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sorterenwas een van de allereerstewerkzaamdie echt geautomatiseerdwerden. Er waren in het
begin allerhande varianten en als kind was ik flink onder
de indruk van dat grote houten stampende en bonkende
appaïaatin de schuur.Jemocht er als kind niet te dicht bij
komen,want 50 jaar terug waÍen de Arbo- en veilÍgheidseisen een stuk minder dan nu: eÍ waren heel wat draaiende delen waar je met je kinderhandjes tussen zou
kunnen komen . Ik snapte maar niet hoe die tomaten
pÍecieswisten in welk gaatjeze moestenvallen ...
De opkomst van machines en veel andere historische
'Canon van de kassen':
zaken komen aan bod in de
een aanÍader voor iedereen dÍe geinteresseeÍdis in de
geschiedenisvan de glastuinbouw en alles wat daaromheen zit.
...en verder ...
Effe tuinen
Lierseachternamen
Nogmaals:de galg van Monsterambacht
HistorischArchief Westland
Van de werkgroepen
'OraI
History'
Cursus
'Canonvan de kassen',De geschiedenisvan de
Nederlandseglastuinbouw in 5o verhalen
Het schitderijvan de loosduinseveiling
boekenen cuÍsussenen Iezingen
Tentoonstelli.ngen,
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Voor onzekoudetuin is het een prima zomer geweest.De
maand april was droog met temperaturentot 3o graden.
Dat was wel heel bijzonder.Voor werkende mensen was
het geen pretje.Voor een goedeen stevigegroei is r8 tot
zo graden wel voldoende.Onder glas is het met wat zon
dan aI snel z5 tot 3o graden en dat is voor de tomaten en
komkommers waÍm zat. PlantenkwekerijGrootscholten
heeft de planten weer gratís geleverd.Hoge productieen
veel bakjestomaten uit de R R. (roe).De in de volle grond
geteelde producten hadden bij de verkoopkraam weer
veel afnemers.Bladgroentenzoals sla, ijssla, bindsla en
romanasla vonden ook gemakkelijk hun weg naar de
afnemers Wout en Ceeshebbenvele kilo's bonen geplukt
die samenmet de anderegroentenin onsverkoopstalletje
zijn verkocht. Ook allerlei soorten sierfruit vonden hun
afzet hier.

De kanten zijn door hem gemaaid,dat is een zwaar werk.
Jammer genoeg ziet de buitenwereld hier weinig van
maar hierbij hulde aan dezevrijwilliger!
De tijd van snoeienÍs begonnen,perziken-en pruimenbomen zÍjn als eersteaan de beurt, de nu nog aanwezige
sapstroom moet voor een natuurlijke dichting (wondgenezing)zorgen.Grote wonden worden met dikke verf
afgesmeerdom loodglanste voorkomen,dat is eenniet te
bestrijdenziekte.
Vorst en sneeuwkunnen er voor zorgendat het spitwerk
op het openland stil komt te iiggen.Het voorjaarzal na de
winter weer leven op de tuin brengen.In de winter is er
misschienminder op de tuin te zien,maar kom toch nog
es effe tuÍnen om het verloop op het land te zien.
P van der Hout.

In septemberen oktober zijn de appelsen peïen geplukt,
soms is er overproductie.De kweeappelsen de mispels
worden voorai bij de jamproductie gebruikt. Er zijn door
een paar vrijwilligers vele honderden potten jam
gemaakt van de vele soortenvruchten dÍe er op de tuin
groeien: aardbeienjam,bessen-,moerbij-, pruimen- en
mispeljam. Overal is jam van gemaakt. Op de open
zonàagvanseptemberis gedemonstreerdhoe er van tonneboerpruimen op eenvoudigewijze met wat toevoegingen lekkerejam is te maken.Johande Roo,de man die
de bijenkastenop de tuin zet voor de bestuiving van de
fruitbomen, verkocht flink wat potten honing, nadat hij
had laten zien welke bewerking hiervoor nodig is.
Op het zogenaamdedijkje langs de tuin liggen heel veel
eikels en hazelnoten,die zijn allemaal al van de bomen
afgevallen, net als de okkernoten (walnoten). Dit zou een
teken kunnen zijn van een strenge winter, alleen welk
jaar dat blijft afwachten!
De andÍjvie en de bloemkool worden gepoot in het onverwarmde warenhuis. Eerst is daar de grond na de
tomatenteelt flink doorgespoeldmet het schone water
van de plensbuÍendie in septembergevallenzijn.
Tijdens de open zondag in oktober werden er bij de
verkoop van druiven via de klok in het vernieuwde
veilinglokaal,bij de eersteronden goedeprijzen gemaakt.
tijdens de vier
De minimum prijs werd ruim overschreden
veilingblokken.Er zijn die dag ongeveerz6o bezoekersin
het Museum geweest zodat er niet voor niets is gewerkt
door de vrijwilligers.
De kippen zijn, net als de bomen,behoorlijkin de rui en ze
zijn ook van de ieg. Wel eten maar geen eieren leggen.
Weldra krijgen de kippen weer hun nieuwe verentooi en
met wat kunstlicht zal de eierproductie dan wel weer op
ncil

lrnmcn

Onings bollenhandel heeft enkele duizendenbollen gesponsorddie inmiddels al gepoot zijn. Dat is een goede
zaak om de kostenvoor het Museum te drukken.
Rond r november houdt het HoogheemraadschapDelfIand slotenschouw.Ard, één van de vrÍjwilligers, heeft
ervoor gezorgddat de sloot schoonblijft van begroeiing.

