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l-2.00
elke zaterdag van 10.00

, iddel Broekweg L,
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2LO84
Telefoon z OI74O

2671, ME Naaldwijk

I.íUSEUI{ DE KORENSCHUUR

Margaretha van Hennebergweg 2à, 2552 BÀ Loosduinen
979OI5/L22OBI
Telefoon z O7O
17.00, van medio juni tot
Geopend : elke zaterdag van l-3.00
medio september ook elke zondag van 13.30
17.00
I.ÍUSEUH DE SCHILPEN

's-Herenstraat
24, 3155 SJ Maasland
l - 3 0 42 / 1 3 6 5 8
Telef oon : 01899
Geopend : elke zaterdag van 10.00

17.00

2, 2636 HN Schipluiden
Otto van Zevenderstraat
Telefoon : 01-738 8424/8630
Geopend : elke woensdag en zaterdag van L4.00
VÀSTE WEKELIJKSE

Maandag
Woensdag

Donderdag
vrijdag
Zaterdag

16.00

ÀGENDÀ

Studiegroep Kastelen, Westlands Streek- en
Tuinbouwmuseum, 20. 00.
Schervenavond Polanen, Westlands Streek- en
Tuinbouwmuseum, 20. 00.
Werkgroep oud-Wateringen
& Kwintsheul-,
werkavond,
Hofboerderij , 20. oo.
Werkgroep Oud-Maasland, werkavond, De Schilpen,
L9.30.
tarerkavond, Museum
Werkgroep Oud-Schipluiden,
Tramstation, 20.00.
Historisch
Spreekuur, Westlands Streek- en
12.00.
Tuinbouwmuseum,L0.00

REDACTf ECOI.II{ISSf E

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

Heliotroop
11,
07748 - I3O73

ni-euwsgaring
verzending

L.J.M. van den Ende, Maris 41-,
OL749
443L5
268L MP Monster, tel.

nieuwsgaring
financiën

J.À. de Brabander, Witte v.d. Laan 2L,
96909
229L KÀ Wateringen, tel OL742

adninistratie
Iay-out
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- Vrijwifligersoverleg,
Westlands Streek- en Tuinbouw-'
museum,14.O0.
3 - Studiegroep Oudheidkundig Bodemonderzoek, Westlands
Streek- en Tuinbouwmuseum, 20.00.
Vereniging Oud-Schipluiden,
Tramstation,
20.o0.
4 - Historische
Spreekuur, Hofboerderij
te Wateringen,
5 - Historisch
14.00
17.00.
'Hier staat een echt Hollandsch
- Opening tentoonstelling
bouwwerk' over het Wateringse raadhuis, Hofboerderij,
14.00.
7 - Werkgroep Oud-'s-Gravenzande t.h.v.
Dahmeijer, 20.00.
9 - Bestuur Genootschap Oud-Westland, Westlands Streek- en
Tuinbouwmuseum, 20.OO.
Nationale Open Monumentendag, voor programma en
12
van de monumenten zie de plaatselijke
openingstijden
bladen.
werkavond gemeente-archief,
1-4- Werkgroep oud-Naaldwijk,
19.00.
Westlands StreekRedactiecommissie fnformatiebulletin,
19
en Tuinbouwnuseum, 11.00
12.00.
20.00.
2I - Werkgroep Oud-Wateringen & Kwintsheul-, Hofboerderij,
20.0O.
22 - Werkgroep Oud-Monster, werkavond gemeente-archief,
26 - Westlandse Genealogenmiddag, Westlands Streek- en
L7.OO, zíe ook elders in dit blad.
Tuinbouwmuseum, 13.00
- Afhalen Informatiebulletin,
Westlands Streek- en
Tuinbouwmuseum, 11.00
L2.OO.
I
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te Wateringen,
Spreekuur, Hofboerderij
3 - Historisch
17 .oo.
14.00
Studiegroep Genealogie, Westlands Streek- en Tuinbouw5
museum, 20.00.
7 - Studiegroep Oudheidkundig Bodemonderzoek, Westlands
Streek- en Tuinbouwmuseum, 20.00.
19.00.
L2 - Werkgroep Oud-Naaldwijk, werkavond gemeente-archief,
door de heer A.P. van
L4 - Genootschap Oud-Westland, Dialezing
en kaapvaart in het Maasmondgebied in
Vliet
over 'Visserij
het begin van de 1-7e eeuw', gebouw De Kiem te
's-Gravenzande, 20.00.

