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WESTLÀNDS STREEK.

EN TUINBOT]T{IIíUSETJI.í

Middel Broekweg L54, 2675 KL Honselersdijk
z OL74O
Telefoon
2LO84
Geopend
: elke werkdag van 14.00
L7.OO
elke zaterdag van 10.00
12.OO

HOEVE CRUISBROUCK, Middel
Telefoon
z OL740
2LO84

Broekweg

I,

267I

ME Naaldwi-jk

Margaretha van Hennebergweg 2à, 2552 BA Loosduinen
Tel-efoon : 070
97901,5/L22O8L
Geopend : elke zaterdag van l-3.00
LT.OO, van medio juni tot
medio september ook elke zondag van 13.30
17.00
I.ÍUSET]I.íDE SCHILPEN

's-Herenstraat
24, 3155 SJ Maasland
Telefoon : 01899
L3O42/L3658
G e o p e n d : e l k e z a t e r d a g v a n l _ 0 .O 0

17.00

l.íUSEt I.í TRÀMSTÀTION

Otto van Zevenderstraat 2, 2636 HN Schipluiden
Telefoon : 0L738
8424/8630
G e o p e n d : e l k e w o e n s d a g re n z a t e r d a g v a n 1 4 . 0 0
VÀSTE V{EKELIJKSE

Maandag

:

Woensdag

:

16.00

ÀGENDA

: Werkgroep Oud-wateringen & Kwintsheul,
werkavond,
Hofboerderij , ZO.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. OO
l-2. OO.
REDACTIECOMT,ÍISSIE

Mevr. M.M. Dahmeijer-Fousert
Heliotroop 11,
269L HJ 's-Gravenzande, tel . OI74B
1"3073

nreuwsgar]-ng
verzending

L.J.M. van den Ende, Maris 4I,
268L MP Monster, tel.
OI749
44315

nieuwsgaring
financiën

J.A. de Brabander, Witte v.d. Laan 2L,
229I KA Wateringen, tel OL742 - 96909

administratie
Iay-out
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Ies 7, door dhr. K. van Dijk,
2 - Kursus Oudholland schrift,
Westlands Streek- en Tuinbouwmuseum, 20.00.
van werk- en studiegroepen,
lrlestlands Streek3 - Coórdinatoren
en Tuinbouwnuseum, 20. 00.
Studiegroep
4
Oudheidkundig Bodemonderzoek, Westlands
Streeken Tuinbour^flnuseum, 20 . 00 .
6 - Historisch
Spreekuur, Hofboerderij
Wateringen,
l_6.30.
13. 30
2O.OO.
8 - Werkgroep Oud-Wateringen & Kwintsheul,
Hofboerderij,
- Werkgroep oud-Naaldwijk,
werkavond gemeente-archief , 19.00.
- lrlerkgroep oud-'s-Gravenzande
t . h . v . D a h m e i j e r , ] - 9. 3 0 .
jaarvergadering,
Genootschap Oud-Westland,
Iezing door dhr.
10
F. Groot over de verzuiling
in Naaldwijk in de periode
1-850 l-930, gebouw De Kandelaar, Naaldwijk,
20.00.
- Dialezing
door dhr. Jac. Moerman over een stukje Holland in
de tropen (kust van Shri Lanka), Openbare bibliotheek,
Keenenburgweg, Schipluiden,
20.OO.
Studiegroep
Genealogie,
l{estlands
Streek- en Tuinbouvtnuseum,
l-5
20 . 00.
l-6 - Kursus oudholland schrift,
Ies 8, door dhr. K. van Dijk,
Westlands Streek- en Tuinbouwmuseum, 20.00.
West1and,
Bestuur Stichting
Streek- en Tuinbouwhistorie
Westlands Streek- en Tuinbouwmuseum, 19.30.
- Werkgroep Oud-Monster, werkavond gemeente-archief
, 20.00.
Studiegroep
Oudheidkundig Bodemonderzoek, Westlands
18
Streek- en Tuinbouwmuseum, 20.00.
- Genootschap De1fia Batavorum, Lezing en film over het. gebied
dat nu de wijk Tanthof vormt. Pl-aats: buurtcentrurn De
Boerderij,
Abtswoude L3, te bereiken via de Watersnipstraat,
ri jd 20.oo.
WestLands Streek- en
20 - Redactiecommissie
Informatiebulletin,
Tuinbouwmuseum, 1l-.0O
L2.OO.
23 - Historische
Vereniging Maassluis,
Iezíng over Maasland en
Maasluis in de Tweede g,lereldoorlog door de heer Jac. Meijer,
schrijver
van het gelijknarnige
boek, gebouw De Ark,
Rembrandtlaan 2, Maasluis, 20.OO.
Westlands Streek- en Tuinbouw27 - Afhalen Informatiebulletin,
museum, LL.00
i-2.00.
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4 - Studiegroep
Oudheidkundig Bodemonderzoek, Westlands Streeken Tuinbouwmuseum, 20. 00.
5 - Historische
Vereniging
vergadering,
museun
Schipluiden,
Het Tramstation,
20.O0.
Wateringen, 13.30
6 - Historisch
Spreekuur, Hofboerderij
1 _ 6. 3 0 .
I - Werkgroep Oud-lrlateringen & Kwintsheul,
Hofboerderij,
20.00.
- Werkgroep Oud-Naaldwijk,
werkavond gemeente-archief
, l-9.00.
9 - Kursus Oudhollands schrift,
Ies 9, door dhr. K. van Dijk,
t{estlands Streek- en Tuinbouwnuseum, 20.00.
- Historische
Vereniging Maasland, dialezing
door de heren Van
Trierum em Guiran, verbonden aan het Bureau voor
Oudheidkundig Onderzoek gemeente Rotterdarn, over ontstaan en
gebaseerd op
vroegê dntwikkeling
voornanelijk
van Rotterdam,
gebouw De
vondstgegevens uit het spoortunnelproject,
Magneet, Huis te Veldelaan, 20.00.

