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gemeente,dat bleef zo tot in i9z3 de bevolking en"de
meenteraad van Loosduinenin meerd.eiheidbesloten t
bij Den Haag aan te sluiten. Voor die tijd had er al twee
keer een annexatÍeplaats gevonden.In 19o3en in r9ro.
Deze foto van het gemeentehuiste Loosduinen is af'Van
Westambachtentot Gemeengedrukt in het boekje
dat verschenenis ter
ten Westlanden Midden-Delfland',
gelegenheidvan de gelijknamigetentoonstelling die nog
te zienis in het WestlandsMuseum.

telefoon or74- 6zro84' fax oq4- 6424t4
e-mai1:info @westlandsmuseum.ni
Ínternet: www.westlandsmuseum-nl
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-^+^*i
^ ^
van 14 oo - 17.oouul.
zaï.eroag
t,n L#***UBftágF;
MWSEfftuq
*# K#ffiËruSflE4SUR
Margaretha van Hennebergweg 2a
+^l^f^^LclEruulr

^-^
w lw

-

Jy lJ7+z

e-mail:loosduinen@planetnl
internet: www loosduinsmuseum.nl
Geopendelkezaterdagvan 13.oo- 17.oouur en
elkeeerstezondagvan de maand van 13oo - 17oo u.
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Studiegroepen
(0r74) 621084
Archeologie,
(0174)627072
Genealogie,
(0174)6283e3
Kastelen,
(0174)62L084
Kerkarchieven,
Plaatselijke Historischewerkgroepen
Oud-'s-Gravenzande,
\0174)413073
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(0774)627868
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Oud-loosduinen,
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Stichtins voor Streek-en Tuinbouwhistorie Westland

(0174)62L084
MiddelBroekweg
:,54,2675
KL Honselersdijk
WestlandsStreekHistorie
Redactie
. Mevr M.M Dahmeijer-Fousert
-- tAat ur 's-Gravenzande
Lrorin+rnnn
413073
10174)
. I l.M van den Ende
Maris 4r,z68rMP Monster
10174)244375
. lA. de Brabander
Witte v d Laan zt, zzgtKA Wateringen (0174)2e6e0e
wordt gratis toegezondenaan
WestlandsStreekHistorie
van de St Streeken Tuinbouwhistorie
Westland
donateurs
Losseabonnementen
€ 5,70;in het WestlandsMuseum
zijn beperktlossenummetste koop(€ 1,65)
Vormgeving en zetwerk
MaartenPrlns.Naaldwiik
\0174)648222
Druk, afwerking en disiributie
(0174)s27r52
DrukkerijRiezebos,
De Lier
ISSN138o-o1o8
@St Streek-en TuinbouwhistoÍie
Westland
OveÍnemenvan artikelenuit dit blad is toegestaan,mits de bron duideh'1k
wordt vermeld De redactieontvangt graageenbewijs-exemplaar
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ffiffiffiffiWrew*
Het is herfst geworden,langzaam maar zeker moeten
we overschakelen.Buiten gaat de groei er uit of wordt
traag. Prei en boerenkool houden het nog even vol, in
tegenstelling tot de vijf slasoorten. Kropsla, ijssla,
eikenbladsla, grove en fijne krulsla slijten aan de
onderkant sneller af dan wat er aan de bovenkant nog
aan groeit.
Veelalworden de planten voor de HistorischeTuin door
Nunhems-Zaden BV en de losse zaden door Enza
Zaadselectiegratis beschikbaargesteld.

De teelt van buitendruiven aan de muur is ondankshet
natte weer goedverlopen De gekrentemuurdruiven zijn
zonder problemen gesneden.Het zoetgehaltewas zz z4 Bij de kasdruiven,bijvoorbeeld de Frankenthalers,
was dat meestal minder dan r8 op de Saccharimeter
(metervoor de bepaling van het zoetgehaltein druiven).
In de kopkaswaren er flink wat gescheurdebessenin de
druiventrossen,dat werd veroorzaaktdoor te veel water
Zeven soorten druiven in een kas blijft moeilijk, daar
voor enkelesoortenbijstokennoodzakelijkis.

