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MUSEAIN HETWESTLAND
WESTTANDS
MUSEUMVOORSTREEKENTUINBOUWHISTORIE
MiddelBroekwegt54,z675KLHonselersdÍjk
tel or74- 6zto84. fax oq4- 6424t4
email: info@westlandsmuseum
nl
internet; wrn'wwestlandsmuseum-nl
Het gehelejaar geopend
van dinsdagt/m zaterdagvan 14.oo- 17oo uur
MUSEUM
DEKORENSCHUUR
te LOOSDUINEN
Margarethavan Hennebergweg
za
telefoon o7o - 3973342;
email: loosduinen@planet.nl
internet: www-loosduinsmuseum.nl
Geopendelkezaterdagvan 13oo - 17oo en
elkeeerstezondagvan de maandvan r3.oo- 17oo uur
MUSEUMDESCHILPEN
te MAASIAND
's-HeerenstÍaat
24,tel, o1o- 59t3334159t3658
Geopendiederezaterdagvan ro oo - 17oo uur
MUSEUM
TRAMSTATION
te SCHIPLUIDEN
Ottovan Zevenderstraat
2,tel o15- 38o8863
Geopendelkewoensdagen zaterdagvan t4.oo- 16-oouur
(Vanr novembertot eind april alleenop zaterdag)
MUSEUM
DETIMMERWERF
te DELIER
Hoofdstraat63,tel oq4- 5t5779
Geopendelkezaterdagvan 10oo - t6.oouur

eén ketel per bedrijf. Het betekendeook, dat er een oude
waardebepalingkwam te vervallen!
Want op een grote tuÍn stondenmeerdereketelhuisjes,en
dus ook meerdere schoorstenen.En julst dat aantal
schooÍstenen ('pijpen') was een aanduidlng van de
grootte van het bedrijf En dus van het aanzien van de
betref-fendetuinder en zijn familie!
Mijn grootvader had er dÍiell Zol Dat u wei even weet
tegen wie u het heeft!
De grootte van kassen werd destijds nog aangeduid in
het aantal ramen: inmiddels praten we over hectares
(perkas!)HoeveelOpa er had weet ik niet Nou ja: eentje
minder dan, maar daar kon ik niets aan doen
MP
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MiddelBroekweg154,2675
(0174)621084
KLHonselersdijk
wvwv westlandsmuseum-nl. info@westlandsmuseum
nl
WesUandsStreekHistorie
wordt gratistoegezonden
aan
donateursvan de St Streek-en TuinbouwhistorieWestiand
In het WestlandsMuseumzijn beperktlossenummerste koop
RedadieWestlandsStreekHistorie
. Mevr.MM Dahmeijer-Fousert
(0174)413073
. L.J.M.van den Ende
10]-74)241.3].5
. JA de Brabander
(0r74) 296909
Vormgeving/zetwerk,druk, afwerking en distributie
DrukkerrjRiezebos,
De Lrer
\0L74)s27L52
ISSN138o-o1o8
O St Streek-en Tuinbouwhistorie
Westland
Overnemenvan artkelen uit dit blad is toegestaan,mits de bron durdehjk
wordt vermeld De ïedactleontvangt graageenbewijs-exemplaar

Techniekvoor wonen, werken & welzijn
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Naaldwijk
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Onze vrÍjwilligers van de tuin staan na de feestdagen
weer te trappelen om aan het werk te gaan. Enkelen
zuilen het door de griep nog evenkalm aan moeten doen.
Dat geldt ook voor anderen met onwillige spieren.Met
de korte dagen en de nu nog lichte werkdruk hebben we
tÍjd voor lange koífiepauzesen lange werkbesprekingen.
Als het eíndelijk licht is, worden de karweitjes, zoals
reparaties aan gebouwen en andere opstanden, onder
handen genomen.
In het ramenwarenhuis is een kap andi.jviegepoot. Op
r oktober is er gepoot en in februari moet er geoogst
worden.Zo is er met het zaaienmee eenhalf jaar gemoeid
om koude andijvie te telen. Twee kappen zijn er met een
hybride bloemkoolsoortgepoot in plaats van het aloude
soort Eva. Over twee maanden moet er kool gehakt
worden.
Tussen de buien door worden de laatste vakjes gespit.
Bovenopgespit en in het heitje, dit is om plantenresten
onder te werken. Tot nu toe is er wel wat lichte vorst
geweest, net genoeg om de bovengrond iets door te
vriezen. Maar sneeuw of strenge vorst hebben we nog
niet gehaden daardoorkunnen we blijven werken.
Aan de slootkant groeit er al pipkruid (fluitekruid), wat
een teken is van groei in de natuur. De tulpen vliegen de
grond uit, soms wel twee centimeter per nacht. We
hebben in de druivenkas de grond klaargemaakt voor
spinazie.Eerstworden de druiven gesnoeid,dan spuiten
we het glas schoonen vervolgensgaan we de kasroedjes
oliën en de druivenbomen met zwavel insmeren tegen
het kwaad. AIs dat allemaal gedaan is, wordt de grond
doorgespoelden wordt er gedroogdekoemestin gespÍten
de grond aangeharkt.Het spinaziezaadwordt een nachtje
in de week gezet om voor te kiemen. Als het gezaaidis
wordt er acryl of vliesdoek over heen gelegd om een

gelijkmatige opkomst te krijgen. Regenleiding aan en
groelenmaar.
De aalbessen zijn inmlddels gesnoeid, half februari
komen de buitendruiven aan de beurt evenaisalle andere
fruitbomen. De pruimenbomen doen we het laatst, pas
als de sapstroomop gang is gekomen.De sapstroommoet
de snoeiwondentegen Ioodglansbeschermen.
AIs eerstezullen de perziken gaan bloeien en dan is het
weer de moeite om effe te komen tuinen want in de kas is
het dan voorjaar.
P.van der Hout.