INDEX OP HET BEGRÀVEN TN EN OI,Í DE OUDE KERK VÀII NAÀI,DWIJK
Onlangs is er een nieuwe publikatie
van de Stichting
Stimulering
Historische
Publikaties
Naaldwijk uitgekomen. Het is de rrfndex op het
begraven in en om de Oude Kerk te Naaldwijpt' door de heer J.N.
Kuyvenhoven. Het boek beslaat de periode 1585 tot l-827. Het geheel is
geÍllustreerd
met enkele tekeningen/ontwerpen
van grafmonumenten en
grafstenen,
een ordonnantie op het begraven der doden uit 1,735, een
transcriptie
van de Voorwaerden van de Graeffmaker ende
Straetschoonmaker tot Naaldwijk uit L662, enkele teksten over de
lijkbezorging
in het algemeen en een opsomming van de
archiefplaatsen,
waar men de registratie
van begravingen kan vinden.
De indexen zel-f zLJn geordend zowel op achternaam als op patroniemen.
De prijs
van deze uitgave bedraagt f. 30,-, de eventuele
verzendkosten bedragen f. 5,-. Het boek is onder meer te koop in het
W e s t l a n d s S t r e e k - e n T u i n b o u v f l n u s e u mo f s c h r i f t e l i j k
te bestellen
bij
de secretaris
van de Stichting
SHPN, Plataan 22,267L PZ Naaldwijk.
STREEK- EN TUINBOUWHTSTORTE/
GENOOTSCHAP
OUD WESTLAND
omdat er geregerd misverstanden
Iidmaatschap van deze historische
u hierbij
een over.zicht.

brijken
te zijn over wat het
instellingen
biedt geven wij

DE STICHTING STREEK- EN TUINBOUWHISTORIE
Donateurs van deze stichting:
* betalen geen entreegerden voor het in meí/juni
van dit jaar
te openen museum aan de Middelbroekweg 154 te Honselersdijk
* krijgen
een uitnodiging
voor een jaarlijkse
donateursavond
,t ontvangen het Informatiebulletin
met interessante
wetenswaardigheden over de streeken tuinbouwgeschiedenis,
activiteiten,
LezÍngen en tentoonstellingen
(verschijnt
thans 10 keer per jaar).
De minimale donatie bedraagt f 25,- per jaar.
Nieuwe donateurs kunnen zich opgeven bij
het museum
( t e I . o v e r d a g O L 7 4 0 - 2 1 0 8 4) .
opmerking:

u kunt ook een prive-abonnement
bulletin
nemen voor f 12,50 per

op het
jaar.

