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TTESTTÀNDS STREEK-

EN TUINBOTII{I.ÍUSETJI.{

Middel Broekweg L54, 2675 KL Honselersdijk
Telefoon
z OL740
2IO84
Geopend
: elke werkdag van l_4.00
17.OO
elke zaterdag van 10.00
L2.OO
TU I NBOI]hII.ÍUS ET'I.í
HOEVE CRUISBROUCK, Middel
Telefoon
z OI74O
2LO84

Broekweg

!,

Z67L ME Naaldwijk

Margaretha van Hennebergweg 2d, 2552 BA Loosduinen
Telefoon i O7O
979OL5/I22O8I
Geopend : elke zaterdag van i_3.00
t7.OO, van nedio
rnedio september ook etke zondag van l_3.30

juni tot
l _ 7 .O O

I.íUSETII,I DE SCHILPEN

's-Herenstraat
24, 3155 SJ Maasland
Tel-efoon : 01899
L 3 0 42 / L 3 6 5 g
Geopend : elke zaterdag van L0.00

L7.00

II{USETIM TRAI.ÍSTÀTION

Ot.to van Zevenderstraat
2, 2636 HN Schipluiden
Telefoon : 0l-738
8424/8630
Geopend : elke woensdag en zaterdag van l_4.00
VASTE IÍEKELIJKSE

Maandag
Woensdag

Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

16"00

AGENDÀ

Studiegroep Kaste1en, Westlands Streek- en
Tuinbouwmuseum, 20. OO.
Schervenavond Po1anen, tíestlands
Streek- en
Tuinbouwmuseum, 20.OO.
Werkgroep Oud-Wateringen & Kwintsheul,
werkavond,
Hofboerderi j , 20 . 00 .
Werkgroep Oud-Maasland, werkavond, De Schilpen,
l_9.30.
: Werkgroep Oud-schipluiden,
werkavond, Museum
Tramstation,
20.00.
: Historisch
Spreekuur, Westlands Streek- en
Tuinbouwmuseum, l-0. OO
l-2. OO.

REDAqTIECOI.ÍHISSIE

Mevr. M.M. Dahmeijer-Fousert
Heliotroop
LL,
269L HJ 's-Gravenzande, te1 . Oi.748
l_3073

nieuwsgaring
verzending

L.J.M. van den Ende, Maris 4L,
268L MP Monster, tel.
OL749
443Ls

nieuwsgaring
financiën

i.À. de Brabander, Witte v.d. Laan 2L,
2 2 9 L K À W a t e r i n g e n , t e l O 1 . ZZ
96909

adninistratie
lay-out
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L992

- werkgroep oud-lrrateringen
& Kwintsheur, Hofboerderi i ,
20. o0
studiegroep
oudheidkundig Bodemonderzoek, westlands
Streek- en Tuinbouwmuseum, 20.OO.
- Historisch
spreekuur,
Hofboerderij
te wateringen,
14.00
17 .OO.
- werkgroep oud-Naardwijk,
werkavond gemeente-archief
19. OO
Beheerderscolrectief,
westlands streek- en Tuinbouwmuseum, L4.OO.
- Genootschap oud-westrand,
Dagtocht naar Rijswijk.
- Historische
vereniging
Horland, Fietstocht-dooi
MiddenDerfrand, vertrek 10.oo uur vanaf NS-station Delft,
voor
nadere informatie
J.p. ter Brugge, ter. 010-46036Li.
studiegroep
Genearogie, lvestranás streek- en Tuinbouwmuseum, 20.OO.
- hlerkgroep oud-Monster, werkavond
gemeente-archief,
20.oo.
- werkgroep oud-wateringen
& Kwintsheul,
Hofboerd"ríi,
20"00.

AGENDA JULT L992
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- Historisch
spreekuur, Hofboerderij
te wateringen,
14.00
L7 .OO.
- werkgroep oud-Naaldwijk,
werkavond gemeente-archief ,
19.00.
Beheerderscorrectief,
westlands streeken Tuinbouwnuseum,14.00.
studiegroep
Genearogie, westrands streek- en Tuinbouvrn u s e u m, 2 0 . O O .
- werkgroep oud-Monster, werkavond gemeente-archief,
20.oo.
- werkgroep oud-wateringen
& KwintsÀeu1, Hofboerderí1,
20.00.

