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De vereniging startte op 24 oktober 1973 en werd 

statutair opgericht onder de naam Historische 

Werkgroep Oud-Wateringen - Kwintsheul op 21 

maart 1985. Sinds 2018 werken we onder bovenge-

noemde naam. 

  

Het doel is om de geschiedenis van de twee dorpen 

te onderzoeken, te bewaren en te verspreiden. Wij 

geven publicaties uit, organiseren exposities en an-

dere activiteiten en proberen zo de interesse in en 

de kennis van de lokale geschiedenis te bevorderen. 

 

De Historische Vereniging is sinds 1-1-2012 een 

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) met een 

culturele instelling RSIN 815192265. 

 

Handelsregister K. v. K . Den Haag nr. 40 39 80 61 

   

Bezoekadres: Hofboerderij Kaaskelder 

      Hoflaan 1 

     2291 CP Wateringen  

Postadres: Postbus 170, 2290 AD,  Wateringen.  

Telefoon:  0174 29 62 10 

Bankrekening:   NL 57 INGB 0002 0236 75 

         

Website: www.hvwk.nl,         

E-mail:  info@hvwk.nl.            

Facebook: facebook.com/hvwateringen   

Twitter: @hvwateringen 

 

 

Colofon  

Redactie: H.J.M. Luiten, C.H.M. Batist 

Foto’s : Zie onder artikelen. Overig archief vereni-

ging en C.H.M. Batist. Indien men meent eigen-

domsrechten te hebben wordt men verzocht con-

tact op te nemen met de vereniging. 

Uitgave: Historische Vereniging Wateringen-

Kwintsheul dd. mei 2020. 

ISDN: 0927-5509 

Historisch Spreekuur : Eerste zaterdag van de 

maand  van 13.30 tot 16.30 uur in de Kaaskelder. 

 

Werkvergadering : Tweede maandag  van de 

maand  van 20.00 tot 22.00 uur in de Kaaskelder. 

 

Het bestuur bestond in 2019 uit 7 leden  

Voorzitter: C.H.M. (Chris) Batist    

Secretaris: J.J. (Jan Joop) Veenman            

Penningmeester: J.G.H.M. (Jan) van Heijningen      

Bestuurslid: J.A. (Jan) de Brabander     

Bestuurslid: C. (Corrie) van Leeuwen-de Vette      

Bestuurslid: H.J.M. (Eric) Luiten          

Bestuurslid: B.A.J. (Bernadette) Wenneker  
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Foto omslag: De vernieuwing van der Pieter van 

de Plasschool in 2015 en 2016 met de restauratie 

van de oude bouwdelen van 1923 en 1939. Met de 

term ‘emotioneel vastgoed’ werd het bestaande 

bouwdeel ingepast in de nieuwbouw en daarmee 

hergebruikt. 

Historische Vereniging Wateringen–Kwintsheul 
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Dit ‘Jaarverslag 2019’ brengen we uit in een heel 

andere tijd dan het jaar 2019 was. De hele wereld 

heeft nu te maken met de corona-crisis. Alles is an-

ders dan afgelopen jaar. We kunnen niet gewoon 

meer over straat, alleen op anderhalve meter. En 

bijeenkomsten met meer dan 30 personen mogen 

we tot 1 juli niet houden in verband met mogelijke 

besmetting. Dat betekent dat we dit jaarverslag wel 

tijdig uitbrengen, maar dat we onze jaarlijkse Alge-

mene Leden Vergadering (ALV) nu niet kunnen 

houden. We hebben als bestuur besloten deze te 

verplaatsen naar eind september. Ook de tentoon-

stelling over ‘75 jaar bevrijding’ hebben we moeten 

uitstellen tot eind van het jaar. 

In dit jaarverslag vindt u twee artikelen die in onze 

ogen de moeite waard zijn. Als eerste de geschiede-

nis van de Pieter van der Plasschool. Bij de ver-

nieuwing konden wij het waarderen dat men oude 

elementen opnam bij de nieuwbouw. Maar hoe oud 

waren deze? Dat weet u na lezing. Al staat het ook 

deels op het schoolgebouw. 

Het tweede artikel gaat over een oude boerderij, 

genaamd Broekzicht of Wilde Zee, uit de 16e 

eeuw aan de Mariëndijk, welke helaas is afgebroken 

in de jaren zestig van de vorige eeuw. Was het een 

buitenplaats? Door de tentoonstelling over buiten-

plaatsen in het Westlands Museum werd die vraag 

wel meer gesteld. Na lezing weet u meer! 

