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MUSEUT
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z,te1.oi5-38o8863
Ottovan Zevenderstraat
Geopendelkewoensdagen zaterdagvan r4.oo- 16oo uur
(Vanr november
tot eindaprilalleenop zaterdag)
t eRDFEL I E R
M U S E UD
MET I M M E R W E
Hoofdstraat63,tel ot74-5t577
9
Geopendelkezaterdagvan 1o.oo 16oo uur

'gewoon' gebouw
vooÍpagina dit keer eens zo'n
we dagelijks langskomen en nauwelljks aandacht
aan schenken .. We vergeten dan dat de oorsprongvan
bijvoorbeeldde vertrouwde Monstersemolen stamt uit de
12eeeuw: daar gaan dus al ruim goo jaar lang mensen
'zomaar'vooÍbij (de huidige molen stamt uit r88z; ook al
weer lurm een eeuw]
Er zi.jnin onze diÍecte Westlandseomgeving veel van dat
soort plekken en gebouwen: e€uw€floud,maar zo veÍtrouwd, zo gewoon dat we er geen specialeblik meer op
werpen
In het buitenland wel!! Op vakantie gaanwe juist speciaal
op zoek naar dergelijke bezienswaardigheden:ahh en
ohhh...
'gewone'
Gebruik de Open Monumentendag om die
monumenten in ons eigen Westland de aandacht te geven die ze veÍdienen:ga er eenséén keer niet zomaaraan
voorbijl Er zijn vrijwilligers genoegom u alleste vertellen
over'hun' specialemonument!
...en verdeÍ...
Effe tuine .
WestlandsMuseum
Zondagopenstellingen
De bessenpluk(met recept!)
lubileumconcert'DieHagheSanghers'
De baronesvan Ockenburghen de galg van
Monsterambacht
In memoriam: Tinie Prins- Hooqendam
Van de werkgroepen
Ien oud milieuprobleem
Tentoonstellingen,boekenen cuÍsussenen Iezingen

WERK.ENSTUDIEGROEPEN
is in de historie van het Westland
Wle geïnteresseerd
kan zich wenden tot het WestlandsMuseum
of de werk- of studiegroepen:
AlgemeenHistorischSpreekuur
Museum,
van14oo tot 17oo uurin hetWestlands
Iedere
zaterdag
(ot74)
KL Honselersdijk
6zto84
MiddelBroekwegt54,z675
(tussen
HonseLersdijk
enKwintsheul)
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10174)621.084
( 0 L 7 46) 2 7 0 7 2
628393
{10174)
(0174)621084

PlaatselijkeHistorischewerkgroepen
(0174)413073
Oud-'s-Gravenzande,
(0L74)627868
Oud-Honselersdijk,
ln17L\ \1tÁ,7)
Oud-DeLrer,
Oud-Loosduinen,
1070)3974936
( 0 1 0 s) 9 1 3 9 s 9
Oud Maasland,
to1 7 4\ ) 44?1 \
Oud-Monster,
Oud-Naaldwljk,
10174)629490
( 0 1 s3
) 808863
Oud-Schipluiden,
Oud-Wateringen
& Kwintsheul, (0I74)292558

COLOFON
wordt 4 x perjaar uitgegevendoorde
nds StreekHlstorie
Stichtingvoor Streek-en IuinbouwhistorieWestland
(0174)621084
KL Honselersdijk
MiddelBroekwegS4,2675
. info@westlandsmuseum
nl
www westlandsmuseum,nl
WestlandsStreekHistode
wordt gratistoegezonden
aan
Westland
donateursvan de St Streek-en Tuinbouwhistorie
In het WestiandsMuseumzijn beperktlossenummerste koop,
RedactieWestlandsStreekHistorie
. Mevr M.M Dahmeijer-Fousert
10774)413073
(n174\ )A4?1q
' LJM vandenEnde
. JA deBrabander
(0r74)2e6909
Vormgeving/zetwerk,druk, afwerking en distributie
(0174)
s27ts2
DrukkerijRiezebos,
De Lier
i S S N1 3 8 o - o r oo8 5 L S t r e e l e
( n T u i n b o u w h i s t o rW
' ee s l l a n d
mits de bron duidelijk
Overnemenvan artikelenuit dit bladis toegestaan,
wordt vermeldDe redactieontvangtgÍaageenbewijsexemplaar