NIET'WS UIT DE T{INKEL
het
Zoals bekend verkochten het Centrum voor Streekhistorie,
Tuinbouwmuseum en het Westlands Streekmuseum boeken en kaarten die
en Tuinbouwhistorie.
betrekking
hadden op Streekvanuit
In de nieuwe opzet gaat de verkoop gewoon Èoor en
dezelfde

kast.

U weet dat de BIBLIOTHEEK en de INFORMÀTIE zí1n reeds maanden weer
raadpleegbaar zijn en ook voor de WINKEL hoeft niet op de opening van
het museum te wachten
f e d e r e m i d d a g v a n 1 4 . 0 0 t o t 1 7 . 0 0 è n - a a t e r - d - a g s -v - a n 1 O , O o t o t 1 2 . 0 0
geopend.
zí1n genoemde afdelingen
en een aantal kaartenl--àdals-In de wINKEL vindt u áen áo-Laf titels
Iosse kaarten uit het kaartboek van Naaldwijk, vanaf f 7.5O per stuk,
(fotocopie)
op À3 formaat voor f
of een set kaarten van Kruikius
7.--.
Verder boeken die normaal niet in de winkel te koop zí1n. Het
is dus de noeite van het langskomen waard.

WESTI,ÀNDSE GENEÀLOGENII{I
DDÀG
De Studiegroep Genealogie rrWestlandrr za:- in samenwerking met de
Àfdeling
Delfland van de NGV, de Genealogische Vereniging
rrPrometheusrr van de TU Delft en enige plaatselijke
historische
werkgroepen op ZATERDAG
26 SEPTEMBER
a.s., van 13.00
17.00 uur,
een genealogische middag organiseren.
U hier kunt verwachten:
Informatiestands
van de diverse instellingen;
Computerdemonstratie
programma;
met een genealogisch
Een Westlandse heraldische
collectie;
Inzage van de bibliotheek
van Studiegroep Genealogie
Westlandrr;
Mogelijkheden tot uitwisseling
van genealogische gegevens;
Boekverkoop (o.a. bronnenpublicaties)
;
Dia-Iezing
over Westlandse overheidsen familiewapens;
Gratis kopje koffie.
Plaats:
Westlands St.reek- en Tuinbouhrmuseum, Middel Broekweg 1-54,
ÍIonselersdi jk.
Toegangsprijs:
f. 2,5O
Bushalte West-Nederland,
lijn
L27 stopt nagenoeg voor de deur van
het museum.
TENTOONSTELLING RÀADHUÏS T{ATERÏNGEN
Op zaterdag 5 september L992 om 14.00 uur opent de voorzitter
van
Open Monurnentendag, dhr. E.L. van Brederode, de
de Stichting
'Hier staat een echt Hollandsch bouwwerk'. De
tentoonstelling
tentoonstelling
is georganiseerd
door de Culturele
Raad van
Wateringen en sanengesteld
door de Historische
Werkgroep OudWateringen & Kwintsheul.
De tentoonstelting
vindt plaats
in de
Ilofboerderij.
De Historische
werkgroep toont aan de hand van
foto's,
docurnenten en voorÍrrerpen de geschiedenis
van het Wateringse
Raadhuis.
Het Raadhui-s heeft de afgelopen tijd
nogal in de belangstelting
gestaan. Dit komt voornamelijk
door het gerucht dat het gebouw
gesloopt
wondt. De Historische
werkgroep heeft zich het lot van het
raadhuis aangetrokken.
Al snel bleek dat er weinig over het gebouw
bekend was. De tentoonstelling
poogt deze lacune in de Wateringse
o
p
t
e
v
u
l
l
e
n
.
Eeschiedenis
De tentoonstelling
is gedurende de maand september geopend op
zaterdag- en zondagmiddag van l-3.3O tot 16.30 uur. Op zaterdag L2
september, Open MonumentenCag, is de Hofboerderij
geopend van 1.0.00
tot 17.00 uur. Tevens bestaat dan de mogelijkheid
het raadhuis te
bezoeken.
Bij de tentoonstelling
v e r s -cJhui itnt et . e e n b o e k j e . H e t i s g e s c h r e v e n
door M. van Ooijen en-tr4.J-.
De uitgave is financieel
nogelijk
-genMáatschappijVanMier1oinWateringen.oepriisís
f. 5,25. Het boekje is te verkrijgen
bij de Historische
werkgroep,
Boekhandel Boekent te Wateringen en bij het Westlands Streek- en
Tuinbouwmuseum. ook is het mogerijk heÈ boekje per giro te
bestellen.
Maak dan f . 7175 over -op girorekening
2O236i5 t.n.v.
de
Historiscftgwerkgroep-in
Wateringen.
Het boekje wordt dan direct
- -+eegestíuurd.