ÀGENDA AUGUSTUS L992
za
ma
di

1 - Historisch
spreekuur,
Hofboerderij
te wateringen,
14.00
L7 .OO.
10 - werkgroep oud Naardwijk,
werkavond gemeente-archief,
19.00.
11
Beheerderscollectief,
westlands streeke n T u i n b o u- -w' -m
" - vuYsEe
" .u
' m
t-4.00

di
za
ma
za
ma

18 - werkgroep oud-Monster, werkavond gemeente-archief,
20.oo.
22 - Redactiecomnissie
ïnformatiebulfeÉin,
D{estlands Streek- en
Tuinbouwmuseun, 11.00
12.00.
24 - werkgroep oud-wateringen
& Kwintsheur,
Hofboerderij,
20.oo
29 - AfhaLen rnformatiebulletin,
trlestlands streeken Tuinbouwmuseum,11.0O
12.OO.
3l
studiegroep
Genearogie, westrands streek- en
Tuinbouwmuseum, 20.OO.

SYI{POSIUM'A},ÍÀTEURÀRCHEOLOGIE'
IN ZUID-HOLLÀND
op 6 juni L992 organiseert
de archeologische
werkgroep Helinium uit
Vlaardingen
een symposiun. op deze dag zar door miaaer van rezingen over
verschillende-archeologische
opgravinfen
in Zuid-HoIland,
een beeld
geschetst worden van de amateur-archeótogie
in Zuid-Holland.
Het programma begint on 10.00 uur en duurt tot 17.00 uur.
Kosten deelnanà
f 1or-' over te rnaken op giro 247577 t.n.v.
Àrch. werkgroep Helinium,
o-'v.v. .'symposium' . cultureel
Centrurn Hollandia,
oosthávenkade 42 te
Vraardingen. rnrichtingen;
dhr. M.À. struijs,
oio-a342122.

't

LÀND

wat wetenswaardigzullen in de loop der tijd
Onder deze titel
heden en Ínformatie uit m'n pen vloeien.
het
BÍj
het samengaan in het begin van 1992 ben ik vanuit
Tuinbouwmuseum meegekomen naar het nieuwe Streek en Tuinbouwwarm loopt voor alles wat met
nuseum. Daar m'n hart nog altijd
u dat deze kant van het
te maken heeft,
begrijpt
tuinbouw
zal blijven.
museumbij mij het belangrijkst
't Land, ja daar had m'n opa het altijd
bedoelde
over, hij
van moeders kant, altijd
mee. Opa was hij
daar de tuinderij
op de
tuinder
kÍnderen
en kleinkinderen,
bezorgd over zíjn
geestgronden in de "Geest" onder Monster.
zei:
altijd
HeeI goed kan je begrijpen dat hij
"be] nou (wel
It in't
als jonge
nu) hoe is
land?". AIs je weet dat hij
met zijn
op afgegeest ofwel afgegraven duintuinder
bedrijf
gebied begon. Zo teelde hij eerst aardappelen die ze dan naar
Den Haag brachten en daar verkochten.
ze
het nog donker was gingen
HeeI vroegi in de morgen als
Iopend met een handkar vol zakken aardappels op weg cm op tijd
Later toen er wat geld verdiend was werd
op de markt te zijn.
tegen te telen.
er een muur gebouwd om Louwtjesperen
Weer later kwam er ook bij opa glas op de tuin (kassen).
meeii, tR'Ít oom heef t de
Dit is al Iemaal voorbi j , opa is niet
hadden
die
opa en z'rt broers
tuin
overgenomen. De sloten
gegraven werd.en dicht
gegooid en een modern bedrijf
met alles
En nu is er sprake van dat ook Ín'n
er op en eran ingericht.
oom moet wijken voor huizenbouw in de gemeente Monster"
van deze
Toch hebben we voor het museum weer wat teruggekregen
gemeente, namenlijk een z.g.n,
druivenmuur van ijselsÈeentjes
van 50 meter }engte en ongeveer 2 meter hoog.
winter
met medewerking van mensen vaR
De,ze muur is afgelopen
Lrlesterlee en Westland-Í,rJest voorzichtig
afgebroken
de veiling
van Vliet
voor een schappelijke
en door het containerbedrijf
prijs
vervoerd.
vauit Monster naar Honselersdijk
mensen die ons
We hebben hier
in het museum verschillende
klusjes
en zo is het ook met het
komen hel.pen met de ontelbare
gelezen, met het begin
van het museum. Ja, juist
tuingedeelte
Tuin. HÍer zou echter nog geen geld voor
van de Historische
zijn en dat is er ook nog niet. Maar er is dan weer Íernand die
zegt dat dat niet kan en er wordt geregeld dat er grof materiop de "werft"
aal in de vorm van twee rupskranen en een sjofel
zich
daarvan
aanmelden dat
zë
stonden
en de bestuurders
kwamen van van VIiet weg- en waterwerken uit Wateringen.
paalWe deden het hek open, êr werd een tekening bijgehaald,
hoogte en na een paar dagen zag het land
tjes voor de juiste
achter de boerderij
er een heel stuk gezonder uit.
Het was za dat bij de oorspronkelijke
toestand het water in de
sloot net iets onder of soms iets hoger dan het land stond.
weer een probleem. Maar problemen
Daar kan je niet op telen;
zijn er om op te lossen, dus de koppen bÍj elkaar gestoken en
goede tuingrond,
van Vliet
van de kranen had nog een putje
Mij dunkt,
zevenhonderd kubieke meter wel te verstaan.
daar
kan je zowaar iets goeds mee doen. Aan het begin van de historische tuin is een sloot gegraven en moet je met een boogbrug
die er in het Westland zoveel geweest zijn het land opgaan.
Zo'n brug is nog nÍet in ons bezit maar je weet maar nooit of
er iemand is die nog een brug heeft en hem ons wil schenken.

