Tijn die meestal Gabie
werd genoemd (naar een jong gestoruenbroertje) heeft
de slagerswinkelaan het Wilhelminaplein(het vroegere
Marktveld) voortgezet Hij was getrouwd met Naatje van
Leeuwen.Een van de vele kinderen van slagerLevievan
Leeuwen ook woonachtig in Naaldwijk. Naar ik heb
begrepen stond de familie goed aangeschrevenÍn
Naaldwijk. Want mijn opa was een gewaardeerden eerlíjk zakenman.Ook had hij zitting in het bestuur van de
Synagoge,waarschijnlijk het laatste dat de loodse
Gemeentein het Westland zou bezitten. Waarschijnliik

waren ze ook een van de laatste loodse families in het
Westland en in ieder geval waren ze destijdshet laatste
Joodsegezin in Naaldwijk. Mijn opa en oma hadden drie
kinderen:Levie,Rozaen Ida De oudste dochterRozawas
mijn moeder Omdat mijn familie de oorlog niet heeft
overleefden ook mijn Amsterdamsefamilie de Jongin de
oorlogis omgekomen,weet 1kdus niet veel van hen
Gelukkigwaren aardigeNaaldwijkersbereid mij iets over
de familie te vertellen.
Zo heeft de heer Piet Kuyvenhovenmij verteld dat mijn
moederRozaeen heel mooie zangstemhad en door de
dlrigent van het zangkoor zijn Nachtegaaltje werd
senoemd
Ook de kinderen van de schooldicht bij het Wilhelminaplein konden haar ais het raam van de slagerijopenstond
'Stil Rozazingt'.Dat was
horen zingen Erwerd dan gezegd
natuurlijk heel leuk vooï mij om te horen.
Van mijn oom Anton van Tijn (de oudste broer van mijn
opa)ls niet zoveel bekend,omdat hij het grootstedeelvan
zijn leven in Frankrijk heeft gewoonden gewerkt en daar
'La
is hlj ook meer bekenddan hier,getuigehet tijdschrift
Revue Moderne' waarln in het nummer van
r5 december1920een heel artikel aan hem is gewijd En
waarvan een Nederlandsevertaling heeft gestaanin de
WestlandseCourant van 19 januari t9zt, door mevr. H.
Lagerwey de Graaff. Ook heb ik zijn naam een keer
opgezochtin het boek van Pieter Scheen.Hierin worden
alle Nederlandseschildersdie hebben geleefdin de jaren
tussen r85o-r95oen iets te betekenenhebben gehad,
beschrevenEn inderdaadwaÍen er een paar regeltjesaan
hem gewijd Eveneensis nog van hem bekenddat hij contacten onderhÍeldmet talrijke kunstenaars,o.a.de Gebr.
Maris en Vincent van Gogh en dat hij correspondeerde
met diens broer Theo van Gogh In het najaar kwam hij
vaak op vakantie naar Nederlanden logeerdedan in de
slagerij.Hij nam ook vaak vrienden en kennissenmee en
regelmatigzat hij dan in de grotetuin achterde slagerijte
schilderen.Inr93g is hij voorgoednaar Nederlandteruggekomen,waar hij op z8 mei 1943op bijna tachtigjarige
leeftijd in Amersfoort is overleden Op begraafplaatsDe
Rusthof te Amersfoort ligt hij begraven,en zo is hij het
enigelid van de laatstegeneratievan de familie van Tijn,
die op natuurlijke wijze is gestorven.
Hoewelhet geen Goudstikkercollectieis, ben ik toch heel
blij met het gedeelte van zijn werk dat veilig in dit
museum hangt en nret in verkeerdehanden is gevallen.
Ook hoop ik, dat de schilderijen die zoals ik weet bij
sommige particulierenin het Westlandaanwezigziln op
de juiste wijze zijn verkregen.Naar aanleidingvan de presentatiein r995van het boek'GemeenteNaaldwijkt94oElzengamij een
1945'heeftde toenmaligeBurgemeester
schilderij van mijn oudoom geschonken.Het is een olieverfschilderij, voorstellende de Prinsengracht in
Amsterdam met uitzicht op de Westertoren.Het Ís waarschijnlijk ca.1915geschilderd
Uiteraard ben ik de burgemeesterhier heel erkentelijk
voor, temeer daar ik voordien geen enkel schilderij van
mijn oudoom bezat.Maar ik hoop dat de
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schilderijen die nu nog in het gemeentehuis van
Naaldwijk aanwezig zijn en die zoals ik heb begrepen
daar niet zijn opgehangen,ook nog eens in het museum
kunnen worden tentoongesteld.
Mevrouw Wil van den Berg-Noordermeeren haar helaas
veel te jong overledenechtgenootNiek van Snackbar'De
Raket'uit Naaldwijk en daar bij de oudereinwoners heel
bekend,waren de eerstemensen die ik in Naaldwijk heb
Ieren kennen.Door haar grote familie en uitgebreidekennissenkring, maar vootal door haar persoonlijke inzet,
heeft mevrouw Van den Bergnog verschillendevoorweÍpen vooÍ mij weten te achterhalendie in Naaldwijk van
mijn familie aanwezig waren, waaronder een koperen
Chanoekalampen een mooie vaas met blauwe bloemen
in reliëf die door mijn oudoomAnton van Tijn is gemaakt
Maar het meest blij ben ik toch met de mooie foto van
'Gemeente
Naaldwijk
mijn moeder,die ook in het boek
r94o-45'is geplaatst Des temeer omdat ik voordien nog
nooit enige foto van wie dan ook van mijn familie had
gezien.Ik ben en blijf mevrouw Van den Berg daar heel
dankbaarvoor.
Zelfheb ik de oorlogoverleefddankzij lieve,dapperemensen uit Friesland,die mij hebbenlaten onderduikenen bij
wie ik na de oorlogben blijven wonen. Voorhen heb ik de
'Yad
Vashem' onderscheiding aangevraagd,die hen
natuurlijk ook is toegekendais'Rechtvaardigenonder de
Volkeren'.Ik vind het fijn, dat hun oudste zoon de heer
SÍpke Molewijk en zijn echtgenote de moeite hebben
genomen om hier vandaag aanwezigte zijn!
Jammergenoegheb ik noch de mooie zangstemvan mijn
moeder,noch het artistleketalent van mijn oudoom heb
geërfd,des te trotser ben ik op hen en ik ben blij, dat de
gemeenteNaaldwijk hen ook niet is vergetengetuige de
herdenkingsstenen,die voor hen zijn neergelegdbij het
verzetsmonument aan de Verdilaan in Naaldwijk en
waarbij mevrouw Truus Voskamp en haar zuster (dochters van de verzetsheldDirk Voskamp)iederjaar op 4 mei
bloemen leggen Waarvoordankl Dat ze niet vergetenzijn
'Van
Tijnstraat en het Van Tijnplein,'
blijkt ook uit de
waarvan een gedeelte de achtertuin van de slagerij is
geweest.Ik feliciteer de organisatiemet dit mooie inittatief en wens de expositieveel bezoekerstoe Restmij nog
u allen te bedankenvoor uw aanwezigheid En speciaal
mijn oudstezoonDavid,die ondankseen recenteoperatie
aan beide knieën hier toch aanwezigis en mijn jongste
zoon Ruben,die voor de tweede keer vrijaf heeft willen
nemen om hier bij te zijn.En natuurlijk mijn trouwe echtgenoot Lex,mijn jarenlangesteun en toeverlaatl