VETTE KOEIEN VOOR HET LAND VAN BELOFTEN
SCHIPLUIDEN T595
Rovend en plunderend
jaar
waren
het
de Spaanse
soldaten
in
1574 uit
Den Hoorn en Schipluiden
weggetrokken
in de richting
van Maassluis.
Door de vernieling
van de watermolens
in die
oorlogsjaren
was de wateroverlast
nog jarenlang
zeeÍ
aanzienlijk.
Het heeft
lang geduurd,
voordat
dle
molens weer waren
opgebouwd. Ook het kasteel
de "Keenenbur€Í" en de gebrandschatwoningen
te
geleden
hadden zwaar
in
die
van de
beginjaren
Tachtigjarige
Oorlog.
jaar
Twintig
daarna,
iÍr het jaar
f595, was de toestand
op het
platteland
en
het
leven
wat
in
Schipluiden
weer
normaler
geworden.
Er voeren
weer
schepen
door
de Gaag en er was wederom een
kasteelheer
op de "Keenenburg".
Jan Rochuszoon echter
had grote
zorgen.
Zijn
herberg
met het
't
geschi lderde
uithangbord
lant
van
beloften"
lag
op
" In
korte
afstand
van het oude dorpskerkje.
Aan de lange eikenhouten tafel
kwamen weer schippers
en reizende
kooplieden
aanzitten,
die vooral
in deze gure winter
maal verlangeen stevig
den. Omdat aardappelen
in die tijd
onbekend waren en de groenten
schaars,
vormde een flink
vlees
stuk
bij
de bonenof
erwtenmaartijd
een heel belangrijk
van de maartÍjd.
onderdeer
Hoewer hij
zíjn
vleeskuipen
goed
in
november
de slachtmaand
had laten
vullen,
had hij
nu toch gebrek aan vlees.
Daarom had
onze herbergÍer
onlangs
bij
een boer uit
de Voordijkshoornse
polder
twee vetweiders
gekocht.
Toen ze het
samen eens waren
geworden,
gingen
zê, zoals
de traditie
dat vereiste,
naar de
Hoornse herberg
bi:
de dam in de Hoornse Vaart,
die de Dijkhoornseweg
met de Tandhofkade
verbond
om het gekochte
slachtvee
te
zoaLs
heette.
dat
toen
De koper
"bewÍjnkopen"
Jan
Rochuszoon uit
Schipluiden
bestelde
en betaalde
de wijn
en
dronk
deze
samen met de verkoper
boer
WiIlem
en een paar
getuigen
heel genoeglijk
op.
Dit gold in die tijden
als een bekrachtiging
en als een bewijs
van de gesloten
koopDe aanwezigheid
getuigen
van een paar
was daarbij
wel nodig.
IN DE HOORNSE HERBERG
Er werd in deze herberg
"Den Hoorn" genaamd ook nog afgesproken,
dat
de twee vette
gewogen moesten
koeien
worden
in de
Delftse
waag achter
het stadhuis
en wel "levenslijf".
Jan Rochuszoon zou dan als koopprijs
moeten betalen
een blanck
per pond gewicht
voor de ene koe en voor de andere elf
penningen per pond. Een zilveren
blanck was een geldstuk,
dat van de
14e eeuw tot
in de 17e eeuw in omloop is geweest.
Deze munt was verdeerd
penningen
in twaarf
en had een waarde
van driekwart
zilveren
stuiver.
zo'n
vette
koe van 300 kilogram
jaar
kostte
dus vierhonderd
geleden ongeveer 22 gulden.
(nu ongeveer 2200 gulden).
De gure wintertijd
verstreek
en het werd ar februari,
maar de
koeien
werden niet
afgereverd.
De herbergier
uit
schipruiden
werd ongeduldig
en stuurde
boer wirlem,
die eertijds
nog op de
woning Artena
Delft
gewoond had,
bij
een boze brief,
waarin
hij
de levering
gekochte koe.
van zijn
eiste
Toen er daarna nog geen vette
koeien
in
"Het rand van berof-