Het moet dan niet een te hoge of borle brug zijn,
in verband
met het bezoek van minder-varieden
voor wie de tuin
ook toegankelijk
noet zijn.
verder wordt er harverwege het stuk land een tweede stootje
gêgraven dat dan weer voor de totale
ontwatering
van het stuk
rand zar zorgen. op het kopeinde zar een pordèrmolen zorgen
juiste
dat
dit
land het
grondwaterpijl
zaL krijgen.
Deze
poldermoren
is al in ons bezit.
Nu nog een ueari5t
dat de
drainerlng
wiI verzorgen (liefst
gratis).
Àls dan de eerste herft van de tuin klaar is, is het de bedoering daar alvast wat oudere tuinbouw, beginnende met de arlervroegste,
tê gaan verwezenlijken.
oudere vrijwilrÍgers
met een
gemidderde
leeftiJd
van 7o jaar
werken elke
middag oÍn de
ste,nen voor de druivenmuur
van oude cement te ontdoen.
En ze vinden het nog gezerlÍg
ook, want zo kan je toch weer
eens lekker oude koeien uit diverse sloten halen.
Nu we weer aardig bij
zijn
met het gebeuren, speciaar met de
vorderingen
van onze, daarbÍj
doet ik op arle westlanders,
dus
onze blestlandse historische
tuÍn wil ik nog besluiten
met het
door CIinge Doorenbos geschreven lied om de Westlandse druiven
te promoten bij
onze mede Nederranders
in een tijd
(crisis
deze eeueí) dat er zeer veel druiven
waren dÍe te welnig
opbrachten.
ïJ. van Eendenburg.
WESTTAND: BESTLAND
Kent u Engeland en Duitsland?
Ja hè? Frankrljk
óók mischien?
Juist!
d'Ardennen kunt u dróómen
Hebt u 't Westland óók gezien?
Nee hè? Naar ons mooie Westland,
Naar ons drulvenparadijs
Met zLjn vriendelijke
bewoners
maakte u nog nóóit een reis.
U zag haast de halve wereld,
Nergens, waar u nog niet was
Zag U óóÍt de trossenweelde
In zoo'n volIe druivenkas?
Ga eens kijken
in het Westland,
Kijk daar, proef daar en geníet!
Het nIm Westen gibt's
nichts Neuesn
Geldt voor dit soort Westen nÍet.
Wees eens wijs en ga naar 't Westen,
Naar het Westlands Druivenfeest
:
Wijzen komen uit het Oosten,
Da's aI vroeger zo geweest.
Vroeger btaren druiven Iluxer,
NIET VOOR JÀN EN ALLE}I.AN;
Tegenwoordig is het anders :
Iedereen geniet er van.
Vroeger kreeg je wel eens druiven
Als je zÍek lag in je bed;
Op het kleln u weet wel kastje
werden ze zacht neergezet.
Tegenwoordig is dat anders :
Voor een leder , groot en klein,
Zoo voor zieken als gezonden
ZLJn de druiven medicijn.

