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MUSEAIN HETWESTLAND
ENTUINBOUWHISIORIE
WESTTANDS
MUSEUM
VOORSTREEK.
Middel Broekwegt54,2675KLHonselersdijk
, fax ot74-6424t4
tel: 0174-621084
email:info@wes'andsmuseum.nl
internet: wvwv westlandsmuseum.nl
Het gehelejaar geopend
van dinsdagt/m zaterdagvan r4.oo- 17oo uur
DEKORENSCHUUR
te LOOSDUINEN
MUSEUM
za
Margarethavan Hennebergweg
nl
telefoon 07o -397314ziemail: loosduinen@planet
internet: wwv loosduinsmuseum.nl
Geopendelkezaterdagvan Lj.oo- rToo uur en
elkeeerstezondagvan de maandvan r3 oo - 17,oouur
te MAASLAND
MUSEUMDESCHILPEN
's-Heerenstraat
24,tel oto-59t3334/599658
Geopendiederezaterdagvan ro,oo- 17oo uur
MUSEUM
TRAMSTATION
te SCHIPLUIDEN
z,tel or5-38o8863
Otto van Zevenderstraat
Geopendelkewoensdagen zaterdagvan 4 oo - 16oo uur
(Vanr novembertot eind april alleenop zaterdag)
MUSEUM
DEIIMMERWERF
te DELIER
Hoofdstraat63,tel oq 4-5t5779
Geopendelkezaterdagvan 10oo - 16oo uur

museumcollectie.
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verzamelden later voorzichtig(!)in kisten gelegd
De fruitteelt was eigenlijk het allereerste begin van
'Greenport' ge'Glazen
is
Stad' of nu weer
wat IateÍ de
worden: bij de vele gÍote buitenplaatsenhier in de regio
waren veel boomgaaïden en andeïe fruitdragende
planten.Als sier,maar ook vooÍ'eigen eet'.

Ik weet nog die pruimenbomen aan de slootkant op de
tuin ...De lekkerstepruimen hingen altijd boven de sloot,
maar als kleine jongens wisten we daar wel raad op:
je vaart de schuit erondeÍ, gaat op je gemak op een kist
zÍtten en dan maar pruimen plukken En eten natuurlijk,
'het
gemak'...
veel eten...en dan zatje laterweer op
en kruisbessen,
Tussende kasjesin stondende aalbessen
en ook dat was natuuriijk een heerlijkeplek om na school'Eet
meer fruit' was aan ons goed
tijd evenlangs te gaan ...
besteed!
Perenbomenhadden we ook, maar dat waren stoofperen
en die zijn niet lekker om zo direct vanaf de boom te eten.
Die peertjesbrachtenwe dus bij oma die daar een prachtig rood en zoet gerechtvan wi.stte makenl
':,,'ViIiè
En appelbomennatuurlijk: er was op die ouwe tuin plaats
geïnteresseerd
is in de hÍstorie van het Westland
rrr'i kan zich wenden tot het WestlandsMuseum
genoeg, hoekjes, slootkanten .. dat heb je niet meer:
duizendenvlerkante meters efficient grondgebruik hebof de werk- of studieeroepen:
AlgemeenHistorisch Spreekuur
ben die Íustiekehoekjesen slootkantennaar het verleden
uur in hetWestlands
Museum, verwezen...Verklaarbaar,het is niet anders:appeltjes,.
zaterdag
van14oo tot 17.oo
Iedere
(ot74)
KLHonselersdijk
6zto84
MiddelBroekwegry4,z675
peertjes,pruimpjes Amen!
(tussenHonselersdijk
enKwintsheul)
Studiegroepen
MP
À rrh pnl noi a
621084

W.ERK.EN STUDIEGROEPEN

. . ! ! r ! ! v r e b r ! r

Genealogie,
Kastelen,
Kerkarchieven,

\0174)
\0t74)627072
\0174)628393
(0174)621084

PlaatselijkeHistorischewerkgroepen
Oud-'s-Gravenzande,
\0L74)413073
Or r d-ËInn cal orcd iilz
627868
10L74)
Oud-DeLier,
5t4472
10L74)
(o7o)3e74936
Oud-Loosdurnen,
(010)
s9r.39s9
Oud-Maasland,
(07741
Oud-Monster,
24431.5
Oud-Naaldwijk,
{0174)62e4e0
nrrzl-Cnhinlr
rirl on
(01s)
3808863
Oud-Wateringen
& Kwintsheul, (0r74)2e6e0e

COLOFON
tlands StreekHistoriewordt 4x per jaar uitgegevendoor de
tichting voor Streek-en Tuinbouwhistorie Westland
(01-74)621084
Middel Broekwegry4,2675KLHonselersdijk
. info@westlandsmuseum-rLl
wvwv.westlandsmuseum.nl
WestlandsStreekHistoriewordt gratis toegezondenaan
donateursvan de St.Streek-en TuinbouwhistorieWestland
In het WestlandsMuseum zijn beperktlossenrrnmeÍs te koop.
RedactieWestlandsStreekHistorie
. Mevr-MM Dahmeijer-Fousert
(0174)413073
. LJ M. van den Ende
[o17 4\ ) 4411\
. lA deBrabander
\0L74)296909
VoÍmgeving/zetwerk,druk, afwerking en distributie
(0t74)s27Ls2
Drukkerii Riezebos,
De Lier
ISSN138o-o1o8
O 5t Streek-en TuinbouwhistorieWestland
Overnemenvan artikelenuit drt blad is toegestaan,mits de bron duidelijl
wordt vermeld De redactieontvangt graageenbewijs-exemplaar