En dan wil ik nu gÍaag samenmet de heer Immerzeelde
officiële opening van de tentoonstelling JoodsLeven ín
het Westland gaan verrichten."
Hierna werd in de tentoonstellingsruimte een originele
tora-rol zichtbaar gemaakt door het openschuivenvan
gordijnen die voor de kast hingen waatÍn de tora-rol
van het
Dezekast was een reconstructie
stond opgesteld.
meubel zoals dat vroeger in de Naaldwijkse synagoge
gestaanheeft

Na dezeopeningshandelingkonden de ongeveer85 aanwezige genodigden de expositie gaan bezichtigen.Het
was een zeer geanimeerdebÍjeenkomst,die nog extra
aantrekkelijkwerd door de muzikale ondersteuningvan
Gerarden Lia Bal dle loodseliedjesten gehorebrachten
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WAAR,..?
WIEWEET

Wie kan de locatie traceren van dit schilderij met als titel "ln het Westiand" Het werd in de tweede helft van de
19eeeuw geschilderddoor de bekendeHaagseSchoolschilderTheophilede Bockdie leefdevan r85r-r9o4.
Het schilderij zal worden opgenomenin een beoogd boek over "schilderkunst in het Westland" dat in zoog zal ver'
schíjnen.De foto is van Ron Nieuwenhuizen
Maarten van der Schaft