Dan hebben we natuurlijk een overzicht van alle 

activiteiten van de vereniging in het afgelopen jaar. 

Bijzonder was de door ons geïnitieerde tentoonstel-

ling over ‘Westlandse bedevaarten toen en nu’. 

Dat was wel een hele klus. De mooi ingerichte wa-

genschuur in het Westlands Museum gaf een bij-

zondere sfeer, zeker door de vaandels en mooie 

spullen uit het archief van de St. Jan de Doperkerk. 

Door de samenwerking met parochies en histori-

sche werkgroepen was het een unieke tentoonstel-

ling en mede daardoor zeer geslaagd. 

Daarnaast was er ook een nieuwe activiteit: de na-

tuur-historische wandeling. De opkomst was on-

verwacht hoog. Zodoende zijn we in 2019 drie keer 

met een groep van 30 wandelaars door de Kwints-

heulse ‘Gantelvallei’ getrokken. Ook oude schuren 

van de boerderij ‘Broekzicht’ lagen op de route.  

Zoals toegezegd heeft de vereniging, in het kader 

van bescherming erfgoed, aan de gemeente ge-

vraagd de Heulse veilinghaven met aanliggende ge-

bouwen te benoemen tot beschermd dorpsgezicht. 

Deze aanvraag is nog in behandeling. In Westlands 

verband is eind 2019 een werkgroep Erfgoedbe-

scherming opgericht met het doel om te zorgen 

voor behoud en bescherming van Westlands erf-

goed, waaraan wij ook deel nemen. Zoals wij ook 

aan vele andere overleggen deelnemen. 

Tevens werken we aan onze eigen projecten die nu 

voornamelijk te maken hebben met digitalisering 

van onze (foto)collectie. We zijn blij dat enkele 

vrijwilligers hieraan helpen. We organiseren ons 

steeds meer in werk-, klus– en projectgroepjes. Dus 

voor wie tijd heeft, help ons hierbij. Al vraagt dat 

door de corona-crises extra aandacht van de vereni-

ging. Maar voor nu: veel leesplezier.  

Voorwoord van de Voorzitter 
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Historisch Café in De Ark 3 mei 2019 

In dit café stond de Tweede Wereldoorlog centraal. 

Enkele inwoners van Wateringen en Kwintsheul, 

die de oorlog en bevrijding hebben meegemaakt, 

deelden in het eerste deel van de middag hun verha-

len. Na de pauze werd de film Wateringen- Kwints-

heul 1940-1945 van Gerard Lipman en Henk Bra-

bander vertoond. Historische beelden  werden afge-

wisseld met herinneringen van Wateringers aan de 

oorlog. De zaal stroomden binnen met belangstel-

lenden. Stoelen moesten worden aangesleept voor 

zo’n 170 aanwezigen. Na afloop bleven velen nog 

lang napraten. Al met al een geslaagde middag. 

Fietsroute (verdwenen) buitenplaatsen.   

In het kader van de tentoonstelling ‘Buitenplaatsen’ 

in het Westlands museum is op 25 mei 2019 door 

onze vereniging een fietsroute gemaakt langs 

(verdwenen) buitenplaatsen in Kwintsheul en Wate-

ringen. Deze gezellige en gewaardeerde tocht met 

zo’n 20 fietsers startte bij het museum en eindigde 

bij de Hofboerderij. 

Jaarvergadering en lezing over ‘Suydervelt’  

Op 19 juni werd een goed bezochte ALV gehouden 

in de burgerzaal van de Hofboerderij. We hebben 

onder dank afscheid genomen van ons bestuurslid 

Corrie van Leeuwen. Aansluitend was er een inte-

ressante lezing over de buitenplaats Suydervelt en 

de daarbij horende familie Van der Dussen. 

Open Monumentendagen. 

Op vrijdagmorgen 13 september zijn diverse 

schoolklassen ontvangen en rondgeleid in de Hof-

boerderij. Op zaterdag was er een kleine tentoon-

stelling over het Hof en de Hofboerderij ingericht. 

Er werden rondleidingen gegeven en korte presen-

taties over ‘verdwenen buitenplaatsen’ in Waterin-

gen en Kwintsheul’ gehouden.  

