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aanzienvan het plein en tot enkeledecenniaterug ook de
'skyline'
van Naaldwijk. En zo heeft eigenlijk ieder Westlands dorp wel zo'n markante toren. Denk aan Monster,
De LÍer,Wateringen.
Die kerktorens dienden o.a. als navigatiepunten voor
reizigers,die al van veraf aan de vorm van de kerktoren
konden zien welke richting ze moestenaanhouden.
Voorlopersvan de TomTomdus!
Zo'n kerk is ook een steedsterugkerendonderwerp in de
geschiedenisvan vele families. Zo ook in de mijne: al
generaties lang worden er doop-, trouw- en uitvaartdiensten gehouden, steeds i.n dÍezelfde Oude Kerk op
het plei.n,die geduldig staat te wachten op de volgende
familiegebeurtenis.
Te gek eigenlijk dat zo'n monumentaal pand, dat in al die
eeuwenoorlogen,Íampen en wat diesmeer zij overleefde,
nu wordt bedrei.gddoor kevertjes van nog Seen centimeter gÍoot! Je moet toch niet denken aan de slopende
gevolgenvan de vraatzucht van zo'n legertje insecten ...
(en dat geldt voor meer historischekerkgebouwen).

WERK.ENSTUDIEGROEPEN
is in de historie van het Westland
Wiê geïnteresseerd
" kan zich wenden tot het WestlandsMuseum
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Museum,
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uur in hetWestlands
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oq4- 6zto84
KL Honselersdijk,lel
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Honselersdijk
enKwintsheul)
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'simpel'
financieel verhaal.
Uiteraard is restauratie een
Ik hoop dat dat op te lossenis, zodat mijn onlangs in die
kerk gedooptekleindochterooit in diezelfdekerk weer bij
de doop van haar kleinkinderenkan zijnl Enz, enz, enz....
MP
,..en verder...
Effe tuine ..
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De korenmolenvan Loosduinen
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In Memoriam Arie Molenkamp
Van de Werkgroepen
Westlandsevooroudersin een kwartierstaat
Kolenaffaire
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Tentoonstellingen,boekenen cursussenen lezingen
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De winter loopt half april op zijn laatste pootjes. Met
Pasen zijn we toch even verrast met sneeuw.
Temperaturenbeneden de vijf graden onder het wiespunt hebbenwe nog niet meegemaakt.De tweede week
's
van april vroor het morgens behoorlijk. Onze tuin ligt
redelijk beschut tegen de wind, dit is bij nachtvorst niet
altijd gunstig. De druiven zijn met kunst en vliegwerk
vorstwij gehouden.Een petroleumkachelin de kniekas
hield het net boven het vriespunt. Door stro en kranten
te verbranden met veel rook konden we het in de muurkassen een halve graad boven nul houden. Of de fruitbomen buiten schadehebbenopgelopenmoet afgewacht
worden, ik vrees hier voor de zetting. Nu moeten we de
ijsheiligen nog zien te overlevenop 1.2,rjen r4 mei.
Boerenkool,spitskool,savooiekool,
rodekoolen bioemkool
hebben altijd onze aandacht,maar dat steenkoolzoveel
ophef veroorzaaH, had niemand kunnen verwachten.
7n zooT is er een arbo-keuringgeweesten zijn er enkele
aanpassingengedaan.Daarna kwam de brandweervoor
onze veilÍgheid. De brandblussersworden regelmatig
door een bedrijf gekeurd en gevuld. Tweemaal per jaar
worden de sloten door Delfland geschouwd.'s Maandags
hangt er een helikopter boven de tuin en dan komt ook
nog eens de milieudienst van onze eigen gemeente
Westland een rapport maken. Maar ja, wet is wet. Wat dit
allemaal kost wordt niet gevraagd. 65o euro om een
grondmonster te nemen onder een hoopje kolen is dan
normaal. Maar hopen dat het hier bij blijft en met een
sisserafloopt.Een meevalleris dat het ingenieursbureau
De Mol het gratis wilde doen. Gelukkig geven de vrijwilligers de moed niet op om de kostenvoor het museum
laag te houden.

bloempje door de hommels bestoven en bewucht.
Tomaten, komkommers en meloenen worden in het
ramenwarenhuis gepoot nadat de laatste bloemkool is
gehakt.De tulpen zijn gekopt,zo dicht mogelijk onder de
bloem om de bol daarnazo lang mogelijk te laten groeien.
Helaaswil dit op dezegrond niet lukken,dus volgendjaar
nieuwe bollen vragen aan de sponsor. Het bed met
dahlia's,iederjaar een kleurrijk stukje op de tuin, moeten
we nu zelf met de oude knollen verzorgen.Voorheenwas
tuinder Vreugdenhil de man die voor de stekken zorgde.
Een precies werkje Regelmatig stek van de knollen
plukken en ze laten bewortelen bij hoge temperatuur.
Vreugdenhil stopt met tuinen en zelfs zijn huis is gesloopt
om plaats te maken voor een megabedrijf.Dan hebben
we nog tabak in de planning staan, er is bij het zaaien
daarvaneen hoge temperatuur nodig voor het kiemen en
om een behoorlijkeplant te krijgen.
De meeste vrijwilligers zijn druk met het maken van
vakantieplannen, nu maar hopen dat ze niet allemaal
tegelijk gaan,want het werk op de tuin gaat gewoon door.
Effe tuine en u kunt het allemaal weer komen bekijken.
P.van der Hout.