NB
Is er iemand die met dit apparaatgewerktheeft?Mogelijk
is het om een zeisbladop de sneedun te maken.Normaal
doet men dit met een hamertje en een aambeeldpen
Is dit een apparaat om te haren (scherp te maken)?
Harteliik dank als u ons kunt vertellen hoe dit werkte.
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(1)
ACHTERNAMEN
LIERSE
Dijk
Door Krijn van
] pe volksmond wil dat Napoleon omstreeks r8oo het
dragen van achternamen heeft ingevoerd. Niets is
echter minder waar. In onze streken had bijna iedereen
r5o jaar eerder al een achternaam. En ook wonderlijk
klinkende namen zijn niet in de Franse Tijd ontstaan
uit grapjes omdat de verplichting tot registratie niet
seriàus werd genomen. De naam Naaktgeboren kwam
's-Gravendeelvoor en in De Lier
al omstreeks 165o in
treffen we de naam Zondervanook al in 165oaan. In de
periode tussen 16oo en 165ozijn voor zoverbekend een
elftal specifiek Lierse achternamen ontstaan, d.w.z.
namen die zijn afgeleid van in De Lier gelegen kastelen,
boerderijen, wegen, buurtschappen etc.
Blijvenburg. Toen de Delflandse kaartentekenaar
Kruikius ín qn zijn beroemde kaart van Delfland vervaardigde, spelde hij de naam van de Lierse boerderij
Blijvenburgfoutief alsBleyenburg.Misschienzageenvan
zÍjn assistentenof de graveuïdie de koperplatenetste,de
'y',
'v-'
met het gevolg dàt we nu een
aan voor een
bejaardenflat,een straat en een brug met de foutieve
naam Bleyenburg hebben. Toch stond tot rgoo op de
hekpalen en ook daarna nog in de koopcontractende
naam Blijvenburgjuist gespeld.
Eenlater meer gebruikelijkenaam voor de boerderijwas
'Roopoort'.Van 156otot r58o was Arien
'de
RodePoort' of
of Adriaan Corneliszde bewoner.Zíjn zoon Goris of Joris
Adriaansz wilde in 1593predikant in De lier worden,
maar de classisvond het geen goed idee dat hij in zijn
geboortedorp predikant zou worden. HÍj werd daarna
beroepen als predikant te Zwartewaal en Overschieen
noemde zich Blijvenburg.Ook zljnzoon, schoolmeesterte
Overschie,gebruikte die achternaam. Er zijn nu geen
dragersvan die naam meeÍ bekendin Nederland.
Boekestijn.langs de Burgerdijksewegstond in de midde]eeuwen een mottekasteeltje genaamd Boekesteyn,dat
mogelijk al omstreeks r35o werd verwoest tijdens de
Hoekse en Kabeljauwsetwisten. De naam duikt in de
archievenechterpas rond r45o op als naam van een perceel land. Op de oudste tekening uit de r7e eeuw blijkt het
om een boomgaardte gaan met een soort terpje, waarop
de toren kan hebben gestaan.
In 165zging de lierse metselaarPieterPieterszVerhoeck
zich Boekesteynnoemen.In juli 165zstond hij nog onder
de naam Verhoeckte boek, maar in juni t653 treffen we
hem aan met de naam Boekesteyni.In preciesdatzelfde
jaar vermeldt de rekening van de diakenentussen tt en
'ontvangen uit handen van Pieter
r4 augustus 165z:
PieterszBoekesteynvan een bespreekover de koping van
den boogaertf z-to'.Tezamenmet het gegevendat zijn
kinderen in 168zde boedelverdeeldenvan hun overleden
moeder,waarbij zij een boomgaardaan de Burgerdijkseweg verkochten, maakt het zeerwaarschijnlijk dat met de
boomgaard Boekesteyn wordt bedoeld, aangezien er
maar één grote boomgaardlangs de Burgerdijkseweglag.

Van den Bos.Tussende Burgerdijksewegenerzijdsen de
Hoofdstraaten de Lierweganderzijds,ligt een gebieddat
'den
Busch'. De nog
werd aangeduid als de Bos' of
bestaande boerderij aan de Kralingerweg staat aan de
rand, maar zijn landerijen lagen Ín het gebied.AIs er in de
archíeven sprake is van zijn bewoners, wordt vaak de
'op
den Bosch' gebruikt, bijv. omstreeks
toevoeging
'op den Bosch' genoemd.Zijn
16oo wordt Boon Dircksz
kinderen en kleinkinderen zijn zich Van den Boschgaan
noemen, en we treffen in Naaldwijk nog nakomelingen
vanBoonDÍrckszaan.Inr58gverhuisdezijnweduwenaar
'Het
LeyenHuys' - nu De Timmerwerf.
Burgersdijk. Burgersdijkis een van de oudste namen die
we kennen in De lier. Vroeger werd er het gebied mee
bedoeld,dat was gelegentussen de Hoofdstraat en het
riviertje de Scheein de Kralingerpolderen dat tot het
ambacht Maasland behoorde.In r887werd het gedeeltelijk bij de gemeenteDe Lier gevoegd.
Vanaf. t6tz wordt een Pieter Vrancken Burlersdijk
'het
Kraaiennest'woonde.
genoemd,die op de boerderij
Hij was een toonaangevenderederijker in De Lier. Zijn
zoon werd professoraan de nog jonge Leidseuniversiteit.
Het is niet bekend of alle huidige dragersvan de naam
Burgersdijkvan hem afstammen
Diepenburg.Diepenburgis de oude middeleeuwsenaam
voor een kasteeltje,dat tijdens de Hoekseen Kabeljauwse
twisten in r35r moet zijn verwoest.Een gedeeltevan de
ringgracht is nog altijd zichtbaar.Het stond aan het einde
van de Laan van Zeestratenen was in 16z8 al bekend
onder de naam Het Kraaiennest,hetgeen ook de huidige
naam is. In 1638kwam LeendertJorisz op de boerderij
wonen. Na zÍjn overlijden werd hij opgevolgddoor zijn
twee zoons,die zich omstreeks168oDiepenburg gingen
noemen.Na twee generatiesstierf dezenaam in manneIijke lijn uit.
Heimond. Varianten: Heymont etc Het gebied tussen
Westerlee,de Monnikenlaan en het Sint Jorispaddat oudtijds Heimond werd genoemd,behoordetot r8r7 bij het
ambacht De lier. Aan het korte einde van het Sint lorispad stond een boerderij waarvan de bewoner Floris
Floriszin 16or de naam Heimond aannam Zijn opvolger
JorÍsPieterszen diens zoon ClaesJorisztooien zich van
1636tot 1685met de naam Heimond. Na 1685komt de
naam nret meer voor.
Hoogweg. Met varianten als Hoge(r)wecht,Hoogwegh
etc. In de zeventiendeeeuw bewoondeeen familie generaties lang de nog bestaandeboerderij aan de Hoogweg:
Jan Arendsz,Arend Janszetc.Langzamerhandwerden de
ledenvan dezefamilie met de achternaamHoogwegaangeduid,welke naam we voor het eerstvonden Ín 1642.Een
eeuw lang, tot 1743,blijft de naam van deze kapitaalkrachtige,rooms-katholiekefamilie voorkomen,maar de
Ieden ervan wonen dan niet meer in De Lier
Of de thans levendedragersvan de naam Hogewegvan
dezefamilÍe afstammen,is niet bekend.

