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Dit jaar is het 425 jaar geleden, dat 
de Universiteit Leiden haar botani-
sche tuin stichtte. Reden genoeg 
voor de Hortus om een jaar lang 
aandacht te besteden aan haar (ont-
staans)geschiedenis. Carolus Clusius 
(1526 - 1609), de eerste prefect, die 
bijna 422 jaar geleden naar Leiden 
kwam om de tuin aanzien en gestalte 
te geven, speelt hier een belangrijke 
rol in. In dit kader vond daarom in de 
Hortus een college door cultuurhis-
torica Esther van Gelder plaats over 
de bijzondere correspondentie van 
Clusius. Carolus Clusius geboren in 
Arras, was eigenlijk de eerste fulltime 
botanicus. Clusius heeft vele botani-
sche publicaties op zijn naam staan 
en introduceerde de tulp in ons land. 
Hij speelde een belangrijke rol in de 
zogenaamde botanische renaissance 
in de zestiende eeuw, de opleving 
van de praktijk van het planten-
onderzoek. Niet alleen was er in die 
tijd een vernieuwde interesse voor de 
botanische kennis van de Oudheid, 
maar ook kwam er een ontwikke-
ling op gang naar aanleiding van de 
komst van vele exotische gewassen 
naar Europa (o.a. door de reizen van 
de V.O.C.). Deze ontwikkeling leidde 
er uiteindelijk toe, dat plantkunde als 
hulpwetenschap de status kreeg van 
een beschrijvende wetenschap. 
Clusius, die oorspronkelijk rechten 
studeerde, was botanisch adviseur 
aan verschillende hoven in Europa. 
Zo was hij van 1573 - 1577 werkzaam 
aan het Keizerlijk Hof in Wenen. Tij-
dens zijn leven had hij om die reden 
contact met diverse ambassadeurs, 
maar ook met vakgenoten en klanten 
die van zijn diensten gebruik maak-
ten. Dat contact vond meestal via 
briefwisseling plaats. In die tijd was 
een brief nog het enige communica-
tiemiddel, er waren nog geen tijd-
schriften en boeken waren erg duur 
(de boekdrukkunst was nog maar 
net in opkomst). Tijdens zijn leven 
schreef Clusius vele brieven. Hij cor-
respondeerde met 330 verschillende 
mensen in 6 verschillende talen uit 
12 landen in Europa. Ook vond er een 
uitwisseling van allerlei plantmate-
riaal en plantenlijsten plaats. In 1588 
is bijvoorbeeld de aardappelplant uit 
Peru naar hem gestuurd. In totaal zijn 
er 1575 brieven bewaard gebleven, 
waarvan 1212 in de Universiteitsbibli-
otheek van Leiden. Leuk is dat door 
deze brieven de geschiedenis als het 
ware tot leven komt. Clusius schrijft  
niet alleen over zijn waarnemingen 
en zijn passie voor planten, maar ook 
over religieuze onverdraagzaamheid, 
ziektes als de pest, oorlog en zijn 
eigen gezondheid. Bent u benieuwd 
naar deze correspondentie, dan is het 
leuk om te weten, dat deze bijzonde-
re briefwisseling maandelijks online 
in een blog centraal staat. Diverse 
gastschrijvers belichten daarin zijn 
brieven:  http://hortus.leidenuniv.nl/
index.php?/Hortus/blogs/ 

Anneke 

T @blikopdetuin

Blik op de tuin - Vragen kunt u stellen 
via: info@westland.groei.nl; activitei-
ten van Groei en Bloei afdeling West-
land vindt u op: westland.groei.nl.

Clusius 
correspondeert

Themapark De Westlandse Druif fun-
geerde woensdagavond 8 april als 
sfeervol decor voor de afronding van 
de boekenactie van Mart van der Sar. 
Net als zes maanden terug, toen het 
boek ‘Verhalen voor bij de Boom’ werd 
gepresenteerd, waren sponsoren en 
vertegenwoordigers van diverse goede 
doelen weer te gast in De Druiventuin.
De actie betrof de verkoop van 2500 
exemplaren van het tweede boek van 
Mart van der Sar, die om de week een 
column schrijft op de voorpagina van 
Het Hele Westland. Het boek bevat 25 
veelal humoristische verhalen met een 
Westlands karakter. Het bijzondere 
was dat de totale kosten van het boek 
waren gesponsord en dat daardoor de 
volledige kostprijs van 10 euro naar 
een, door de koper zelf te bepalen, 
goed doel kon gaan. Alle boeken wa-
ren verkocht en er zat dus € 25.000,- in 
de pot. Een prachtig resultaat! Schrij-
ver van der Sar bedankte alle mensen 
die direct of indirect betrokken waren 
geweest bij het slagen van de actie. 
Vol trots deelde hij daarna de cheques 
uit aan de vertegenwoordigers van de 