,..en verdeÍ ...
Effetuinen
NederlandseTuinbouwraadroo jaar
Huis te Campin Madestein
YellowTransparant
Bessenplukken
In memoriam ReÍnde Graaf
Kennismakingmet het Atlantikwall-museum
Van de Werkgroepen
'Knechtendag'
r mei'Dag van de Arbeid' of
In memoriam Jan Olijslagers
Tentoonstellingen,boekenen cursussenen IezÍngen

3
4
4
5
6
6
7
8
8
Y
10

HEEEïï[ilrï
Techniekvoor wonen, werken & welzijn

@ffi@M/eëruM@Mw
Naaldwijk
0174- 638 638 . www.hooervorst.nl
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Halfweg juli zooSzijn de gevolgenvan de nachtvorstenÍn
begin april duidelijk zichtbaar.Bijna alle soorten peren
zijn slecht gezet,vooral de Conferencestegen de schuur
zien er beroerduit. In tegenstellingtot de bomen tegen de
museummuur. Mogelijk was de temperatuur daar net
een graadjehoger in de vriesochtenden.De rijkbloeiende
abrikoos heeft het dit keer geheel af laten weten, er is niet
één abrikoosgeplukt.
Er werd gevreesddat de Tonneboerpruimen geenvruchten zouden dragen,maar om jam te maken zaten er nog
behoorlijk wat pruimen aan. Jam is er weer van alle
vruchten gemaakt. Na wekenlang bessenplukkenis er
van de rode en witte aalbessamenmet zwarte bessenen
kruisbesseneen behoorlijkevoorraadpotten gevuld met
allerleijamcombinaties.
De moerbeiboom is overladen met vruchten, zeer
geschiktvoor jam, evenalsde vele perzikenuit de A kas.
Het kleine soort Grote Boon (Tuinboonof Roomseboon)
was prettig om te plukken dooÍ de goede kwaliteit van
zijn peuJ.en.
Na de bloemkool en andijvie in het ramenwarenhuis zijn de oogmeloenen ook al weer geoogst,
ongeveeï5 à 6 per struik.
De komkommers blijven wuchten geven en vinden gretig
aftrek. Tomaten worden ook goed gewaardeerd. De
geënte en in de grond geteeldetomaten worden in onze
groentestal goed verkocht. Bij de druiven hadden we
enkeleverbrandebessen,niet zo erg, maar bij Alicante is
het beter ze eruit te knippen. In de druiven nog geen problemen,maar houd ze in de gaten want als het goed gaat
verslaptde aandacht.Allerlei soortensla en andijvie stonden regelmatigop het land en zijn meestalgoedgeoogst.
De buitenfreesia'shadden de pech dat ze flinke buien
hebben gekregentijdens de bloei en dat is erg slechtvoor
de bloeiende kammen. Gelukkig doen de dahlia's het
goed, de overgehoudenknollen zijn ongelijker in bloei
als voorheen met de gestekteplanten het geval was. De
verschillendekleuren maken het een lust voor het oog.
De open zondagenwaren een wisselend succes.Hierbij

speelthet weer en andere evenementeneen belangrijke
rol. Op de motorendag zat alles mee, dat is tot nu toe de
best bezochtezondaggeweest.De lucht van vers gebakken pofÍertjes en de pruttelende motoren zoÍgden voor
een aparte sfeer op het gratis ter beschikking gestelde
Iand van onze buurvrouw. Er is door de vrijwilligers veel
werk verricht om dezedag mogelijk te maken.
Er wordt gefluisterd dat de tuinbaas een opvolger zoekt!
Na vijftig jaar tuindere, waaÍvan zes jaar bij het
museum, ga ik proberen om het rustiger aan te gaan
doen. Vier kandidaten waren allen even enthousiast om
coiirdinator op de tuin te worden. Voor het bestuur de
moeilijke taak er één te kiezen. Zes augustus is eÍ een
beslissing genomen en zal de nieuwe tuinchef na
t november kunnen beginnen.
Voor de werkers op de tuin verandert er waarschijnlijk
niet veel. De nieuwe tuinchef zal van de vrijwilligers veel
informatie krijgen hoe er gewerkt wordt. ZeIf heb Ík dit
zesjaar geledenook zo meegemaakt.Als alles op de tuin
redelijk groeit zal de overganggeen probleem geven.Dit
was dus mijn laatste stukje over de tuin en ik hoop dat u
nog vele keren langs komt om effe te tuinen.
P.van der Hout

NASCHRIFT
VAN DEREDACTIE
Helaas,de laatste Effe Tuine van Piet.Het was altijd met
heel veel plezierdat we de tuinverhalenvan Piet lazenen
uittypten. Zo nu en dan pakten we de telefoon of schoten
we hem op de tuin even aan om te vragen wat hij precies
bedoeldemet een term of zegswijzedie voor een niet
tuÍnder eenbeetjeonduidelijkwas en dan kregenwe daar
altijd wel weer uitleg over.
Piet hartelijk bedankt vooÍ de goede samenwerking,je
was altijd op tijd met het inleverenvan je verhaal.Het ga
je goed in de komendejaren en we hopen je nog vaak in
het museum en de tuin te zien.
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Op z9 mei jl. hield tu. N.C.A.Koomen, voorzitter van de
Nederlandse Tuinbouwraad (NTR),in de Ridderzaal van
het Binnenhofter gelegenheidvan de viering van het roojarig bestaanvan de NTReen toespraakvoor genodigden,
waaronder premier Balkenendeen vertegenwoordigers
uit twaalf organisaties uit de tuinbouw, zoals LTO
GlaskrachtNederland. Tevensoverhandigdehij aan de
premier het eerste exempiaar van het jubileumboek
'Samen'.