Naar aanleidÍngvan onzevÍaag over de aÍbeeldingin het
vorige blad reageerdenenkelelezers.In het boerenbedrijf
werd eertijdsveel met de zeisgemaaid.Om snel het ijzer
dun te maken is het apparaat op de foto in het vorÍge
nummer gebruikt om daarmee de zeis te haren; dan
wordt het uiterste randje dun getÍkt. Op de nieuwe foto is
een apparaatte zien dat als spruitenplukkergediendzou
hebben. De vraag van deze keer is: wie heeft hier mee
gewerkt en zo ja, werkte het gemakkelijk?

ARCHEOLOGIE
RDBLOKNAALDWIJK
In het Woerdblok in Naaldwijkzijn de afgelopenjaren
veel woningen verrezenen zullen ook de komende
jaren fasegewijsnog heel wat woningen gebouwd
worden Over de archeologischewaardevan het
gebied zijn inmiddels verschillendeonderzoeken
verschenen De laatste rapportageis van Erfgoed
Delft Wie geïnteresseerdis in de archeologische
stand van zakenen de verdereonderzoeksplannen
in dit gebiedkan terechtop
http://home.hetnet
nl/-vanforeest/Naaldwr.lk_Rapport_zoo7.htm

De uilersle inleverdslum
vooÍ kopy vooÍ
hei volgendenummeÍl

2ó april 2008
j a a r g a n g1 7 , n u m m e r 1 . 1 e k w a r t a a l2 0 0 8

MUSEUM
HETONTSTAANVAN HETWESTLANDS
april r9o8 werd in de gemeenteraad van
QÈ',',',',á?
Nàaldwijk besloten een der lokalen van het gebouw op
de vaart (op het tegenwoordige Havenplein) be'
schikbaar te stellen voor het verzamelen van platen,
portretten, boeken en andete voorweÍpen die betrekking hebben op de geschiedenis van de gemeente.
Aangezien eÍ tot op die datum niets was dat daar tentoongesteld kon worden, deed de gemeenteeen oproep
in de Nieuwe Westlandsche Courant aan de inwonets
van Naaldwijk om voorwerpen of afbeeldingen aan het
nieuwe museum te schenken of in bruikleen te geven.
Hier werd op grote schaal gehoor aan gegeven door de
Naaldwijkers.
Op r5 mei werd door burgemeesteren wethouders een
commissie van advles voor het museum ingesteld, bestaandeuit de heren E. van Bergen(voorzitter),G.A.van
Poelje(secretaris),
M. Kuyvenhovenen F.Wessteyn.
AI voor de officiële opening kreeg het museum bezoek
van de Commissarisder Koningin, die zeer ingenomen
was met de aangevangenmuseumactiviteiten.
'Gemeentelijk
Op maandag 3r augustus r9o8 werd het
Museum' officieel geopend.
Voor deze plechtigheid waÍen de leden van de raad
uitgenodigd en degenen die voor het museum enig
voorwerp hadden afgestaan.BurgemeesterModderman
hield de openingstoespraaken hoewel hij blij was met
het museum,betreurdehij het dat het niet z5 jaar eerder
al van de grond gekomenwas. Hij beval het museum bij
iedereenvan harte aan
Het tentoongestelde bestond uit zes afdelingen met
daarin onder andere opgenomen een aantal prenten,
schilderijen en foto's van het Huis Honselaarsdijk,
Patijnenburg, Endeldijk, het Heilige Geesthofje,
Duívetoren en portretten, gebruiksvoorweÍpen,onderscheidingstekenenen charters.
Het museum ís op de vaart gevestigdgeweesttot 1920,
toen het gebouw afgebroken werd. In afwachting van
een,ander snd,eJkolnenwerd de verzameling voo{opig

gemeenschap in het Westland. De kapel kwam in het
bezit van de Joden in r8o7 en met toestemming van
koning Lodewijk Napoleon mocht deze ruimte ingericht
worden als synagoge.
De kapel dateert van ver voor de reformatie. Het zou
een overblijfsel zijn van de kloosterschooldÍe onder
leiding stond van 13 kanunniken. Het bestaan van
deze kanunnikenschoolin Naaldwijk betekende dat de
Adrianuskerkin hoog aanzien stond. Het grote koor van
dezekerk had te maken met het grote aantal kanunniken.
In dít koor lagen ook een aantal priestergraven.
In het midden van de 17e eeuw werd de kapel hersteld met medewerking van de toenmalige heer van
Naaidwijk, FrederikHendrik In de r8e eeuw is zij voor de
protestantse eredienst buiten gebruik gesteld. Daarna
heeft de kapel nog dienst gedaanals werkhuis en barak.
In r8o7 is de kapel in gebruik genomen door de Joodse
gemeenschapals synagoge.Het gebouwwas vervallenen
rijp voor de sloop, echter de Joodsegemeenschapheeft
het gebouw op laten knappen en tot ca r9zó Ís het
ge-bruikt als synagoge.
Op r4 juni 19z8beslootde gemeenteraadde kapel over te
nemen van de NederlandseIsraëlitischeGemeenteen te
laten restaureren.Tijdens de restauratiein 1933en 1934
werd naar een passendebestemming voor de kapel gezocht.De Verenigingtot bevorderingvan Vreemdelingen'Naaldwijk-Voorult' heeft toen het initiatief
verkeer
genomen tot stichting van een gemeentelijk streekkapel
museum in de gerestaureerde
Tot in de jaren negentig is hier een permanentetentoonstelling geweestvan het Streekmuseumtot de verhuizing
naar de Middel Broekwegr54.
Inr99z vond de verhuizingplaatsnaar het huidige onderkomen aan de Middel Broekweg r54 in Honselersdijk,
samen met het Tuinbouwmuseum en het Centrum voor
Streekhistorie. In junl r993 werd daar het nieuw
g,evormdeWestlands Museum officieel geopend,wa:arna