goede doelen. De originele boeken-
actie kwam hiermee tot een succesvol 
einde.
Tot slot vroeg Van der Sar nog de aan-
dacht voor zijn nieuwe boek; ‘Verha-
len voor aan de lijn’, waar momenteel 
hard aan wordt gewerkt. Dit boek komt 
eind september 2015 uit en de op-

brengst is bestemd voor de Westlandse 
sportvere nigingen. Hij deed een oproep 
aan alle Westlandse clubs om zich te 
melden, zodat zij allemaal; ‘een graan-
tje mee kunnen pikken’.
Bent u, als Westlandse sportvereniging, 
geïnteresseerd? Stuur dan een mailtje 
naar martvdsar@hotmail.com.

Boek-actie ‘Verhalen voor bij de Boom’ 
succesvol afgerond

De goede doelen waren dolblij met het resultaat van de boekenactie van Mart van der Sar 
(rechtsvoor). Foto: Rolf van Koppen

Dinsdag 7 april was voor veel verenigin-
gen en stichtingen een spannende dag. 
Ze waren door Rabobank Westland 
uitgenodigd om de cheque met het  
resultaat van de Rabobank Clubkas 
Campagne in ontvangst te nemen bij 
WestlandTheater de Naald. De bank 
was dit jaar wederom te gast bij de 
Naald om daar de verenigingen te ont-
vangen. Gerard van Hoeven, de nieuwe 
directeur Particulieren & Private Bank-

ing en de manager Verkoop & Service, 
Rob Veenman heetten de aanwezigen 
van harte welkom.  Vervolgens werden 
de cheques uitgereikt aan de winnaars 
van de Originaliteitsprijs en de top 3 
van de Rabobank Clubkas Campagne. 
Sambaband Kabaal was de grote win-
naar van de Originaliteitsprijs en Voet-
balvereniging Westlandia stond op 
nummer 1 in de top 3 met 712 stem-
men. Nieuw dit jaar was de Verdubbe-

laar. Drie verenigingen mochten op het 
podium komen vertellen waarom de 
bijdrage aan hun clubkas verdubbeld 
moest worden. Koor de Hoekse Tra-
nentrekkers had het mooiste verhaal 
volgens het publiek en ging met de Ver-
dubbelaar naar huis. Na de uitreiking 
trad cabaretier Thijs van de Meeberg 
op. Hij neemt deel aan het Rabo Ta-
lenten Concours bij WestlandTheater 
de Naald, waar Rabobank Westland 
hoofdsponsor van is. De rest van de ver-
enigingen ontving de cheque met een 
bijdrage voor hun clubkas, tijdens de 
gezellige borrel aan het einde van de 
avond. Deze bijdrage hebben de clubs 
te danken aan de leden van de bank 
die massaal gehoor hebben gegeven 
aan de mogelijkheid om het vereni-
gingsleven in de regio een warm hart 
toe te dragen. Tijdens de zesde editie 
van de Rabobank Clubkas Campagne 
zijn er 41.225 stemmen uitgebracht, 
wat in totaal ruim € 92.000,- heeft opge-
bracht voor de 260 deelnemende ver-
enigingen. Meer informatie en de vol-
ledige uitslag van de Rabobank Clubkas 
Campagne is te vinden op www.rabo-
bank.nl/westland.

Rabobank draagt bij aan verenigingsleven

In totaal ontvingen 260 verenigingen een bijdrage. Foto: PR

Vrijwilligers zijn de pijlers van de  
samenleving. Het Hele Westland brengt, 
in samenwerking met Vitis Welzijn, ie-
dere week een vrijwilliger in beeld. Deze 
keer is dat Jeannine Engels, zij is actief 
voor de Stichting Vrienden van de Molen 
‘De Vier Winden’ in Monster.

door Lisette Eindhoven

Jeannine Engels (72) was in 2005  
bestuurslid van Hoogheemraadschap 
Delfland toen deze het windrecht, met 
een mooi woord de molenbiotoop, 
wilde afschaffen. “Daar was ik het niet 
mee eens. Dat zou de vrije zone die 
rondom een molen nodig is om vol-
doende wind te kunnen vangen inper-
ken. Ik ben toen bij de Groeneveldse 
molen in Schipluiden langsgegaan om 
me daar goed over te laten informeren.”