Hun ouderszijn dus eigenaargeweestvan de boomgaard
en zeer waarschijnlijk heeft Pieter Pieterszzijn nieuwe
achternaam daarvan afgeleid.
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'Oosterlee'
in de Oostbuurt, dat enke
Het huis
r,:.rl.:l::ru:.oogterlee.
êí,:g.teden is afgebroken,is omstreeksr59o geboul
tl..;..',..:,.r:j
r,irrlri:::r:ilr'r':rdot}llr,r,rpieter
Fransz Overschie, een Delftse

die in De Lier veel land bezat.A1 gauw kwam
,rit:rr::r,:r:r:iberitteÍ,
in het bezit van cle ambachtsheren en -vrouwen van
De Lier, die er een buitenplaats van maakten, waar ze
's
zomeÍs verbleven Kort na 166o verschijnt er een
CornelisJoriszOosterlee.Mogelijk huurde hij land bij of
van het huis Oosterlee,maar hij woonde er niet.
Van der Lee.Anderen noemdenzich Van der Lee,zoalsJan
Claesz(1739),
JacobHendriksz (t652)en Jacobleendertsz,
korenmolenaar b6+il. Verschillende nog bestaande
famiiies Van der Lee zijn van Westerleeafkomstig.
Noorderweg.Aan de Noord Lierweg,vïoeger ook Noordweg genoemd, stonden een drietal boerderijen.Op de
boerderijwaaÍop Jan Keyzerals laatsteheeft gewoond en
die nu is afgebroken,woonde vanaf circa 16zoJanPieters
Hoochschoe.Langzamerhandverdweendezeachternaam
en gingen hij en zijn kinderen zich'Noorderweg'noemen.
Honderd jaar later was de familie in De Lier nog steeds
onder die naam bekend,maar de naam is nu niet meer
bekendin Nederland.
Westerlee.De naam (Van) Westerleeis erg vruchtbaar
geweest.Bij Westerleewoonde omstreeks16zo schepen
lan Claesz van Westerlee en niet ver daar vandaan
woonde niet ver van het Sint Jorispadin Zandambacht
AbrahamPietersz,wiens zoonPieterAbrahamszzich vanaf
t6z7 Yan Westerleenoemde.Een volgendefamilie is die
van CornelisGerritszWesterlee,in $49'wonende op de
Lee' en in 1656tooide een zekereCriin Joríszzich met de
achternaamWesterlee.
Van Zweth. In 163okoopt een zoonvan JanArendszTouw
die op Zwethburgwoonde, de boerderijvan Gerrit Wiilemsz
in de Kaeckin de OudeLierpolder.Op een latereversievan
dezeboerderijwoont nu Adriaan Buitelaar,Noord Lierweg
32.Beideboerderijenstaan op korte afstandvan het water
de Zweth. De naam Van (der)Zweth of Zwet bestaatnog
steeds,maar nÍet bekend is of de dragersvan die naam
van bovengenoemdeArend Janszafstammen. Er zijn Ín
Delfland nog twee riviertjes die Zweth heten en ook daar
kunnen mensen zich Van Zweth zijn gaan noemen.