HFEEHIíIF
Techniek voor wonen, werken & welzijn

Naaldwijk
0174- 638 638 . www.hoqervorst.nl
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De zomer van zooT nadert zijn einde, dus is het tijd om
eens even terug te kijken naar wat er goed of slecht
groeide en naar de vele bezoekersdie het museum
bezochten.De druivenkrentdemonstratieis prima verlopen en de motorendag was met 3oo bezoekersvoorlopig een van de betereextra open zondagen.
Na het drogewarme weer in april is er genoegwater van
goedekwaliteit gevailen.Het goedeweer in april zorgde
overalvoor veel luizen.Dan heb je ook in de gatenhoeveel
sooÍten van deze insecten er zijn. De bekendste is de
gewone bladluis, daarna de zwarte bonenluis, moeilijk
weg te krijgen, niet lekker voor vogels of kapoentjes
(lieveheersbeestjes),
dan hadden we de minder bekende
rode luis, de vuilboomluis en de wegedoornluis.VeeIdierIijk leven, nog steedshebben we ondanks de nattigheid
geen last van slakken,zij worden waarschijnlijk door de
vele merels op de tuin genuttigd. Nu we het toch over
dieren hebben,er was bij de kleine Lotharingerkonijnen
een gezinsuitbreidingmet negenstuks.Enkelengingen er
naar Wateringen, anderen naar particulieren en twee
bleven er op de tuin om de soort in stand te houden
De Hoogvliegerduivenhebben ook twee jongen grootgebracht,die zijn moeilijk te plaatsen,maar daar vinden
we ook nog wel een gaatjevoor.
Dan nog de Lakenvelderkippen,
dit zijn mooie zwart-wit
gekleurde kippen. Kippenhouderskopen bij ons eieren
om ze zelf uit te laten broeden.Uit elk ei komt echternog
geen kuiken Onzehaan betreedt niet zomaar iederekip
en altijd is het weer een verrassinghoeveel kuikens er
komen en daarnais er de vraag,is het eenhennetje of een
haantje?
De druiven zijn dit jaar vroeg uitgelopen en tien dagen
vroeger gekrent dan verleden jaar. Voor september
verwachten we al de eerste rijpe trossen bij de
Frankenthaleren prof. Aberson.Enkelekleine probiemen
zoalsspint en verbrandblad zijn overwonnen.Eenzomerstormpje windkracht 6-8 BF deed de stokbonen geen
goed. Op de anders zo lauw gelegentuÍn zi.jnde bonen
door de W-NW wind lelijk verwaaid en daardoorverlaat.
Ook de goed groeiende tabaksplanten hebben een tik
gekregen.Verder hadden we een bezoekerop de tuin
die adviseerde hennep als heggen of windkeringen
te planten. Vroeger werd dit vaak tussen de dubbele
bonen gedaan Hennep is voor meerdere producten te
gebruiken Bij onze Oosterburenbegint het een hype te
worden als kleding Ookin kippenvoeris het te gebruiken.
ZelfsMichiel de Ruijter zijn eerstewerk was in de hennep,
als touwslagerdraaidehij aan het grote wiel. Somsleesje
in de krant dat er onder gias'hennep'geteeldwordt, maar
zonder vergunning mag dit buÍten ook niet
De vakantietijd is op onze tuin ook merkbaar, voor de
beheerderis het dan niet makkelijk om alies op tijd te
plannen. Vrijdags zegt men: ,,Deeerstepaar weken kom
ik niet, want ik moet op vakantie".Klagen doen we niet
want er wordt door minder mensen veel gepresteerd
in de drukste tijd op de tuin U bent weeÍ van harte uitgenodigd,kom weer eenseffe tuine in onzeMuseumtuin,
waar alleser weer prachtig bijstaat.
P v.d Hout

In StreekHistorienr. 2 was een steekijzer afgebeeld.
Enkelereactieshierop waren: gebruikt voor sjalotten of
om jonge prei te poten.
Het gereedschapop de nieuwe afbeelding zou gebruikt
zijn om dood ioof van tulpen af te schoffelen.Mogeiijk is
het nog ergensandersvoor gebruikt AIs iemand dit nog
weet horen we het graagvan u
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ZONDAGOPENINGEN

I WESTLANDS
MUSEUM I
i Uet westlands Museum is op onderstaande,or,d"g"r, ]
I geopendvan 13.ootot r7.oo uur. Buiten deze zondag-|
. openingenis het museum het gehelejaar geopendvan.
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veilenvan de druivenoogstvia de hÍstori- I
| 7 oktober
r
scheveilingklok in het museum,
r
bezoekers
kunnen
zelf
als
veilingkoopman
I
I
optrecien.
I
I
. 4 november diuiven eten in de kas,de laatste druíven r
I
van het seizoenwordenverkochfean dc
I
I
Uezoekers,
die zelf een tro, -og.;ii;;
l
r
ken waarna die ter plekkevooÍ ze van de r
boom wordengesnèd"r'.
I
I
r z december elk uur gratis rond.leidingvoor individuele I
'
I
bezoekers.
L.-rrr-r-rr.-.J
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DEBESSENPLUK
Vioeter toen de tuinbouw nog kleinschalig was werden
er op de Westlandse tuinen, naast druiven, allerlei
andere soorten fruit gekweekt. Elke tuin had wel een
boomgaard met veel soorten appels,peren en pruimen.
Onder de fruitbomen stonden bessenstruikenof er was
op de tuin een specialebessenhoekaangelegd,waarin
voornamelijk rode bessenstonden, maaÍ waaÍ vaak ook
kruisbessenen witte bessenwaÍen aangeplant.
Zwarte bessenteelde men in mindere mate, die stonden
op de minst gunstige plaatsen.Eerst kweekte men de
zogenaamdeWestlandseenkelebes.Laterwerd met groot
succesde dubbele bes ingevoerd, een verbetering van
het bessenras.
In 1836was de aalbesnaast de druif de
belangrijkste fruitsoort van het Westland. In dat jaar
werd gemeld dat ,, in het Westland de verzending der
Aalbeziën,die er van uitmuntende hoedanigheidgeteeld
worden, naar Engeland nog a1 aanmerkelijk en naar
genoegen van den landman is geweest ." In dÍe tijd
werd rond Delft een miljoen kilo bessengeplukt. In rgrz
besloegde Westlandsebessenteelteen oppervlakte van
345hectareen in 1938nog slechtsr37.Lateinam dezeteelt
verder af. In de Rassenlijstvoor fruitgewassen uit 1948
staannog 17rassenrodebessenvermeld,8 soortenzwarte
en 6 soortenkruisbessen
De bessenoogstviel afhankelijk van de soort meestal in
de maandenjuni en juli.
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Een Heenwegsetuinder had in 19z4volgenszijn kasboek
eenbessenoogst
van r.r3opond.Dezebessengingennaar
de Naaldwijkse veiling, waar ze gemiddeld ro cent per
pond opbrachten. De geveilde bessen waren bestemd
voor de sapfabricage.De bessen werden voornamelijk
geplukt door vrouwen uit de buurt, zij kregenbetaald per
kilo. Als ze'nat'plukten (debessenteveelbeschadigden)
hoefden ze niet meer terug te komen. Ook de tuinderskinderen werden tot hun verdriet vaak bij de bessenpluk
ingeschakeld.
Omdat de bessenteeltdestijds op bijna elke tuin voorkwam is ook op de historischetuin van ons museum een
flinke bessenhoekaangelegd.Daarin zijn diversesoorten
bessen geplant, helaas weten we niet precies welke
rassenhet zijn. Er staan twee soortenrode aalbessen,de