IN MEMORIAMJANVERBEEK
n april is Jan Verbeekoverleden.Hij was 68 jaar oud.
Jan was sinds 1994 bestuurslid van ons museum, het
WestlandsMuseum voor Streek-en Tuinbouwhistoriete
Honselersdijk,maar daarvoorwas hij al jarenlang actÍef
als vrijwilliger van het Tuinbouwmuseum te Naaldwijk.
in oude spullen en de
Hij was altijd al erg geïnteresseerd
historie van het Westland.Hij verzameldejarenlang allerlei spullen die met het (Westlandse)schaatsenen ijsvermaak te maken hadden. Toen hij nog aan de Lange
Broekweg in Naaldwijk woonde had hij eÍgenlijk a1een
schaatsmuseumin de schuur van zijn tuinbouwbedrijf.
Na zijn verhuizing naar het dorp van Naaldwijk kreeg
zijn schaatsverzamelinguiteindelijk een echt museum,
het Westlands Schaatsmuseum,in de boerderij De
Vlietwoning aan de Burgemeester Elsenweg te
Naaldwiik.
Maar ook vooÍ ons museum was hij een zeeractievevrijwilliger en bestuurslid Heel veel belangrijke en unieke
voorwerpenheeft hij voor het museum verworven Zo is
die in het museum staat,
de oude historischeveiJ.ingklok,
dankzij hem behoudengebleven.
In de jaren r97overdwenenalle oudeveilinggebouwenin
de Westlandsedorpen om op te gaan in de drie fusievei'
Iingen Westland-Noord, Westland-Zuid en DelftWesterlee.Hiervoor verrezen nieuwe veilingcompiexen,
die een nieuwe inrichting kregen.Er was in die tijd nog
geen tuinbouwmuseum, maar Jan heeft toen wel twee
veilingklokken van de sloophamer gered. Die klokken
sloeg hij jarenlang op in de schuur van zijn bedrijf teneinde zete gelegenertijd in een museum te kunnen plaatsen.

Voorts heeft Jan in 1983 een aantal originele kopersbanken uit r93r van de toenmalige bloemenveilingCCWS
te Honselersdijkult de sloopcontainersgehaald voordat
ze zoudenworden afgevoerdvoor afvalverwerking.
Eenvan de veilingklokkenen de kopersbankenkregen in
1993een prominente plaats in ons in dat jaar geopende
museum.Blj de rondleidingenin het museum speeldede
veilingklok zo'n belangrijke rol dat het museumbestuur
vorig jaar besloot er een echte publieksattractievan te
maken door rond de klok een reconstructie van een
afmljnzaalte bouwen.Van de installateurvan de veilingklok vernam ons museum dat de bloembollenveiling
Hobaho te Lissezou stoppen met veilen via de veilingklok. Het veilinggebouw en de afmijnzaal zouden
afgebrokenworden. De afmijnzaal had nog een historischeinrichting uit rgzz Onderleiding van JanVerbeekis
het na enig onderhandeiengelukt een groot deelvan het
historische interieur voor ons museum te verwerven.
OfschoonJan toen al ziek was heeft hij enorm veel werk
verzet om die veilingbanken uit Lissein het museum te
krijgen
Dat was Jan ten voeten uit. Had ons museum íemand
nodig en het lukte niet snel hulp te vinden, dan kwam lan
de helpende hand bieden. Zelfs wanneer hij het zelÍ
eigenlijk te druk had met zijn eigen werkzaamheden.
Met zijn positieveen opgewektelevensinstellingwist hij
altijd iedereente motiveren.
Bestuurders,medewerkers en vrijwilligers van het
WestllandsMuseum zullen hem dan ook heel ers missen.
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DERAMPMETDEHARWTCHBOOT
BERLTN
Op zr februafi zooTwas het roo jaar geleden dat dezescheepsramp voor Hoek van Holland plaatsvond. In het vorige
nummer gaven wij u in het kort een verslag van de gebeurtenissen. Verder vonden wij in kranten de verslagen van
een matroos die de ramp overleefde en een redder, Deze verslagen, die een Índringend beeld geven van de ramp, kunt