Doordat het lang koud bleef was er op het land weinig te
doen.Tochis er nog geen dag zonderwerk geweest.
Nog steeds worden er veel tuinbouwgereedschappen
door het snel verdwijnen van gewone tuinders aangeboden en moeten deze opgehaaldworden uit allerlei
schuren. Onder andere verschillende ploegen, vaak in
slechteconditie.Helaaste lang in de voortuin gestaanen
zwaarveffoest.Zelfsnog een zogenaamdeijzerenhond of
Cocscar,een intern vervoermiddelÍn de tuinbouw. Enkele
frees- en schoffelmachines,een hefapparaat van ongeveeÍ 2oo jaar oud om de kap van een hooibergop te krikken, enzovoort.Leukeapparatenom goed op te knappen.
Nu de druiven in de kassenuitlopen en de spinaziein de
kniekas gesnedenis, mag er eigenlijk geen onderteelt
meer bij de druiven want de grond blijft hierdoor langer
koud. Met wat zon is het al gauw 30 graden Celsius
en groeien de uitlopers snel zodat de druiventrosjes
uitgroeien en gaan bioeien. Frankenthaler en Alicante
zijn zelfbestuivers,Muscaat ook, maar die moet net
als tomaten getikt worden. Golden Champion is het
moeilijkst en heeft kruisbestuiving nodig. Met de
plumeau wordt stuifmeel van andere soorten druiven
overgebrachtop de stampersvan de Golden Champion. In
de pruimen en perziken moet flink gedund worden. In
tegenstelling tot de buitenfruÍtbomen is binnen ieder
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BOMOP
FAMILIELEDEN
MOLENS(1)
WESTLANDSE

'Het geslacht
Op 5 februarí zoo6 is het genealogieboek:
Bom, bakermat in het Westland'van Diny Bom en Carla
Drubers verschenen.In dit boek worden dertien generaties Bom beschreven;in welke tijd leefden ze, waar
woonden en werkten zij. Tot de twintigste eeuw zijn velen
van hen bouwman (landbouwer),tuinlieden, bakkersen
molenaars. Verschillende leden van de familie Bom
hebben op zes molens gewerkt en gewoond,waarvan eÍ
vier molens in het Westland staan en twee molens in
's-Gravenhage.
De familieledenhadden de molen in bezit,
De verzameling historischefilms over het Westland zÍjn
pachtten of huurden hem of werkten er als knecht.Welke
allemaalexemplarendie ons geschonkenzijn door diverse
familieleden Bom zaten er op welke molen?
particulieren, die ze nog ongebruikt op zolder hadden
De molen van Loosduinen vanrTrg-r721
r.
professionele
nog
verassend
daar
liggen. Vaak zitten
Willem FloreBom (pachter)
films bij die mensen vroeger met hun eigen camera
CornelisFloreBom (knecht)
gemaakt hebben.Ook komt het voor dat men over films
2. De molen van Monster tot Voswijk vanr676-r7r8l.
beschiktwaar men vÍoeger mee gewerkt heeft. Zo kregen
Cornelisvan Veenmet JannetieWillemsdr Bom
die
jaren
films
heie
verzameling
geleden een
wij enkele
(eigenaars)
gebruikt waren door een voorlichter van het Proefstation
lacob Arentszmet CrijntÍe Huybregtsvan Dulrnstee
in Naaldwijk.
(huurders)
Corneliszvan Veenen ziin moederJannetie
Willem
De boekenmarktkunnen wij ook alleenmaar organiseren
(eigenaars)
Willemsdr
ofboekenkast
ze
hun
zolder
mensen
ais
doordatheel veel
Willem FloreBom (eigenaar)
opruÍmen, hun oude boeken over de Westlandse geJacobFloreBom (knechten later eigenaar)
schiedenisof over de tuinbouw bij het museum komen
De molen van's-Gtavenzande van t658-t746:
brengen.We zijn hier erg blij mee, zelfs als we de boeken
JacobWÍltemszBom met Marija Jansdrvan
in
de
opgenomen
worden
De
meeste
boeken
aI hebben.
Alenburgh (eigenaars)
bibliotheek van het museum, waar we proberen van elk
lan JacobznBom met Maritie Joostdrvan
boek in ieder geval twee exemplaren te verzamelen.
Hensbergen(eigenaars)
Hebben we van een boek meer exemplaren dan zijn die
Jacob
JanszBom met GeertruyMelster (eigenaars)
de
en
is
bestemd voor de historische boekenmarkt
van Wateringen t93o tot heden:
De
molen
opbrengst voor het museum. Dit levert e1kjaar nog een
4.
CornelisNicolaasBom (eigenaar)
aardig bedrag op. Deze hele selectie en verkoop wordt
GebroedersBom
georganiseerd door onze vrijwillige bibliothecaresse
FransBom en CeesBom
Hennie van Raaij-Lipman.
'De Haenmolen' te's -Gravenhage var. 77o
4-r729.
5.
WiIIem FioreBom (eenvan de vier eigenaars)
Tijdens het Nationaal Museumweekend hadden we
CornelisFloreBom (knecht)
o.a.een demonstratietomatensorterenin de schuur van
6 . 'De Heertjesmolen'te's-Gravenhagevan 1?o3-17o5:
de hÍstorischetuin. HÍervoor hadden we al vroeg in het
JacobFloreBom (knecht)
jaar tomaten nodig en ook nog eens tomaten van verschillendeafmetingen. Omdat we in onze eigen historiIn afzonderlijke artikelen wordt in de komende nummers
sche tuÍn pas in de zomer tomaten kunnen oogsten
nader op de vier Westlandsemolens ingegaan waar leden
moesten we ze nu ergensanders vandaan zien te halen.
van de familie Bom op gezeten hebben. In dit nummer
jaar
ter
beschikking
Dit
is een flinke partij tomaten gratis
van StreekHistorie wordt als eerst de korenmolen van
gesteld door Valstar Hoiland BV uit Poeldijk, hartelijk
Loosduinen belicht.
dank daarvoor.