welkom
Iedereen is hartelijk
In die mooie druivenstreek.
Eet daar wijn en drink daar druiven
In de Westland-apotheek.
SCHENKINGEN ÀÀN HET MUSEUI,I
1
2

Ledenketel van A. van Dam uit Nootdorp.
(showroommodel) van J.
Half opengewerkte freesmachine
Rodenburg uÍt Den Hoorn.
(voor kassen), een krenttrap,
3
Negen kistjes
met gevelglas
1
25 meter nok voor een houten serre,
twee aardappelvorken,
grondrol
en L sjui van mevrouw Helderman uit Poeldijk.
TENTOONSTELLI NGSNIETIWS
in Den Hoorn Ís tot
In de Hoornbloem aan het Kon. Julianaplein
19 juni
een tentoonstelting
ter gelegenheÍd van het 75-jarig
bestaan van de parochie van Anthonius en Cornelius.
geven van de stichting
van de
Deze expositie
wil
een índruk
parochie en de bouw van de kerk en de pastorie.
Geopend iedere dag van 9.00-Lg.00 uur.
is vanaf 6 juni de expoIn museum Tramstation
te schipluÍden
te
vervoer te water in Delfland
sitie
"Schepen en Schippersn,
zíen. Voor openingstijdent
zLe bLz. 2 van dit bulIetin.

VAN DE REDACTIE
nieuws opgenomen
In de bovenstaande agenda is het streekhistorisch
juli
voor zover dat nu bekend is voor de maanden juni,
en augustus.
In de zoÍl€rmaanden verschijnt
het Informatieb.ullet,in
niet.. Het
eerstvolgende
nummer in het nieuwe seizoen kunt U begin september
weer in de bus verwachten.
al van plan de resultaten
van Uw archiefonderzoek
Was U altijd
of
de verhalen van Uw vader of grootmoeder op papier te zetten,
neem
dan de pen eens op. Uw verhalen,
maar ook andere bijdragen
in de
vorm van agendanieuws en korte artikelen
zí1n van harte welkom.
Neemt U daarvoor kontakt op met een van d.e redactieleden"
DONATET]RSBIJDRÀGE
aan het Streek- en
Een ieder die zí1n of haar donateursbijdrag.e
Tuinbouwmuseum over L992 nog niet heeft voldaan wordt verzocht. dit
binnenkort. t,e doen. Voor minirnaal f . 25,-- bent U begunstiger
van
het museum met aIIe daaraan verbonden facilit.eiten.
ÀIs U meer wilt
geven dan is de penningmeester
daar uiteraard
blij
nee. U kunt, Uw
bijdrage
overmaken op bankrekening 1353.775OL of op girorekening
6255665 ten name van de Stichting
S-treek- en Tuinbouwhistorie
Westland onder v.ermelding van: dpnateursbi jdrage L992.
Donateurs ontvangen het l-0 keer per jaar verschijnende
gratis.
Informatiebulletin
Voor lezers van het Inforrnatiebutletin
die een privé-abonnement hebben is het dus maar een kleine stap om
dit abonnement om te zetten in een donateurschap.
Ook
administratief
is dit voor ons een stuk eenvoudiger. Voelt U
daarvoor neem dan tijdens
kantooruren
kontakt
op met het Museum of
maak gewoon een bedrag van (minimaal) f. 25,-- over onder
vermelding van: omzetting privé-abonnement.

