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HONSELERSDIJK

WESTLÀNDS STREEK-

EN TUINBOUWT.íUSEITII{

Middel Broekweg I54, 2675 KL Honselersdijk
z OL740
Telefoon
2IO84
Geopend
: elke werkdag van 14.00
L7.OO
elke zaterdaq van 10.00
12.00
TUINBOT]I{I,íUSEI]U
H O E V E C R U I S B R O U C K ,M i d d e l
z OL74O
Telefoon
2LO84

Broekweg

267I

L,

ME Naaldwijk

I.íUSEUH DE KORENSCHT]I'R

Marqaretha van Hennebergweg 2d, 2552 BA Loosduinen
Telefoon z 07O
979OL5/L22O9L
Geopend : elke zaterdag van 13 "00
17.00, van nedio
medio september ook elke zondag van 13.30

juni tot
L7 .OO

ItíUSEtJItT DE SCHILPEN

's-Herenstraat
24, 3155 SJ Maasland
Telefoon : 01899
L3O42/I3658
Geopend : elke zaterdag van l-0.00

l-7.00

I.ÍUSEUM TRÀI,ÍSTÀTION

Otto van Zevenderstraat
2, 2636 HN Schipluiden
Tel-efoon:01738
8424/8630
Geopend : elke woensdag en zaterdag van l-4.00
VASTE I{EKELIJKSE

L6.00

ÀGENDA

Maandag

: Studiegroep Kastelen,
Westlands Streek- en
Tuinbouwmuseum, 20.OO.
Woensdag : Schervenavond Polanen, Westlands Streeken
Tuinbouvmuseum, 20. 00.
: Werkgroep Oud-Wateringen & Kwintsheul,
werkavond,
Hofboerderij,
20.OO.
Donderdag : Werkgroep Oud-Maasland, werkavond, De Schilpen,
19.30.
Vrijdag
: Werkgroep Oud-Schiptuiden,
werkavond, Museum
Tramstation,
20.00.
Zaterdag
: Historisch
Spreekuur, Westlands Streek- en
Tuinbouwmuseum, 10.00
L2.OO.
REDACTIECOMT.ÍISSIE

Mevr. M.M. Dahrneijer-Fousert
269L HJ 's-Gravenzande, tel.

Heliotroop
IL,
OI748
13073

nreuwsgarrngf
verzending

L.J.M. van den Ende, Maris 4L,
268L MP Monster, teI.
OL749
443L5

nieuwsgaring
financiën

J.À. de Brabander, Witte v.d. Laan 2L,
229L KA Wateringen, tel OI742 - 96909

adninistratie
Iay-out
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1 - Bestuur Stichting
Streek- en Tuinbouwhistorie,
Westlands Streek- en Tuinbouhrrruseum, L9.30.
4 - Historisch
Spreekuur, Hofboerderij
te Wateringen,
14. O0
L7.00.
- Manifestatie
punt GroenteKorn in de Kas, centraal
veiling
l{estland te 's-Gravenzande, L0.00
l-6.00.
6 - Werkgroep Oud-t{ateringen
& Kwintsheul,
Hofboerderij,
20.00.
Studiegroep
I
Oudheidkundig Bodemonderzoek, Westlands
Streeken Tuinbouhrmuseum, 20 . 00 .
13 - Werkgroep Oud-Naaldwijk,
werkavond, gemeente-archief,
19.30.
- Werkgroep Oud-'s-Gravenzande t.h.v.
Dahmeijer, 20.00.
Westlands Streek- en TuinbouwL4 - Beheerderscollectief,
museum, L4.00.
door dhr. J.M. Koot
L5 - Genootschap Oud-Westland, dialezing
en dhr. H.H. Huitsing
over de geschiedenis van Rijswijk,
mede ter voorbereiding
op de dagtocht naar Rijswijk
op ff
juni a. s. , gebouw rrDe Kolenkit" , l{ateringen, 20.00.
Westlands StreekL8 - Redactiecommissie
Informatiebulletin,
en Tuinbouwmuseum, 11.O0
L2.O0.
2t - Wer$groep Oud-Monster, werkavond, gemeente-archief,
20.00.
25 - Afhalen Informatiebulletin,
Westlands Streek- en
Tuinbouwmuseum, Ll-.00
1-2.00.
- Nationaal
Museumweekend
26 - Nationaal
Museumweekend (o.rn. Museum Tramstation
is van
L4.00
L7.00 open).
27 - Studiegroep
Genealogie,
Westlands Streek- en Tuinbouwmuseum, 2O.OO.
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Spreekuur, Hofboerderij
2 - Historisch
te Wateringen,
17.00.
14. O0
6 - Studiegroep
Oudheidkundig
Bodemonderzoek, Westlands
Streek- en Tuinboulmuseum, 20.00.
I - Historische
Vereniging
Schipluiden,
Museum Tramstation,
20.00.
9 - Historische
Vereniging
Maasland, niddagexcursie
naar
Geervliet
met
bezoek
aan
de
Oudheidkamer
en
de
'
kasteelruï.ne
van Heenvliet.
11 - Werkgroep Oud-Wateringen & Kwintsheul,
Hofboerderij,
20.00.
- Werkgroep Oud-Naaldwijk,
werkavond, gemeente-archief
,
19.00.
L2 - Beheerderscollectief,
!{estlands Streek- en Tuinbouwmuseum
1_4.00.