Maquettevan de boerderij
zoalsdezeer in de Mrddeleeuwenheeft uitgezien

De ruïne van huis Huis te Camp is sinds r4 juli zooS
toegankelijk voor publiek. De resten van dezevooÍname
De NTR,opgericht in r9o8, Ís een van de oudste nu nog
r3e-eeuwse boerderij zijn opgeknapt en voorzien van
actievetuinbouworganisatiesin Nederland.Het doel van
informatiepanelen.
de NTRis om in binnen- en buitenland het imago van de
De ruïne ligt in het recreatiecentrumMadestein tussen
Nederlandsetuinbouw te bevorderen en de afzet van
Monster en Loosduinen.Bij het blootleggenvan de resten
tuÍnbouwproducten te ondersteunen. De belangrijkste
in 1973zijn vondsten gedaan uit de nÍeuwe steentÍjd
(Vlaardingencuituur). Het muurwerk van de ruÍne is dit
activiteit van de NTR om dit doel te bereiken is het
jaar gerestaureerden licht opgemetseld.De locatÍeis voororganiserenvan een wereldtuinbouwtentoonstelling:de
Floriade.Zewordt eensin de ro jaar georganiseerden wel
zien van bankjes en er staan kubussen met informatie
in zotz in Venlo. (Voor verdere informatie over de NTR
over de historische achtergrond van de plaats en de
verwijzen we naar wvyw.nederlandsetuinbouwraad.nl). bewoners.Het project is gefinancierdmet geld uit de pot
In Venlo werd het jubileum nog eens dunnetjes overvoor het Grote StedenBeleid.
gedaanvoor genodigden,relaties en ondernemersuit de
tuinbouw. Enige grepen uit de toespraak Ín Venlo:
,,Wanneerje roo jaar gewordenbent mag je ook wel even
terugkijken.Dan wil ik u niet onthouden dat we hier zÍjn
in een provincie,dat wordt wel eensvergeten,die in 1876
al in Maastricht een fruitteeltproefstation opende en
daarmee twintig jaar voorliep op de landelijke ontwikkeling van onderzoeken voorlichting. Samenwerkingzit
de limburgers in het bloed,want zo verhaalt de onlangs
verschenen:'Canonvan de kassen'vandr. Aad Vijverberg,
in r89o al namen de samenwerkendetuinders een eigen
transporteur in dienst, Frans Maas genaamd, voor het
Iaden en lossenvan de spoorwagonsen in 1897werd de
LoosduinerGerrit Steynnaar hier gehaaldom de kneepjes
van de opgekomen platglascultuur onder de knie te
krijgen. (...)Bij het staandglaswerd hier het Venlo-warenhuis ontwÍkkeld, tot vandaag nog steedsde standaardin
kapmaat in de kassenbouw."
De Íuïne voor de restauratie
Enige grepen uit de pers over het roo-jarig jubileum: Na
'Samen'
jubileumboek
Bron:
ontvangst van het
www,denhaag,nl/smartsite.Op dezewebsite is ook eenfolder te
en een naamdownloadenmet meér informatie ovèr de geschiedenis
van Madestein,
boordje voor een Tulpenboombestemd voor de tuin van
de locatieen de route naàr de ruïne.
het Catshuis,sprak premier Balkende o.a. de volgende
De ruïne na de restauratie
woorden: ,,De tuinbouw fascineert me omdat zij technologischtop is en internationaaleen topprestatielevert".
Hij doelde onder meer op de inzet van de tuinbouw om
van energieverbruikerjuist energieleverancier
te worden.
Balkenende daagde de sector uit om 'marktleÍder in
milieubesparingte worden'.
Voor het prachtigeboek'Samen'geschonkendoor de NTR
en met handtekening van J.P.Balkenende verwijzen wij
naar de bibliotheek van het Westlands Museum.
Harry Groenewegen
,t44' J .
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te vroeg geplukt. Op
goed.Zoalsreeds,
ziekten en vooral kanker
Behalvedoor kanker

tweede boom achter de greppel en vóór de bessenhoek.
Dit appelras is afkomstig uit de omgeving van Letland
De boom weÍd in r85z door boomkwekerij M. Wagner
uit Riga geleverd aan boomkwekerij leroy in Angers
(Frankrijk) en vandaar verspreid over heel Europa. De
appel is ook bekend onder de naam White Transparant,
TransparenteJaune,WeisserKlarapfelen Oogstappel.
Over deze appelsoort iezen wij in de rassenlijstenen
andere literatuur het volgende.
De Yellow Transparantkan gekweekt worden als struikvorm, maar wordt ook als hoogstam gekweekt en vormt
dan een vrij kleine boom. De boom geeft de voorkeur aan
zaveien lichte kleigrond.Dezeappelsoortwerd volgensde
Rassenlijst voor Fruit in 1948 nog veel aangeplant.
Hoewel de oogst niet groot is, moedigt de goedeprijs de
aanplant voldoendeaan.
Dit appelrasdraagtvroeg bloesemen het stuifmeel is van
goede kwaliteit Bewuchting kan plaatsvinden door de
appelrassenCox, Jonathan, Golden Delicious en James
Grieve.De boom heeft geenbeurtjaren,dat wil zeggendat
er elk jaar vruchten aan zitten en de boom jaariijks een
behoorlijkeopbrengstgeeft.
De vruchten zijn middelmatig groot, bleekgroenen bij
rÍjpheid lichtgeel van kleuÍ. De appel heeft wit vruchtvlees,is zacht,matig saprijk en zachtzuuÍ van smaak.Het
klokhuis is vrij groot. Voor de tÍjd van het jaar is het een
goedehandappel als hij rijp geoogstwordt Grote vruchten zijn dan ook erg in trek als de vroegstetafelappels.De
boom laat wel voortijdig appels vallen, maar deze zijn
zeer geschikt voor appelmoes.De appel is ook geschÍkt
vooï het maken van wuchtenwijn. De appels zijn zeer
woeg oogstbaar, vanaf half juli tot begin augustus.
Doorplukkenis van groot belang omdat onrijpe vruchten
zuur zíjn, rijpe vruchten worden snel droog en melig.
De appelsmoeten zeervoorzichtiggeoogstworden omdat
de vruchten teer zijn. Het is geen bewaarappel. Een
nadeelvan dit ras is dat de boom vatbaar is voor kanker-
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werkelijk
rÍ veleÍlêï
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de bomen