'CANONVAN DE

KASSEN'
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Bij het opstellen van een canon voor de Nederlandse
glastuinbouw was het daarom niet meer dan logisch dat
de Westlandseinvloed daarin een grote rol zou spelen.
Bij de tentoonstelling verscheeneen gelijknamig boek
van de hand van Aad Vijverberg, waaryan het eerste
exemplaar door museumconservator Ton Immerzeel
werd aangebodenaan burgemeesterVan der Tak.Na het
dankwoord van Van der Tak,waarin hij het onder andere
van de Westlander,die een
had over de gemeenschapszin
belangrijke factor is in het ontstaan en de groei van de
Westlandse tuinbouw. Hierdoor was er altijd veel uitwisseling van informatie en ontstond er een gevoel van
saamhorigheid. Een punt waarop ook Aad Vijverberg in
zijn inleidende toespraak de aandacht vestigde.Na het
dankwoord opendeVan der Tak de tentoonstelling op een
historische manier door met een ouderwets mesje een
tomatentouw door te snijden.Met dit touw was op een
ingenieuze manier de WesUandvlagopgehangen voor
de ingang van de tentoonstellingsruimte.Na het doorsnijden streek de vlag en kwam de doorgang vrij, waarna
iedereende expositiekon bezoeken.
Hieronder vindt u de integrale toespraak van auteur Aad
Vijverbergbij de presentatievan het boek'De Canonvan
de Kassen',dat trouwens ook in het museum te koop is
voor € r4,5o.
Inleiding tot de canon door Aad Vijverberg
Geschiedenislaat zich op meerderewijzen indelen. Voor
de presentatievan de canonheb ik er voor gekozenom de
geschiedenis van de glastuinbouw in te delen aan de
hand van de manier waarop de ondernemers hun kennis
verwerven en verworven hebben. Ik kom dan tot drie
perioden,nI.: r88o-r94o;1945-1995
en r995-heden.
In r88o komt de eenruiter op de markt. Glaskomt dan op
ruime schaalbeschikbaarvoor de Nederlandsetuinbouw
en met die gebeurtenislaat ik de geschiedenisvan de
Nederlandse glastuinbouw beginnen. ln :.94o begint de
tweede wereldoorlog en verandert er veel.
De periode r88o-r94o wordt gekenmerkt doordat de
belangrijkste kennisbron de oudere generatie is. KennisuÍtwisseling tussen generatiesis de belangrijkste bron

Op donderdagmiddag 9 november 2oo1 was de officiële
'De
opening van onze nieuwe wisseltentoonstelling
Canon van de Kassen', de geschiedenis van de Nederlandse glastuinbouw in 5o verhalen.
De officiële opening werd verricht door Jacquesvan der
Tak, burgemeester van de gemeente Westland, maar
ook, en dat is in dit verband misschien nog belangrijker,
voorzitter van Greenports Nederland. De greenports
zijn namelijk heel belangrijk vooÍ onze economie. Na
de mainports wereldhaven Rotterdam en luchthaven
Schiphol zijn de greenports de derde economische pijler
van ons land. Van de greenports is het Westland weer de
grootste.
van kennis. In deze periode sprak mijn vader, liij zelf
was gediplomeerd op de rijkstuinbouwwinterschool in
Naaldwijk rond r9zo, met een zekere minachting over
'veldstudenten'.
Veldstudentenwaren jongensuit de stad
dÍe zich via scholing het vak eigen moesten maken.
'werken'
niet geleerd hadden, waren zij als
Omdat zij
tuinder bij voorbaat mislukt. Het was de periodewaarin
je het van je vader moest hebben en niet van schoolkennis.
Na de oorlog woei er een anderewind, eerst en vooral in
'De
Kring'.Hier werden boerenzoonstuinder. Zij realiseerden zich, dat zij veel van elkaar konden leren. In 1946
leidde dit tot de oprichting van de eerstestudieclub.Het
fenomeen van de studieclub breidde zich als een olievlek
uit: eerst over het Zuid-Hollands Glasdistrict, daarna over
heel Nederland. Men realiseerdezich dat niet langer
bestaande kennis dominant was maar nieuwe kennis.
De belangrijkste kennisbron was niet langer de oudere
generatie maar de eigen generatie. Het ging nu om
kennisuitwisselingbinnen één generatie.
Geheelnieuwe en tot r95o onbekendekennis kwam binnen het gezichtsveld.Ik noem enkelegebiedenom dit te
illustreren,nI.:
.
De introductie van hybride zaden. Je eigen tomatenzaadtelen was tot r95o heel gewoon.
De overgang van de kolengestoolle naar de olieen later naar de gasgestookteketel.Het betekende
de overgangnaar één ketel per bedrijf.
De introductie van het daglengte efÍect wat leidde
tot de jaarrondteelt van chrysanten.
De introductie van de winterteelt van sla.
De introductievan de toepassingvan koolzuurgas,