Tentoonstelling ‘Bedevaarten toen en nu’  

De Westlandsche Broederschap naar Kevelaer is in 

1819, 200 jaar geleden, opgericht. Onze vereniging 

heeft het initiatief genomen voor een tentoonstel-

ling van 20 september tot februari 2020 in de Wa-

genschuur in het Westlands museum. De opening 

werd na enkele korte toespraken verricht door pas-

toor Straathof, afgevaardigde van de St. Jan de Do-

per. Het bestuur van de Broederschap was namelijk 

gevestigd in die parochie. Met zo vele schenkers en 

vrijwilligers van Historische Verenigingen en West-

landse kerken was het een mooi samenwerkingspro-

ject. Dat werd bij de opening ook een beetje ge-

vierd. De tentoonstelling werd goed bezocht en ge-

waardeerd. Al met al mogen we terugzien op een 

geslaagde tentoonstelling mede door de bijdrage van 

het Fonds Westland, nu Fonds 1818. 

Westlandse Historische Informatie Markt  

De diverse Westlandse Historische Verenigingen en 

Erfgoedinstellingen verzorgden weer een gezamen-

lijke historische informatie markt op 28 september 

op de begane grond van het gemeentehuis van het 

Westland. Onze vereniging was ook van de partij. 

Met de diverse verenigingen werden veel contacten 

gelegd en voor de bezoekers was er weer voldoende 

te beleven. 

Natuurhistorische dorpswandeling Kwintsheul 

Op initiatief van IVN-natuurgids Jeannette van Zeijl 

hebben we een nieuwe activiteit opgestart. Samen 

met haar hebben Eric Luiten en Chris Batist van 

onze Historische Vereniging een wandeling met 

aandacht voor natuur en historie uitgezet door 

Kwintsheul startend en eindigend in de Kastanje-

hof. Via de Mariëndijk werd gewandeld richting 

Gantel en terug via de Gouw. De eerste wandeling 

met zo’n 30 wandelaars was op zaterdag 12 oktober 

Aktiviteiten van de Vereniging 
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en was zo’n succes dat er nog twee herhalingen 

volgden op 9 en 30 november.  

Historisch Café in Kastanjehof Kwintsheul  

Op woensdagavond 20 november 2019 was het on-

derwerp van dit café de ‘Scouting Kwintsheul’. 

Scouting Kwintsheul (oftewel de Andreasgroep) is 

in 1947 ontstaan vanuit de kerk in Kwintsheul.  

Uit de fotocollectie van deze vereniging werden 

prachtige historische beelden getoond; maar ook 

recente foto’s kwamen aan bod om de verschillen te 

laten zien. Naast de diverse speltakken werd aan-

dacht besteed aan kampen, gebouwen, acties en na-

tuurlijk de vloot van toen tot nu.  

Vele Heulenaren en geïnteresseerden, zowel oud als 

jong, waren naar de Kastanjehof gekomen. Een 

kleine honderd man was aanwezig. Roel Batist van 

de Scouting presenteerde de diverse foto’s. Na af-

ronding werd er dan ook nog gezellig nagebabbeld 

aan de bar. Weer een mooie avond. 

Digitalisering ‘Fotocollectie Van Raamsdonk’.  

Na het overlijden van Peter zijn de negatieven van 

deze ‘dorpsfotograaf’ geschonken aan onze vereni-

ging. Om deze te digitaliseren en te ontsluiten op 

onze website is een subsidie ontvangen van het 

Prins Bernard Cultuurfonds. Dit project startte in 

februari 2019 en loopt door tot eind 2020. 

Digitalisering ‘Fotoalbums’.  

Door het grote aantal geschonken losse foto’s en 

aangeboden fotoalbums is gestart met een tweede 

digitaliseringproject. Ook hier is subsidie voor aan-

gevraagd bij het Prins Bernard Cultuurfonds en op 

1 oktober 2019 ontvangen. Met oude en nieuwe 

vrijwilligers is dit project gestart, welke doorloopt 

tot eind 2020. 

Publicaties en Publiciteit 

Naast het Jaarverslag, publiceerden we de Kwartaal-

berichten: in 2019 verschenen de nummers 80, 81, 

82 en 83 onder redactie van Maxim van Ooijen. To-

taal 46 pagina’s incl. inleidingen van de voorzitter. 