u in deze edite van StreekHistorie lezen.
M A T R O OF
SI S H E R
Eenvan de gereddeEngelsemanschappenvan de BerlÍn,
matroos Fisher,is in Engelanddoor de krant de Tribune
geïnterviewd.Volgenszijn verklaringen stond hij op de
brug op de uitkijk toen de ramp gebeurdeen hij weet dan
ook bijzonderhedenmee te delen over de rampzalige
gebeurtenissen.
Hij gafhet volgendeversiag:
De Berlin passeerde,
terwijl het hevig woei en een zware
zee liep, de gasboei, die voor den ingang van den
Waterweg op 5 vadem diepte ligt. Toen trof een zware
stortzeeons aan bakboordzijdeen wlerp den kop van de
Berlin in de richting van de Noorderpier Dadelijk gaf de
kapitein van de brug de noodigebevelen Het eerstecommando naar de machinekamergegevenwas 'klaar bij de
machine' Toenkreeg de man aan het roer het bevel'bakboord het roer' en ik moest met de telegraaf naar de
machinekamer seinen: 'stop stuurboord,- volle kracht
achteruit de stuurboordmachine'en'volle kracht vooruit
de bakboordmachine'.De kop van de Berlin begon zuidwaarts te draaien,maar dadelijk daaroptrof een nieuwe
hevige stortzeehet schip en slingerdehet op de palen.
Wel gaf kapitein Preciousmij dadelijk bevel om naar de
machinekamerte seinen:'volle kracht achteruit de beide
machines',maar het schipwilde niet vrijkomen. Het had
midscheepsgeraakt,met de bakboordzijdevan de kiel
rustend op de steenen en de palen van de Noorderpier
Kapitein Preciousgaf dadehjkaanwijzingenom de zeÍlen
over de booten los te maken Maar op dat oogenbliksloegen de stortzeeëngeheelover de dekken,wij konden niet
bij de booten komen en zij werden alle binnen vijf minuten verbrijzeld Er is geenboot uitgezet.De tweede stuurman snelde de brug op en vroeg wat hij doen moest.
Kapitein Preciousantwoordde:'Ga naar benedenen laat
alle man - passagiersen equipage - reddingsboeien
omdoen'. Dit gebeurde,de passagierswerden door de
bemanning geholpenbij het halen en aandoen van de
boeien en iedereendeed ze om Ik ging van de brug om
mede te helpen.De kapitein,de loodsen de tweede stuurman waren op de brug, toen ik daarvanafging - niemand
anderswas meeÍ daar In dien tijd sloegende machines
volle kracht achteruit.Jim Harvey stond aan het roer Ik
weet zeker,dat het roer werkte toen wij strandden.Ik heb
den kapitein en den loods niet meer terug gezienen ook
niet gezien,dat de brug en het dekhuiswegsloegen.Ik zag
den eerste-en tweede stuurman nog ongeveerti.enminuten nadat ik de brug verlaten had, juist achter de salon-
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deur midscheeps.De passagiersbevonden zich bijna
alleen aan lij van het salon-dekhuis.Verscheidenenvan
hen waren bebloed Ik weet niet precies wanneer het
voorstegedeeltevan het schip afbrak,maar het was voor
het aanbrekenvan den dag Bijna iedereen aan boord
werd weggespoeldnadat het schip was doorgebroken.Ik
gíng met anderen aan de lijzijde van de rookkamer.In
dien tijd was de Berlin aan de achterzijdeaan het zinken
en het geheeledek werd achter opengescheurd.
Naast de
rookkamer was de eenige beschutting,die wij konden
krijgen, en wij schooldendaar allen samen De zeesloeg
recht door het gangpad tusschen de koekoek boven de
machinekamer en de rookkamer, en toen deze laatste
geenbeschuttingmeer aanbood,moestenwij naast deze
koekoekgaan,die bij de Berlin hoog opgetrokkenwas tot
door het sloependek.Hier bleven wij, tot men ons
Vrijdagmiddag te hulp kwam. Wij hebben al ons best
gedaan om de vrouwen over te halen met ons mede te
komen. Wij zeiden,dat dit haar laatste kans was, doch
drie vrouwen wilden niet langs het touw naar den wal
gaan.En wij konden elkaar niet helpen ...
Na dit ooggetuigenverslag
meldde de journalist:
Om een voorbeeldte geven liet hij (red.matroos Fisher)
zich het eerst afglijden. Toen hij langs het touw gleed,
woedde een sneeuwstorm,dat hij geenhand voor oogen
zien kon.Volgenszijn verklaring was het voor de mannen
die te hulp waren gekomen,volkomen onmogelijk om
tegen het touw op te klimmen. Fisher prijst hoog den
moed door de vrouwen betoond.Aan hun dapperheidis
het voor een groot deel te danken,dat de hoop hun niet
verlaten heeft. Er is geen ogenblik aan boord sprake
geweest van een paniek Wel werd er telkens
geschreeuwd,maar om te laten hooren,dat er nog levenden aan boord waren. De ongelukkigenriepen elk schip
aan, dat voorbij voer. Steeds hielden zij elkaar vastgeklemd, en als zij losgelatenhadden zouden zij weggeslagenzijn. Drie vrijwilligers hebben gepoogdin het
schip door te dringen om wat brandewijn te halen voor
de vrouwen: Bullock, Britten en Caster Spoedígmoest
men de poging opgeven.Alles stond onderwater Bullock
keerdeniet weer, hij verloor zijn leven bij den terugkeer.
Het meestleden de gereddenvan den dorst.Zij zatenvlak
bij een zoetwatertank,die alle hutten voorzag.Zij hebben
hun best gedaan om die tank open te krijgen, die niet
gemaakt is om boven dek geopendte worden, maar zlj
haddengeengereedschap.
Eenheerhad een schroef-sieutei, maar dle was te klein. Toenhebben zij geprobeerdde
tank in te slaanmet den kant van eenbank,maar de bank
brak en de tank bleef heel en zij konden niet bij het water
komen. Eenige pepermuntjes zijn als een kost-baren
schatbewaarden zuinig gebruikt.
R E D D ES
RP E R L I N G
De Bergen op ZoomscheCourant drukte op z7 februari
1907een interview af met schipperMartin Sperlingdie
een belangrijke rol had gespeeldbij de redding van de
drie overgeblevenvrouwen, die nog een verschrikkelijke
nacht op het wrak doorgebrachthadden,
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.. nadat op vrijdag 22febÍuari 11mensen werden gered.
" Hier volgt zijn verhaal:
met kapitein J.van Reesvan de zeesieepboot
.*, ,".]-V,a.afspraak
rrWodan'ging
ur^:-''-i.^i]- i- l^^{^^t^^-^-^^L+
^^^....l-^À
uur (red.
nacht +te^ een
ik, in den afgeloopen
zaterdagmorgenz3 februari) aan boord van die boot met
drie mijner matrozen,mijn neven C. en L. Sparling en G.
Moerkerk op weg naar het wrak. Wij vonden weer een
woestezee.Nog altijd sloegende brekersoverhet schipen
drie of vier voet water stonden geregeldop den dam. We
gebruikten de Wodan als golfbreker,legden haar langszij
den steenbermen in het stille water daartusschengingen
KeesSparling en ik er met de jol op uit. Ik waadde eerst
naar den dam en zette er tusschen de steenen een lijn
vast. Daarlangskwam ook Keesop den dam en arm in
arm waadden wij naar den iichtopstand onder het wrak
langs.We grepen onderweg de lijn die van gisteren nog
van het wrak afhing en zetten die vast op den lichttoren,
eenmeter of 2,5hoog,zoodatde lijn niet zoosteil stond,en
we ook mochten hopen dat de menschenbij het afglijden
niet in het water zoudenterechtkomen.Toenben ik langs
de lijn aan boord geklommen.Ik vond aan boord de drie
vrouwen, zittende op een bank op het sloependekonder
het grooten dek, een elf of twaalf líjken lagen nog in het
rond van menschendie door koude en ontbering waren
omgekomen De drie nog levendevrouwen waren door en
door nat en haar beenenwaren vreeselijkgezwollen.Alle
drie vielen zemij, toen ik ze genaderdwas,om den hals en
'Guter
mannl en Dank! Dankl'
wilden maar niet loslaten
zeidenze voortdurend Maar ik moest daar op dat oogenblik niets van hebben.We moesten voort, zoo gauw we
konden,want het wrak slingerdeals de weerlicht en het
dek werkte zoodat er scheurenin gaapten,open en dicht,
alsofhet monden waren. Ik zei dus tegen de vrouwen:
'zitten
blijven en mond houden hoor, andersga ik
weer terug'.Ik spreekwel niet veel Duitsch en zij
niet veel Engelsch,maar och in zoo'ntoestandverstaje
mekanderwel. Ik moest nog een iijn hebben,zoovertelde
Sperlingverder Want alleen,dat kon je zoowel zien,kwamen die vrouwen niet van het schip.Ik moest ze langs de
uitstaande lijn afuieren.Daarom klom ik in een sloependavid en schooreen takel uit. Met een flinke lijn kwam ik
toen weer beneden.Dat dienstmeisjedat er bij is,was nog
'Neem
wel zoo flink en bij haar positieven dat ze zeide,
haar maar eerst Ik zal nog wel blÍjven'.Nou zelfsin al de
herrie vond ik dat zoo ferm dat ik tegen haar zeide:'Je
bent een moedige meid' Maar toen moest ik weg Dus
nam ik de eene dame, fráulein Thiele was het, om het
middel en droeghaar, of liever sleeptehaar half over het
dek naar de verschansingwaar de lijn uitstond. Het was
een afstand van een meter of zevenen onderweg raakte
haar eenevoet bekneld in zoo'n dekscheur.Ik merkte het
'mein
Fusz'.Toen moest ik
eerst toen ze gillend uitriep
haar voet met geweid bevrijden. Gelukkig was die niet
gebroken Eindelijk had ik haar bij de verschansingen
schoonzehalf bewustelooswas en me niet verstond,toen
ik zei dat zehet touw moestvasthouden,wist ik haar toch
zoo neer te zetten dat ze tenminste een arm losliet en
haar mÍjn vrije lijn tweemaal om het lijf kon draaien en
zoo aansjorrendat ze er niet in vastklemde.Toentilde ik
'Kees
haar overboord en riep
halen'.Zachtjesgleedzenaar
beneden en kwam veilig bij den toren aan. Waar Kees
haar op mijn bevel vastbond aan het ijzer van den
opstand anderswas ze er ook sekuurafgeslagen,zoo slap
was ze Op dezeifdewijze ging ik te werk met mevrouw
Wennberg,die me dadelijkbegonte praten ovet haar man
en haar kindje die doodwaren, het kindje dat in haar arm