aan.
door

strekenvan Nederland,dus ook in het Westland,geteeld
werd. In eenveilingboekuittgz4van een 's-Gravenzandse
tuinder lazen wij dat hij op 30 juli rgz4 aan de
Naaldwijkse veiling 3 kisten met 20 kilo 'Jellow' veilde
voor de prijs van 21cent per kilo. Op r augustusveilde hij
3 kisten met r7 kilo voor z3 cent per kilo en één kist met
r8 kilo kleintjes vooÍ een kiloprijs van r4 cent.
Dezezomerappelwas geliefd omdat het de eersteappel
was van het nieuwe seizoen.Vroegerkon men de meeste
appelsoortennog niet lang bewaren en waren er in het
Iate voorjaar dus geen appels meer te koop. De vrucht
was wel teer maar als men op het juiste tijdstip en op de
juiste manier plukte, was de appel goed van smaak en
verhandelbaar.In het verleden werd de appel wel ingekochtom uit de delen aan de lopersvan de Vierdaagse
in Nijmegen, dat is jaarlijks rond zo juli. De appel heeft
zijn positÍe a1seerstezomerappellang kunnen behouden
maar is uit de handel genomen vanwege zijn slechte
eigenschappenen de concurrentie van andere vroege
zomerappelen,zoals de JamesGrieve en de Mantet (die
allebei ook op onze tuin staan).De lieÍhebber kan veel
plezierbelevenaan dezeappelsoort
De Yellow Transparantin de museumtuin geeft elk jaar
een behoorlijke opbrengst.De vruchten rijpen vroeg en
dat hebben de merels ook in de gaten. Ze smaken de
vogeiskennelijk goedwant er liggen voor de pluk begint
vaak aangepil<teen zelfs helemaai uitgeholde appels
onder de boom.OnzeYellowszijn dit jaar op 17juli geplukt
en zijn tegen een vriendenprijsjeverkochtin het gÍoentestalletjeop de tuin.
Jan Dahmeijer

a a**a-ti-^
aor
LL4D LU 15.

In het blad'De Tuinderij'uit r9z8 vonden wij de volgende
beoordelingvan dezeappel.
Tot de vrijwel algemeen bekende appels behoort de
Yellow Transparant. De boom is even berucht als
beroemd.Zijn goedenaam dankt hij aan de grote vruchtbaarheid,verderaan de vroegerijpheid.Zijn slechtenaam
dank hij aan alle mogelijke kwalen waar hij mee behebt
ts.
De Yellow is éen der beste zo niet de beste van onze
vroegrijpe appels.Eenmooie zeerlicht groengele,vrijwel
witte appel bij rijpheid van goede grootte en goede
smaak.Een wucht die steedsgaaÍne gekochtwordt. Dat
de meesteYellowsniet goed van smaak zijn is de schuld
van de telers.Vermoedelijkworden goYovan de vruchten
J a a r g a n g1 7 , n u m m e r 3 . 3 e k w a r t a a l2 0 0 8

BESSENPLUKKEN
Vroeger was er op elke Westlandse tuin een boomgaard
en een bessenhoek.Daarom is er op de historische tuin
dan ook een flinke bessenhoek is aangelegd. Er staan
rode-, witte-, en gele aalbessen,rode kruisbessen en
zwarte bessen.Om een vogelfestijn te voorkomen wordt
tijdig een net over de struiken gespannen. Dit net wordt
op de grond goed dicht gelegd met stenen, maar toch
weten elk jaar wel een paaÍ merels een gaatje te vinden.
Ze zitten dan gevangen in luilekkerland maar willen er
na een poosje toch wel weer uit. Daarvoor heeft tuinchef Piet van der Hout een trucje. Als aan één kant van
het net een kier wordt gemaakt, door een paar stenen
rechtop te zetten en het net daarover wat op te lichten,
zijn de vogels zo slim om hierdoor al snel de vrijheid te
kiezen.

Beginjuli begonnende witte en daarna de gelebessente
rijpen. Ook dezebessenzijn niet zo gewild als de rode,dat
is jammer want dezebessenzijn eigenlijklekkerderdat de
rode,ze zijn namelijk minder zuur. Om meer bekendheid
'rood-wit'
met de wÍtte soort te bevorderen zijn
gemengdebakjes verkocht. Ook van deze witte bessen,
gemengdmet rode,is jam te koop in de museumwinkel.
Ondanks dat veel oude Westiandersnog met afgrijzen
terugdenkenaan vroegertoen zij na schooltijdin de tuin
van hun vader aan de bessenplukgezetwerden ervaarik,
'gastarbeider',
het bessenplukken in de museumtuin
a1s
elk jaar weer als een plezierig werkje. Vooral met mooi
weer als de vogels fluiten en de museumhaan kraait
werkt het bijna therapeutischin dezejachtige tijd, met
veel pleziersteekik mijn hoofd dan in de struiken.Het zÍt
er dit jaar weer op, we hebbeneen flinke oogst gehad.
Jan Dahmeijer.
Bessenplukker

april 2oo8 is Rein de Graafoverleden,t.'t.hij'''.wefd
ffi6
66 jaar.Reinwas zeeractiefop allerleiterreinêí,'rváí,de