Diversekoolsoorten,zoalsrode en savooienkoolworden
bij invallendevorst naar binnen gehaald.Intussenkomt
het land leeg en moet er met de hand gespit worden.
Voor kenners is dit het mooiste werk dat er is.
Vrijwilligers met (nog) een gezonderug staan in de rij
om dat te doen.Bij elke steekgrond ís het weer eenkunst
om die op de juiste plaats te deponerenen zo de aarde
zonderheuvelsen dalen achterte laten. Tijdenshet spitten krijg je vaak opmerkingen als: "Passieop je rug" of
"Hebbie je draai a1 te pakken?"Ais je dan even op je
schopsteelstaat uit te blazenspeeltzo'n gezegdedoor je
hoofd,"draai van een brug, draai van eenlorrie,hebbieje
draai al gevonden,heb je het naar je zin." Zo is de
Nederlandsetaal rijk aan mogelijkheden.Niet te lang
overpiekerenmaar en verder spitten voordat sneeuwen
ijs het onmogelijkmaken.

Ir zijn al veel appelsen peren geplukt Enkelebezoekers
vonden ze niet altijd evenmooi Oudefruitrassenzijn nu
eenmaal niet perfect van vorm en glans,wat door de ,
aan nieuwe soorten gewende,consumentwel verlangd
wordt. Fruit bewaren is een speclalistischvak, vooral de
peer conferencevraagt een aparte behandeling om ze
goed te houden We hebben ze snel moeten verkopen
omdat het koelhuisjeblj ons op de tuin niet voldoet aan
alle eisendie hier voor nodig zijn
In het ÍamenwaÍenhuis zijn twee zaaiselsandijvie
gepoot en éenkap is bestemdvoor bloemkoolplantenin
perspotjes.De ruimte dÍe er nog overblijft is voor spinazie In de pruimen- en perzikenkasworden vier rijen
bloemkooluitgepoot Na al dit werk hebben de vrijwilligershun uitgaansdagnaar Brabantgehad,het uitstapje
was weer goed verzorgden leerzaam.Zo'n busreis doet
aan schoolreisjes
van vroegerdenken

De tabak deed het goed.Er blijft twijfel over bestaan of
het dezelfde sood was die in het Westiand rond 1945
werd geteeld.Volgenskennerswas er toen niet die weelderige bloeÍ en waren de stammen een meter hoger De
grootstebladerenzijn geplukt en aan een draad geregen
hangen ze nu in de pruimenkaste drogen.

Terwijl de eenden de tweede vrucht aardbeien wegpikken zeg ik: "ZeIf zien is genieten van zoalshet eens
was.Kom daarom serust weeÍ eenseffe tuinen.
Pietvan der Hout

Titnodiging
DONATEURSAVOND
d e i ' er ; o n d
( ( J o t l f v o t l gl ot o r

nrcer:1
ttitnodig'ing
geen af':ontlerlijke

ijkse,"1"::ïi;1J:'ffbï:óilï#
jaar,
De
c
*";;i;ilksepad
l) ï:ï
woensoaB
woensdag t'
.. ,- ^-.ÁtoHonselersdijk'
te Honselersdijk'

aanhet
in zaaiRehoboth

Jïi:f;ËË:nïi1^
ffiïïÏËffi ;'ïtïïï-ïïï:ffi
over ".'

rv,'tezlnghouden
mer
met
oorl
, ..:.,1.óndeÍdelen
Deiezingb..u*t.-'j^'-:J::ï vanHolrar
"i:,:^:';
lchereningen/n^o:Scheveningen'
Srut,pu"ttg'"ppe
he
.'-

een
ua'' vvrr
zal dan
zal

wederoPbouw'
PUUUr'!

:

- u^+u/estlaÍld"
'wt::^:ï:pa-r\euct
N::l:"j:pa-Nederlandr<'strerdedig*ï
u"*1"ï.,u.u'*llï
de
van oPzet
le herster'
'/D";'H;;g'l"itoiilntn
, i*ÏiJ;ïi'l*t'uá''-op'ui*'n'
monumenlen'
eschermde
escni
-

-^--'^otrl

geserveerd'
koffie rvorden
-'^'to lezing
lszr"D zai
"- ' de
van oe
aSnvan$
11691
J a a r g a n g1 3 ,n u m m e r4 . 4 e k w a r t a a 2l 0 0 4