Het is niet moeilijk dezelijst met veel voorbeeldenuit te
breiden. De ontwikkeling van nieuwe mogelijkheden
Ieidde ertoe, dat wetenschappelijkekennis steeg in de
waardering van de tuinders en hun medewerkers
'stijgend
cultuurWetenschappelijke kennis werd een
goed'.De positie van onderzoek,onderwijs, voorlichting
en studieclubs steeg in waarde. Mensen die hierin
werkten klommen op de socialeladder.
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ysteem, vooral de wijze van afzet in de glasstimuleerde de samenwerking tussen de
, De studieclubsdankenhun succesallereerstaan
, denk aan de biokproducten,stimuleerde op een
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è'wij
nemerschap.In deze periode omvatte het
gevoelen'
de gehele Nederlandseglastuinbouw.Veilingen, studieclubs, standsorganisatiesen vakbonden, verenigd in
'Landbouwschap'
het
hebben de ontwikkeling in deze
periodebepaald.

In 1995veranderdehet afzetsysteemen daardoorde omgang met kennis. Individualisering,internationalisering
en de noodzaak om verticale integratie te realiseren
Ieiddetot de opkomst van telersverenigingen.
'Centraal
Het
Bureau voor de Tuinbouwveilíngen' en het
'Landbouwschap',
symboien van het collectieve ondernemerschap,verdwenen. De studieclub veranderde in
'Groeiservice'
De voorlichting privatiseerdein rap tempo
en het proefstation en de scholen werden bedrijven,
waar producten (onderzoeksresultaten,
scholing)te koop
waren. We zijn nu aangelandin de periode waarin niet
langer het gezamenlijke, het collectieve ondernemerschap centraal staat maar het individuele, het persoonIijke ondernemerschap.
Kijkend naar de ontwikkeiing van
de sectorin de afgelopentien jaar zouden we wel eens
aan het begin kunnen staanvan een'goudenhalve eeuw'
van het Índividueleondernemersschap.
Dames en heren, ik heb deze driedeling van de geschiedenisU voorgehoudenom duidelijk te maken dat
geschiedenisnodig of minstens nuttig is om het hedente
begrijpen.KennÍsvan de geschiedenisbehoedt ons voor
nostalgie.BegrijpenwaaÍom men in het verledenop een
bepaalde manier reageerdehelpt ons het heden te begrijpen.Het helpt ons ook om onbevangente kijken naar
de uitdagingen van vandaag.
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Ik hoop dat deze canon een bijdrage zal leveren aan het
begrijpen van het verleden en daardoor aan het op de
juiste manier de toekomst tegemoet te treden. Ik hoop
ook dat het velen piezier zal geven om in het verleden
terug te bladeren.Wij, Ton Immerzeel en ik, hebben in
ieder gevalmet veel plezieraan dezecanon gewerkt.

IM
zondag 3 maart is er
weer"eèn historische (tweedehands) boekenmarkt.
TÍjdensdezeboekenmarktzijn weer allerlei oude boeken
over de WesUandseèn Tuinbouwgeschiedeniste koop.
AIs extra zijn er dezedag ook allerlei oude nummers van
het museumbladWestlandsStreekHistoriete koop.
Mensen dÍe hun oude jaargangen nog niet compleet
hebben kunnen proberen de ontbrekende nummers te
verwerven. Oude nummers zijn te koop voor de zeer
schappelijkeprijs van € o,25.Voor donateurs van het
museum hebben we een specialeactie,die kunnen oude
nummers die nog in hun verzameling ontbreken gratis
verkrijgen.Vrijwel alle oude nummers zijn nog verkrijgbaar, de eerste verscheenin 1993,enkele (een viertal)
nummers zÍjn uitverkocht en verder geldt, 'zo lang de
voorraadstrekt'.
Tijdens de boekenmarkt zal er een speciale vitrine
ingericht worden met zeer oude boeken, die wij in het