De afgelopen maanden hebben we op de eerste zondag
van de maand weer verschiliende activiteiten georganiseerdin het WestlandsMuseum. In februari het vertonen
van oude films, in maart de hÍstorische tweedehands
boekenmarkt, in april het Nationaal Museumweekend
met demonstratiestuinbouwtechnieken, zoalstomatensorteren en pottenpersen. Ook worden er regelmatig
demonstratiesklokveilen georganiseerd

Onlangs is er een nieuwe folder verschenen van het
Westlands Museum. Het ontwerp daarvan is gemaakt
door Henk Klaassen van uitgeverij Lakerveld uit
WaterÍngen.Het ontwerp en een deel van de drukkosten
is gesponsord door uitgeverij Lakerveld. Ook hiervoor
hartelijk dank.
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De Abdij van Loosduinen bezit in de veertiende eeuw
een eigen korenmolen. Deze molen met het daarbij
behorende windrecht is een geschenk van graaf
Willem III. Het is een standerdmolen. De molen maalt
niet alleen voor de kloosterlingen maaÍ ook voor de
bewoners van het dorp Loosduinen en de boeren uit
de omtrek.
Omstreeks1568wordt de molen verwoest en vanaf dat
moment moeten de loosduinersvooÍ het malen van hun
gÍaan naar de veel verder gelegen korenmolens. Zij
klagen hierover bij prins Maurits die heer van Monster,
Poeldijk en loosduinen onder Monsterambacht is. Hii
verklaart zich bereid om 'tot gerijff van sijn ondertaenen'
bÍnnen zijn dorp een windkorenmolen en molenhuis te
bouwen.
In 1595wordt de nieuwe molen met stelling op een stuk
grond bij de Voorstraat gebouwd.
De molen heet vanaf die tiid de PrinsMauritsmolen.

Van rTo0,tot r7r9 is JacobArentsz van lÀ/ouq derzóónVan
Ary Jacobs2,de molenaar. In rTrr gaat Cornelis Flsre Bom
als knecht werken op de molen.
CornelisFlore Bom is ca. 1683geborenin Loosduinenen
RK gedoopt.HÍj is de jongste zoon van Floris Willemsz
Bom en Maertje Willemsdr van der Salm. Hij huwt op
ol-o5-171.2
met Beatrix Cornelisdr van der Clauw, geboren
ca.1685,RK gedoopten overledenop 24-04-1719
Cornelis
huwt op og-tl-L7zr voor de tweede keer met Geertruy
HarÍngh dochter van Alexander Haringh en Susanne
MeesVrieswout.
Volgens de rooe Penning van Monsterambacht pacht
Willem Flore Bom, de oudste broer van Cornelis,vanaf
r7r9 tot tTzz de korenmolen van loosduinen met tuin,
molenerf en molenhuis. CornelisFlore Bom blijft er tot
q4 de molenaar.Willem zelf werkt op de Haenmolenin
's-Gravenhage.
In rTzo is er een zeer zware storm waarbii het houten
bovenstuk van de molen op het molenaarshuisvalt. Op
z8 februari rTzr bezoekende rentmeester,secretarÍsen
schepenende molen. Namens de eigenaar,de Nassause
Domeinen,gevenzij opdrachtde molen te reparerenvoor
rr5o gulden.In rTzrvÍndt de afgesprokenreparatieaan de
molen plaats Er wordt op de originele stenen vierkante
onderbouw van de oude molen, een ronde stenenbovenkruier gebouwd. Vanaf die tijd heet de molen de
'Korenaer'.
Het sluitsteentjeboven de ingang herinnert
aan de herbouw.

De korenmolen van Loosduinen,rechts het molenaarshuis

Op r3 mei 1598schrijvendrie loosduinersop verzoekvan
de baljuw JacobWittensz een brief aan prÍns MaurÍts. Zij
bedankende prins dat hij 'nijet sondersinen groten coste
tot comoditeijten dijenstevan sine goedeingesetenevan
Loosduyneneen seer schonecorenmolendoen maecken
heef, stellende die selve seer propijs beneffens den
Heeren wech ende oock opde watercant. Sulcx dat alle
huysluyden, oick selffs die int Uythoff ende inde poeldijck
ofte daer ontrent wonen, seer gerijffelick,het sij mette
schuyte ofte te voete, met heure corn tot d'selvemolen
connengeraecken'.