ene soort Jijpt wat later dan de ander€ sooÍt:."Verderslaan
er twee soortenzwarte bessen.Eénsoort heeft,bessendie
aan een tros aan de tak zitten, dat plukt gemakkelijk. Bij
de anderesoort zitten de bessendicht op de tak, waardoor
ze lastig plukken en gemakkelijk beschadigen.Daarom
zijn deze bessen eigenlijk alleen geschikt voor directe
verwerking,hiervan wordt de heerlijkezwarte bessenjam
gemaakt die u kunt kopen in de museumwinkel.Ook kan
er bessensapvan gemaaktworden,eenbewaarvoorraadje
voor de winter Verderstaan er op de tuin twee struiken
witte aalbessenen vier struiken van een geeiwitte soort.
De witte bessenzijn vroeger dan de ge1e,die ook langer
doorgeplukt kunnen worden. Tenslotte staat er een rij
rode kruisbessen,die in verband met de scherpedoorns
erg voorzichtig moeten worden benaderd (de plukker
krijgt geengevarengeld!).
Voordatde bessengaankleuren
wordt er een groot net over de bessenhoekgespannenom
de merels op afstand te houden. Hoewel het net van
onderen nauwkeurig wordt dichtgelegdzijn er toch geregeldvogelsdie zich onder het net door hebbengewerkt
en na een smulpartij de uitgang niet meer weten te
vinden. De ervaring heeft geleerd dat als er tussen de
grond en het net met twee opstaande stenen een kier
gemaakt wordt, de opgeslotenvogel na enige tijd verdwenen is.
De aalbes(ribesrubrum) is van oorsprongin ons land een
inheemse bessensoort.De eerste culturen dateren dan
ook uit de middeleeuwen.Ook de zwarte bes en de kruisbes komen in wilde vorm in ons land voor De bessen
bevatten diversemineralen en veel vitamine a en c
In de natuurgeneeskundewordt het eten van aalbessen
aanbevolenbij hoofdpijn als gevolg van zenuwspanningen (ik heb ervaren dat zelfs de pluk al ontspannend
werkt!). Het sap van aalbessenis nlet alleen heilzaambij
koorts,maar werkt ook reinigend,het is licht laxerend en
verbetertdaardoorde spijsvertering.En niet op de laatste
plaats kunnen besseneen gunstige werking hebben bij
jicht, reuma, ontstekingenen griep.
De bessenin de museumtuin worden regelmatig (dit jaar
tussende buien door)door de vrijwilligers geplukt en zÍjn
in pondsbakjes voor een leuk prijsje te koop in de
museumwinkel. Vooral bij mooi weer is de bessenpluk
een leuk karweitje. AIs je op een veilingkist met je hoofd
in een bessenstruikzit met op de achtergrondhet gekraai
van de museumhaan en het gezang van de vogels dan
waan je je zo tachtig jaar terug Ín de tijd.
Museumbezoekersblijken een voorkeur te hebben voor
rode aalbessen.De witte en gele bessen zijn een stuk
minder populair, hoewel ze beter smaken! Ze zijn namelijk veel zoeterdan de rode en zijn eigenlijk om zo uit de
hand te eten heel lekker.Probleemmet dezewitte en gele
bessenis dat ze kennelijk hun uiterlijk niet mee hebben,
maar dat heeft weer als voordeel dat de vogels er geen
belangstellingvoor hebben Nadat de rodebessengeplukt
zijn kan het net weggehaaldworden en kunnen de gele
bessen nog een poosje doorgeplukt worden. Ook de
zwarte bessenhebbenhun kleur niet mee,om verste eten
hebben ze een uitgesproken smaak waar niet iedereen
van houdt. In een anderevorm, als cassislimonade,zljnze
echterheel populair.
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Bessenkunnen goed verwerkt worden in gebak en er
ookjam of limonade van gemaaktworden.Ook kunnen
gewassenen gerist worden waarna ze (na droog deppen)
kunnen worden ingevroren.Zo heeft men na ontdooien
's
winters versebessenuit eigentuin op tafel.
Tot slot geef ik u nog een eenvoudigrecept dat zeker de
moeite van het proberenwaard is!
Jan Dahmeijer,bessenplukker

HAGHESAN HERS'
Hét Koninktijk Mannenkoor 'Die Haghe Sanghersrviert
dit jaar haar 9o-jarig jubileum. Ter gelegenheidvan dit
jubileum organiseerthet koor een project onder de naam
'Die
Haghe Sangherskomen naar u toe!'
Het project omvat een zestalconcerten,verspreidover de
regio Haaglanden.
Het koor heeft door de jaren heen zijn strepen verdiend
met verschillende compositÍe-opdrachtenen grote uitvoeringen. Zij vertegenwoordigeneen cultuuruiting dÍe
bijdraagt aan de saamhorigheiden de maatschappelijke
verbondenheidbinnen de regio van Haaglanden.Daarom
organiseert het koor een groot sponsorconcertín de
Bartholomeuskerkte Poeldijk om zo het behoud van de
oude WestlandseCuituur te ondersteunen.De opbrengst
van dit sponsorconcertwil het koor bestemmen voor
verschillende instellingen die zich inzetten voor het
behoud van het Westlandse cultuurhistorisch erfgoed.
Eénvan die te ondersteuneninstellinsen is het Westlands
Museum.
Het concert ln de Bartholomeuskerkvan Poeldijk wordt
gehoudenop r4 oktober 2oo7 en het begint om 15.oouur.
Speciale kaartarrangementen zijn te koop bij het
Westlands Museum Dit arrangement bestaat uit een
zogenaamdeduokaart,waarmee het concerttoegankelijk
is voor twee personen,en een CDmet muziek en koorzang
'Die
van de
Haghe Sanghers'De titel van de cd is 'Joodse
lÍturgische Muziek', o a uitgevoerd met ]eden van het
Residentieorkest.
De duokaart en cd zijn te koop voor de
aantrekkeiijkeprijs van € r5,-,waarvan een deel bestemd
is voor het WestlandsMuseum.De duokaartenmet cd zijn
netjesverpakt in eenfraaie envelop,zodaÍze ook geschikt
zijn om als cadeauweg te geven.