De pluk begon dit jaar op dinsdag z4 juni en eindigde op
donderdagz4 juli. Begonnenwerd met de vroegstesoort
rode bessen.In het begin schietdat nog niet erg op omdat
de rijpste trosjes nog uitgezocht moeten worden, want
ook de laatste bessenvan de tros moeten rÍjp zijn. Wat
Iater kan voor de voet weg geplukt worden. Afhankelijk
van het weer werd op dinsdag en donderdag geplukt
zodat er de hele week door bessenin de museumwinkel
aangebodenkonden worden De bessenwerden geplukt
in pondsbakjes,maaÍ op bestelling werden ook grotere
hoeveelhedenin kilobakjesof in tomatenbakjesgeplukt.
Toener een wat groter aanbodvan bessenwas werden et
een paar kilo geplukt voor het maken van jam, die nu in
het museum te koop is. Na de rode bessenvolgden de
zwarte bessen. De ervaring heeft geleerd dat zwarte
bessenwat moeilijker verkopen!Is dat vanwege de kleur
of is het omdat men dezebessentegenwoordigniet meer
ziet bij de groenteboer?Zwarte bessenhebbeneenbijzonder uitgesprokensmaak,de bekende en veel gedronken
'cassislimonade'wordt
ervan gemaakt.Vroegertoen men
nog inmaakte werd er van een mengsel van rode en
zwarte bessenbessensapgemaakt om's winters over de
griesmeelpudding te gieten. Na de zwarte bessen
kwamen de kruisbessen,daarvan hebben we niet zoveel
struiken. Ze werden geplukt voor de jam, deze kruisbessen leveren een prachtige rode kruisbessenjamop

Westlandse (tuinbouw)geschiedenis.Zijn ..allg1gt.t1t1.
van
belangstellingging uiteraarduit naar de geschiedenis
zijn woonplaatsMaasland,waar hij enorm veel over wist
te vertellen. Zelf heb ik verschillende keren met Rein
samengewerkt o.a. bij verschiilende archeologische
opgravingenen bij het samenstellenvan een boek over de
geschiedenÍsvan de Kassen in Nederland Hij schreef
daarvoor verhalen over de druiven- en tomatenteelt in
kassen.Op archeologischgebiedhad hij zeerveel kennis
van Middeleeuwsaardewerk.A1sje met een zak scherven
bij hem langs kwam dan kon hij zo zeggenuit welke tijd
het aardewerkwas. Wel zeer specialistischekennis had
Rein van de zogenaamdeaardbeipotjes,het verpakkingsrnateriaal van aardewerkwaarin van de rTde tot begin
zosteeeuw de aardbeienop de markt te koop werden aangeboden.Reinheeft ook meegewerktaan eenboek overde
geschiedenisvan aardbeipotjes,en door zijn deskundigheid hieroverwas hij in vakkrÍngenlandelijk bekend.
We wensen zijn vriendin, kÍnderen en familieleden heel
veel sterktebii het verwerkenvan dit verlies.
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restaiiïereri en ,heti'vooÍ,,''publiêk opensteíIén vaÍ de
Nederlandse en Duitse verdedigingswerken, gelegen
binnen het vestingsgebied van Festung Hoek van
Holland en in het bijzonder deze werken een passende
bestemming te geven. Festung Hoek van Holland
bestond uit gedeeltes van Maasdijk, 's-Gravenzande,
Naaldwijk, Monster en Hoek van Holland.

Voor meer informatie over ons
voor onze excutsieszie de site
ww,w:atlantikwall-museum.nl

.'

Het museum heeft de volgende bunkers inbeheer:
Bunkertype 625 aan de Badweg in Hoek van Holland, dit
was onze oude museumbunker. Wordt nu alleen nog in de
rondleiding bezocht.
Tafelbunker(type 6u) aan de pier in Hoekvan Holland.Dit
wordt onze nieuwe museumbunker. Opening seizoen
Het Atlantikwall-museum heeft de ambitie om in de 2 0 o g
gemeente Westland een paaÍ dependanceste openen. Markostand en stuk gangenstelselaan de oude boulevard
Dezebunkerdependances
zijn alleente bezoekentijdens de (NoordVineta) in Hoek van Holland.
excuïsies.De bunkers willen we geschiktmaken zodat er Tijdens excursiesworden verder nog bunkers op prÍvévleermuizen kunnen overwinteren.
terrein bezochtdie normaal niet te bezoekenzijn:
Alle mogelijke bunkerdependancesaan de ze tankgracht Waterbunker tijdens rondleiding door de duinen, staat op
Iiggen in de ecologischezonedie door het Westlandioopt. terrein Jagershuis.
Het museum wil met de bunkerdependances
een schakel Drie munitiebunkeÍs type r34 NÍeuw Oranjekanaal in
maken tussen de cultuurhistorie en ecologischeland- Hoek van Holland en DÍjkerwaal en Waalbrug in de
schap-elementen.
Het Atlantikwall-museum is in gesprek gemeenteWestlandtijdens boottocht.
met gemeente Westland over de invulling van dit plan.
Twee personeelsbunkerstype 6zr bij de Waalbrug en
Boerenlaanin de gemeenteWestlandtijdens boottocht.
Verderis het Atlantikwall-museum van plan om een soort
bunkerwerkgroep functie te gaan vervullen naast de Namensbestuur en vrijwilligers van
bestaande hÍstorische werkgroepen in de gemeente Atlantikwall-museum,
Westland.
Cor Ouist
De vrijwilligers van het Atlantikwall-museum hebben
de afgelopen jaren veel informatie verzameld en vervolgens de site: www.atlantikwall-museum.nl gemaakt.
Deze informatie komt uit dÍversearchieven in brnnen- en
buitenland. Maar ook door veldwerk van bestaande en
Ínmiddels geslooptevestingwerken.
Bij sloopwerkzaamhedenof opgravingen documenteren
we ook zoveelmogelijk wat binnen onze mogelijkheden
ligt. Omdat we als museum naast de boottocht ook
bunkerdependancesin de gemeente Westland willen
openen,moeten we kijken hoe we invulling kunnen geven
aan het hechtere samenwerken met de bestaande historische werkgroepen,musea en archief ln de gemeente
Westland. Laten we hopen dat we door deze samenwerking meer regionale cultuur- historische kennis
kunnen verzamelenen delenmet zoveelmogelijk mensen.