Inhoud van deze nummers 80 t/m 83: 

Foto v/d maand  Augustus 2015- September 2015 
Collectie  Parochiegids uit 1950-1951 
Kaarten   Kaartboek Pouwels van Beresteijn,  
Foto v/d maand  Oktober 2015 - November 2015  
Kevelaer   Broederschap naar Kevelaer 200 jaar 
Foto v/d maand  December 2015 - Januari 2016    
Buitenplaatsen   Salomon Swerius en de Sweeruslaan 
Kwintsheul   Schilderij van boerderij Berestein 
Foto v/d maand  Februari 2016 - Maart 2016         
Buitenplaatsen Veiling Suydervelt, Hofboerderij en 
   Swerius in 1832  

Daarnaast publiceerden we maandelijks ‘de foto van 

de maand’ en persberichten (16 in 2019), welke 

zorgden voor veel publiciteit in kranten, bladen en 

op onze website en facebookpagina. Facbook.com/

hvwateringen steeg in 2019 van 667 naar 746 vol-

gers en Twitter: @hvwateringen steeg van 143 naar 

148 volgers. In 2019 had de website www.hvwk.nl. 

26.639 bezoekers.  

De vereniging publiceert, samen met een aantal an-

dere erfgoedinstellingen historische artikelen op de 

WOS in de rubriek ‘Steekhistorie’. In 2019 publi-

ceerden wij vier artikelen:              

17/3 Broederschap naar Kevelaer 200 jaar    

2/6 De Buitenplaats Salomon Swerius en Sweeruslaan 

18/8 Schilderij op de zolder van boerderij Berestein 

29/12 Veenman, een Wateringse bakkersfamilie 

Historisch Spreekuur 

In 2019 werden de 12 zaterdagmiddagen goed be-

zocht. Totaal kwamen er 109 bezoekers langs (vorig 

jaar 114). Vele mooie schenkingen hebben we ont-

vangen en vele vragen van bezoekers beantwoord.  

Leden, donateurs en sponsors. 

Het is merkbaar dat we het afgelopen jaar goed be-

zig zijn geweest met onze activiteiten en publicaties 

in Wateringen, Kwintsheul en het Westland. Dat 

heeft geleid tot een stijging van ons ledenaantal. We 

hebben eind 2019 103 leden (+4), 32 donateurs (-) 

en 11 sponsors (+1). In 2019 ontvielen ons helaas 

de heren J.E.A. (Jan) Hertsig, W. (Wil) van den Bos 

Czn, L. (Louis) Hollaar en Marcel Verkade. 
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Balans per 31 december 2019 

    

Inventaris en inrichting 2.381,82 

Leesapparaten  419,75 

Fotopanelen  799,65 

Wissellijsten  745,53 

Vitrines   340,34 

Bibliotheek  4.318,55 

Kaartenarchief  272,87 

Foto-archief  1.200,29 

Documentatie  1.160,50 

Verfilmd oud archief Wateringen 2.758,71 

Computers hardware en software 4.402,48 

Diverse kantoorartikelen 409,01 

Afgeschreven inventaris -19.209,50 

Te ontvangen contributie  

BTW   361,00 

Kas   221,37 

Chipknip    

ING   330,75 

ING Zakelijke spaarrekening 100,11 

SNS Zakelijke spaarrekening 13.987,55 

    

   15.000,78 

        

    

Kapitaal   7.858,87 

Reservering computer 1.743,64 

Reservering boekuitgave 4.000,00 

    

Overige schulden   

Stichting Fonds Westland - te besteden 1.204,53 

Gemeente Westland - te besteden 1.000,00 

Stichting Cultuurweb - te besteden 317,49 

Prins Bernhard Cultuurfonds (1395)  0,00 

Prins Bernhard Cultuurfonds (1396) -962,24 

Vooruitontvangen bedragen 22,50 

Resultaat lopend boekjaar -184,01 

    

    

    

    

    

    

    

     

    

   15.000,78 

Verlies- en Winstrekening 2019 

    

Reiskosten  134,69 

Studiekosten  0,00 

Huisvestingskosten  1.568,74 

Reclame en representatiekosten 54,76 

Overige algemene kosten 163,81 

Telefoon-fax en e-mailkosten 448,13 

Contributies en abonnementen 45,00 

Reservering computer 400,00 

Reservering boekuitgave 0,00 

Inkoop boeken  0,00 

Inkoop diversen  0,00 

Kantoorartikelen  277,43 

Tentoonstellingskosten 93,07 

Afschrijvingen  54,75 

Kosten jaarverslag/kwartaalbericht 816,58 

Verzendkosten  68,39 

Korting verkoop boeken 0,00 

Verzekeringen  232,51 

Bankkosten  383,25 

Saldo winst  -184,01 

    