ZWAHTS

MONSTERAMBACHT
In het vorige nummer van Westlands StreekHistorie is
helaashet artikel over de de baronesvan Ockenburghen
de galg van Monsterambachtniet volledig afgedrukt.Het
Iaatstegedeelte,waarin de nieuwe locatievan het galgenveld wordt toegelicht, ontbreekt. Ook de naam van de
auteur, KeesMeijer, is niet vermeld. Met excusesaan de
auteur volgt hieronder,met enige overlapin verbandmet
de leesbaarheid,het slot van het artikel:
Terug naar het archÍefstuk uitr75z. De eigenaressevan
Ockenburgh en Zandfort, verneemt dat de baljuw, zijn
naam wordt niet genoemd,van plan is de ,,Debewijzen
der voorschrevencrimineele justitieplaats bestaandein
galgh en radt ter plaatse,alwaar deselvevan ouds hebben
gestaan, te doen opregten". Ook de barones geeft toe
dat zlj uit de kohieren van verpondingen en andere
bescheidenop de hoogteis van het bijzonderegebrulkvan
het duin, en kan daar op zich geenbezwaartegen maken.
Maar we schrevenhet al aan het begin van het artikel: het
is wel een afschuwelijk gezicht.Zij biedt de baljuw en welgeboren mannen een ander stuk geestlandof duinkroft
aan met het verzoek dit ais galgenveld in gebruik te
nemen.Het stukje land is bij gissingruim r morgen groot
en lÍgt aan de Zandweg of Heerenwegnaar Monster en
grenst Ín het westen aan de landerijen van Solleveld.Het
baljuwschapgaat akkoordmet haar voorstelen zoworden
op 3o juni t75zde afsprakendoor de secretarisop papier
gezet.De onkostendie het beheervan het geestlanden de
houtgewassenmet zich meebrengtzijn voor rekeningvan
de baronesen het hout dat aan de oost-,west- en zuidzijde
staat mag alleen gekapt 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 als gerechtsplaats.
Of de galg en het rad ook zijn geplaatsten daadwerkelijk
gebruikt is niet bekend.
Rest nog de vraag welk stukje land uiteÍndelijk als het
galgenveldkan zijn ingericht.
Op een kaart uit 1746,getekenddoor landmeter Looten,is
het betreffendeperceelin de linker onderhoekafgebeeld
(zie de afbeelding in het vorige nummer van StreekHistorie,red.).Het is ongeveer3o bij 3o roedengroot en is
wat ligging en groottebetreft het enigeperceeldat ervoor
in aanmerkingkomt. Als dezeveronderstellingjuist is dan
is het oude galgenveldin onzetijd terug te vinden aan de
Monsterseweg in Loosduinen tussen de ingang van
Ockenrodeen die van de voormaligekliniek Ockenburgh,
het latere Dorestadvan Parnassia.
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Geraadpleegde
literatuur:
O van den Arend, Zeven lokale baljuwschappen in
Holland,Hilversum,Verloren,r993.
'Het
A.P.van Vliet,
bestuur van de heerlijkheid Monster
ten tijde van de Republiekl NederlandseHistorièn r9lr

hs8s).

'Een
Werkgroep Oud-Monster,
rechtzaak uit
WestlandsStreekHistorie5/5 (r996).
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1743',

Klikt u voor meer informatie op het schoolfotootjeop de
startpaginavan de website.

N DEWERKGROEPEN
De werkgroepOud-Monsterheeft het plan opgevatom op
systematischewijze de geschiedenisin kaart te gaan
brengen van alle boerderijen dÍe gestaan hebben in
Monster en Ter Heijde.Van verschillendeboerderijenzijn
fragmentarischgegevensbekend.Zo heeft in het laatste
nummer van het Jaarboek van het Genootschapeen
beknopt artikel gestaanover boerderij Geesterwijk.Deze
was gesitueerdin de buurt van het parkeerterreinen de
camping bij het Molenslag.Ook van boerderijPolanenen
van enkeleandereboerderijenis het een en anderbekend.
Maar naar de geschiedenisvan de meeste 'bouwmanswoningen'is voor zoverbekendnog nauwelijksonderzoek
gedaan.De werkgroep komt graag in contact met lezers
die zelf al met onderzoek bezig zljn of die over gegevens
beschikken,zoalsvindplaatsenin de archievenvan eigendomsoverdrachten,e.d. U kunt bellen met Leo van den
Ende,tel. oL74- 24431,5.

Het archief gaat in samenwerking met VJG Videopro's-Gravenzande
werk maken van het digitaliseren
ducties
van oud filmmateriaal. Bedoelingis dat een uitputtende
iijst van beschikbaarmateriaal (en misschien korte fragmentjes uit de films) op termijn via de website beschikbaar komt. Het archi.efbeschikt al over een bescheiden
verzameling films, maar er moet veel meer z1jn. Op
meni.geWestlandsezolder Iiggen nog 8mm- of r6mmfilms of oude vÍdeo-bandenmet ongetwijfeld prachtig
oud materiaal over het Westland.Denkt u aan materÍaal
over de oorlog, de bevrijding, bezoek van de koningin,
feesten,corso'setc. Het archief wil dit materiaal graag in
haar collectÍeopnemen en zou er dan ook graag digitale
kopieënvan maken. Iedereendie dat wil, krijgt haar/ztjn
orÍginelemateriaal dus weer terug Sterkernog, iedereen
die waardevol materiaal ínlevert ontvangt als dank een
digitale versievan het materiaal op DVD mee naar huÍs

De cursus oud schrift door Krijn van Dijk is in oktober
gestart in het museum.Een groepvan tien is enthousiast
bezig om onder Krijn's deskundigeleiding de oude ge'vertalen'
schriftente leren
Met dezekennis hopen we het
Westlandseverledennog verderte ontsluiten
De landelijke archievendagop r3 oktober in het gemeentehuis in Naaldwijk, waar ook onze vereniging vertegen- l

'stamboom-spreekuur'
hadden
zichtwaarr
w"'#"d*;