Het museum heeft op dit moment twee succesvolle
excutsies. Zo is er de grote rondleiding d.oor de duinen
met bezoekaan diversebunkersen gangenstelsels.
Samen
met een gids van het museum maakt u een wandeling
langs een oude luchtdoelbatterij en een kustbatterij van
vesting Hoek van Holland. Diverse geschutsbunkers
worden bezocht,maar ook observatíeposten,
wateropslag,
manschappenverblijven, munitieopslagbunkers en de
tankmuur.
Verder is er een boottocht door de tweede tankgracht in
Hoek Van Holland en Westland.Er worden verschillende
bunkercomplexenbezocht met munitie-, personeels-en
geschutsbunkers.
De meestebunkersstaan op privé terrein die normaal niet
toegankelijk zijn voor publiek. Onderweg wordt aan de
hand van kaartmateriaal en foto's uitleg gegeven door
ervaren gidsen van het museum over de situatie in
oorlogstijd.
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'DAGVANDEARBEID'
OF'KNECHTENDAG'
In 1973weïd de Historische Werkgroep Oud-Wateringen
& Kwintsheul opgericht. Het 35-jarig bestaan in zoo8
wordt gevierd met een aantal activiteiten.
Van 6 t/m z8 septemberwordt in de Hofboerderij een
jubileumexpositie gehouden.Naast een korte terugblik
op het historischejaar ryp wordt een overzichtgegeven
van de vele activiteiten die de werkgroepheeft georganÍseerd.In 35 jaar zijn veel expositiesgehouden en publicatiesuitgegeven.Ook is de collectieenoÍm gegroeiddoor
schenkingen en speurwerk. Daarnaast heeft de werkgroep van zich laten horen bij de gemeente,vooral waar
het ging om monumentenzorg en straatnaamgeving.
In de expositie wordt extra aandacht besteed aan het
werk van de eerstevoorzitter Jan Olyslagersdie onlangs
is overleden.
In het kadervan de Weekvan de GeschÍedenis
organiseert
de werkgroepeen mini-tentoonstellingÍn de Wateringse
bibliotheek (Dorpskade3)vanaf rr oktober,te zien tijdens
openinguren van de bibliotheek. Ook in deze expositie
staan de activiteitenvan de werkgroepcentraal.Op zaterdag rr oktober is de werkgroep aanwezig bij de viering
van de Landelijke Archievendag in het gemeentehuis van
Naaldwijk. Donderdag r6 oktober geeft gemeentearchivaris Peter Smit in de bibliotheek in WaterÍngen
een lezing over de choiera-epidemiedie het Westland
in 1849teisterdeen vele slachtofferseiste.
Onderdeel van de jubileumviering is verder nog een
filmavond waar nogmaals de film over Wateringen
tijdens de Tweede Wereldoorlog wordt vertoond,
samen met enkele korte documentairesover Heulse en
Wateringsemonumenten.
In de reeks bronnenpublicaties'WateringseQuohieren'
verschijnt dezeherfst het zevendedeel: Notulen van de
gemeenteraad1953-1958.
Voor de derde keer wordt een
raadsperiodein beeld gebracht.In dezevijfjaar is er veel
aandacht voor de woningbouw, uitbreiding van scholen,
de demping van de vaart in de Herenstraaten de grenswijziging van 1.957toen het hele grondgebied van
Kwintsheul bij Wateringen kwam.

landelijke archievendag
Op rr oktober wordt weer de landelijke archievendag
gehouden. Het Historisch Archief Westland houdt dan
weer een open dag (locatie gemeentehuis Naaldwrjk,
Stokdijkkade z), waaraan ook dit jaar de Studiegroep
Genealogieeen bijdragelevert.
AIs bezoekerkunt u een stukje familiegeschiedenisvan
uw voorvaderenachterhalenmet hulp van enkelegeneaIogen.Zij gebruiken hiervoor zowel de originele archiefbronnen,als de digitale.Dus kom geïust eenslangs.Zeker
als u familieonderzoekdoet of wilt gaan doen en wellicht
lid wilt worden van onzestudiegroep(voorslechts€ r8,oo
per jaar) is het de moeite waard om langs te komen.
Specialeaandachtwordt gegevenaan het thema 'dopen'.