gshenftiíg,,hebbên:,gêkiègeniirVánhet VSB
\iêi,l€den,:,á1s,,
pènds westlánd. Blikvanger daarbijiis eèn originele uitgave van de Nederlandsche Stad- en Dorpbeschrijver:
door L. van OIIefen, deel II over Delfland uit 1793.Hierin
staan beschrijvingen van alle Westlandse dorpen die
geillustreerdzijn met een gravurevan een dorpsgezicht.
Deze gravures zijn o.a.vervaardigd door C. Brouwer, dit
zijn de zogenaamdeovaaltjes die de laatste jaren heel
vaak als aparte gravure verkocht worden. Hiervoor
worden bestaande boeken uit elkaar gesloopt door de
antiquarische boekhandelarenom alle gravures apart
te verkopen.Per saldo verdient men dan namelijk meer
dan wanneer men een compleetboek verkoopt.
Door deze boekvernietiging zijn de complete originele
Stad- en DorpbeschrÍjvingen zeer zeldzaam geworden.
Wij zijn dan ook zeer blij dat het VSB Fonds nog zo'n
origineel exemplaar voor het museum heeft kunnen
verwerven.
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ARCHEOLOGISCH
NIEUWS
Gezocht:Kwintsheul en Wateringen in 1973
De HistorischeWerkgroepOud-Wateringen& Kwintsheul
bestaat dÍt jaar 35 jaar. En dat is reden voor een feestje.
De werkgroep wil dit jubileum vieren met een speciale
en unieke tentoonstelling waarvooï een beroep wordt
gedaanop alle (oud-)Wateringers
en Heulenaren.
Wij zijn op zoeknaar materialen uit het kalenderjaar Lg73
Op z4 oktober werd de Werkgroep opgericht, maar er
gebeurde veel meer. De expositie moet een overzicht
worden van de twee dorpen ín ryp. Daarom zoeken
wij geboortekaartjes,
overlijdensberichten,
vakantiefoto's,
verjaardagskaarten, schoolrapporten, agenda's, vliegtickets,kassabonnetjesen nop veel meeÍ.
Bent u Wateringer of Heulenaaren heeft u iets leuks uit
t973?Ging u dat jaar naar de grote school?Was het baby's
eerste Sinterklaasfeestof uw zilveren bruiloft? Bent u
gaan kijken bij het schip van Veronicadat aanspoeldebij
Scheveningen?
Werd opa 8o jaar?Wasu slachtoffervan de
oliecrisis?Is burgemeesterLangemeijerbij u op bezoek
geweest?Heeft u naar de koningin gezwaaid?Wij zoeken
uw foto's, uw documenten en uw heri.nneringen.De
expositie moet een overzÍcht geven van de gemeente
Wateringen van het eerste vuurwerk van 1973tot de
oudejaarsconference
van Wim Kan.
Wilt u meewerken en uw materiaal aan ons uitlenen?
Kom dan eens langs op het historisch spreekuur in de
Hofboerderij (elke eerste zaterdagvan de maand) of neem
contactop met MaxÍm van Ooijenop telefoon (o6) 9 z6 95
79 (na r9 oo uur) of vÍa e-mail jubileum@oud-wateringen.nl.
De Hofboerderijis gelegenin het Hofpark in het centrum
van Wateringen. De Historische Werkgroep houdt hier
elke eerstezaterdagvan de maand van 1330 tot 16.3ouur
een historischspreekuurvooÍ iedereenmet vÍagen overof
interessein de lokale geschiedenis.