N DENEDE
vereniging er in geslaagdom Amalia van Solms,die ooit
woonde in het kasteel van het Hof van Honselersdijk,
opnieuw naar De Nederhof te halen ...!
Op vrijdag zB en zaterdag
z9 september wordt Amaiia
en haar mannen' opgevoerdin
De Nederhof!
Amalia en haar mannen'is een
voorstelling rond Amalia van
Solms, haar echtgenoot stadhouder Frederik Hendrik, haar
zoon stadhouderWiIIem II èn
haar kleinzoon stadhouderkoning Willem III. Het stuk
wordt opgevoerddoor beroepsspelers van de Stichting Het
Pnrtrel-

(nrealzt

Amalia van Solms j6oz-t675), vÍouw van stadhouder
FrederikHendrlk, staat in het hart van de GoudenEeuw
van de Noordelijke Nederlanden. Háár leven staat
centraal in Amalia en haar mannen', een toneelstuk in
drie bedrijven, waarin de historische opeenvolgingvan
gebeurtenissen
een dragenderol speelt.
Door de subsidie van het VSB Fonds Westland kunnen
we de toegangsprijsvoor deze bijzondere voorstelling
schappelijk houden De toegangsprijs bedraagt € ro,Aanvangvoorstelling2o.oo uur, zaal open 19.3ouur.
Toegangskaarten
kunt u vanaf r septemberafhalenbij de
bestuursleden
van de vereniging:
Harry Groenewegen,tel o6-2525578o
JokeGijsberts,
teI.41639z
Henk v.d PIas,
te1.64667
GerAlleblas,
tel. 6293r3
Het aantal plaatsen vooÍ deze voorstelling is beperkt,
dus wees er snel bii!
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DEBARONES
VANOCKENBURGH
EN DEGALGVAN MONSTERAMBACHT
het gebouw was ai in de r9e eeuw in een onbewoonbáre
staat. De min of meer rechthoekige omwalling van het
gebied,die ook op oude kaarten staat afgebeelden waar
Zandforï.zijn naam aan dankt, is in het terrein nog zichtbaar aanwezigen zekereen bezoekjewaard. Ockenburgh
en Zantfort zijn aangelegdin de 17eeeuw maar wel op
percelenwaar vanouds al boerderijenwaren gevestigd,
zo blijkt uit transportakten en kaartboeken.De huidige
naam Hyacintenbosdankt het voormalige Zandfort aan
de vele wilde hyacÍnten die daar in voorjaar bloeien.

In het gemeentearchief van Den Haag bevindt zich een
contract uit r75ztussen de eigenaresvan de landgoederen Ockenburgh en Zandforl en de baljuw en welgeboren
mannen van de hoge heerlÍjkheidMonster. Het archiefstuk zou op zich niet zo zijn opgevallentussen de vele
akten die in de loop der tijd met betrekking tot
Ockenburghzijn opgemaakt,ware het niet dat in deze
overeenkomstafsprakenworden gemaaktoverhet plaatsen van een heuse galg en een rad op het zogenaamde
'Swarte
Duijn',dat gelegenwas tussen Ockenburghen de
Zandweg of Heerenwegvan Loosduinennaar MonsteÍ
Min of meer in de voortuin van de toenmalige eigenaressevan dit buiten mevrouw Ilisabeth Pauw douairière
baronesseVan den Boetzelaer.Dat zij er niet blij mee was
biijkt wel uit haar reactieop dit voornemen.Het archiefstuk vermeldt dat het lnrichten van het galgeveld,,gans
onaangenaame en selfs affschrikkelijke gezigten in
de nabijheijt van mijne hoffsteede Okkenburgh soude
veroorsaaken".

Het Swarte Duijn lag tussen de Zandweg of Heereweg
naar Monster en de landgoederenvan ElisabethPauw.
Beginvorige eeuw is het duin geheelafgegravenen werd
het gebiedvoor de tuinbouw geschiktgemaakt.Met het
afgravenverdween ook de oorspronkelijketoegangsweg
naar Zandfort.Het duin was in het bezit van de prins van
Oranje,maar midden t8e eeuw heeft de baroneshet in
eigendomverkregen
In diverse archiefstukken uit de r7e, r8e en 19e eeuw,
duikt de naam van het Swarte Duijn op. Zo krijgt
mr Maarten Pauw,de grootvadervan Elisabeth,in 1675
toestemming om een rechte laan van vijf roeden breed
door het SwarteDuijn aan te aanleggen.De huidige oprijIaan van Ockenburghis daar nog het zíchtbareresultaat
van. Maar het SwarteDuijn speeldenog een andererol in
de geschiedenisvan Monster en Loosduinenen waarschijnlijk dankt het ook zijn naam aan die lugubere
bestemming.Het terrein diendenamelijk als de gerechtsplaats van het baljuwschap Monster Di.t rechtsgebied
was in 1588ontstaan toen het als hoge heerlijkheid aan
prins Maurits werd uitgegeven.