In de tÍjd tussende vernieling van de molen door de storm
en het herstel er van kan CornelisFlore Bom zijn molen
niet gebruiken Hij krijgt schuldenen blijft in gebrekemet
het betalenvan de molenhuur.Op 5 mei r7z3verklaart de
rentmeestervan de NassauseDomeinen Cornelisfailliet.
Ze verkopenin het openbaarzijn eigendommen,er biijft
een schuld over van 73 gulden. Cornelisvlucht weg en
meldt zich aan bÍj het leger.Hierna ontbreekt ieder spoor
van hem
Meer informatie kunt u terugvinden in het genealogie'Het
boek
geslachtBom, bakermat in het Westland'.Het
boek is te koop in het Historisch Archief Westland te
Naaldwijk voor € 45,-

Diversepachtersbeheren de molen. Op 3r december1674
pacht Pieter Cornelis Hets voor vijf jaar de molen. Hij
betaalt voor de molen en het molenhuis honderd pond
nerhf

ner

irer

ïn t6z7 is Gerrit Janszde molenaar en op 27januari 16zg
pacht Joris Adriaansz de molen voor vijf jaar, de pachtprijs is dan gestegentot tweehonderddertiengulden per
jaar. Omstreeks1646 is Huybrecht CorneliszLoosende
molenaarvan Loosduinen.
Hierna wordt Jacobvan Wouw de moienaar en hij wordt
opgevolgddoor zijn zoon Ary Jacobszvan Wouw In 1695,
na het overlijden van Ary Jacobs,zet zíjn vrouw Jaapje
Joppehet molenbedrijfvoort.
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Willem I, heer van Naaldwijk, sticht op St. Lucia dag,
13 december 13o?,een kapittel van zes kanunniken en
een deken na goedkeuring van Guido van Avesnes,
bis-schop van Utrecht. Het kapittel werd gesticht in de
tufstenen kerk, waar in het eerste kwart van de r3e
eeuw een bakstenen toren voor was gebouwd, mogelijk
door Hugo I van Naaldwijk of zijn vader Bartholomeus
van Voorne.
De heilige mis ter bekrachtiging van de stichting van
het kapittel zal ongetwijfeld gehouden zijn op het aan
St. Adrianus gewijde hoofdaltaar waarin een reliek van
Adrianus van Nicomedië uÍt Turkije was aangebracht.
Dezereliek zal waarschijnlijk via de bisschopvan Utrecht
in Naaldwijk terecht zijn gekomen. In Utrecht werd in de
Middeleeuwenin de daar gehoudenprocessies,
naastvele
andere relieken (overblijfselen van heiligen), het hoofd
van St. Adrianus rondgedragen. Wellicht heeft de overbrenging naar Naaldwijk van de relieken plaatsgevonden
in de roe/rre eeuw.
Het stichten van een kapittel was niet voor ieder adellijk
geslacht mogelijk. De familie Van Voorne was machtig en
bemiddeld.Ze konden zich zelfsmeten met de graaf van
Holland. De erfdochter van Unarch van Naaldwijk bracht
de nodige goederenen daaruit voortvloeiende inkomsten
in bij haar huwelijk met een voorvader van Bartholomeus
van Voorne, waardoor een ruim voldoende financiële
basis aanwezig was voor het stichten van een kapittel. De
bisschop van Utrecht stichtte in r3o3 een kapittel in
Zaltbommel, na twee eeuwen waarin geen enkel kapittel
werd gesticht in Holland.
De stichting in Naaldwijk was de tweede van een hele
reeksstichtingen in de r4e en 15eeeuw,voornamelijk door
Iokale adellijke heren. De stichting van het kapittel had
naast een godsdienstigeook een politieke reden.Het gaf
veel aanzien. Het kapittel had verschillende takeo maar