CURSUS

'ORAL

H|STO.RYt:'.i,ll

opgegeven.Twee van onze leden hebben ruim zes ki :llilil:liiiiil:l:l.l:lf
een half uuÍ samen met de aanvÍager een stuk stani!1i||il$!het cursusaanbod van het Erfgoedhuis Zuid:Holland
'i"'2it
boomonderzoek verricht. En wat waren die mensen
de cursus Oral History. Deze cursus is bedoeld voor
enthousiast. Ook de extra presentatie over oude
leden val historische verenigingen, medewerkers van
molenaarsin het Westlandkreegveel aandacht.
archieven,cultuurhistorischeinstellÍngen en anderendie
(irrrlipornon
fhri<
Retici
rrnnrziÍlor
in verband met hun onderzoek regelmatig interviews
afnemen. In overlegmet het Erfgoedhuisis het mogelijk
geblekenom dezecursus- bij voldoendedeelname- begin
zoo8 te organiserenin het WestlandsMuseum. Het gaat
om een eendaagsecursus te houden op een zaterdag.
],l,l,,]l.i.r,i,',]lrr,],],].l
WESTLAND
De kostenvan dezecursusbedragenongeveer€ 55,Op 13oktoberj.l. is de website van het HistorischArchief
U leert wat er komt kijken bij het verantwoord opzetten,
'in
Westland de lucht' gegaan.U vindt hem op wwwhisdoorlopen en afronden van een oral history project
torischarchiefwestland.nl.Binnen de muren van het
Na een korte inleidinp over deze onderzoeksmethode,
archief wordt inmiddels hard gewerkt aan het voorkrijgt de cuÍsist een aantal vaardigheden aangereikt.
bereidenvan (delen van) de collectievoor publicatie op
De specifiekeinterviewmethode wordt van alle kanten
internet. Op de website treft u voorlopig dan ook vooral
belicht, u krijgt handige tips en wordt gewezen op
algemene informatie en nieuwtjes over het archief.
valkuilen.Ookwordt ingegaanop het toegankelÍjkmaken
In het kader van de landelijke archievendaghield het
en de verwerking van interviews. De onderwerpen die
archief op r3 oktober open dag.Dat gebeurdesamen met
aan bod komen worden rijk geïllustreerdmet behulp van
het WestlandsMuseum, het GenootschapOud-Westland, audiovisueelen geschrevenmateriaal.
de StudiegroepGenealogieWestland en enkele historiDe cursus wordt gegeven door een docente dÍe sociale
scheverenigingenuit de regio.De open dag,die door.zo'n
pedagogiek aan de UniversiteÍt van Amsterdam heeft
6oo mensenis bezocht,was een succes.Op de startpagina
gestudeerd.Zij schrijft o.a.hÍstorischeartikelen gebaseerd
van de website vindt u een kort verslagvan de dag
op interviews en is ook gastdocentedocumentairemaken
Het HistorischArchief wil een zo compleetmogelijkevervoor het middelbaar en hoger beroepsonderwijsen de
zameling van Westlandseschoolfoto'sopbouwen en deze universiteit.
op termijn aanbiedenop haar website.Met dat doel roept
Deze cursus kan worden georganiseerdbij tenminste
het archief de Westlandersop hun oude schoolfoto'saf te
r5 deelnemers.De cursusdatumwordt bepaaldin overleg
staan aan het archief of ze tijdelijk aan het archief ter
met de docent.Als u belangstellingvoor dezecursusheeft
beschikkingte stellen.
kunt u zich opgevenbij Jan Dahmeijer,tel. ot74-4t3o73.

H ISTORISCH ARCH I EF
i'ii'.'...llii..,,i..i...,i'rii.i.
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In het Westland kom je nog een paaÍ betonnen bouwwerkjes tegen die betrekking hebben op de waterhuishouding, maar niet altijd meer compleet zijn. Zo is ten
noordwesten van het torentje van de Oranjesluis een
bergplaats. Bij de Zwaansheulbrug aan de Middel
Broekweg in Honselersdijk is naast de bergplaats ook de
kering nog intact. Zelf dacht ik dat het inundatiekeringen van voor r94o waren, maar dit bleek niet zo te zijn.
Na wat uitzoekwerk in het archief van Delfland bleken
het schotbalkbergplaatsen te zijn die bij een noodboezemafsluiting hoorden uit de tijd van de Koude
Oorlog.

Loosduinen,Langelaak, Westgaagnr. 85 en nr. r8o, extra
afsluiting i.v.m. militaÍr navigatiestation De Lier. Gaag te
Schipluiden,Gaagte Den Hoorn,Het look
Laterbleek dat dezekeringen ook nuttig zoudenkunnen
zljn bíj andere calamiteiten, zoals kadebreuk of milieuÍampen. Om dezeredenenwerden het beheer en onderhoud in 1975overgedÍagenvan provincie Zuid-Holland
aan het waterschapDelfland. Sindsr99z is de Wet BWO
komen te vervalien. De meeste kerinpen raakten ook in
verval.
Delfland heeft in de Najaarsnotavan 2oo5 opgenomen
dat er geld gereserveerdmoet worden voor onderhoud
aan dezewaterwerken Dít omdat het noodzakelijkis om
bi.j calamiteiten de boezemvaartaf te kunnen sluiten.
Sommige keringen met schotbalkenzijn incompleet en
verkeren in niet al te beste conditie. De keringen met
hefdeurconstructieverkerenin een beterestaat
Zo is het interessant te kunnen vaststellen dat' bouwwerken tegen oorlogsdreigingmet het verstrijken van de
tijd een belangrijkeaanvulling worden voor het beheren
van de waterhuishoudingÍn tijden van vrede.

Met dank aan archief van Delfland waaÍuit alle gegevensafkomstig zijn,
o a : D o s s i enr r 2 8 9 3 / 23, d e c e m b e1r 9 5 5
Bestek nr r8 van 1955,Het maken van 7 boezemafsluitingenca in
Delfland Inventarisnummer 13266.