iii

i,v

Begin oktober is er weer een besprekinggeweesttussen
een vertegenwoordigíngvan de werkgroepenen studiegroepen en de gemeente.Belangrijkste gespreksonderweÍp was de Nota CultuurhistorischErfgoedWestland.In
dezenota, die inmiddels door de gemeenteraadis vastgesteld, stippelt de gemeenteWestland het beleid uit met
betrekking tot het cultuurhistorischerfgoed in de regio,
zoals monumenten, archeologischevindplaatsen en de
historische elementen in het landschap De nota maakt
over het geheelgenomeneen gedegenen weloverwogen
indruk Het is voor het eerst dat er een samenhangend
beleid uitgestippeldlijkt te gaanworden voor de regio als
geheelop het gebiedvan monumenten, archeologie,etc.
Dit zou zonderde krachtenbundelingvan de voormalige
fusiegemeentenniet gelukt zijn.
In de nota worden alle Rijksmonumentenin de verschilIende kernen van de gemeente Westland opgesomd.
AlleenWateringenen De Lierhebbenechterook gemeentelijke monumenten.Dit komt doordatalleenin die plaatsen in het verleden een gemeentelijkemonumentenlijst
is vastgesteldIn de overigeplaatsen bestaatgeen officiële gemeentelijke monumentenlijst We1 hebben in
's-Gravenzande
de afgelopenjaren de
Monster en in
plaatselijke monumentencommissiesinventarlsaties
gemaakt en bestaan er dus voorlopige lijsten, maar tot
een officiële vaststelling is het door de fusie niet meer
pekomen. Het pevols is dat een aantal monumentwaardige panden in de voormalige gemeenten
's-Gravenzande
voorlopig geen
Naaldwijk, Monster en
bescherminggeniet. Pasin zoog zullen volgens de nota
alle procedures (vaststeiling monumentenverordening,
instelling monumentencommissie,inventarisatie,procedures,vaststelling)zijn doorlopen en kan er een nieuwe
Westlandsegemeentelijkemonumentelijst worden vastgesteld In het gesprekmet de gemeenteis aangegeven
dat dit een ongewenstesituatie is en dat het van belangis
dat er een voorlopigevoorzieningwordt getroffendie een
aantal monumentwaardige panden (enige) voorlopige
bescherming biedt, totdat er een gemeentelijkemonumentenlijst is die de gehelegemeenteWestlandbestrijkt.
Gedacht zou kunnen worden aan de panden die als
monumentwaardig zijn aangemerktin het Monumenten
InventarisatieProject(MIP),dat circa tien jaar geledenis
ultgevoerd Dit project,dat door de Rijksdienstwerd gecoórdineerd,was bedoeld om panden uit de periode r8oor94o te inventariserenmet het oog op eventueelbehoud
Dat bescherminghard nodig is, blijkt uit het feit dat een
fors aantal panden uit het MIP inmiddels is geslooptof
aangerasr
Wat betreft de archeologiehebben de vertegenwoordigersvan de werkgroepenaangegevenzichte kunnen vinden in de lijn die in de nota wordt geschetst,namelijk de
voorbereidingvan een gemeenschappelijke
regeling met
de gemeenteDelft, zonderdaarbij de optie van een eigen
archeologische
dienst uit te sluiten.De ervaringenmet de
gemeentelijke archeoloog van Delft zijn zonder meer
positief Dezeoplossinglijkt daarom de beste garantiete
geven voor een deugdelijkeregeling ten aanzienvan de
archeologiein de gemeenteWestland Op termijn zou een

eigen archeologischedienst kunnen worden overwogen,
maaï daaÍvan zouden eerst de vooÍs en tegens moeten
woïden onderzocht.
Gewezenis op de grote hoeveelheidarcheologischekennis en ervaring die aanwezigis bij de vrijwilligers in de
verschillendehistorische werkgroepen en verenigingen
en in de studiegroeparcheoiogieHet zou niet alleen uit
financieeloogpunt,maar ook vanwegehet betrokkenzijn
en de kennis van de plaatselijkeomstandigheden,goed
zijn dat dezevrijwilligers Íntensief bij opgravingenworden ingeschakeld,uiteraard onder leiding van de Delftse
archeologischedienst.
De financièle paragraafin de nota was op het moment
dat het gesprekplaatsvondnog niet ingevuld.Het is duÍdelijk dat hier een belangrijk knelpunt ligt. Voor de volledlge uitvoering van de plannen die in de nota worden
geschetst,zal een zeerfors bedrag nodig zijn, aanmerkeIijk meer dan in de voormaligegemeentenop de'respectievelijkebegrotingenwas uitgetrokkenvoor wat ook wel
'oudheid'.
Gemlddeldwordt er door
wordt aangeduidals
gemeentenin Nederlandcirca zo euro per inwoner uitgeVanuit het Rijk komt daar
gevenaan dit beieidsonderdeel.
nog zo'n 20 euro per inwoner bij, voornamelijk ten
behoeve van Rljksmonumenten Voor de gemeente
Westlandvalt hier nog een forse achterstandin te lopen.
Tot slot is benadrukt dat het WestlandsMuseum,waar de
historischewerkgroepenen studiegroepenonderdakvinden en faciliteiten hebben, en het GenootschapOud
Westlandeen belangrijkerol spelenin de bewustwording
rond het cultureel erfgoedin het Westland.Dezero1blijft
in de nota onderbelicht.