Op r mei wordt in de gehele wereld de Dag van de Arbeid
gevÍerd. Voordat r. mei als 'Dag van de Arbeid' bekend
werd, gold het als een'viering van de meimaand',ofwel
een lentefeest.In Europa werd tot de jaarlÍjkse 1 meivÍering beslotenop zrjuli r889 op het oprichtingscongres
van de Tweede Internationale Ín Parijs. Doel was met
de r mei-viering de strijd voor de achturige werkdag te
versterken.Op r mei r89o vonden Ín veel landen de eerste
vieringen plaats.
Er was een koningsdag,later koninginnedagin Nederland
om de saamhorigheidachterhet Koningshuiste vieren.In
het buitenland waren er ook zulke dagen. Maar altijd
waÍen het dagen ter herinnering aan een veldslag,een
troonsbestijging,een sterfdag,zoals de heilige dagen, of
het vierenvan specialedagenmeestalverbondenaan de
kerk.
Maar r mei was een nieuwe soort feestdag:de Dag van
de Arbeid: Proletariërsvan alle landen verenigt u Het
klonk erg revolutionair De macht aan het volk en leve
de revolutie,leve het socialisme/communisme
Heel weemd is het, als je in ouderegeschriften,zoalshet
rechterlijk archief van voor r8oo, ook ziet staan:op 1 mer
is de knechtendag.Dat klinkt heel socialistischin een t!d,
dat ervan socialismenog geensprakeis Daaromook,werd
dit als eenvraag gesteldop éénvan de werkvergadenngen
van de bovengenoemde werkgroep. Mag je drt beschouwenals een voorlopervan de dag van de arberd?
Wat was namelijk het gevai:Plaatselijkkwamen de werkgeversen werknemersbij elkaar om afsprakente ma_ken
en nieuwe contractenaf te sluiten. De knecht probeerde
voor een jaar vast werk te krijgen. Bij deze gebeurterus
had de knecht een ondergeschikte,afwachtend rol Maar,
omdat ze als knechten en bazen toch bij elkaar waren,
werd er ook wel wat extra'sgegetenen vooral gedronken
Het was een ernstigeaangeiegenheid,
maar had enigszhs
het uiteriijk van een landdag,een feestdag.
In die tijd kwamen de gastarbeidersook weer terug bij de
boeren van het vorig jaar. Deze kwamen meestal uit
Duitsland en uit de MeÍerij van's-Hertogenbosch.Ook zlj
vïoegen dan om werk. Maar dat was strÍkt seizoenarbeid.
AIs het seizoenweer voorbij was,rond eind oktober,moesten ze het land weer verlaten. Op het nÍet weggaanvoor
r5 november stond voor de gastarbeideren voor de baas
een boete.Zo zie je: er is nÍets nieuws onder de zon.
In WikipedÍa staat: De datum r mei was niet zomaar
gekozen.In Noord-Amerikawas r mei 'Moving Dayl Op
die dag werden bestaandearbeidscontractenvernieuwd,
ging voor anderen op die dag een nieuwe in, werden
bestaandewoonruimte-contractenvernieuwd of betrokken de arbeiderselderseen nieuwe woonruimte.
Maar dat was dus niet alleen afkomstig uit Amerika ..
althansvolgensons onderzoek!!
ChrisBatist en GillesHamel, StudiegroepGenealogie
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^/erd 79 jaar. Ji
Werkgroep Oudo-_'
ook was hij een zeeractief vrijwillÍger voor het Westlands
Museum. Daarnaast bekleedde hij nog allerlei andere
functies op het gebied van cultuur en historie.
Vanaf de oprichting in ry73 was Jan voorzitter van de
Historische Werkgroep Oud-Wateringen & Kwintsheul,
Iater dit jaar was men van plan om uitgebreid het 35-jarig
bestaan te vieren. Jan was hierbij ook actief bij het organiseren van allerlei activiteiten. Ook tijdens de afgelopen
jaarvergadering in april vertelde hij enthousiast over alle
plannen die nog op stapelstonden.
Zelf heb ik Jan leren kennen bij het WestlandsCentrum
voor Streekhistorie.
Dit is eenvan de drie fusiepartnersvan
het huidige Westlands Museum. Het Centrum voor
Streekhistorie was een samenwerkingsverband van alle
HistorischeWerk- en Studiegroepenin het Wesiland.Het
Centrum voor Streekhistorie was gevestigd in de Oude
Pastorie aan het Wilhelminaplein te Naaldwijk. Hier was
een historisch documentatiecentrumen exDositieruimte.
waar de historischewerkgroepen hun tentoonstellingen
organiseerden.Het centrum werd geleid door M.C.M.van
Adrichem die ook voor de dagelijkse bemanning zorgd,e.
Van Adrichem overleed plotseling Ín december1996 en
toen moest er een oplossing gezocht worden voor het
bemannenvan het Centrum voor Streekhistorie
Verschillende mensen die actief waïen in het historisch
werk hebbentoen het initiatief genomen om een beheerderscollectiefop te richten om zo het historisch werk voort
te zetten. Jan was een van de initiatiefnemers tot de
vorming van dit collectief en hij had een vaste dag in de
week dat hij voor de bemanning van het Centrum voor
Streekhistoriezorgde.Hier heeft hij veel werk verzet bij
het organiserenvan tentoonstellingen.In die tijd was hii
coórdinator van de uitgave van het Westlandsprentenboek
dat verscheenin r989.Eenprachtigeuitgave die inmiddels
een collectorsitem is. Ik durf wel te zeggendat de enthousiaste inzet van Jan er voor heeft gezorgd dat het
boek uiteindeiijk is uitgegeven. Zonder hem was het
waarschijnlijk niet gelukt.
Na de fusie in 1991 van het Tuinbouwmuseum, het
WestlandsStreekmuseumen het Wesilandscenuum voor
Streekhistorietot het WestlandsMuseum heeft Jan ook
geholpen bij de verhuizing naar en verbouwing van het
pand aan de Middel Broekweg.Jan was op vele plaatsen
inzetbaaren niet te beroerdom de handen uit de mouwen
te steken.Ook bij het inrichten van tentoonstellingen wist
hij voor moeilijke zaken vaak fraaie oplossÍngente bedenl<en.Hij had een goed ruimtelijk inzicht en kon ook grafisch mooie dingen in elkaar zetten. Ook in het nieuwe
museum had hij een vaste dag dat hij voor bemanning van
het historisch spreekuur zorgde,namelijk de dinsdag, en
een keer in de maand op zaterdagmiddag.HÍj had daar zijn
vaste werkkamer, die ook de werkruimte was voor de
Studie-groepGenealogieWesiland, waaryan hij ook jarenIang voorzitter is geweest.Iedereen kon altild bii hem
terecht met vragen over familie- en stamboomondárzoek
en oveï de geschiedenisvan Wateringen.Daarnaastdeed
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medewerkersvan het museum een grote schoktoen Jan
plotseling ernstig ziek bleek te zijn en kort daarna
overleed Wij zullen hem erg mlssen.
We wensen Loes,zijn vrouw, zijn kinderen en anderefamilieledenheel veel sterktebij het verwerkenvan dit verlies.
Ton Immerzeel