Burgemeester
Jeannine raakte gefascineerd door de 
verhalen van de molenaar van de Groe-
neveldse molen. “Ik maakte kennis met 
de techniek en de geschiedenis van 
de molen. De molenaar vertelde mij 
ook dat de Stichting die sinds 1993 de 
Monsterse molen ondersteunde, eigen-
lijk nieuw leven ingeblazen moest wor-
den.” Daar had Jeannine wel oren naar. 
Min of meer tegelijk kwam er steun van 
de werkgroep Westlandgevoel, dorps-
kern Monster. “Lies Zwinkels was daar 
lid van en ook zij had belangstelling 
om de Stichting weer te activeren. Zij 
is een dochter van burgemeester van 
de Klugt die in de jaren negentig bij 
haar afscheid van de gemeente Mon-
ster 50.000 gulden inzamelde voor de  
restauratie van de molen.” 

Kritische geest
Delfland schafte inderdaad het wind-
recht voor zijn watermolens af, 

maar dat had geen gevolgen voor de  
Monsterse korenmolen, die eigendom 
van de gemeente Westland is. Het vijf-
koppige bestuur van de Vrienden van 
de Molen was dan ook verbijsterd toen 
de gemeente in 2008 hoogbouw aan de 
Rijnweg plande, die de windvang van 
de molen zou beperken. “Op zo’n mo-
ment ga ik aan de slag,” zegt Jeannine. 
“Ik zoek dan alles uit, ik schrijf brieven 
en ik ga naar inspreekavonden van de 
gemeente. Dat zit nu eenmaal in mijn 
kritische geest.” Door haar ervaring als 
gemeenteraadslid in Monster van 1990 
tot 2000 weet ze goed welke stappen 
nodig zijn en hoe je goede argumenten 
op tafel legt. “Ik had niet gedacht dat ik 
die kennis als secretaris bij de Vrienden 
van de Molen nog zou kunnen gebrui-
ken,” lacht ze.

Appèl
Jeannine onderneemt graag actie. “Als 
er ergens een lacune is en ik kan daar 
iets in betekenen, dan doet dat een ap-
pèl op mij.” Toen haar kinderen jong 
waren kwam ze op voor het openbaar 
onderwijs in Monster en Poeldijk. Ze 
deed bij vluchtelingenwerk vrijwilligers-
werk en ze was lid van de commissie 
toezicht politiecellen Haaglanden. Mo-
menteel zit ze nog in een klachtencom-
missie voor ouderencentra in Den Haag 
en hoewel ze pas is gestopt als be-
stuurslid van het Hoogheemraadschap 
blijft ze wel kritisch de veiligheid en de 
natuur bij de kust volgen.

Kwetsbaar
De Vrienden van de Molen letten er op 
dat de molen optimaal wordt verzorgd 
en waarschuwen de eigenaar bij pro-
blemen. “De molen is kwetsbaar, hij 
is 132 jaar oud” zegt Jeannine. “We 
hebben onder meer last gehad van de 
knaagkever en van vocht.” Er is in de 

afgelopen tien jaar veel bereikt. “Veel 
meer mensen weten de molen te vin-
den. Er zijn nu ook meertalige infor-
matiefolders en een jubileumboek en 
binnenkort kunnen mensen die niet 

naar boven willen of kunnen klimmen 
een film bekijken over de molen. En 
dankzij de vacaturebank van Vitis Vrij-
willige Inzet is er nu een tuinman en 
worden bezoekers op zaterdagmiddag 

door molengidsen rondgeleid, zodat de  
molenaar meer tijd heeft voor zijn 
werk.”
Wilt u ook vrijwilligerswerk doen, maar 
weet u niet wat? Kijk op www.vitis-

welzijn.nl bij de vacaturebank onder 
Vrijwillige Inzet, mail naar vrijwillige-in-
zet@vitiswelzijn.nl. Of pak de telefoon 
en bel Vitis Vrijwillige Inzet, onderdeel 
van Vitis Welzijn, 0174-630358.

	 Jeannine	Engels

‘Als ik een leegte zie, ga ik aan de slag’

Jeannine Engels: “De molen is kwetsbaar, hij is 132 jaar oud.” Foto: Monique van Driel

(advertorial)

Westland Verstandig zet actie “Geen 2” door 
Nadat de meerderheid 
van de Raad en het Col-
lege het kredietbesluit 
genomen hebben kan de 
gemeente er toch nog van 
afzien. Volgens de aanbe-

stedingscondities tot op het moment 
van het plaatsen van een handtekening 
door de gemeente.