   4.557,10 

        

    

Ontvangen donaties 1.141,98 

Verkoop diversen  7,44 

Verkoop boeken  45,36 

Ontvangen sponsoring 350,00 

Opbrengst verhuur  0,00 

Ontvangen contributies 2.227,50 

Verrekende verzendkosten 6,60 

Diverse baten  764,92 

Ontvangen rente  13,30 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

     

    

   4.557,10 



27 

Rianne Ammerlaan: schilderij boerderij Raaphorst  

Chris Batist: horloge met wapen van Wateringen, 

bidprentjes, jaarverslagen gemeente Wateringen 

Fam. Bekker: foto’s van het zwembad rond 1975 

Eric Borggreve: schilder rapport van de restauratie 

Hofboerderij in 1982/83 

Aad Brabander: zes boekjes ‘De oorlog in Wate-

ringen’ geschreven door Aad 

Jan de Brabander: de Poortwachter van het West-

land van Wil van den Bos, sticker met het wapen 

van Wateringen, oude nota’s 

Jan de Bruijn: bouwkundige beschrijving Suyder-

velt, informatie over molen Windlust 

Piet de Bruijn: foto’s verkenners naar Kevelaer  

Dragersvereniging hervormde kerk: begrafenis-

administratie  

Hilke van Geest-Batist: theelepel met Hervormde 

Kerk op ‘t Plein  

Paul v.d. Ende: scan van een foto 

Hans Harmsen: fotoalbum fam. Rinkens-Samwel 

An de Jong-Mooiman: scan van een foto  

Peter Knijnenburg: spullen van overleden Toos 

Knijnenburg-Vis 

Aad Kouwenhoven: 2 buttons Jolige Druif, voor-

zittershamer van de LTB Wateringen, notulen en 

documenten van LTB- en Studieclub Wateringen  

Hannie van der Laan-Groen: spullen, documen-

ten uit het huis van Lou Groen van de Kerklaan 

Nel Lansbergen Bakker: oude spullen en ansicht-

kaarten, krant van de eeuw - Westland editie, drie 

stuks digitale foto’s  

Corrie van Leeuwen: lei met afbeelding van de 

Sint Andreaskerk in Kwintsheul 

Els de Letter: foto’s van de Hofdames 

Ton van Lier: boekje over 50 jaar eredivisie van 

handbal Quintus dames 1  

Agnes Loch: 5 stuks glasnegatieven + afdrukken. 

Wouter Loots: archief Volleybal Quintus 

Zuster Van der Meer: diverse foto’s 

Herman van Mil:  boeken voor doorverkoop 

Molencomité: boek ‘Molen Windlust 150 jaar ba-

ken van Wateringen’. 

Jaap Moor: ansicht Pieter van der Plasschool + 2x 

knipsels + 3x boeken 

Greet Nederpel-van Holsteijn: tegel oude raad-

huis op het Plein, diverse boekjes 

Mw. De Ruijter: plakboeken over de annexatie 

Marianne van Schie: klassenfoto Kwintsheul. 

Nico van Schie: oude klassenfoto 

Ed van der Schoor: 3 stuks foto + tekening Wate-

ringen Dorpsplein 1910 

Mw. Simons-Verbeek: foto’s en ansichtkaarten 

José Slaman: 2 theelepels, kranten en boeken 

Stichting Christelijke Boekhandel De Smidse: 

donatie van € 400 bij opheffing Stichting 

Jan Strik: fotoalbums om te scannen 

Piet Tangel: boeken en asbakken Jan Vis: ansicht-

kaart 12,5 jaar Vios 

Jan Joop Veenman: magazine van bakker Rooden-

rijs, foto van het dempen van de Wateringse Vaart, 

3 foto’s over de oorlog uit zijn familiealbum. 

Ria Verbeek-Holsteijn: diverse digitale foto’s 

Annet Vijverberg-Zwinkes: boekjes en foto’s 

Piet Vijverberg: verslag “Onze reis naar Lourdes”. 

Bernadette Wenneker: 1 ep-singletje en 2 cassettes 

over de oorlog, 6 historische kranten 

Toos van Zeijl-Raaphorst: de Klapper 81 

Albert Zuidgeest: zes boeken ‘Ons dorp in de ja-

ren 1940-1950’ van Albert over Kwintsheul.  

Schenkingen 2019 