Maar eerst in het kort iets over de ligging en historie
van de buitenplaatsOckenburghen de deelsverdwenen
hofstede Zandforï. De goederen zijn gelegen aan de
Monsterseweg te LoosduinenwaaÍ, dichtbij het voormalige dorp, een statige oprijlaan toegang geeft tot het
huidige park Aan het einde van dezelaan staat een witgepleisterdgebouw,het tegenwoordigeOckenburgh De
buitenplaatsis omstreeks165oaangelegddoor de dichter
dr JacobWesterbaenDe plek waar de hofstedeZandfort
heeft gestaan is terug te vinden in het huidige
Hyacintenbosdat vanuit Ockenburghvia een bruggetje
te bereikenis. Van de hofstedezelf is niets meer te zien,
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Een deel van Loosduinen,waaronder Ockenburgh,viel
binnen dit gebied.Het rechtscollegewerd gevormd door
de baljuw en welgeboren mannen, een benamlng die
stamt uit het middeleeuwse standenbegrip, en was
bevoegdrecht te sprekenover zakenwaarbij lijfstraffen
of de doodstraf aan de orde kwamen. De terechtstelling
vond meestal plaats voor het rechthuis,waarna het lijk
op het galgeveld als afschrikwekkendvoorbeeld opgehangen werd of zittend op een rad overgelatenwerd aan
vogelsen ander gedierte.Het SwarteDuijn had vanouds,
waarschijnlijk vanaf 1588,dezebestemming zo blijkt uit
de overeenkomstdie hierna ter sprake komt. Ook van
anderebaljuwschappenin het Westlandis bekenddat zij
zo'n galgenveldin hun rechtsgebiedhadden.
Terug naar het archiefstuk uit 1752.De eigenaressevan
Ockenburgh en Zandfort verneemt dat de baljuw, zijn
naam wordt niet genoemd,van plan is ,,Debewijzen der
voorschreven crimineele justitieplaats bestaande Ín
galgh en radt ter plaatse,alwaar deselvevan oudshebben

Op dinsdag z6 juni ontvingen wij het bericht dat
mevrouw Martina Prins-Hoogendam (Tiníe), na een
ziekbed,waarvan ze aanvankelijk leek op te knappen,
was overleden Ze werd bijna 84 jaar.
Tinie woonde sinds r93o in Honselersdijk.Zij huwde in
1946en kreeg vier kinderen Als onderwijzeresbehaalde
zeintgTz haar lesbevoegdheidvoor de MAVO Het was de
geschiedkundigeVan Adrichem die haar
voor de lokale historie wist te Ínteresseren. Te midden van al het Westlands
'tuinbouwgeweld'
ontwikkelde mevrouw
Tinie Prins zich tot een voorvechtstervan '
en een autorÍteit op het gebied van de ',
Westlandsecultuur en historie. Zij heeft ..
in woord en geschrift op een heel bijzondere en respectabele manier de ,t:t,:
geschiedenisvan de streek,met name
die van Naaldwijk en Honselersdijk,voor ::.
onzeen latere generatiesontsloten.

,t:t:,:

gestaan,te doen opregten" Ook de barones geeft toe
dat zij uit de kohieren van verpondingen en andere bescheidenop de hoogte is van het bijzonderegebruik van
het duin, en kan daar op zÍch geenbezwaartegen maken.
Maar we schrevenhet al aan het begin van het artikel:
het is wel een afschuwelijkgezicht.Zij biedt de baljuw en
welgeboren mannen een ander stuk geestlandof duinkroft aan met het verzoekdit als galgenveldin gebruik te
nemen.Het stukje land is bij gissingruim r morgen groot
en ligt aan de Zandwegof Heerenwegnaar Monster en
grenst in het westen aan de landerijen van Solleveld.
Het baljuwschap gaat akkoord met haar voorstel en zo
worden op 3o juni q5z de afsprakendoor de secretarisop
papier gezet De onkostendie het beheervan het geestland en de houtgewassenmet zich meebrengt zijn voor
rekening van de barones en het hout dat aan de oost-,
west- en zuídzijde staat mag a11eengekapt worden na
toestemming van de baljuw en zijn mannen. De laatsten
verklaren afstand te doen van het recht om het Swarte
Duijn te mogen gebruiken.

met Tinie Prins naar Brusselom de aanbiedingvan het
boekwerk Arenberg in de LageLanden',waaraan zij een
bi;dragehad geleverd,bij te wonen. Zll had er plezier in
de burgemeestervan Naaldwijk te kunnen voorstellen
aan de Prinsvan Aremberg
Vorig jaar nog schonk Elzengaeen exemplaar van het
boek aan Baron Taetsvan Amerongen Latervertelde die
hem dat de naam van eén van de
auteurs hem was opgevallen Hij
bewaarde nameli.jk goede herinneringen aan een zekere mejuffrouw
Hoogendam, een ranke onderwijzeres aan de openbare lagere
school in Wassenaar.Zij was eens
met de hele klas van Wassenaarnaar
het Westland gereisd om daar de
, druivenkassenvan haar familie te
bezichtigen Dat alles had diepe
indruk op de toen 8-jarige baron
:: $emaakt.
rr Vervolgensbieek dat de heer Elzenga
en de baron spraken over één en
, dezelfde persoon! Een ontmoeting
' tussen de - nu
75-jarige- baron en
'zijn
mejuffrouw' werd gearrangeerd. Op kasteel Renswoude, de
woonstee van de baron, genoot het gezelschapvan de
hernieuwdekennismaking,tijdens de adellijkelunch.