ten"
te
Schipluiden
verschenen.
diende
Jan Rochuszoon
een
officiëIe
aanklacht
in bij
de Heren van het Gerecht
van Hof
van Del-ft,
waar ook het Hoornse gebied onder viel .
Deze
aanklacht,
getuigenverhoor,
het
vonnis
het
enzovoort
werden in het typische
handschrift
met de ganzeveer
opgetekend
in een der rechtboeken
van rt tt Hof van Delff"
en wel onder
het opschrift
m
a
a
r
t
5
1
5
9
5
"
Deze oude
e
n
z
o
v
o
o
r
t
.
"Regtdach
,
rechtboeken
zijn
aanwezig in het Gemeente archief
van Del_ft.
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Na een lange droge tijd
zagen we toch nog kans om in de mu(in aanleg)
groenten
seumtuin
nog diverse
uit
de grond en in
productie
( voor vrijwilligers
te krijgen
schiet
er dan meestgroenten
al- wel een maaltje
over! ).
De afgebikte
stenen voor de te bouwen muur staan op hun
plaats.
Nu maar afwachten
of er een bedrijf
is dat een voet
wil
storten.
Met het verzamelen
van hout en dakpannen voor de
schuur zijn
we aI een stuk gevorderd.
Wat oud-Hollandse
rode
dakpannen kunnen we nog wel gebruiken.
Nu de Floriade
op zí1n eind loopt
is gevraagd of er fruitgestel-d kunnen
bomen voor de historische
tuin
beschikbaar
worden. Het z:_et er naar uit
ook. Het
dat dat nog gaat lukken
zí1n mooie appelen perenbomen van ongeveer 20 jaar oud. We
zoeken nog medewerking bij
van de bomen.
het vervoer
Kunt u ons helpen!.
Neem dan kontakt
op met het museum( 017402ro84).
Ter afsluiting
nog wat berichtjes
uit
de oude doos.
Op 10 augustus
1894 was er sprake van uitzonderlijk
slecht
weer. Na een drukkende dag volgden
zvtare onweders, vergezeld
gaande van hevige plasregens
en hagelslag , 'zoo geweldig
dat
de stukken
ijs,
als knikkers
zoo groot,
iemand het lopen
buiten
we1 afleerden'.
De schade door het onweer aangericht
was zeer groot.
Zo werden bij
een tuinier
in het Westland wel
3000 broeiramen
vernield.
Wist u dat u voor het weerbericht
all-een afhankelijk
bent
niet
van het duo Krol/Timofeeff!.
ÀIs uw haan op ongewone tijden
aanhoudend kraait
en als uw kat steeds maar ziln
pootjes
blijft
wassen kunt u ervan op aan dat het aan een stuk door
blijft
regenen.
IJsbrand
van Eendenburq.