rnformatie-

HET GENOOTSCHAP
OUD-WESTLAND
Leden van het genootschap:
r. wordt 4 maal per jaar een lezing aangeboden over een
onderwerp uit de Westlandse geschiedenis
* kunnen deernemen aan de jaartijkse
historisch
excursie
* ontvangen gratis
een exemplaar van het Historisch
Jaarboek,
Het lidmaatschap bedraagt f 25,- per jaar.
Nieuwe leden kunnen zich aanmelden bij de heer K.F.van Dijk te
De Lier (tel.OI74514885).
TENTOONSTELLT
NGSNIETIWS
T o t b e g i n m e i i s i n m u s e u r nH e t T r a m s t a t i o n
te Schipluiden
nog te zien
rrDoor de wind gedrevenrr over morens in en om
de tentoonstelling
Schipluiden.
Voor openingstijden
zíe bl-z. 2 van dit
Informatiebulletin.
Voor groepen is op afspraak een andere bezoektijd
mogelijk,
telefoon
OL738-8630.
Voorts in de bibliotheek
aan de Keenenburgweg te Schipluiden
tot half
februari
tijdens
de openingsuren van de bibliotheek
een expositie
over de reratie
Nederrand-shri
Lanka. De kustreken van ceyron
(tegenwoordig Shri Lanka) zijn anderhalve eeuw kolonie van Nederland
geweest. Daar zí1n nog artijd
veel zaken te zien die aan die
Nederlandse koJ-oniale t.ijd herinneren.

FEBRUARI 1953
Op zondag 1 februari
getroffen
1953 werd Nederland
een
door
ramp. Een zware storm met windkracht
van meer dan 140 km per
uur
en daarbij
springtij
is
er de oorzaak
van dat
op vele
plaatsen
op de Zuid-HoIIandse
en Zeeuwse eilanden
de dÍjken
breken.
Het westrand
geleden
is
40 jaar
gespaard
gebreven
grote
ramp die zoveel
Nederlanders
het leven kostte
van huis en haard verdreef.
gebied bleef
In dit
de schade gelukkig
beperkt.

voor
deze
en mensen

Op zaterdag
31 januari
omstreeks
21.00
uur
kwamen in
onze
omgeving de eerste
schepen in moeirijkheden.
rn de monding van
de Nieuwe waterweg
was een zandzuigertje
door de storm
in de
problemen
gekomen. De reddingboot
president
Jan Lets voer uit
en haarde
de twee-koppige
van boord."De
bemanning
sreepboot
scherde
was losgesragen
van het
anker
en op de strekdam
terechtgekomen.
De 2L opvarenden
werden
eveneens
door
de Jan
Lels in veiligheid
gebracht.
rn de roop van de nacht
ging het water
zo te keer dat er een
gat
zo groot
als
een huis
in
de war bij
de Berghaven
werd
geslagen
en ook een stuk van de Zuiderpier
sloeg weg.
Het radiostation
van de loodsdienst
en een loods
in de buurt
van het station
werden beschadigd.
Voor de kust
bij
Terheyde
raakte
het coastertje
Elisabeth
in
nood.
Tevergeefs
had het
scheepje,
dat van Groningen
op weg
was naar Londen, getracht
de haven van Hoek van Holland
binnen
te ropen. Het schip
kwam vast
te zitten
het oude slag en
bij
gaf geruidsen richtsignaren.
Door de omstandigheden
kon de
reddingsboot
niet
in aktie
komen, ook konden er geen reddingsrijnen
geschoten
aan boord
worden.
Gerukkig
konden 3 schepeIingen
op eigen
kracht
aan land komen waar medische en andere
hulp
aanwezig
was. De vierde
man, de schipper,
werd van het
schip gehaald door de Heijer
Dirk Vooys.
Zondagsmorgens om 4.22 uur geeft
het A.N.p.
het eerste
ararmbericht,
nadat reeds op vele plaatsen,
o.m. te Zwijndrecht,
om
2 uur 's nachts
de noodtoestand
was afgekondigd.
's-Grave,nzande.
Op zondagmiddag kwam er alarm uit
rn de omgeving
van Arendsduin
was een diepe
gesragen
bres
in
precies
de smarre
duinen
het
bij
srag waarover
men naar
het
ging.
strand
Onder
Ieiding
van
de technisch
hoofdambtenaar
van Delfland
legden
leden van de Nationale
Reserve,
brandweermannen en vele
vrijwilligers
4000 zandzakken in het gat.
Dit
karwei
was vortooid
voor
het
weer
hoog water
werd
en
daardoor
was het gevaar bezworen.
De werkzaamheden
werden
bijgewoond
door
burgemeester
Mumsen
's-Gravenzande
van
en minister
Manshort.
De gehere
nacht
van
zondag op maandag hebben mannen van Delfland
de wacht gehouden
bij
de bres,
ook omdat er een bunker
op de grens van het gat
voor een deer ondermijnd
was. Gerukkig
nam de storm af en was
het niet
nodig om opnieuw alarm te slaan.