Van haar hand zijn vele interessante ":
artikelen verschenen,als resultaat van ,,,',,
degelijken vasthoudendonderzoek.Door t:'
haar werd de geschiedenls van De í
Nederhof en zijn illustere bewoners /:
Ievend gehouden. Artikelen van haar,
bijvoorbeeld over 'Het verdwenen dorpsplein' en
'De
Nieuwe Tuinen van Honselersdiik.de ontstaansgeschiedenisvan een tuinbouwgebieá in de r8e eeuw'
zijn onder anderegepubliceerdin de jaarboekenvan het
GenootschapOud Westland.Velenhebbenhaar ook leren
kennen als enthouslast verteller bij haar dialezingen
En heel wat leerlingen en studenten mochten haar
interviewen voor hun werkstukken over de geschiedenis
van onze streek.Door haar grote kennis over de historie
had ze ook contactenmet de prinselijke nazaten van de
familie Van Aremberg

Om de belangenvan de plaatselijkehistorie ook in juridische kwesties te kunnen behartigen vormde mevrouw
Tinie Prins de historische werkgroep om tot een vereniging In 2oo4 droeg ze het voorzitterschapdaarvan
over,maar ze bleef tot het laatst actief het bestuur ondersteunen.De vereniging is haar veei dank verschuldigd
Een bijzondere vrouw ontviel het Westland. Een
markante Honselersdijksedame is niet meer.

Van de heer Elzenga,oud-burgemeestervan Naaldwijk, is
de volgendeherinnering. Enkelejaren geledenreisdehij

GerAlleblas-Behrtel
HistorischeVerenigingOud-Honselersdijken Naaldwijk
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van de gemeente Westland van
In de raadsvergaderÍng
_de
inventarisatie van historisch
donderdag r9 luh is
waaiáevoile obiecten en de su,bsidieverordeníngvastgesteld. Oe raàd was niet unaniem teweden met de
subsidieverordeningvanwege het zeer lage budget en
wenst ondanksde vaststellingnog een duidelijkeruitleg'
's-Gravenzandegaat er het een
Voor de dorpspomp in
en ander veranderen.De gemeente wil daar een stortbak onder met een andere uitloop en het straatwerk er
omheen wordt opgehoogd.Naar verwachting wordt er in
de loop van septembermet het werk begonnen
De Monstersemolen heeft tegen die tijd het einde van de
restauratiebereikt.

Reedsjarenlang is er in samêrnverking met',rondvaagt.
bedrrjf De Gantel in de zomervakantie de mogeiijkheid orn
op zaterdagmiddag vanaf het toosduins museum De
Korenschuur een vaartochtje te maken via woongebied
Kraayensteinen door het recreatiegebiedMadestein.
Dit jaar was er tot eind augustus de mogelijkheid een
tocht te maken van ruim twee uur; via Madestein de
Wen af en daarna de Holle Watering op. Daar ligt aan de
iinkeroeverdruiventuin'sonnehoeck'.Er zljn daar ervaren
rondleidersen in een uur zie je oude moerbeibomen,een
echte oude frultmuur, originele druivenkassenwaarin
meerderesoortendruiven welig groeien
Na het eten van een tissÍe (klein trosje) en het kopen van
een pondje druiven voor het thuisfront kan men voldaan
weet in de boot stappenvoor de terugreis.