bovenal het houden van Heilige missen voor de familie
Van Naaldwijk, waaronder de overleden voorouders. De
kanunniken en deken kregen inkomsten uit bepaalde
goederen,prebenden genaamd. Deze prebenden waren
niet gering, wat blijkt uit het gegeven dat kanunniken
van de St. Pancratiuskerk uit Leiden wisselden met het
kapittel van Naaldwijk. Voorbeeldenhiervan zijn de rijke
kanunnik Dirk van Poelgeest,die aan de kerkring/haven
van Naaldwijk woonde en deken JacobWillems van Hoek
(483-r5o9),oftewel Angularius. Het huis van de deken
stond eveneensaan de kerkring achter het koor, maar is
niet meer aanwezig.
Met Leiden oftewel de daar gelegen grafelijke hof en de
Pieterskerk hadden de Van Naaldwijks (of moeten we
zeggende Van Voornes?)al in de r3lr4e eeuw een sterke
band. Dit blijkt onder andere uit de keuze van de drÍe
dekens,die afkomstig zijn uit Leiden.De eerstedeken was
DekenPhilippus
Gheryt Ansemsz.van Leiden(t3o7-r3zo).
Doez. van Leiden $379-g8z) is een telg uit het geslacht
Raaphorst. De laatste deken uit Leiden is Vranck
Willemsz.van Leiden(46o-t48o). Dezeband blijkt ook uit
het stichten in de St.Pieterskerkte Leiden van een vicarie.
dit is een vorm van inkomsten behorende bij een altaar
of kapel, door Gerard van Raaphorst, pastoor van de
St.Adrianuskerk. Gerardvan Raaphorstverlaat de geesteIijke stand en we vinden hem in t:97 aIs schildknaap in
het gevolg van graaf Jan I uit het huis van Avesnes.
'patroon',
eigenaar,
De familie Van Naaldwijk was
mogelijk stichter van de St. Adrianuskerken heeft naast
de stichting van het kapittel in r3o7ook gezorgdvoor een
uitbreiding naar 13 leden door WÍllem II van Naaldwijk
(tt+g-rtg1) in 1369 Zoals we hierboven gezien hebben
komen de latere Van Naaldwiiks voort uit de Van Voornes.
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ien is het hierdoor geen toeval dat zowel de Van
als de Van Naaldwijks een soldaat als patroo
hebben gekozen:St.Pancratiusvoor Oosthun kasteel stond en St. Adrianus van Nicomedië
r de Van Naaldwiiks. Van St. Pancratius is bekend dat
de Utrechtse Dom voor ro5o al over relieken van hem
beschikte. Het St Maartensregisterlaat zien dat er al
zekerin de 9e eeuw banden zijn geweesttussen Naaldwljk en Utrecht Ín de persoonvan de bisschop/kapittel
van de Dom/St.Salvatorkerk.
Het kapittel heeft in hoge mate de vorm van de kerk
bepaald We denken hierbij aan de 'librijel waar de
boeken,het cartularium en de missalenwerden bewaard.
Maar het meestopvallendeis wei het grote en ruÍme koor,
waar de 12 kanunniken in twee rijen in hun banken
stonden en zaten met centraal in het midden de stoel
van de deken, waarvan een replÍca is gemaakt naar
het origineel in het Rijksmuseumin Amsterdam. In het
cartularium van het kapittel zijn'afschriften' opgenomen
van de roerende en onroerende goederen die aan het
kapittel geschonken waren, evenals verschillende
testamenten van de Van NaaldwÍjks, Van der Woerds,
kanunniken en dekens. Verder zijn er ook nogal wat
roerendeen onroerendegoederenin opgenomenvan de
Heilige Geest,die zorg droegvoor de armen. Als laatste
willen we noemen, zonder compleet te willen zijn: een
Iijst van boekenaanwezigin de librije.
Een ander belangrijk gebouw in Naaldwijk herinnert nog
aan het kapittel: de kapel van het Heilige Geesthofje.In
dit vroeg-r6eeeuwsegebouwkwamen zebij elkaarom te
vergaderen,te eten enz.FrederikHendrik heeft in de r7e
eeuw een hofje doen ontstaan door er huisjesbij te laten
bouwen.
Martinus Dorpius
Waarschijnlijkde bekendstekanunnik van het kapittel is
Martinus Dorpius (r48o-r525).
Dorpius was een zoon van
BertelmeesHendrikszn.van Dorp, onder meer rentmeester van de goederenvan het kapittel van St. Adrianus.
BertelmeesHendrikszn.Van Dorp is, gezien zijn achternaam en zegel,een IÍd van het adellijkegeslachtUter Lyer
en is woonachtÍg aan het Wilhelminaplein. ZÍjn vader
bezatland in Naaldwijk aan de Kleine Achterweg.
De indruk bestaat dat hij uit een welgestelde familie
kwam Dorpius zal ongetwijfeld de Latijnse school
hebben bezocht,die gelegenwas bij de Íngang van het
Heilige GeesthoÍje,waarvan de historicus Emmens de
fundamenten heeft blootgelegd.De tatijnse schoolheeft
men lange tijd gezien in het 'pand van drukker Ent',
hetgeen nog bestaat, maar hier woonde eeuwenlang
de pastoorvan Naaldwijk.
Locaal is Dorpius voor de meesten slechts bekend als
naamgevervan een straat die tegenwoordig nauwelijks
meer bestaat.Eigenlijk onbegrijpelijk voor een geleerde
van zijn faam, die correspondeerde
met grote geleerden
als Erasmus,Thomas More en het uiteindelíjk geschopt
heeft tot rector van de gezaghebbendeuniversiteit van
Leuven. Dorpius is een standbeeld waardig op het
Wilhelminaplein.

op het eerstegezicht een
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verleden gebeurde het nogal eens dat vissersschepen vergingen. Het identificeren van de drenlreIingen was altijd een moeilijk en triest kanrei. Telefoonen telegraafuerbindingen waïen er vroeger niet.
Identificatieplaatjes, die nu veel gedragen worden en
zelfs bij militairen al veel jaren verplicht zijn, waÍen
eÍ toen nog niet.
Het was en is wel aitijd behoorlijk koud op het water.
Daarom is het dragen van een trui normaal. Wie op het
idee gekomenis, weten we niet. Maar ooit heeft iemand
bedachtde truien te voorzienvan eenpatroon.Vooriedere
vissersplaats een ander motief. Als een vissersman
aanspoelde, kon men Ín ieder geval zien waar de
drenkeling vandaan kwam. Via brieven kon men dan de
plaats inlichten, dat iemand uit hun dorp ergens was
aangespoelden begraven.Met een persoonsbeschrijving
was de identificatie daarna meestalmogelijk.
De meeste patronen zijn bewaard gebleven. Er is een
breiboekjeuitgegevenmet de bewaardgeblevenpatronen
van de schipperstruienvan alle visserplaatsenvan de
Nederlandsekust.
AIs bijzonderheidnog een opmerking van iemand uit de
oude visserij. HÍj vertelde, dat de vÍssers soms weken
achter elkaar van huis waren. Aan boord was de hygiëne
niet zo goed en werden de kleren niet zo vaak gewassen.
Door het steedsnat worden door zeewateren vies worden
met visrestenwerd de wollen trui steedsstiiver.Somskon
de visser, als hÍj zijn trui uittrok, deze met uitgestrekte
armen naast zijn bed neerzetten.We behoeven alleen
maar te denken aan de stank die zo'n trui verspreidde.Bij
behouden thuiskomst had moeder de vrouw weer het
nodige te doen.
G. Hamel

IN MEMORIAM
ARIEMOLENKAMP
Op t6 april jongstleden is na een langdurig ziekbed
op 75-jarigeleeftÍjd Arie Molenkamp uit loosduinen
oveÍleden.
Arie heeft in het verleden met plezier en met grote
deskundigheidbijdragen voor het blad StreekHistorie
geschreven.Hij was iemand met een warm hart
voor de Westlandse en met name de Loosduinse
geschiedenis. Gedurende vele jaren is hij actief
geweest voor de Stichting Oud-Loosduinenen voor
het LoosduÍnsMuseum.