Waar het allemaai mee begon: In r95z werd de Wet bescherming waterstaatswerkenÍn oorlogstijd (BWO)van
kracht. In artikel r staat: ,,Gedeputeerde
Statennemen de
maatregeien,welke zij in hun provincie nodig oordelen
ter voorkoming, beperking en bestrijding van de gevolgen,voortvloeiendeuit de beschadigingvan waterstaatswerken en belemmeringen in het gebruik van deze
werken, voor zover deze beschadigingenen belemmerringen door oorlogsomstandighedenkunnen worden
veroorzaakt".
In het kader van die wet zÍjn binnen de provincie onder
meer nood-boezemwaterkeringen
aangelegd.Dit om bij
calamiteitende boezemwaterente compartimenteren.
De provincie was opdrachtgevervoor de bouw en was
verantwoordelÍjk voor het beheer en onderhoud. Er
zijn drie type boezemkeringenhier in de regio:schotbalkkeringen,puntdeurconstructiesen hefdeurconstructies.
De Wet bescherming waterstaatswerkenin oorlogstijd
had ook tot gevolg dat gemalen noodstroom voorzieningen hadden met extra brandstofopslag.Ook kregen
diverse watermolens voor onderhoud tot 9o procent
subsidievan de overheidÍn het kader van dezewet
Met dezeboezemafsluitingenkon het gebiedDelfland in
acht delen worden afgesloten:
Den Haag,WestlandzonderDe Lier.,De LÍer en't Woudt.,
Midden Delfland plus Maassluisen Vlaardingen,Poldervaart (Schiedam),De Schie t/m Delfshaven,Pijnacker,
Nootdorp en Berkel,Rijswijk en Delft.
In het Westlandzij de volgendekeringen aangebracht:
Oranjesluis, eerst schottenbalken later hefdeurconstructie,Zwaansheulbrug,Iangewatering,Rijnewatering,

Decemhermdund
csdeaumssnd
De delc'mbermgland
ls weer ín aanlochl.
Wilt u iels origineelsgeven, denk dan eensadn
de cadeaubondie in hei museumverkriigbaar
is. Dezegeel, één persoongralis toegangen
êen@nsumplíe.Inde loyer sJaaleen víIÍine
mei noslalgischevoorwerpenopgeslelddie Ie
koop ziin. Verderís er ook een gÍoot aantal
yerc(hillendeboekenIe koop oyeÍ de
ges.hiedenisvan hei Westland.
En voor de lekkere lrek is er
zellgemaaklehoningen iam veÍkriigholan
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,.CÀNON
UANDEKAsSEN,,
van6eN'èdêrlà'ndse
hiedenis
$lastuinbouw
in 50verhalen

De' 'Càíon vari' de Kassen', geeft een overzicht van
5o betangrijke ontwikkelingen en uitvindingen van de
Nederlandseglastuinbouw.Dezecanon is uiteraard ontstaan in navolgingvan de officiële Canonvan Nederland
die in oktober zoo6 is gepresenteerd.Een canon is een
richtsnoer of maatstaf. Met die betekeniskon men een
overzicht opstellen van belangrijke personen,gebeurtenissen, kunstwerken en vooÍwerpen die samen zouden
Iaten zien hoe Nederland zich ontwikkeld heeft tot het
land waarin we nu leven De Nederiandsecanon is ontwikkeld door een commissie die is ingesteld door het
ministerie van OnderwÍjs,Cultuur en Wetenschappen.
De canon is dan ook in de eersteplaats bedoeldvoor het
onderwijs, om te dienen als een richtinggevendehandreiking voor behandelingop de basisschoolen de onderbouw van het voortgezetonderwijs. In de praktijk bleek
echter al snel dat de Nederlandsecanoll een grotere ro1

de glastuinbouw vinden in deze streek hun oorsprong.
Het zwaartepunt van de collectieen presentatievan het
WestlandsMuseum lÍgt bij de geschiedenisvan de tuinbouw. De historische collectie van het museum was
daarom een mooi.ebron voor het samenstellenvan de
Canonvan de Kassen.We hebbenons daarbij niet beperkt
tot Westlandse onderwerpen, maar geprobeerd het
geheeleen nationaal aanziente geven.Zo komen er ook
onderwerpen uit Aalsmeer,Venlo,Vleuten en Rijnsburg
aan bod

en geschreven
De'Canonvan de Kassen'is samengesteld
door tuinbouwonderzoeker/voorlichterDr Ir, Aad Vijverberg met medewerkingvan'Ion Imlnerzeel,conservator
van het WestlandsMuseum en Ad van Gaalenvan uitgeverijlakerveld.

ging spelen Vrijwel iedereen voelde zich er rloor aangesprokenen had er uiteraard ook wat overte zeggen De
Nederlandsecanonbestaatuit 5o vensters,die staanvoor
personen,gebeurtenissenen ontwikkelingen. Niet lang
na de eergte presentatie in oktober zoo6 ontstond er
direct de nodige kritiek. VeeImensen kwamen met voorbeeldenvan personenen gebeurtenissendie volgenshen
vergetqn waren en ook een plaats in de canon verdienden.Dè commissiedie de Nederlandsecanonhad samengesteld nam deze kritiek ter harte en heeft inmiddels
diverseaanpassingenuitgevoerd.

We pretenderenechter niet dat dit de definitleve canon
van de glastuinbouw zal ztln Net als bij de Nederiandse
canonzal er ook bij de Canonvan de Kassenkritiek zijn op
onderwerpen (vensters).Wij zijn ons er
de geselecteerde
'vergeten'
zijn of dat er
van bewust dat er onderwerpen
ontwikkeliígen geweest zijn die anderen belangrijker
'Canonvan de Kassen'is een eerstq',áanzet,
Vindên.Dêze
die,.,,,open,
,qtaat,voor aanpassingen die rno$èlljk.rjn de
toekomst àanleiding geeft tot een nieuwe uitgave.