De gemeente Westland heeft onlangs opdracht gegeven
om een archeologische waardenkaart op te stellen. Het
is daarbij de bedoeling dat alle belangrijke archeologische vindplaatsen op het grondgebied van gemeente
Westland op die kaart worden aangegeven. De kaart
kan dan gebruikt worden bij het opstellen van nieuwe
bouwplannen en het verstrekken van nieuwe bouwvergunningen om te controleren of daar in de buurt
belangrijke oudheidkundige sporen te verwachten zijn.
Aan de hand van de bekendegegevenskan dan bepaald
worden of de plannen moeten worden aangepast,of
gedeeltelijk verplaatst, of dat men op die plaats eerst
een aÍcheologischonderzoekmoet uitvoeÍen. Het eerste
conceptvan de archeologischewaardenkaartis door een
extern bureau gemaakt en leden van de archeologische
werkgroephelpen nu bij controleen het aanbrengenvan
eventueletoevoegingen Het Ís belangrijk dat dezèkaart
zo volledig en zo actueelmogelijk is, om zodoendete voorkomen dat belangrijke archeologischesporen verloren
gaan
Wat dat betreft kan dÍe kaart niet snel genoeggereedzijn,
want door de talloze bouwactiviteiten in Westland worden er nogal wat archeologischevindplaatsen bedreigd.
A1sdat al Ín de planfaseniet tijdig gesignaleerdwordt kan
dat voor alle partijen, de bouwers en het archeologisch
erfgoednadelig uitpakken. Het kan dan vertraging in de
bouwactiviteiten opleverenof vernietÍging van archeologÍschesporen Daarom is het belangrijk dat de gemeente
over een zo volledig mogelijke lijst beschikt van archeoIogische vindplaatsen, zodat de ambtenaren die alle
plannen en vergunningaanvragen moeten beoordelen
die gegevensdaarvoorkunnen gebruiken.
Dat dit in het verleden niet altijd goed is veriopen is
in Monster het afgelopenjaar duidelijk geworden.Daar
werd een appartementencomplexgebouwd in de Choorstraat. Dit was een belangrijke archeoiogischelocatie,
maar dat is bij de vergunningverstrekking niet gesignaleerd.Daar zljn toen bewoningssporenuit de rrde
en 12deeeuw verloren gegaan
Hetzelfdedreigt nu te gebeurenbij een bouwplan op de
hoek KerkpleÍn/Choorstraat,
eveneenste Monster,waar al
jaren geleden een bouwvergunning voor is verstrekt en
toen ook nauwelijksrekeningis gehoudenmet de belangrijke archeologÍschesporen die daar in de ondergrondte
verwachten zijn. Bij de vergunningverstrekkingis toen
niet de voorwaardeopgenomendat er voorafgaandaan
de bouwactiviteÍten eerst een archeologischonderzoek
uitgevoerd moest worden. Dat is erg jammer want het
gaat hier om het hart van het oude dorp Monster, dat
waarschÍjnlijk al vóór het jaar looo is gesticht.Hier ligt
een prachtige kans om veel nieuwe gegevensover het
ontstaanvan Monster boven de grond te krijgen
Wordt zo'n onderzoekniet uÍtgevoerd,dan gaat die kennis
voor eeuwig verloren.
TI
'Zomaar
<<
een plaatje' de keurmeestervan de veiling
bekijkt de aangevoerdesla kritisch ...
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de vorige eeuwwisseling, ongeveer vanaf r89o,
NATIONAAL
mijn grootvaderDaniêl Duijvestijn zich bezig met
inmaken van postelein. De postelein werd 1n juli/
MUSEUMWEEKEND het
augustus gezaaid onder glas en na drie tot vÍer weken
geoogst. Daarnawerd de groentegewassenen gekookten
OP5EN6APRIL
in groeneflessengedaandie werden afgelakt,zoalsu op
de foto kunt zien gebeuren
Door de vroege pasen dit jaar worden de tuinbouwmanifestatie Kom in de Kas en het Nationaal Museumweekenddit jaar in hetzelfdeweekend gehouden,en wel
5 en 6 april.
'Kom in de Kas' wordt dit jaar in De Lier gehouden,
in de buurt van de Oudecampsweg.Hier is een flink aantal bedrijven te bezoeken,waar allemaal verschillende
kunnen parkerenop
teelten te bezichtigenzijn. Bezoekers
het terrein van The Greenery,vanwaar pendelbussen
regelmatig naar de Oudecampswegzullen rijden om de
bezoekerste brengen en ze later ook weer op te halen.Het
thema van Kom in de Kas staat dit jaar in het teken van
opieidÍng en scholing in de tuinbouw. De glastuinbouw
(ruim ro.ooo hectarekassen)Ís eenbelangrijkemotor van
de Nederlandseeconomie.In de sectorwerken 15o.ooo
mensen. Ter vergelijking: de Rotterdamsehaven biedt
werk aan 6o.ooo mensen. Het werkaanbod in de tuÍnbouw is zeer gevarieerd.Tijdens Kom in de Kas maakt
u kennis met de verschillende facetten van het werk in
een kas.
Het Nationaal Museumweekend van 2oo8 vindt eveneens plaats op 5 en 6 april en heeft als motto de Kunst
van de waarheid.Musea in heel Nederlandnodigen op 5
& 6 april het publiek uit te komen zien hoe verwarrend
'echt' kan zijn en hoeveelverschillendewaarheden rond
'waar'
kunnen zijn Is een schildeeen schilderijof object
rij minder mooi als het niet van FransHals is, maar een
exemplaaruit dezelfdetijd van een onbekendeschilder?
'echt'
zijn opgegraven,ooit aangekochte,zelf geHoe
vonden of geërfdevoorwerpenin een museumT
AIIe objectenin musea zijn echt en oorspronkelijk,maar
hoe echt hoort bijvoorbeeldeen lijst bij een schilderij te
zijn? Dit landelijke thema is wat moeilijk toepasbaarop
de collectievan het WestlandsMuseum, maar we zullen
aan de hand van gebruiksvoorweïpenen bodemvondsten
Iaten zien dat er overbepaaldevooÍweÍpen,die bijna hetzelfdeiijken te zijn, toch heel anders gedachtwordt. Het
ene voorwerp is bijvoorbeeldvan een belangrijk peÍsoon
geweest,bijvoorbeeld een tas en daar wordt dan meer
waarde aan gehechtdan aan een gewonetas.
Een ander voorbeeldis een tuinpot die afkomstig is van
de tuinen van het paleisHuis Honselaarsdijk,of een tuinpot die afkomstig is van een gewoon tuinbouwbedrijf.
Het eerste exemplaar zal dan waarschijnlÍjk toch meer
gewaardeerdworden dan het tweede.

kfi"tt1, dtY,eJ

Waarschijnlijkwerd er eersteen kurk in de fles gedaandie
daarnawerd afgelakt Het gaf een mooi effect,die gÍoene
flessen met rode lak. De flessen postelein werden rechtstreeks aan de winkeliers geleverd, want de veiling
bestondtoen nog niet.
Later werden de flessenvermoedelijk wel via de veiling
verkochtmaar dat kon ik niet meer achterhalen.
Zoalsbij zoveelvaders in dÍe tijd werd er weinig aan de
kinderen en kleinkinderen verteld en daardooris er veel
van wat er gebeurdeop de tuin verloren gegaan.Maar
dankzij dezefoto's plus het dagboekvan mijn grootvader
is er toch nog iets van bewaard gebleven.
Daan Duijvestijn
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Video en Journaalgroep's-Gravenzande
samengesteld over de geschÍedenisvan de
Westlandse veilingen. Deze film is specÍaal vervaardigd
voor vertoning in de veilingzaal of afmíjnzaal van het
museum. De productie van de film en de installatie van
het videoprojectiesysteemen de geluidsinstallatiein de
veilingzaal zijn tot stand gekomen door financiële steun
van het VSBFondsWestlanden de beheerstichtingLoswal
'De
Bonnen'.De film over de Westlandseveilinggeschie-

denÍszal doorlopendin de veilingzaalvertoond worden.
Ook in de filmzaal van het museum is met financiële
steun van het VSBFondsWestlanden de beheerstichting
Loswal 'De Bonnen' nieuwe apparatuur geplaatst De
verzameling oude films en onze introductiefilm 'Van
Oeverwaltot GlazenStad'over de ontstaansgeschiedenis
van het Westland,kunnen nu op een zeergroot plasmaschermworden afgespeeld.