Harry Groenewegen
(meer info op www.oudekerk-naaldwrjk.nl)
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Het archief vErnmevrouw Tinie Prins
De nabestaanden van mevrouw Tinie Prins hebben
het archief van haar grotendeelsovergedragenaan de
historische vereniging waar. zlj lange tijd voorzitter van
was. GerardBeijeren GerAlleblaszijn aan de slag gegaan
om het omvangrijke archieí dat opgesiagenligt in de
klokkenkamer van de Nederhof, te inventarrseren en
te ontsluiten. Het voorlopig resultaat is een
uitgebreideinventarislijst van de boeken,de
losse stukken en de inhoudsopgave van
diverse dossierkoffers.Na afronding van
het karwei zal het bestuur een besluit
nemen over de overdrachtvan zaken.
Lezing Arnold Knoppert
op jaarvergadering z april jl.
Op z april jl. hield de historischeverenigÍng haar jaarvergadering.Er werd
stil gestaanbij het overlijdenvan twee
prominente leden van de vereniging,
t.w mevrouw Gre Moor-Meyburg op
u novemberzooTen mevïouw Tinie PrinsHoogendamop z6 juni zoo7.
Na de pauzeverzorgdede heer
Arnold Knoppert,archivarisvan
de NederlandsHervormdekerk
in Naaldwijk, de iezing: 'ln en
om de OudeKerkte Naaldwijk'.
Een bijzonderboeiendeIezing
die door de ongeveervijftig
aanwezigen bijzonder
pewaardeerd
werd.
Afscheid Henk van de Plas
Het bestuur nam afscheÍdvan Henk van de PIas Henk is
8 jaar bestuurslid van de vereniging geweest.Daarvoor
was hij vele jaren actief in de werkgroep OudHonselersdijk.Helaaskon Henk op z april niet aanwezig
zijn maar de welgemeendedank voor de velejaren dat hij
zich inzette is inmiddels aan hem overgebracht.
GerAlleblas

In juli en augustusÍs de AbdÍjkerkaan de Wiilem III straat
in Loosduinenop zondagmiddagengeopend van 14.3016.00 uur. In de kloostergangkan dan de foto-expositie
'Naar
de bronnen van de Scheldegotiekvan Loosduinen
naar Zeeland,Vlaanderen en Normandië' bekekenworden. Verderis er een dia-presentatie:Van Romaansnaar
Gotischin Kerk- en Kloosterbouw.Van 15.3o-16.oo
uur is
er een orgelbespelingvan het Reichner-Batzorgel.
CorrieHoekstra

De Historische WerkgroepOud-Wateringen& Kwintsheul
bestaat dit jaar 35 jaar. De werkgroep wil dit jubileum
vieren met een speciale tentoonstelling in de Hofboerderij waarvooÍ een beroep wordt gedaan op alle

naar materialenuit het kalenderjaart973,zoalsgeboortekaartjes,overlÍjdensberichten,vakantiefoto's,verj aardagskaarten, schoolrapporten,agenda's,vliegtickets, kassabonnetjesen nog veel meer.
Wilt u meewerken en uw materiaal aan ons uitlenen?
Kom dan eens langs op het historisch spreekuur in de
Hofboerderij (elke eerste zaterdag van de maand) of
neem contact op met Maxim van Ooijen op telefoon
(o6) Sl 26 95 79 (na 19.oouur) of via e-maii
jubileum@oud-wateringen.nl.
Maxim van Ooijen

WESTLANDSE
VOOROUDERS
IN EENKWARTIERSTAAT
Bij de leden van de Studiegroep Westland wordt wel
een gekscherendgezegd,dat de Westlanders allemaal
familie van elkaar zijn. En dat als we ver terug gaan, dat
we dan allemaal dezelfde voorouders hebben. En als je
wat onderzoek doet ga je daar al snel een beetje in
geloven. Ie stelt dan een zogenaamde kwartierstaat op.
'kwartierstaat'
Wat dat is? In de genealogieis een
een
overzicht met alle voorouders van iemand, zowel in
mannelijke als in vrouwelijke lijn. Per generatie verdubbelt het aantal personen dus. De naam is ontstaan
uit de vier kwartieren van een wapenschild, waarin
men dan de wapens van de vier grootoudersplaatste.
Iedereen kan van zichzelf een kwartierstaat maken,
behalve een vondeling. Personenin een kwartierstaat
worden meestalgenummerdvolgenshet Kekule-systeem
(naar StephanKekule von StradonÍtz).De hoofdpersoon,
probandusof kwartierdragergenaamd,krijgt nummeÍ 1
De vader krijgt nummer 2, moeder nummer 3, de vader
van de vader nummer 4, etc. Het nummer van een vader
van een persoonis af te leiden door het nummer van de
peÍsoonmet 2 te vermenigvuldigen.Het nummer van de
moederis r hoger dan het nummer van de vader.Met uitzondering van de probandus hebben alle mannen een
evennummer (twee keer zo veel als het nummer van zijn
kind), termjl de vrouwen een oneven nummer hebben,
namelijk di.evan hun man + r Een kwartierstaat is een
voorbeeldvan een Binaire boom, waarbij de probandus
de stam vormt.
Een voorbeeldr
Als voorbeeldmijn eÍgen gezin:Mijn kinderen zijn kwartierdragers,bv. mijn zoon Freek Batist (nr. r), ik Chris
Batist (nr. z) en mijn vrouw JoséKouwenhoven(nr.3).Dan
volgen onze ouders:Koos BatÍst (nr.4), Anny Vijverberg
(nr. 5) en Aad Kouwenhoven (nr. 6) en Jeanne Hendriks
(nr.7).Van 8 t/m 15volgende namen: 8.Batist,9. Hogeveen
ro VÍjverberg u Kester rz. Kouwenhoven 13.Holsteijn
14.Hendriksr5.Van Berkel,etc.
Zoalsje ziet al veel bekendenamen. En zo blijk je al snel
familie van elkaarte zijn. Enkelevan dezelijnen lopen ver
door en als je zo bij nr. 6z.o4o.zozbent zit je ongeveer
rond rzoo
z.o.z.>>>