UITI{ODTGING
3 april
Vrijdag
is nijn laatste
werkdag. Ik wil graag afscheid
nemen van iedereen vraarmee ik in het verleden
zo prettig
heb
samengewerkt. Langs deze weg nodig ik u uit voor een informeel
borreluurtje
op vrijdag
3 april
om 16.O0 uur in het museum, Middel
Broekweg 154.
Suzan Dekker
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KOH IN DE KÀS
gaan de [,lestlandse kasdeuren weer open voor
Op zaterdag 4 april
Ook in het gebied Sion tussen Rijswijk
belangstellenden.
en Den
Hoorn zí1n diverse kassen geopend. Als centraal
punt is dit jaar
gekozen voor de Groenteveiling
Westland te 's-Gravenzande.
In de
veilinghal
is een mooie tentoonstelling
ingericht.
Ook het
Westlands Streek- en Tuinbouwmuseum heeft een stand ingericht.
Via
de veilingklok
kunt u bloemen of groenten kopen. Openingstijden
van
16.00 uur. De veiling
L0.00
is bereikbaar met buslijnen
L22-L23L24-I28-135. Halte Vaartplein,'s-Gravenzande.
ARCHEOLoGIE
De wekelijkse
schervenavond wordt met ingang van de maand april
verplaatst
van de naandagavond naar de woensdagavond. Ook de
studiegroep
oudheidkundig
bodemonderzoek vergadert
in het vervolg
op de eerste woensdag van de maand en niet meer op de eerste
naandagavond.

I NGSNIETIWS
TENTOONSTELL
In het Museum Lambert van Meerten is momenteel een tentoonte zien met het thema 'Bloemen op tegels'.
stelling
is de eerste in een reeks die door de Gemeente
Deze expositÍe
L992 die in
Musea Delft wordt georganiseerd rondom de Floriade
Zoetermeer plaatsvindt
.
'Bloemen op tegels'
geeft een overzicht
van de ontwikkeling
van bloemen en bloempotten
en
van de afbeelding
op tegels
in de 17e en L8e eeuw.
tegeltableaus
In de 16e eeuw worden tal van planten en bolgewassen, zoals de
door
tulp
TurkÍje
uit
en de landen van het Midden-Oosten
meegebracht en bekend Ín de Nederlanden.
reízigers
Eerst in een kleine kring van botanici
en de weinige, meestal
personen, die over een tuin beschikken. Geleidelijk
adellijke
van bloemen toe.
aan neemt het aantal liefhebbers
prenten
er boeken met natuurgetrouwe
en beOok verschijnen
van planten
schrijvÍngen
en bloemen, soms aangevuld met een
kweekinstructie.
Het Ís dan ook bijna vanzelfsprekend
dat ook
op tegels bloemen worden afgebeeld.
'Bloemen op tegels'
De tentoonstelling
is tm 26 april
te zíen
in Museum Lambert van Meerten, Oude De1ft 199 en geopend van
dinsdag tm zaterdag van 10.00 -17.00 uur en op zon- en feest17.00 uur.
dagen van 13.00
Eveneens in Delft in Het Prinsenhof is tm 17 mei de expositie
( 1813 - L9L4 ) te zíenDE STAD DELFT, cultuur
en maatschappij
In de negentiende eeuw deed de techniek
z'n intrede,
de stoomgrachten werden gedempt en er verrezen
trein
tufte
door Delft,
vele fabrieken
in Delft
zoals de GÍsten Spriritusfabriek,
Calve, de Lijm- en Gelatinefabriek,
Braat er:z.
facetten
AIIe
uit
deze boeiende periode van de geschiedenis
worden in deze expo belicht.
Bij
verschijnt
deze expositie
DE STAD
deel IV uit
de serie
DELFT. Openstelling
als vorig museum.