'daar
'Ja
moet je
was gestorven. maar', antwoordde ik,
eerst
van
straks maar over denken Want nu moet u
boord' God , meneer dat wrak slingerdezo onder je voeten, dat ik elk oogenblikdacht dat het dek onder mij zou
bezwijken.Gelukkigdat het dienstmelsjenog zelf loopen
kon, want dat ging heel wat gauwer. Toen wíj de drie
vrouwen veilig aan den voet van den toren hadden,moesten we van daar naar onzevlet, die bij de eerstelantaarn
lag. Fráulein Thiele kon niet loopen, daarom nam Kees
haar op zijn rug en toen ging het den dam over naat de
vlet. Telkensmoest ie zijn eigen schrap zetten tegen de
paaltjesvan de berm, en als er dan weer een zeewas over
geweest,dan ging het maar weer hard loopen op het jol
aan,waaÍ hij haar eindelijk veilig in kreeg.De twee andeÍe vrouwen namen we toen tussenons in. Zekonden nog
wel zowat loopen en gauw hadden wij haar in de vlet
'Wodan'roeiden.
Daar gingen
waarmee wij haar naar de
ze ferm onder de dekens,na warm gewrevente zijn,want
de stumperswaren totaal verkleumd,en kregen ze gloeiende kruiken aan haar voeten. Zoo brachten we ze aan
wal aan den Harwichsteiger, waat ze naar het Hotel
Amerika werden vervoerd
Tot zover het relaasvan schipper Sperling.Die zaterdag
om 11uur kwam PrinsHendrik onverwachtlangs.Hij was
zo benieuwd naar het lot van de drie dat hij niet in Den
Haag kon blijven en spraklange tijd met de geredden.
Jan Dahmeiier