J a a r g a n g1 7 , n u m m e r 2 . 2 e k w a r t a a l2 0 0 8

En deze Walraven is onderdeel van reeks 7z (zie site):
namelijk nr. 26 ... (leuk om eens na te lopen voor de
tiefhebberl)die binnen dezereeksdoorlooptnaar
nr. r5 Boudewijn, graaf van Benthem, vermeld t2o3- 1,243
en dan overgaatin reeks8: nl.
nr. 14 Otto IV/I van Bentheim, graaf/Bwggraaf van
Coevorden,geboren rond rr35, overleden rond no7/o8
(hierna zitten fouten in de reeks 8) en deze gaat naar
reeks2:
nr. 13Dirk VI, graaf van Holland, geb. ca. rro9, overl.
5.8.u57,begr.Rijnsburg,tr. ca.rrz4 Sophiavan Rheineck,
overl.Jeruzalem26.9.tt76,begr.aldaartot
nr. 4 Judith van West-Francie,geb. omstr. 844, overl. na
87o,(dochtervan IIIE Karel II, de Kale) tr. (r) Verberier
okt. 856 Aethelwulf, koning van

Wessex
Karel de Grote:
Bijna geen andere historisch figuur spreektmeer tot de
verbeeldingdan Karel de Grote.Karel de Grote,de vader
van Europa,grondleggervan de Europesegedachte.In het
jaar 8oo werd Karel de Grotetot keizergekroond.Hoewel
zijn verenigd Europeserijk later uiteen viel, wordt er
thans wederom volop gewerkt aan een Europeseeenwording. Karel de Groteis dus na rzoo'jaar volop actueel.
Het is dan ook niet te verbazendat vele genealogenzich
somsjaren suf zoekenin allerlei archievenom er achterte
komen of ook zij tot de afstammelingen behoren van
Karel de Grote.Na vele publicatÍesin tijdschriften is op
internet nu ook veel te vinden. B.v.de site www.kareldegrote.nl. Deze site is bedoeld om de 'Karel-koorts'nog
meer aan te wakkeren en menig genealoogte prikkelen
om zijn of haar Karel-afstammingslijnen toe te vertrouwen aan het Internet, zodat misschien weer andere
genealogendaarop'in kunnen haken'.Door zo veel mogeIijk verschillendeafstammingsreeksenop kareldegrote.nl
te publicerenzullen kwatierstaat-onderzoekers
worden bij het zoeken naar hun eigen aansluiting op
zogenaamde'vorsten-kwartieren'
welke vaak de
verlenentot een ver verleden.
Een van onze leden, de heer Jacobs,Ís zo'n onderzoeker,
die probeert vanuit Westlandse en/of Zuid-Hollandse
families - via de middeleeuwseadel - meer doorbrakente
maken naar Karel de Grote. Anderen profiteren van dit
soort onderzoeken.
De gegevenstot rToo worden gecontroleerddoor een
'Genealogische
werkgroep vroegmoderne tijd' en na
controle en akkoordbevinding worden ze,voorzien van de
bewijsvoeringtoegevoegd.Op die manier zal de hoeveelheid nakomelingen vanaf Karei de Grote (dit noemen
we een parenteel) langzaam maar zeker steeds groter
worden en zullen steedsmeer geïnteresseerdener hun
weg naar Karel de Grote in kunnen vinden.
De aansluiting naaÍ Karel de Grote: Interesse?
Kijk eens als u geïnteresseerd
bent op de site.Via zoeken
vindt u misschieneen aansluiting.Mijn broer Koosheeft
onlangs zo'n lijn gevonden,maar niet via het Westland.
Een van de oudereBatistenis namelijk geborenin Leuth
(land van Kleef/Ooijpolder bij Nijmegen). Via Holterman
à Duim à kwam hij bij Gertrudis van Benthem en haar
vader was Walraven van Benthum, kerkmeester in Leuth.