DE VIERING VAN DE ONAFHANKELIJKHEIDSFEESTEN
IN HET WESTLAND
( 1813 - 1863)
In het jaar
1863 werd in Nederland gevierd dat het 50 jaar
geleden was dat de Franse troepen werden verjaagd en de onafhankelijkheid
werd hersteld.
L7
OveraL werden,
omstreeks
november, festiviteiten
georganiseerd waaraan met veel enthousiasme werd deelgenomen. De verslagen van deze feestelijkheden
zijn gebundeld in een boekje. Voor het Westland zíjn verslagen
o p € J e n o m e nv a n d e f e e s t e n d i e i n ' s - G r a v e n z a n d e e n i n W a t e r i n gen zíjn gehouden. Deze verslagen volgen hieronder.
's-GRAVENZANDE
Te 's Gravesande werd eene voorstelling
gegeven van den intogt
van den prins van Oranje in 1813.
De schooljeugd namelÍjk,
ten getale van ongeveer 400 kinderen
in oranjekleeding
en met sjerpen en vlaggen versierd,
vereenigde
zíc}r des ochtends
te 9 ure,
iÍr de nabijheid
van het
dorp, êD trok, begeleid door onderwijzers,
naar het strand.
Bij
hunne aankomst waren de duinen
reeds bezet
met eenen
ontzaggelijke
schare menschen, zoo uit deze als andere gemeenten, toen ongeveer te l-0 ure de jongeheer v.d.K. (red.:
waarschijnlijk
de Iatere
burgemeester) voor"van de Kasteele",
stellende
den Prins van Oranje, gekleed in generaals uniform,
gezeten op een boerenwagen en van h.et strand
komende, met een
driewerf
hoeze,e! begroet werd, terwijl
onmiddellijk
daarop het
door de toeschouwers,
begeteid door de muziek
"WiIhelmuslied"
der vestingartillerie
te Delft,
werd
daartoe uitgenoodigd,
aangeheven.
Te midden van een eerewacht van 45 ruiters,
allen in het zwart
gekleed met sjerpen en sierlijke
mutsen aan de eene, êo van de
schoolkinderen
geschaard,
op de andere Iinie
werd de prins
verwelkomd
geleid
en onder
een daverend
hoezee!
naar
den
triomphwagen, versíerd
door een vlagtrophée
van de nationale,
oranje en Wurtembergsche vlaggen,
door groen omgeven en waarin
in het midden op een blaauw fluweelen
standaard gelezen werd:
l-813 en 1863 en Oranje en Nederland.
De stoet
bestond
uit
een voorwacht,
een wachtmeester
en 4
schimmels; de commandant en eene eerewacht te paard, dragende
de nationale
vlag en de wape,ns der onderscheidene
provinciên;
een eerewacht
te voet met het oranjevaandel;
de muziek;
de
kinderen
der hoogste klasse;
getrokken
de triomphwagen,
door
vier paarden, êD ter zijde
2 adjudanten te paard, de kinderen
der 2e en 3e klasse,
2e gedeelte der eerewacht met wapens en
vlaggen.
omstreeks half
L2 ure trok zíj onder eenê juichende vorksmenigte
en het aanheffen van een toepassefijk
lied,
door het
dorp €n schaarde
zich eindelijk
op het marktveld
voor
de
school,
alwaar,
met den prins
in het midden, van achteren
omgeven door de schoorjeugd,
op de zijden
door de eerewachten
en van voren door de muziek en de ingezetenen,
het
"Wien
Neerlands bloed" werd aangeheven, waarna de prins in de school
afstapte
en de schoorjeugd op krentenbrood
en chocorade onthaald werd.
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gedeelte
Het overige
van den dag werd onder gepaste
vroLijkheid
doorgebragt.
Des avonds was het geheele
dorp geÍI1umineerd,
alsmede de opgerichte
eerepoort,
die
in 1813 vervaargedeeltelijk
digd,
thans
hersteld
inen van toepasselijke
scripties
voorzien
was. Het feest
van den dag werd besloten
met een luisterrijk
vuurwerk.
WATERINGEN
's namiddags
Te Wateringen
werden
de schoolkinderen
onthaald.
Bovendien
geopend
werd eene inschrijving
het
tot
doen eener
buitenger^rone
gezindten,
uitdeeling
van
aan
armen
aIIe
de
waarop al dadetijk
voor eene belangrijke
som werd ingeteekend.
Des
waren
avonds
woningen
voornaamste
de
ingezetenen
der
geÍ I lumineerd.
De giften
voor
1813) bedroegen

Naaldwi jk
's- Gravenzande
Maasland
Schipluiden
Wateringen
De Lier

gedenkteken
het nationaal
in het Westland:

f
f
f
f
f
f

in

Den Haag

(

Plein

284,965
207,595
263,23
66, 50
82,50
135,085

Bij het lezen van het verslag over 's- Gravenzande krijgen
we
de indruk dat het feest in die tijd
een indrukwekkend gebeuren
geweest waar veel
moet zíjn
ging.
voorbereiding
aan vooraf
Kennelijk
liep het hele dorp uit en volgde men de nagespeelde
intocht
van de prins
met groot
enthousiasme.
Daarbij
kwam
natuurlijk
dat iedereen een dag vrij
had, wat een bijzonderheid was, omdat vacanties
toen nog niet
in de mode waren. Het
was in die tijd
een hele gebeurtenis
nu er in het dorp, waar
anders eigenlijk
nooit
wat gebeurde,
van aIles
aan de hand
!{as.
J . Dahmei jer
Bron:

Feestbundel
ter herinnering
aan het herstel
lands onafhankelijkheid
( 1813 - 1863).
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