DE WERKGROEPEN
:rïiiii:

Op zaterdag14april is in het Wateríngse gemèèítehuis de
'ze
Wereldoorlogin en rond Watedngen':,gepÍesenfilm
teerd.In dezedocumentaire,gemaaktdoor GerardLÍpman
en Henk Brabander en de Videojournaalgroep
's-Gravenzande,wordt een beeld geschetst van de
Meidagen 1940en worden herinneringen opgehaaldaan
diverse gebeurtenissenin de jaren die daarop volgden.
Van de soldatendie in Wateringenhebbengevochten,zijn
er vier nog in leven.Zij doenin de film hun verhaal.De dvd
is verkrijgbaarbij de HistorischeWerkgroepen boekhand
* -e
_ l \ '/_i _n' o
D 'c_ r_l_i ^n' óo'

Zoals gebruikelijk 1sdit voorjaar het Jaarverslagvan de
Historische Werkgroep Oud-Wateringen & Kwintsheul
verschenen.Naast het overzichtvan de vele activiteiten,
publicatiesen archeologischeontwikkelingen in het jaar
zoo6 is er ook nu weer een zeerlezenswaardighistorisch
artikel opgenomen.Naaldwijker Harry Groenewegen
heeft een studie gemaakt naar een belangrijker4e eeuwse familie die woonde op de grens van Kwintsheul en
Wateringen.De familie Sweynbezat aanzienlijkestukken
land en anderegoederenVoor het eerstis nu de geschiedenis van deze familie op papier gezet.Hiermee is een
belangrijk gedeeltevan de Wateringsegeschiedenisaan
de vergetelheidonttrokken
Het Jaarverslagis toegezondenaan alle leden en donateurs van de werkgroepen voor overigebelangstellenden
verkrijgbaarin de Kaaskeldervan de Hofboerderijtijdens
het historisch spreekuur op de eerste zatetdag van de
maandvan 13.30tot 163o uur.
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WERKGROEP
NIEUWSVAN DEARCHEOLOGISCHE
De afgelopenmaanden zijn weer een aantal belangwekkende archeologischeontdekkingen gedaan.Zo werden
er in het nieuwbouwgebiedWoerdblokteNaaldwijk,in de
buurt van het Bruinelaantje,grenzendaan de algemene
begraafplaats aan de Geestweg,door metaaldetectoronderzoekerJacovan den Endetwee zogenaamdemuntfibula's gevonden.Eenfibula is eenmantelspeldwaarmee
men in de Romeinsetijd en in de Middeleeuwende omgeslagenmantel aan de voorzijdevan het lichaam kon vastspelden De muntfibula's,zo genoemd omdat ze bestaan
uit een platte ronde schijf met een diameter van 2,5tot 3
cm die er uitziet als een munt (degespbevindt zich aan de
achterzijde),dateren uit de 9de en de rode eeuw. Deze
muntfibula's zíjn zeer zeldzaam.in Nederland zíjn maar
enkele van dezemantelspeldenbekend en voor zover ik
weet is er in het Westland nog nooit een gevonden Eén
van de twee fibula's werd gevonden in situ, een ongestoorde schonegrondlaag,wat er op duidt dat er op die
piaats in de 9de en rode eeuw mensen gewoondmoeten
hebben Dat was van dezelocatie nog niet bekenden het
is daaromvan belangdat dit gebiedin de toekomstverder
in de gaten wordt gehouden.
Zo moet er aan de andere zijde van de begraafplaatsnog
een kasteelwerfvan de adellijke familie Van ForeestIÍggen.In archievenzijn hier wat aanwijzingenvoor gevonden en we hopen dat hier binnenkort ook archeologische
resten van gevonden worden De Van Foreestshadden
familiebanden met de ambachtsherenvan Naaldwijk, de
Van der Woerds,die een kasteel aan de Hoge en Lage
Woerd in bezit hadden.
Ook in Naaldwijk, maar dan aan de Zuidweg,grenzend
aan de Hoogwerf, zijn enkele heel belangrijke metaalvondsten gedaan Dit terrein is enkelejaren geledenuitgebreid onderzochtomdat zich hier in de Romeinsetijd
een belangrijke nederzettingbevond,waarschijnlijk een
klein stadje.Daarbij zijn toen heel veel sporenvan huizen
en andere bouwwerken gevonden,en als zeer unieke
vondst een fragment in brons van een keizerlijkebrief of
aankondiging.ProfessorHolwerda heeft hier in 1934ook
a1een groot deelvan de nederzettingopgegÍavenen daarbij is toen een bronzen hand gevonden, die mogelijk
afkomstig was van een meer dan levensgrootstandbeeld.
Het gebiedten zuidwestenvan het opgravingsterreinuit
2oo4 was gecategoriseerd
als terrein met een iage kans
op archeologischesporen.Daar is het afgelopenjaar een
nieuw kantoorpandgebouwd,waarbij in de laatstebouw-