.. ...,,,t'i
. r,.1,,,.'i"
r*rc*xandq

Veiling's-Gravenzande
en de bouw ervan

REDDING

AmalÍa van Solms (6oz - 1675),vrouw van stadhouder
FrederikHendrik, staat in het hart van de zeventiendeof
Gouden Eeuw. Haar leven staat centraal in Amalia en
haar Mannen, eentoneelstukin drie bedriiven,waarin de
historÍsche opeenvolgingvan gebeurtenÍrr.t een draoende

rnl

cncpll-

re bedrijf: Amalia van Solmsen haar echtgenootstadhouder FrederikHendrik
ze bedrijf: Amalia en haar zoon stadhouderWillem II
3e bedrijf: Amalia en haar kleinzoon stadhouder-konins
vvliiem Ill.

Dit toneelstukvan Michel Meissenis een reprisevan een
seriezeersuccesvolle
voorstellingenin maart 2oo7,wàarbij velen teleurgesteldmoesten worden omdat er geen
plaats meer was. De zaalcapacÍteitis dan ook beperkt.Er
zijn slechts5o plaatsen!
Voorstellinsen:
vrijdag 7 maartt om 20.15,zaterdag8/3 om zo.t5,zondagg
maart om r5.3o,donderdagr3 maart om 20.15,vrijdag 14
maart om 20.i,5,zatetdagr5maart om 20.15.
Plaats: Tuinkamer van de HOF VAN WOUW ingang vra
Brouwersgracht3o in Den Haag tussennummer z4 en de
rode brievenbusvia hek'Tuin der Hesperiden'.
Kaarten a 13.50euro (incl. bespreekkosten)via Haags
Uitburo ogoo-8z8zgg9, wwwhaagsuitburo.nl