Het kantoor van de HistorischeWerkgroepOud-DeLier,
gevestigdin de Zaagloodsaan de Hoofdstraat 63, is op
zaterdag6 november a.s van 1o.ootot 12oo uur en van
1330 tot 16oo uur geopendDe werkgroepis op zoeknaar
foto's van De Lier en Liersefamilies, transportaktenvan
huizen en landerijen,familiestambomenen foto's,afbeeldingen en ander materiaai overvroegereWestlandseklederdrachten Op http://home kabelfoonnl/-Renesa is
informatie te vÍnden over de collectiesvan de werkgroep.
Meer informatie is die dag te verkrijgenvra telefoonnummer o6-245.98.3ro.

ZoaIsu misschienal weet, heeft het bestuur van de vereniging Oud-Honselersdijkonlangs een verjongingskuur
ondergaan Mevr Prins-Hoogendamheeft haar taak als
voorzitter en secretaris,die ze waarnam na het overlijden
van dhr. Van Adrichem in decemberr986, neergelegd.Ze
blijft we1in het bestuur voor het archief en de kennis die
ze heeft van de geschiedenisvan het dorp. Tot voorzrtter
is gekozenmevr. G.J.Alleblas-Behrtel,die veel kennis en
ervaring bezit over het werk van gemeentebesturenen
is in de geschiedenis
andereoverhedenen geïnteresseerd
van ons dorp, die ook haar woonplaats is. SecretarÍs
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's-Gravenzande,

maar geboren in Honselersdijk. Onze
penni"ngmeesteren fotograal dhr. Jan van Dijk is ernstig
zÍgk;::rmevr.Gijsberts neemt waar. Bestuurslíd Jan de
Biuífi, de ontwerper en maker van de internetsite
ËIóhselersdijk
nl/nu, die veel af weet van computers en
aanverwante artikelen,gaat zo mogelijk onze meer dan
duizend dia's en foto's vastleggenop cd-rom. Daarbij is
voor de lezingen passende apparatuur nodig. Er is al
financiële steun aangevraagdbij enkelebekendeorganisatiesen er is al iets toegezegdBestuurslidHenk van der
PIas staat altijd klaar voor werkjes die verricht moeten
worden, b v bij het organiseren van de Open Monumentendap Hii heeft twee rechterhandenen is zeer
geïnteresseerd
De Open Monumentendag was goed bezocht Ongeveer
14omensenwerdenrondgeleidin'De Nederhof'Iangsde
maquette, de oude kaarten, de bijzonderhedenaan het
oude gebouw,het oude uurwerk uÍt 1707met de luidklokken en het herinneringspaneelin de hal met de oude
schildering Het gaat dus goedmet ons! Eenhartewensis
echter meer leden en helpendehanden (vrijwilligers) bij
lezingenen opendagen!Intussenis het verslagvan Hans
Koot binnen gekomen over de opgraving van het
Moddermanplein,'Het plein gekeerd'.Het is een degelijk
en uitvoerig verslagmet veel illustraties en behandelt de
ontstaansgeschiedenis
van het Westlandvanaf de ijstijd
rn grote lijnen, schenkt veel aandacht aan de bedijking,
om dan midden in Honselersdijkuit te komen bij de
opgravingen de resultatendaarvan.
Over de reconstructievan de Dijkstraat horen we niets
meer. Deze zou najaar zoo3 worden uitgevoerd,maar is
nog steedsniet begonnen.

Het Historisch GenootschapMaasdijk heeft als belangrijkste activlteit op dit moment om het uiterste te doen
om de Nolweg niet te laten ondergaan in het bestemmingsplan Honderdland,maar nog iets van de historische landelijkheid te behouden.Feitelijk bestaat dat uit
het indienen van een bezwaartegen het bestemmingsplan Honderdlanddat op 3r augustusis goedgekeurddoor
de gemeenteWestland.Het is helaas niet gelukt om de
historische betekenis van de Nolweg voldoende bij de
politiek over het voetlicht te brengen.

De werkgroep Oud-Naaldwijk is druk in de weer om
zoveelmogelijk informatie over de Vlietwoning aan de
Burg.Elsenwegbovenwater te krijgen.Voor het volgende
nummer van StreekHistoriestaat een artikel op stapel
van de hand van Frits van Oostrom dat met name zal
ingaan op de bouwkundige geschiedenisvan dezeboerderij, waarvoor zoals bekend een aanvraag loopt voor
beschermrngals Rijksmonument.