fase ook nog een parkeerterrein werd aangelegd.
Bij het uitgraven van de grond voor het parkeerterrein
werden bij hei onderzoekenvan de stortgrond meerdere
metalen objectengevonden TweeRomeinsemunten, een
van keizer Phílippus uit de 3de eeuw en een van keizer
ConstantiusII uit de 4de eeuw.
Het topstuk was echter een zeergroot fragment van een
bronzenaÍm van zo'n45 cm lang, in gebogentoestanden
een gewicht van bijna 4 kg. De arm is inmiddels onderzocht en geconserveerden daarbij is duidelijk geworden
dat de arm onderdeelis van een beeld dat in complete
toestand ongeveer1.,4om hoog is geweest Bijna manshoog dus en vrijwel zekerafkomstig uit de Romeinsetijd.
Al dezevondsten maken we1 duidelijk dat ook gebieden
met een lage archeologischewaarde zeer interessante
vondstenkunnen opleveren
Ookis wel duidelijk dat intensief gebruikvan een metaaldetectorhierbij een belangrijkerol speelt.
In Monster aan de Choorstraatis in de periodenovember
zoo6 tot en met januari 2oo7 een onderzoekgedaan op
een perceel grenzend aan het gemeentehuis,waar een
appartementencomplexmet een parkeergaragewordt
gebouwd.Dit terrein was jaren geledenal aan een ar-cheologischvooronderzoekonderworpenen daar was uitgekomen dat het een archeoiogischbelangrijk gebied was
met een grote kans op vondsten uit de Romeinsetijd en
de Middeleeuwen.Blndend advies was daarom dat het
gehele perceel archeologischonderzochtmoest worden
voorafgaandaan de bouwactiviteiten.
Door een misverstandwerd er echter een bouwvergunning verleend zonderplicht tot archeologischonderzoek.
Tussende werkzaamhedendoor en in de weekendenhebben leden van de archeologischewerkgroep zo goed
mogelijk geprobeerdom archeologischevondsten te
documenteren.Dat was vrij moeilijk,omdat men voor het
uitgraven van de grond ten behoevevan de parkeergarage gelijk van het maaiveldniveaunaar drie meter diep
ging. Vlakvondsten en huisplattegrondenen infrastructurele nederzettingssporen
zijn dan vrijwel onmogelijkte
traceren,dus die zijn allemaalverlorengegaanWel zijn er
drie beerputten gevondendie provisorischkonden worden uitgegraven.Hierin bevond zich voornamelijk materiaal zoalsaardewerken botrestenuit de periodevan de
r6de tot en met de rgde eeuw.Verderwerden nog twee
waterputten gevonden met schervenmateriaaluit de
rzde eeuw,aardewerkvan net na het jaar rroo Die vondsten dateïen dus uit de vroegste geschiedenisvan het
dorp Monster, de periode dat het dorp gesticht werd zo
omstreekshet jaar ro5o.
Het is daaromextrajammer dat bij dezebouwactiviteiten
in de historischekern van Monster zo veel vondstenonsedocumenteerdverloren zijn gegaan.
Ton Immerzeel
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van het museum is vanaf r juli t/m z9 september
'1oo jaar WSM-station in
kleine
tentoonstelling
een
Naaldwijk'te zien.