De presentatÍevan de Nederlandsecanonheeft nogal wat
mensen op een idee gebracht,want nog voor het einde
van:j6ar:'zoo6' verschenen er canons van plaatselijke
of regionale geschiedenissen,maaÍ ook van bepaalde
onderwerpen. De website van de Nederlandse canon
(www.entoen.nu)beslaat inmÍddels drie biadzijden met
allerleivarianten.Ook voor het WestlandwaÍen de historische werkgroepen en het museum aan het nadenken
over een canon voor de Westlandsegeschiedenistoen
medewerkeis van het vakblad Glastuinbouwtechniek blj
het Westlands,,Museum langskwamen met het idee om
een"canon van de glastuÍnbouw samen te stellen. Het
Weltland is .het belangrijkste glastuinbouwgebiedvan
Nederland en ook op mondiaal gebied speelt het een
grote ro1.Veelvan de ontwikkelingen en uitvindingen in
Jàargang16, nummer 4 . 4e kwartaal 2007

VEILING
VANDELOOSDUINSE
HETSCHILDERIJ
door Ton Immerzeel
Het WestlandsMuseum heeft onlangseen mooie nieuwe
aanwinst verworven, namelijk een zeer groot schilderij
met daarop een impressie van de geschiedenisvan de
Loosduinseveiling. Het schilderij,dat is geschilderddoor
kunstschilderM. Beek,is in 1949
de Haagse/Loosduinse
aangebodenaan de Loosduinseveiling ter gelegenheid
van het so-jarig bestaan van de veiling. Aan de bovenzijde van het schilderij zien we twee portretten, het
linker portret is van de eerste veilingvoorzitter de heer
A.H. Duyvesteijn en het rechter portret is van de eerste
de heer G.J.van Marrewijk.
secretaris-penningmeester
Op het schilderij zien we verder de verschillende veilinggebouwen die in de loop van die vijftig jaar in gebruik zijn
geweest.Links het eersteveilinggebouw uit 1899.Deze
veiling stond aan de Haagweg(nu OudeHaagweg)tegenover de Laan van Eik en Duinen. Daarnaastzien we het
tweede veilinggebouw, dat ook in werkelijkheid naast het
eerste gebouw heeft gestaan. De tweede veiling werd
geopendin r9o4.
De zaken gingen goed, want in r9o7 werd alweer een
nieuwe veiling gebouwd. Deze derde veiling stond op de
hoek Haagweg/leyweg.
De vierde en laatste veiling beslaat het grootste deel
van het schilderij. Dit gebouw stond aan de Houtweg
(nu Kapelaan Meereboerweg).De bouw van dit
complex begon in 1925waarna de veiling werd geope
op r7 maart rgzT.Dezeveiling heeft bestaantot 1970
de Loosduinse veiling opging in de eerste grote fus
veiling Westland-Noord aan de Nieuweweg te Poeldijk.
Dezeveiling bestaatinmiddels ook niet meer want die is
opgegaanin The Greenery.
Verder is op het schilderij ook nog de tuinbouw uitgebeeld, met daarbij aan de ene kant een kwekerij uit 1899
met een zogenaamdekoude teelt zonder glas waarbij de
enige beschutting werd verkregen door afscheidingen'
van rechtop geplaatste rietmatten. En daarnaast een
'moderne'
kwekerij uit 1949 met
afbeelding van een
alleen maar glazenopstanden,zoalskomkommerkassen,
druivenkassen en warenhuizen.
De Loosduinseveiling is nog tot r98r in gebruik geweest
als bedrijfsverzamelgebouwen opslagruimte voor diverse
bedrijven. In r98r werden alle loodsen afgebroken om

plaats te maken voor de nieuwbouw van Houtwijk.
Tijdensde sloop is het schilderij gereddoor leden'van de
stichting Oud-Loosduinen, waarna het tijdelijk werd
ondergebracht in het Haagse gemeente-archief.Het
schilderij was echter zo grool dat zlj het niet konden
exposeren en er ook geen goede opslagruimte voor
hadden.Ook het later opgerichteloosduins Museum was
te klein om het schilderijeen goedeplaatste geven.
Het schilderij is toen begonnen aan een lange zwerftocht
door Loosduinen, eerst hing het in buurtcentrum de
Wiekslag in de wijk Kraaijestein, daarna heeft het gehangen in de tuinbouwschool in Madestein.De schooljeugd zag er echter niet altijd de waarde van in, waardoor
het schÍlderijnogal wat schadeopliep.Zo ging er wel eens
een schooltas en een leerling door het doek. Voor de
veiligheid werd het schilderij toen opgehangen in twee
bejaardenhuizen in Loosduinen, eerst in de Willem III
straat en later in Houthage. Uit bejaardencentrum
Houthage moest het vanwege een verbouwing ook
wÍjken, waarna het Loosduins Museum besloot het
schilderij aan het Westlands Museum te schenken.
Daar is het prima op zijn plaats omdat daar de
Westlandsetuinbouw- en veilinggeschiedenisuitgebreid
aan de orde komt. Na enige herschikkingvan de collectie
is daar een mooie plek voor het schilderij gevonden.

monument De Beer' geschrevendoor IdiBuisrnan: In,dit
boek wordt het ontstaan van De Beer beschreven,in het
verleden een onderdeel van het grondgebied van
's-Gravenzande.Verder de ontwikkeling tot een uniek
natuurgebied met een oppervlakte van 13oo hectare, de
aanleg van de Nieuwe Waterweg en de problemen in de
TWeedeWereldoorlog.De schrijverbehandelt niet alleen
de schoonheidvan het voormalig natuurmonument maar
ook de ondergang van het gebied ten behoeve van de
Rotterdamsehaven en de industrie door de uitvoering van
het plan-Europoort.Het boek is rijk geïllustreerdmet oude
kaarten en foto's. U kunt dit boek bestellenbii de boekhandel (ISBN978-9o-5345-328-5).
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'Canon van de Kassen',waarbij
georganiseerdover de
5o belangrijke ontwikkelingen of uitvindingen uit de
Nederlandsetuinbouw gepresenteerdworden.
Hierbij moet u onder andere denken aan de ontwikkeling
van speciale kasmodellen, zoals de druivenkas of het
warenhuis. AIs uitvindingen komen o.a. aan de orde de
tomatensorteerder,de pottenpers en de substraatteelt.
Verderwordt er ook uitgebreid aandachtbesteedaan de
ínvoering van het veilingsysteem en het tuinbouwonderwijs. De meesteontwikkelingen en uitvindingen dateren
uit de rgde een zoste eeuw,waarbij we ons niet beperkt
hebben tot historische ontwikkelingen, maar ook de
meest recente uitvindingen aan bod laten komen.
Zo wordt de serie van 50 verhalen besloten met een
uiteenzetting over de energieleverendekas.
BÍj de tentoonsteiling zal tevens een boek verschijnen
'Canon
van de kassen',De geschiedenisvan de
getiteld,