Iedere maand dat geen nieuwbouw 
plaatsvindt, maar doorgegaan wordt 
in de oude gebouwen levert de ge-
meente € 200.000,-- winst op. Nou is 
dat ook toevallig ongeveer het bedrag 
wat nodig is om zwembad De Hoge Bo-
men een jaar open te houden. Dus één 
maand langer doorgaan in de bestaan-
de gemeentehuizen betekent één jaar 
zwemmen in De Hoge Bomen. Dit bete-
kent dat verder uitstellen van de nieuw-
bouw loont. Als het College en andere 
partijen aangeven dat nieuwbouw geld 

oplevert, dan is dat onzin. Dat is alleen 
maar zo als alle bestaande gebouwen 
voor € 34 miljoen gerenoveerd zouden 
gaan worden. Dat doen we natuurlijk 
niet en is ook volstrekt onnodig. Lees 
onze site. 

Wilt u contact: per e-mail info@duij-
sens.net, tel.nr. 06-53401068, per post 
Kreeklaan 6, 2691 KX ’s-Gravenzande, 
website: www.westlandverstandig.nl; 

Zie ook: www.westlandverstandig.nl

	WESTLAND	VERSTANDIG
Wilt u contact: Westland Verstandig, 
Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande  
06-53401068
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Stichting Babyspullen is zaterdag 18 
april aanwezig op het Zwanger&zo 
Event. Dit event vindt plaats van 10.00 
tot 16.00 uur in De Brug, Koningin Juli-
anaweg 61 in ‘s-Gravenzande. Bezoe-
kers kunnen niet alleen informatie over 
de stichting krijgen, maar men kan ook 
babyspullen doneren. Zwangerschaps-
kleding is ook welkom. Kijk voor meer 
informatie op www.happybellys.nl.

Zwanger&zo Event

Deze week viert restaurant De Scheeps-
werf uit Den Hoorn haar verjaardag. 
Harmen Kneijber opende negen jaar 
geleden de deuren van het restaurant 
aan de Zwethkade Zuid 57. Om het 
bijna-dubbele lustrum te vieren, houdt 
het restaurant drie dagen lang actie. Op 
vrijdag 17, zaterdag 18 en natuurlijk 19 
april wordt het feest. Harmen: “Voor 
deze dagen hebben we een speciaal  
3 x 3 = 9-menu ontwikkeld dat bestaat 
uit drie keer drie kleine hapjes. Zo krij-
gen mensen bijvoorbeeld een voorge-
recht dat bestaat uit gebakken gamba 
met serranoham en tomatensalsa, ge-
frituurde Westlandse asperges met dra-
gonmayonaise en spiesje van scharrel-
varken, gemarineerde biet en crème L 
Etivaz. Bij het hoofdgerecht en het des-
sert laten we op een zelfde manier zien 
wat we allemaal in huis hebben. Het 
zijn negen heerlijke gerechten voor de 
feestelijke prijs van € 36,- per persoon.”
Reserveren kan via 0174 296464 en  
restaurant.descheepswerf@gmail.com. 
Zie ook www.descheepswerf.nl

Scheepswerf viert 
verjaardag

Met een recordopbrengst van € 
110.100,- werd de speciale versie van 
Westland Late Night met Humberto 
Tan zaterdagavond 11 april een succes. 
Met ruim 560 bezoekers was de show-
room van Beukers Toyota in ‘s-Graven-
zande compleet uitverkocht. Niet min-
der dan 96 sponsors hadden hun naam 
verbonden aan het evenement, dat 
KUBO als hoofdsponsor had.
De zes leden van Team Westland die 
Westland Late Night bedachten kre-
gen daarmee een avond om niet gauw 
te vergeten. Doelstelling van het event 
was extra geld op te halen voor het 
goede doel, KWF Kankerbestrijding. 
Drie gasten van Humberto Tan had-
den op directe wijze met kanker te 
maken. Wilbert Zwart vertelde meer 
over zijn onderzoek naar kanker, voor-
malige bokskampioen Esther Schouten 
kon uit eigen ervaring meepraten over 
het onderwerp en Westlander Roel de 
Bakker vertelde over zijn deelname 
aan de Alpe d’HuZes in begin juni. De 
tomatenkweker werd herenigd met zijn 
voormalige clubgenoot Michael Boo-
gerd. De twee fietsten ooit samen bij 
Westland Wil Vooruit. De gehele show 
is opgenomen door de camera’s van 
WOS TV, dat een samenvatting van het 

programma gaat uitzenden.
Rond 22.45 werd het eindbedrag be-
kend gemaakt. “Ik ben ongelooflijk 
trots op deze avond”, liet hoofdspon-
sor Wouter Kuiper van KUBO weten. 

“Ik denk dat iedereen is gegrepen door 
het enthousiasme van de organisatie. 
We hebben er graag aan meegewerkt. 
Dit doel, KWF Kankerbestrijding, is ook 
voor ons heel belangrijk.”

Westlandse RTL Late Night levert € 110.100,- op

Westland Late Night werd een avond om niet gauw te vergeten• Foto: PR
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