::,::::t:^rL
Mluseum Het Tramstation te Schipluiden is t/m z5
'Middeleeuwsekastelenin en
augustus zooTde expositie
om Schipluiden'
In Museum De Timmerwerf in De Lier is vanaf zaÍerdag
z juni een tentoonstelling van oude ansichtkaartenvan
'VanWesterleetot Oostbuurt'.
De lier te zien onderde titel
Naast elke ansichtkaart hangt een foto van de huidige
situatie
:::inLoosduins Museum De Korenschuur zlin tlm 3o juni
'Kastelen en Buitenplaatsen van
de tentoonstellingen
Zuid-Holland'en'Buitenplaatsenop en rondom Loosduins
grondgebied'tezien
;,In Museum De Schilpen in Maasland zi.jn weer twee
"'nieuwe zomertentoonstellingen.In gebouw Tavenu
'Bedrijvig Maasland'ovet vanouds bekendebedrljven en
winkels in Maasland.Dit jaar is ook het jaar van de moien,
in Maasland wordt druk gewerkt aan de restauratievan
korenmolen'DeDrie Lelies'aande Molenweg Binnenkort
zaI dezemolen weer in volle pracht draaien.In de expositie extra aandacht voor deze molen en het beroep van
molenmaker
à:.

l),i','a'a'a

Drie keer raakte hij zelf betrokken bij een razzia en hij
beschreefnauwkeurig hoe hij weer ontsnapte.Op 5 mei
ry45,de dag van de bevrijding waar men zo lang naar uitgekeken had, werd de aanstaandeschoonvadervan de
auteur in Kwintsheul per ongeluk door de Duitsersdoodgeschoten.De oorspronkelijk85o pagina'szijn gebundeld
in een rijk geïIlustreerdboek van 52o pagina's voi verhalen, krantenartikeien, pamfletten, plattegronden en
zo'n 15o prachtige foto's De uitgave van het boek (uitgeverApriiis,€ i+,go) is verzorgddoor Aad en Gemmavan
Winden-Tetteroo,schoonzoonen dochtervan de schrijver,
die in zoor overleed.

rhíj'te
Het lrfgoedhuis Zuid-Holland geeft Í de kanS'om
blijven' door elk jaar een actueel en afwisselendpakftet
cursussenaan te bieden De cursussenworden gegevenin
het najaar van 2oo7en zijn niet alleenbestemdvoor professionelemedewerkersvan archieven en musea,maar
vooral ook voor vrijwilligers en amateur-historici.Een
greep uit het cursusaanbod:omgaan met fotocollecties,
schrijfuaardigheÍdvoor historischeverenigingen,oral history, digitaliseringvan collecties,museumwinkels.De cursussenworden gegevenin Delft. Informatíe op de site van
het Erfgoedhuis wwwerfgoedhuis-zh.nl of teiefonisch
o15-215435o

tata:,.:::

I.angs de Westlandsebibliotheken reist de tentoonstei?li
íl1g-o.re, de ramp met De Berlin van het Historisch
archief Westland.Vanz8/5-18/6nogte zieninNaaldwijk,
envan
vanrg/6 - g/7 índe bibliotheekvan's-Gravenzande
g/7 - 3o/7in Monster
t11f,"t Maritiem Museum te Rotterdam is een grote tenI toonstelling te zien over de scheepsrampmet de Berlin
waaraan hËt Historisch Archief Westland medewerking
heeft verleend.Zie www.maritiemmuseum.nl.
Het Maritiem Museum is gelegen aan de Leuvehavenr,
Rotterdam-centrum.

kroniek'Mijn Dagboekt936-r945'
Van 1936 tot maart 1947 hield Kees Tetteroo uit
Schipluideneen dagboekbij, aanvankelijkop verzoekvan
zijn broer,dle als missionarisnaar Nieuw-Guineavertrok.
De jonge veeverloskundigewist toen nog niet welke turbulente tijd de wereld te wachten stond.In het dagboek
krijgt de lezereen indruk hoe de oorlogzich heeft ontwikkelde, met name tondom zi.jn woonplaats en in het
Westland.Onsland werd meer en meer slachtoffervan de
bezetting. De spanning onder de bevolking nam toe'
Steedswat minder eten,wat meer onderdrukking,minder
en een toerechten voor de Joden,voedselschaarste
nemende onderdrukking.Te lezen is hoe langzaam maar
zeker alles te gronde gaat, gezien door de ogen van een
nieuwsgÍerige jongeman, die zich dankzij z11n
redelijk vrij op de motor kan verplaatsen
Sonderausweis

Delft gaan hiervoor een gemeenschappelijkeregeling
aan, waarbij Delft een fulltime archeoloogbeschikbaar
stelt voor het Westlandse grondgebied. De Semeente
Westland kan op dit moment niet op een deskundige
wijze uitvoering geven aan de wettelijke taken die zijn
vastgelegdin de Wet op de ArcheologischeMonumentenzorg.
Met de nieuwe regeling wordt het vakteam Archeologie
van de gemeenteDelft ingeschakeldom de uitvoerende
taken op het gebled van archeologiein Westland uÍt te
voeren
Uit de provinciale Cultuurhistorische Hoofdstructuurkaart blijkt dat het grondgebledvan Westlandvoot 69%
van de totale oppervlakteeen trefkans bezit van middelverwachtingen.
hoog en hoge archeologische
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