'{n
o}tober is de twintigste editie van het l{istoil$Êh
.laarboek
Westland verschenen.Dit nummer bevat weer
een scala aan interessanteartikelen over uiteenlopende
onderwerpen uit de Westlandse geschiedenis.Ook de
Archeologische Kroniek en de Bibliografie van het
Westlandontbrekenniet. Voor het eerstis in dit nummer
het jaarverslag over het afgelopen jaar van het
i|*-$enootschapoud-Westland opgenomen, alsmede de
""inhoud van de jaargangen 7Ltlm 20. Donateursvan het
Genootschapdie het boek nog niet Ín hun bezit hebben,
kunnen het afhalen bii het WestlandsMuseum. Daar is
het boek ook te koop.

Testament.Deze schilderijenzijn onlangs opgedokenbij
een particuliere verzamelaar in Noorwegen. Deze was
bereid om alle 16o schilderijen (formaat groot A-4) voor
dezetentoonstelling af te staan.Het werk van Orla Muff
geeft een welhaast fotografischeblik op de verhalen die
zo bekend zijn. Maar door de verrassendekleurstellingen
en het spannende materiaalgebruik is het een feest
van herkenning. Deze expositie Ís te zien tot en met
tz aprII2oo8,iederezaterdagvan ro.oo tot 16.oouur en op
afspraak (tel orl +-StSllil.
i

In Museum Het ïramstation te Schipluiden nog tot
8 maart zooS aandachtbesteedaan de molens in en om
Schipluidenonder de titel'Voor de wind gaan.Molens in
en om Schipluiden'.Het betreft een tentoonstelling over
meer dan twintig water- en industriemolens.
In museum De Zwarte TuIp in Lisse,Grachtweg za, is tot
en met 30 decembereen tentoonstelling over Buitens in
de Bollenstreek.Het museum is geopendvan dÍnsdagt/m
zonàagvan 13.oo- 17.oouur (tel oz5z-4r79oo)

LEZINGEN
op rr decemberzooT organiseerthet GenootschapOudWestland èen ièzing in de Hóeksteentè lvlaasdijkwer n-et
'Mijn
dagboek,oorlogskroniekvan Kees Tetteroo'
boek
door Gemmavan Winden. Aanvang 2o.oo uuï.
Op zo februari 2oo8 organiseert het Genootschapin
samenwerking met de Historische Vereniging OudHonselersdijk-Naaldwijkeen lezing overhet Hofleventen
tijde van Frederik Hendrik op het huis Honselersdijk.
Marijke Spliethoffbesteedtonder andereaandachtaan de
inboedel, schilderijen en enkele stukken in de collectie
van PaleisHet Loo.Deze lezing vangt eveneensaan om
2o.oo uur en wordt gehouden in de Kastanjehof te
Kwintsheul. Voor actuele informatie over deze lezingen
kunt u ook de regionalekranten raadplegen.

Molenrijk Zuid-Holland, zz4 molens in beeld, verscheen
begin november, als opvolger van het Zuid-Hollands
molenboek uit r98o. Iedere molen van de molenrijkste
provincie van ons land heeft Ín dit boek een eigen
full-colour pagina met foto's en een korte beschrijving
van bijzondere gebeurtenissenin het leven van deze
specifieke molen. IF'et z7z pagina's tellende boek kost
€ 3+,Soen wordt uitgegevendoor Uitgeverij Watêrmerk
te lekkerkerk.
De editie 2oo7 van het blad WieierexpresszooTis grotendeelsgewijd aan de helaasveel te vroeg overledenWestIandsewielerlegendeLeo Duyndam In deze editie komt
een tiental mensen aan het woord die hem van zeernabij
hebben meegemaakt,zowel als wÍelrenner en als persoon.Ruim 7o pagina'sfoto's en herinneringen aan deze
'Vedette van weleer', inmiddels ook een stukje Westlandse geschiedenisHet boekje is te bestellendoor overmaking van € 8,5o (inclusief verzendkosten)op giro
333o8rot.n.v.Jan Zomerte Zwanenburg.Misschien goed
om te checkenof het nog leverbaaris: tel. ozo-4976445.
In september is tijdens de Open Monumentendag een
Monsterse
overde pas gerestaureerde
boek gepresenteerd
korenmolen.Dit goedverzorgdeboek van de hand van de
bekende Poeldijkse schrijver J.N.M van Leeuwen, beschrijft de geschiedenisvan de inmiddels rz5 jaar oude
korenmolen De Vier Winden en geeft een beknopt overzicht van de andere bestaande korenmolens in het
Westland Het boek kost € r5,-en is onder meer verkrijgbaar in het WestlandsMuseum.
'roo jaar
op stoom
Van de hand van Anton Stig is het boek
in eÍgen boezem'.Hoewel het vervoer per schuit al vroeg
het onderspit heeft moeten delven tegen de trein en de
auto,heeft het Westlandveel te danken aan de schippers
en hun schuiten.Het heeft overigensheel wat voeten in
de aardegehadvoordat het vervoergemotoriseerdmocht
plaatsvinden,omdat Delfland vreesdedat de motorvaart
de kaden zou ondetmijnen. Dit met veel foto's verluchtigde boek kost € r9,5o en is ondermeerverkrijgbaar
in het WestlandsMuseum.

De uíIersie inleverdalum

voor kopy vooÍ
hel volgendenummeÍ3
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