Gereformeerdekerk te Monster
een instelling die zich inzet
Het Cuypersgenootschap,
Volgendjaar doen we het zeker weer en zal de aankonvoor het behoud van historisch en architectonischwaardiging op tijd worden gepubliceerd in StreekHistorie
devolle kerkgebouwen,heeft dit voorjaar een aanvraag
Gereforde
om
Westiand
ingediend bij de gemeente
meerde kerk aan de Burg. Kampschoërstraatin Monster
op de gemeentelijkemonumentenlijst te plaatsen.
Zoekennaar je voorvaderen(enmoeders)dat is in het kort
Het coliege van B. en W heeft op z7 maarl besloten
wat de leden van De StudiegroepGenealogÍeWestland
gemeentelijke
de
hoewel
deze aanvraag af te wijzen,
doen.We praten er over,kopen gezamenlijkboekenen cd's
heeft
aanvraag
positief
op
de
monumentencommissie
in, organiseren excursies en lezingen en dat allemaal
geadviseerden ondanks het feit dat het kerkgebouw
voor maar € r8,- per jaar Kijk maar eensop onzewebsite
een zeer hoge scorekreeg toebedeeldin het recent uitwww.genealogiewestlandnl
gemeentelijke
gevoerde onderzoek naar potentiële
het
Westland.
monumenten in
Als vereniging organiserenwe een cursusoud schrift door
Om meer inzicht te krijgen in de argumenten van de
Krijn van Dijk voor onzeleden (met korting) op rz dondergemeenteen in de gevolgdeprocedureheeft de fractievan
van
dagen's middags van 14.ootot 16.oouur in het Museum.
ProgressiefWestlandvragen gesteldaan het college
We
starten op n oktober en komen om de r4 dagen
naar
komt
college
van
het
B. en W Uit de antwoorden
bij elkaar.Tijdensdit schrijvenzijn er nog enkeieplekken
het met alle partijen eens is dat de
voren dat het coJ.l.ege
vri.j (maximaal rz personen).Tot r september kunnen
kerk ontegenzeggelijkmonumentale waarde heeft. De
alleen leden inschrijven (bij Gilles Hamel; bankrekening
restauratiekostenzijn echter zodanighoog, dat dezeniet
1422 rg 339). Hierna vullen we de cursus eventueel
niet
nu
er
zeker
door het kerkbestuurzijn op te brengen,
aan met niet-leden. Bent u geÏnteresseerd,de kosten
geen subsidies tegenover staan. Omdat volgens de
bedragen€ 7o,-, geef u dan op bij Gilles Hamei: e-mail
gemeente en het kerkbestuur een andere locatie in
gjchamel@kabelfoon.nl (er wordt op volgorde van
Monster niet te vinden is en een ander gebruik van de
aangevuld).
binnenkomst
aan
de
(jongeren)huisvesting
niet
kerk zoaisbijvoorbeeld
en
nieuwbouw
voor
sloop
gekozen
gekozen
wordt
orde is,
Op de NationaleArchiefdag (t3 oktober)presenteertonze
de werkop de huidige locatie Het Cuypersgenootschap,
groep Oud-Monster,de Bond Heemschuten de Taskforce verenigingzich's morgensen's middagsin het gemeenToekomstKerk-gebouwenhebben bezwaar aangetekend tehuis in Naaldwijk met het HistorischArchief Westland;
hier laten we zien hoe je je voorouderskunt vinden in
tegen de beslissingvan het college.
Westlandsearchieven.En we sluiten aan op het thema
De aanstelling van Peter Deunhouwer, gemeente- van dit jaar door de molenaarsvan de molens in het verleden in beeldte brengen
archeoloogvan Delft, als gedetacheerdearcheoloogvoor
Dus alsje iets meer wilt weten, kom eenslangs of word iid
Delftse
de
punt
om
door
het
het Westland staat op
meenteraad beklonken te worden. De Westlandse van onzeverenlgln8.
ChrisBatist,VoorzitterStudiegroep
teraadheeft hieroverreedseen akkoordbereikt.
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EENOUDMILIEUPROBLEEM
Vootdat de kunstmest algemeenwerd toegepastwerden de tuinderijen bemest met natuurlilke meststoffen Een deel
van dè benodigdemest kwam van de varkensdie in die tijd op elketuinderij gehoudenwerden.Het grootstedeelkwam
van de veemesterijenuit de omgevlng van Schiedam.Dat vee werd gevoerdmet de afvalproductenvan de vele daar
gevestigde jeneverstokerijen Deze mest (en ook de Schiedamsejenever) werd door schippersnaar het Westland
vervoerd Bij de haven in's-Gravenzande(Vaartplein)waren specialemestputten aangelegdwaarin de mest gelostwerd.
Omdat veel tuinen niet per schuit bereikbaarwaren werd de mest daarna met paard en wagen naar de plaats van
bestemming vervoerd Vooralin het najaar stonk het dorp dan'een uur in de wind' Daaraanwas men hier wel gewend,
tenslotte was de tuin de broodwinning van het grootstedeel van de bevolking,maar somsging het de 's-Gravenzanders
toch wel te ver In het gemeentearchiefvan 's Gravenzandevond ik het volgende
In verband met het mestvervoer richtten een aantal
rnwoners zich op ro decemberr874tot de gemeenteraad
met een klacht. De raad had op r5 augustusvan dat jaar
namelijk een verordening aangenomen op het vervoer
van dunne meststoffen in de gemeente.Er werd voorgeschrevendat dezemest alleenvervoerdmocht worden in
wagens die zodanig met luiken konden worden afgesloten dat er niet op straat gemorstzou worden.Verderstond
er in dezeverordening dat de Schiedammermest vanaf
het Vaartplein niet meer via de Van Straalenstraatnaar
de tuinders aan de Achterweg (detuinderijen gelegenin
Zandevelt)mocht worden vervoerd.Op overtreding van
de verordeningwerd een boete gesteldvan/ 5,-per keer.
Deze tuinders in het Zandevelt voelden zich hierdoor
ernstig gedupeerd,omdat de mestkarrennu via de Noordwind een flinke omweg moesten maken nu zij niet meer
de kortste weg konden nemen. Daardoor zouden deze
tuinders minstens J 6,- tot J ro,- per bunder meer aan
vervoerskostenkwijt zijn Ztj schrevendat ze de mest op
hun tuln echt niet konden missen en bovendienspraken
zij hun zorguit overde toch al buitensporighoge prijs van
de mest.
Door deze verordening kwamen zij a1sgroep op extra
hoge lasten te zitten ten opzichte van de andere
inwoners. Verder beriepen z1j zích er op dat iedereen
gelijke rechten heeft met betrekking tot het gebruik van
de openbareweg Het verzoekwas dan ook om de verordening te herzien,zodatzlj de mest weer door het slop
van Van Straalen,dat eigendom van de gemeentewas,
naar hun land konden vervoeren.
De bewonersvan het slop van Van Straalen,die van dit
verzoekhadden gehoord,schrevende gemeenteraadeen
brief waarin zij meedeeldendat zij al jaren last gehad
haddenvan de mestkarrendie door hun straatjekwamen
en dat zij blij waren dat dit nu eindelijk verbodenwas.