Karel II de Kale was een
kleinzoon van KaÍel de Grote
Via de website is er ook
een mogelijkheÍd
om via een forum
te discussiërenen
gegevensuit te
wisselen.
ChrisBatist
Studiegroep
Genealogie

wij met ons ketelhuis en bijbehorende 'kolenbaan, in
de historische tuin van het museum een milieuovertreding te begaan. Sinds kort worden ook wij
tweejaarlijks gecontroleerd of het museum en de tuin
wel voldoen aan alle milieu-eisen.
Nieuw dit jaar was dat er blijkbaar geen steenkolen
meer in de open lucht opgeslagenmogen worden.Voordat
de gemeenteeen beslissingzou nemen over wat er met
de kolen moet gebeurenwilde ze eerst vaststellenof de
opgeslagen kolen tot bodemverontreiniging hadden
geleid. We hebben nog wel geprobeerdonder dit verplichte onderzoek uit te komen, maar dat is niet gelukt.
Omdat het uitvoeren van zo'n bodemonderzoek nog vrij
kostbaaris hebben we geprobeerddaar een sponsorvoor
te vinden. Dat is gelukl, het onderzoekis gratÍs voor ons
uitgevoerd door Ingenieursbureau Mol uit Wateringen.
Onze hartelijke dank hiervoor.
Over de uitslag van het onderzoek en het verdere verloop
van deze zaak,hoop ik in een volgend nummer verslag te
kunnen doen.
TI
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Westlands Museum is tot qo december zo,
ale tentoonsteiling'Canonvan de kassen'te zien.
In deze exposÍtie worden 5o belangrijke ontwikkelingen
of uitvindingen uit de Nederlandsetuinbouw gepÍesenteerd. Tevensis in het museum het boek te koop dat ter
dezeexpositieis verschenen.
I Bele8enheidvan

HIER

{li!l$n Uuseum De Timmerwerf in De Lier is een expositie

liiilín museum Het Tramstation in Schipluiden is tot en met
z5 november de tentoonstelling Den Hoorn in Beeld te
zien,een overzichtvan vijf eeuwengeschiedenisvan Den
Hoorn. Geopendelke zaterdag-en woensdagmiddagvan
14-16uur Half juli wordt een deel van de tentoonstelling
vervangendoor ander materiaal.
juni is het z5jaar geleden dat museum de Korenschuur
(vallend onder de Stichting Oud Loosduinen) werd
geopend.Hieraan wordt een tentoonstelling gewijd die
op r4 juni zoo8 zal worden geopenddoor de Haagse wethouder van Financiën en Cultuur, mw drs.J.Kiijnsma. Dit
zal om 13.oouur gebeuren.Vanaf r5.oouur is de tentoonstelling dan geopendvoor bezoekers.De tentoonstelling
zal te bezichtigenzijn tot half september.

FOTO.EXPOSITIE
íOOJAAR

GEMEENTEMUSEUM
Op 3r augustus2oo8 is het preciesroo jaar geledendat
het Naaldwijks Gemeentemuseumwerd geopend.Dit
museum werd in 1947 omgevormd tot Westlands
Streekmuseum,dat in tggz samen met het Tuinbouwmuseum en het Westiandscentrum voor Streekhistorie
fuseerdetot het WestlandsMuseum.
Via een kleine foto-expositie zaI vanaf 3o augustus
aandachtaan dit jubileum besteedworden.

jaar of tÍen werk ik Ín de bibliotheek van het
nds Museum.Ik ben er in ieder gevaléén kderin de
week te vinden. Maar met grote schenkingen of bijzondereevenementensteekik eÍ meer tijd in. Er zijn niet
alleen beneden in het museum Westlandseschatten uit
de geschiedeniste vinden, maaÍ ook boven kun je veel
bijzonderstegen komen
Zo zljn er allerlei oude kaarten van het Westland.Nieuwe,
maar vooral veel oude boeken over allerleÍ aspectenvan
de tuinbouw, over energl.e, over plantenziekten, over
bestrijdingsmiddelenen wat al niet. HÍer is de Hovenier
'De
uit 1716een topstuk De volledige titel daarvan is:
nÍeuwe,en nauwkeurigeNeederlandseHOVENIER,
Onderwijssendehoe hier te Lande,onder dit Climaat een Tuin,
met fijn Parken,Paaden,Glintingen en Heiningen wel sal
aangeleid,en de Boomen aan deessemoeten geplant,
gessnoeid,aangebondeen onderhoudeworden'
Ook over de dorpen, de monumenten, de archeologieen
andere bijzonderheden zijn in de bÍbliotheek van het
museum veel publicaties aanwezig. Ook jaarverslagen
van de meeste veilingen en van bijvoorbeeld Bond
Westlandzijn er te raadplegen.
Tijdschriftenovervelerlei onderwerpenzijn in een kast te
vinden, zoalseen aantal ingebondentÍjdschrÍftenvan De
Tuinderij vanaf 1924,de Mededelingenvan de directeur
van de Tuinbouw, de Helinium, de Caert Tresoor en
alledaagsedingen.
In de computer zijn de complete series Heemschut en
Westerheem en het Aardrijkskundig woordenboek van
Van der Aa op een gemakkelijkemanier te doorzoekenen
eventueel uit te printen Op diezelfdecomputer zÍt een
teiler, waarop het aantal titels is af te lezen en dat geeft
bijna 9.ooo titels aan.
Maar er zijn ook foto's, Westlandseansichtkaarten,en
dia's te bekijken. 'Het is vol schatten hier', is de titei
van een boek over de Koninkliike Bibliotheek,maar ook
in onze kleine kamer boven Ín het museum moet ik erg
dikwrjls aan die titel denken.
Hennie van Raaij-Lipman
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