Janmet een opgegravenoudepot bij de fundamenten
van de Duiventorenin de tuin van de
RKkerkJohannesde Doperin Wateringen.
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tentoonstelling'Canon
van de kassen'tezien.In
expositie worden 5o belangrijke ontwikkelingen of
uitvindingen uit de Nederlandsetuinbouw gepresenteerd. Tevensis in het museum het boek te koop dat ter
gelegenheidvan dezeexpositieis verschenen.
Museum De Timmerwerf in De Lier is nog tot en met
zaterdag8 november een expositiete zien die is gewijd
aan het 75-jarig bestaan van de Lierse brandweer. De
tentoonstelling is elke zaterdagvan lo.oo tot 16.oo uur
te bezichtigen.
n Museum Het Tramstation in Schipluiden is tot en met
z5 november de tentoonstelling Den Hoorn in beeld te
zien, een overzicht van vijf eeuwen geschiedenisvan
Den Hoorn. Half juli is een deel van de tentoonstelling
vervangendoor andermateriaal.Geopendelkewoensdag
en zaterdagvan 14.ootot 16.oouur.

LEZINGEN
Op woensdag z4 septemberstaat er een lezing gepland
over de Canonvan de Kassendoor de heer Aad Vijverberg.
Hij is de auteur van het gelijknamige boek over de
geschiedenisvan de Nederlandseglastuinbouw in 5o verhalen dat vorig jaar is verschenenin coproductiemet het
WestlandsMuseum.

de Hofboerderij in Wateringen is van 6 tot en met
z8 september een Jubileumexpositie te zien van de
Historische Vereniging Wateringen. De expositie is
geopend op zaterdagen zondag van 13.30tot 16.3ouur
en tijdens de open monumentendag.

ndse
Op rr oktober a.s. is het weer landelijke archievendag.
Die dag heeft het Historisch Archief Westland open dag
en zal historisch Westland zich in het gemeentehuis
aan de Stokdijkkade in Naaldwijk aan het publiek presenteren.Alle historischeverenigingen worden (net als
vorig jaar) uÍtgenodigd om deel te nemen, als ook het
GenootschapOud-Westlanden het WestlandsMuseum
Centraalthema op rr oktober is geboorte en doop; wat
gebeurde er vroeger allemaal wanneer eÍ een nieuwe
Westlanderwerd geboren?
We beginnen langzaamaan een beeld te krijgen van
wat we op rr oktoberwillen laten zien en hoe we een aantrekkelijk aanbod voor de bezoekerskunnen reaiiseren.
Maar daar is wel materiaal voor nodig
We hebben gemerkt dat er bar weinig foto's beschikbaar
zijn van doopplechtigheden; daar zljn we dan ook naarstig naar op zoek.Maar we zoeken ook oude geboortekaartjes (liefst van voor 196o) en mooie oude foto's. En
ook voorwerpen rond het thema geboorte en doop zijn
welkom, evenals verhalen of informatie over (volks)
gebruiken
Hebt u thuis materiaal liggen dat u wilt afstaan of
uitlenen aan het archief (zodatwe het kunnen scannenof
fotograferen) dan vragen wij u contact op te nemen met
het archief.

De lezing wordt gehouden in gebouw De Hoeksteenin
Maasdijk,aanvang 2o.oo uur. De koffie wordt geserveerd
voor aanvang van de lezing
Op dinsdag z5 november houdt de heer Thomas van
Straaleneen lezing voor de leden van het Genootschap
Oud-Westlandover Begravenin en om de kerk, locatie
gebouw Rehobothte Honselersdijk.

BOEKENNIEUWS
Op 4 juli zooS is in het Museon de publicatÍe gepresenteerd over de opgraving in het duingebied Solleveld.Het
gaat om een unieke archeologische
opgravingaan de rand
van Den Haag in het duinterrein langs de Haagwegtussen Monster en Loosduinen.Bij het archeologischonderzoekin zoo4 werden in dit duingebiedbijzonderegraven
ontdekt uit de vroege Middeleeuwen,de merovingische
periode. Een van de auteurs van het boek, de heer Ab
Waasdorp,heeft afgelopenvoorjaar een lezing gehouden
over deze opgraving en de bíjzondere vondsten die
daarbij zijn gedaanvoorde leden van het genootschap
Oud Westland.Het boek is voor 20 euro te bestellenvia
archeologie.dsb@denhaag.nl
of via de boekhandels.
Markant Midden-Delfland is een fotoboek van de hand
van Gemma van Winden-Tetteroo dat de schoonheid
van dit gebied in beeld brengt aan de hand van ruim
4oo foto's. Het boek is voor 22 euro verkrijgbaar bij de
Bruna boekhandels en tijdens openingstijden ook bij
museum De Timmerwerf in De Lier.

Telefoon:oq4-6p433
E-mail:historischarchieíwestland@
gemeentewestland.nl
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