Het probleem was dat het slop aan het begin van de
Langestraatzo nauw was en de weg zo ongelijk dat de
karren de mest tijdens het doorrijden op hun ramen en
deuren spatten.Niet alleen voor hen was dat hinderiijk,
maar ook voorbijgangerswerden bevuild en zij schreven
dat de leden van de raad daar zelf ook over mee konden
praten (kennelljk had ook een raadslid al eens mestspatten over zich heen gehad!) De bewonersvonden dat
het een vuile en ongezondetoestandwas, om die reden
was het juist goed dat het verbod was ingesteld. Dit
probleemspeeldealleenin hun straatje,omdat de andere
stïaten in het dorp brederwaren.
Een van de ondertekenaarsvan de brieí de heer L van
Straalen (de boer waar de Van Straalenstraat naar
vernoemd werd), had het direct hogerop gezochten had
zijn probleem voorgelegd aan de 'Commissarisdes
Konings' in Den Haag, die hem had aangeraden de
gemeenteraadeen brief te schrijvenom te bepleiten dat
de verordeningvan kracht zou blijven.Vandaardezebrief
aan de raad.
De gemeenteraadllet deze gewichtige zaak niet op zijn
beloop,al op 3o december1874werd de kwestie in de raad
behandeld In de notulen van de raad lezen wij dat ,,Na
eenelangdurigeen zeerernstigeberaadsiaging,waaraan
door al de aanwezigeleden wordt deelgenomenen eene
nadere toelichting van den Voorzitter wordt eindelijk
bij stemming besloten, daarin geene verandering te
brengen" Eén raadslid stemde tegen (mogelijk een
benadeeLdetuinder). Met dit besluÍt werd dit milieuprobleem opgelost en bleef er in het najaar een frisse
wind door het slop van Van Staalenwaaien
Jan Dahmeijer
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WestlandsMuseum is in de foyer van het museum :2bpen monumen-tendag
'roo jaar """'ópzateÍdag 8 september is het weer Nationale'Open
z9 september een kleÍne tentoonstelling
WSM-station in Naaldwijk' te zien. De Westlandsche Monumentendag. Veel Westlandse monumenten zljn op
die dag te bezichtigen.Kijk in de plaatselljkebiaden en op
StoomtramwegMaatschappijwerd in 1883opgericht om
voor nadere informatie
www.openmonumentendag.nl
te
bereikbaar
en
sneller
makkelijker
ook het Westland
overblj zondereactiviteiten,openingstijden, e.d.
maken via het spoor. In eerste instantie was er alleen
personenvervoerper tram van Den Haag via Loosduinen
In Poeldijksplitste de llr.r ndelijke Archievenda g
naar Naaldwijk en's-Gravenzande.
's-Gravenzande "Óp r3 oktoberis het landelijke archievendag.Dan zal,net
spoorlijn in een tak die naar Monster en
ais voorgaandejaren, het Historisch Archief Westland
reed en een die naar Naaldwijk ging A1 snel na de opopen dag houden van 10 oo tot 16 oo uur.
richting begon men ook goederente vervoeren van de
Vorig jaar mochten we bij het archief zo'n 5oo bezoekers
stad naar het Westlanden andersom.Dit nam enorm toe
verwelkomen!
toen de Westlandseveilingen werden opgericht vanaf
De archievendagis een mooie gelegenheidgeblekenom
spooraansluikregen
een
veilingen
bijna
alle
Ook
1889.
de Westlandsebevolking kennis te laten maken met de
ting en het lijnennet werd verlengd naar Hoek van
historie van het Westland, met de collectie waarin die
Holland, MaassluÍs en Delft, zodaÍ er nu op meerdere
historie beslotenligt en met degenendie in hun werk of
en
interplaatsen aansluiting ontstond op de nationale
vanuit hun hobby bezig zijn met of gebruik maken van
een
nieuw
kreeg
Naaldwijk
Ook
nationale spoorlijn.
alle beschikbarebronnen.
station dat in julÍ r9o7 geopendwerd. Op de expositieis
aan de hand van oude foto's een overzichtte zien van het
Tijdensde archievendag,die plaatsvindtin het gemeentegebruik van het station in de afgelopenroo jaar
op de tweede
huis in Naaldwijk,kunnen geinteresseerden
ffi,;,trnMuseum De Schilpen in Maasland zijn weer twee
etage een kijkje komen nemen in de werkruimten, de
studiezaalen de kluis van het archief Er is dan een flinke
zomertentoonstellingen.In gebouw Tavenu'Bedri.lvig
groep medewerkers en vrijwilligers aanwezig om de
Maasland'overvanoudsbekendebedrijven en winkels in
rond te leiden en ze waar mogelijk een stukje
jaar
bezoekers
moien.
In
jaar
van
de
is ook het
Maasland DÍt
op weg te helpen bij hun (eerste)onderzoek;meestal
Maasland wordt druk gewerkt aan de restauratie van
'De Drie Lelies' aan de Molenweg Binnenvertrekken ze dan ook met tenminste een fotokopie van
korenmolen
een geboorte-oftrouwakte van een van hun vootouders.
kort zal deze molen weer ln volle pracht draaien In de
In de hal van het gemeentehuis(parterre)wordt dÍe dag
beroep
expositie extra aandachtvoor dezemoien en het
een bescheidenboekenmarkt ingericht en wordt aan de
15-o9-2oo7
Nog
te
zíent/m
molenmaker
historische verenigingen in het Westland gelegenheid
geboden ztchzelfen hun activiteiten te presenteren.Op
lllllïn tret Maritiem Museum te Rotterdam is een grote
die manler ontstaat er iets dat op termijn misschien zou
tentoonstelling te zien over de scheepsrampmet de
'historischemarkt'
kunnen
uitgroeien tot een jaarlijkse
medeWestland
Archief
Berlin, waaraan het Historisch
We zouden het leuk vinden wanneeÍ de historische
werking heeft verleend Zie wwwmaritiemmuseum.nl.
verenigingenin het Westland zo veel mogelijk vertegenHet Maritiem Museum is gelegen aan de Leuvehavent,
woordigd zouden zijn op r3 oktober en horen dan ook
Rotterdam-Centrum.
8raa8van u!
t::),),),a,),,)),ra

LEZINGEN
Geíóótschap Outl-Westland"',
Voor het najaar staat een lezing geplandin de Oude Kerk
te Naaldwijk over de Oude Kerk door de heer Arnold
Knoppert op 9 oktober Voor actueleinformatie hierover
kunt u de regionalekranten raadplegen.

nrÏÍAffiffi

PeterSmit

'Studiègroep
Genealogie Westland organiseert weer
De
schrift
door Krijn van Dijk voor onzeleden
een cursusoud
's
(met korting) op 12donderdagen middags van r4.oo tot
16 oo uur in het Museum. We starten op rr oktober en
komen om de r4 dagenbij elkaar.
Tijdensdit schrijvenzijn er nog enkeleplekkenvrij (maximaal rz personen).Tot r septemberkunnen alleen leden
inschrijven (bij Gilles Hamel; bankrekeningr4zz 19 99).
Hierna vullen we de cursuseventueelaan met niet-leden.
Bent u geïnteresseerd,de kosten bedragen € 7o,-, geef
nl
u dan op bij GillesHamel: e-mail gjchamel@kabelfoon
(op volgordevan binnenkomst wordt aangevuld).
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