De polder
tussen
Hoek van HoIIand
en Maassluis
5 en 6 uur in de ochtend
aI onder water
tussen
vee verdronken.
In Maassluis
dat gedeeltelijk
onder water
stond
fabrieken
ernstige
waterschade
opgelopen.
praktisch
geen tuinder
In het ldestland
was er
glasschade.
HeIe warenhuizen
waren platgeslagen.
plaats
Veel
dakpannen
kwamen terecht
op een
hoorden.
verdween een deel van een voetbaltent
In Monster
bomen ontworteld.

zondags
is veel

stond
en er

enkele

hebben

zonder

enige

waar

ze

en

werden

Omdat het Westland
er zel-f zo goed afgekomen was en
geen gevaar
ging
voor
veÍzilting
men direkt
bestond
slag om andere mensen te helpen.

er

niet
er

zelfs
aan de

gehouden
Wateringen
werd
werd
In
een grote
collecte
en er
van
kleding
ingezameld.
Ook had burgemeester
Meissen ten tijde
de dreigende
doorbraken
vrijwilligers
heen
duizend
om zich
verzameld
wat gelukom zo nodig direkt
hulp te kunnen bieden,
kig niet
nodig bleek te zijn.
Er werden wel grote
boten en vrachtwagens
naar de noodgebieden
gezonden
Rotterdam
en de Rode Kruiscolonne
naar
om hulp
trok
te bieden.
Monster werd eveneens een grote
aktie
op touw gezet die
maandags aI begon.
Burgemeester
Wouters
riep
vertegenwoorvan kerkelijke
digers
en burgelijke
bijeen
om te
organisatie's
bespreken
op welke manier
er het vlugst
kon worden geholpen.
D.m.v.
werd de gehele bevolking
van een inzameeen circulaire
lings
aktie
op de hoogte gesteld
die dinsdagmorgen
begon.
In
's

's maandags de vrouwenverenigingen
In Naaldwijk
waren
direkt
van goederen.
begonnen met het inzamelen
Burgemeester
Hoogeboom riep
de gemeenteraad
met spoed
bijeen
voor om uit
en B en W stelden
de gemeentekas f 10.000,ter
beschikking
te stellen.
per
Vanuit
de gemeenteraad
kwam het
voorstel
om een gulden
inwoner
te
schenken,
hiermee
stemde
het
in
college
en dit
bedrag werd afgerond
tot
f 20.000,-.
particuliere
Het
bedrijfsleven
had toen
f.15.000, al
ruim
geschonken en het plaatselijke
Rode Kruis droeg f 1000,- bij.
ging de nationale
7 februari
Op zaterdag
radio-inzamelingsaktie
van start
onder het motto "Beurzen open - dijken
dicht"
werd
Op 17 februari
in
de slaperdijk
tussen
Bruinisse
en
gat gedicht.
Oosterland
het eerste
Het eerste
begin van een Iange herstelperiode.
M.M-Dahmei jerBron:

Fousert

De Westlander
van
jaren
1952/1953

6 februari

1953 en De Daqen onzer