Mevrouw Van Eendenburg-VanBaalen uit 's-Gravenzande
zit met een waag die haar zeer bezighoudt en waar ze
graag een antwoord op zou kríjgen. Ze hoopt dat er
iemand is die een tipje van de sluierkan oplichten.
Een van de betovergrootvadersvan de 85-jarigemevrouw
Van Eendenburgwas Joostvan Baalen,geborenin r8o4.
Dezeheeft volgensoverleverÍngin de eerstehelft van de
19e eeuw nog gewerkt aan de versterking van de zeewering voor de Westlandsekust. Daar werden paardenbij
ingezet.Verderis bekenddat hij heeft gevochtenin België,
daarmet zijn maten eenkanon heeft buitgemaakt en daar
ook gewond is geraakt.
Haar overgrootvaderheette Jan van Baalen.Die woonde
bij de buitenplaats Alsemgeestbij de Maasdijk en had
daar een tuinderij. Haar grootvaderwas Joostvan Baalen,
wonend aan de BoerseHoek in Monster.
BetovergrootvaderJoost heeft ooit een eremedailleontvangen wegens de redding van een Deenseof Zweedse
prins van de verdrinkingsdoodbij een stranding voor de
Westlandsekust. Deze prins is volgens haar door haar
betovergrootvaderaan wal gebracht en verder verzorgd
door inwoners van Ter Heijde,die daarvooreen geldelijke
beloning ontvingen. De medaille is in het bezit gekomen
van Jan van Baalen,een broer van haar vader, en door
hem meegenomennaar Indië.Hij is met zijn vrouw in een
Jappenkampterechtgekomenen daar alles kwijtgeraakt,
dus ook de medaiile.
Mevrouw Van Eendenburgheeft tevergeefsgeschreven
naar Deensearchievenen wil daaromnu graaglangs deze
weg weten of er meer bekendis over de stranding,over de
geredde drenkeling en over de eremedaille.Als u meer
weet dan kunt u contact opnemen met de redactie,tel
o174-244315.
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;1jigbjectief kritisch': ter gelegenheidvan de Landelijke
"":thrysantendagzooT is een boek verschenen,waarin een
aantal columns zijn gebundelddie Piet Jansengedurende
"'r,r'r,,Illl.het
WestlandsMuseum is tot qo decemberzoo8 de
bÍjna twintig jaar schreefvoor het Land- en Tuinbouw'Canon
speciaietentoonstelling te zien over de
van de
blad Oogsten voor de gewasnieuwsbriefChrysantenvan
waarbij
kassen'
LTO Groeiservice.Zijn Ínzet Ín tal van werkgroepen,
5o belangrijke ontwikkelingen of uitvindingen uit de Nederlandsetuinbouw gepresenteerd commissies, klankbordgroepen gaven hem voldoende
'Objectief
worden. Tevensis in het museum het boek te koop dat
inspiratie om onderwerpen
kritisch' aan te snijter gelegenheid van deze expositie i.s verschenen.In
den.Dit is dan ook de titel van het boek geworden,waarin
het vorige nummer van Streekhistorievindt u een uitzijn'prikkelendekijk op de groensector'isgebundeld.Het
gebreidebeschrijvingvan dezetentoonstelling.
boek is vooÍ 10 euro te koop bij het WestlandsMuseum.
wad tot Westland is een heel verhaal
lrlrllllnMuseum De Timmerwerf in De Lier is een rentoon- ,,:lt,:[tian
'Het
stelling te zien van werkelijk unieke schilderijen.De Bijbel
Er Ís onlangs een nieuw boek verschenen,
Westland
in beeld,nog nooit vertoonde schilderijenover het Oude
in Wording'.Het gaat over de geschiedenÍsvan het WestTestamentin De Lier.Ze zljn Ín de vroegejaÍen'5o van de
]and. Een bijzonder boek over de onophoudelijke strijd
vorige eeuw gemaakt door de DeenseschilderOrla Muff
tussenwater, wind en land. Eenverrassendeuitgave over
Deze expositie is nog te zien tot en met rz april zoo8,
de zee,de Gantel, andere riviertjes, polders en dijken in
iederezaterdagvan ro tot 16uuÍ en op afspraak
ons Westland. Het Westland uit de modder getrokken
Vanaf z6 april is op de zolder van het museum een
door de natuur en de mens
expositie van werk van Lierse amateurkunstenaars.Op
6 juni wordt deze gevolgd door een tentoonstelling
In de afgelopenjaren heeft Jan Groenewegenuit PoeldÍjk
naar aanleiding van het 75-jarigbestaan van het Lierse
een boek geschrevenover de strijd tussen water,Wind en
brandweerkorps.
Iand. Je leest erin over het ontstaan van het Westland
vanaf de prehistorietot nu.
llri::tilr:
n loosduins Museum De Korenschuur is tot za mei zooS
In acht hoofdstukken vertelt de schrijver over het oneen tentoonstelling te zien over TAVENU,de oudste en
herbergzamegebied van ver vóór de Romeinen. Overgrootste harmonie van Den Haag Een klein groepje
stromingenen het weer droogvallenvan het land zorgden
muziekliefhebbersnam in februari 1896het voortouw tot
afwisselendvoor afslagen aangroeivan het land. Duinen
het oprichten van een harmoniegezelschap.Begonnen
ontstonden,maar ook brede riviermondingen en kreken.
werd in een varkensschuur van tuinder Flinterman die
De mensen ontdekten het gebieden gingen er na verloop
toen gelegenwas tegenoverhet voormalig hoofdkantoor
van tijd leven en wonen.
van de WSM, nu het loosduins Notariaat. Een varkensIn de Middeleeuwenlegdenvoornamelijkkloostersdijken
wagen diende als lessenaarvoor de muziek.
aan om minder last te hebben van overstromingen.
TAVENU,wat staat voor Tot Aangename Verpozing en
Die dijken braken regelmatig door en werden dan weer
Nuttige Uitspanning,viert haar rrz-jarigbestaan;vandaar
hersteldof er werd een nieuw stuk dijk aangelegd
dezetentoonstelling.
Steedsmeer mensenbevolktenhet gebiedop de hoek van
de zee en de Maas en namen alsmaarmeer maatregelen
om groterestukken land te kunnen gebruikenzonderhet
weer aan het water te verliezen
De meestemensen van nu kunnen zich nauwelijks voorstellenhoe het Westlander bijvoorbeeld5oo jaar geleden
uit zag.Maar vele weten ook niet, dat op r april t87z pas
Oud-Westland
het eersteschip door de Nieuwe Waterwegvoer.
rli1:trrttltcenootschap
Op 9 april zooS zal drs J.A Waasdorpeen lezingverzorgen
En wat te denken van de Maasdijk?Eeuwenlang ligt dÍe
over de Bewoning in de duinen, de kuststreek met
er al om het MaaswateruÍt het Westlandte houden,pas in
name het Westland van de ijzertijd tot en met de
de vorige eeuw werd hij als weg in gebruik genomen.
Middeleeuwen.In gebouwFataMorganate Monster,aanHet boek bevat bovendien 73 afbeeldÍngen,tekeningen,
vang 20 oo uuÍ. Voor actuele gegevensover deze lezing
kaarten en foto's, een uitgebreide literatuurlijst en een
kunt u ook de regionalekranten raadplegen.
index.
Dezeruim r7o bladzijdentellende uitgave is te koop voor
€ 29,95 bij de Westlandseboekhandels,het Historisch
Archief Westianden het WestlandsMuseum.
Het uitgevenvan het boek is financieelmogelijk gemaakt
door Beheerstichtingloswal 'De Bonnen',het VSB-fonds
Westlanden het Hoogheemraadschap
Delfland.
Iaarboek Historische Vereniging Maasland
l11;::
Onlangsverscheenhet jaarboek 2oo7 van de Historische
VerenigingMaasland.Het boekwerkjetelt 88 pagÍna'sen
ziet er weer goed verzorgden aantrekkelijkuit. Het jaarboek, dat een achttal interessanteartÍkelen bevat over
de geschiedenisvan Maasland en zijn bewoners, is
voor 7 euÍo te koop in Museum De Schilpenin Maasland,
geopendelke zaterdagvan lo.oo tot 17.oouur.

LEZINGEN

De uitersle ínleverdalum
vooÍ koPy vooÍ
hel volgendenummeÍ3
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