De werkgroep Oud-Wateringenen Kwintsheul heeft een
eigen internetsite:www.oud-wateringennl
Verder is recent herdrukt 'Kruikius in namen' á € l,gS
en natuurlijk willen we van harte aanbevelenons pas
verschenen
boerderiienboek'Have
en Goed'.Beideboeken

zijn zowel bij ons als bij het museum verkrijgbaar en
'Kruikius
eveneensbij Vingerling.
in namen'betreft de
index op de kaart van Kruikius uit rTrz Iederenaam van
plaats, brug, waterloop, etc staat vermeld met de coórdinaten Verderis er eveneensbij ons in de kelder iedere
eerste zaterdagvan de maand van 1330 - 163o uur nog
een zevental andere boeken verkrijgbaar en een zestal
bronnenpublicaties

HAVEEN GOED
Ceesvan der Doef van de werkgroep Oud-Wateringen
heeft onlangs een fotoboek gepubliceerd over nog
bestaande en inmiddels verdwenen boerderijen in
Wateringenen Kwintsheul.Het eersteexemplaarvan het
boek is in septemberdoor de oud-burgemeestervan
Wateringen en tegenwoordigvoorzitter van het Genootschap Oud-Westland,Wii van den Bos,overhandigdaan
wethouder Van der Meer van de gemeenteWestland.Het
boek met prachtigefoto's is voor € q,g5 Ie koop bij onder
meer het WestlandsMuseum

,EENBOERENSTAND
DIE
VERDWEEN'
Naar aanleidingvan eenvorig jaar gehoudententoonstelling over boerderijen in De Lier heeft Museum De
'Een
Timmerwerf nu een boek uÍtgegevenonder de titel
boerenstanddie verdween Boerderijenin en om De Lier'.
Het fraai uitgegevenboek telt honderdenfoto's van meer
dan 5o boerderijenen hun bewoners Het 1ssamengesteld
door lan den Hoed en Krijn van Dijk. De inleiding en verschillendehistorischetoelichtingen bieden dit boek ook
aan geïnteresseerden
in de streekgeschiedenis
van buiten
De Lier vele boeiendeuurtjes
Het kost € r8,- en is verkrijgbaarblj boekhandelVan der
Mark in De Lier en boekhandelVingerling in Naaldwijk.

VAN NAALDWIJK
fotografische weergave is van het boek, compleet met
register Helaas is de hele oplage uitverkocht. Wat de
meestemensen echternlet weten is dat de kaarten 1oste
verkrijgen zijn in het Museum. De serie bestaat uit de
overzichtskaarten alle kwartieren apart.De prijzenliggen
tussen 5 en 10 euro per stuk en ingelijst is zo'n kaart een
schitterendcadeau.
AIs u in het'Woerdblok'woont of gaat wonen, vraag dan
naar het 5de kwartier U zíet dan de ligging van de twee
kasteeltjesvan de familie Van der Woert in dit gebiedln
die tijd en dat de huidige Grote Woerdlaan de oprijlaan
was naar de grote ridderhofstede De familie Van der
Woert was een zeeï oude adellijke familie in Naaldwijk
(verwant aan de Heren en Vrouwen van Naaldwijk) en
nu dus naamgeversvan een hele nieuwe woonwijk voor
honderdenhuizen!
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IN NAALDWIJK
UOERDBLOK
tp
gemaakt. Het was prachtig weer en menig avondlijk uurtje brachten mijn wouw en ik daar door om te kijken of
we iets van archeologischewaarde konden ontdekken.
Aan schervenraapten we bijzonder weinig op. Wat we
vonden was slechtslaat middeleeuwsen modern en niet
het gehoopteromeins en vroeg mlddeleeuws Ook in de
hoek tegen de Hoge Woerdwerd nlks aan de oppervlakte
gevonden Alleen in het midden van de toekomstige
woonwijk werd een nieuwe sioot gegraven met een
lengte van ongeveer zoo meter, die ongeveervan zuid
naar west liep, haaks op de Duiventorenstraat.De sloot
gaat waarschijnlijk de scheiding vormen tussen
WoerdblokI en IL
In de slootkant was goed te zien dat men door de zandlaag heen aan veenwinning had gedaan.Het zand was
weggeschept,evenalshet veen,waarbij men zogenaamde
dammetjes had laten staan om te voorkomen dat de zo
ontstaneputten voi liepen met water De dammetjeshadden een breedte van 20 cm, waatboven een zandkolom
was blijven staan,die naar boventoe uitliep, zietekening.
De ontstane veenputten hadden allemaal een breedte
van ongeveeréén meter Hoe diep de veenputten waren
was niet meer te achterhalendaar's nachts de waterspiegel in de sioot een stuk gestegenwas door een nachtelijke
hoosbui. De veenputten waren dichtgegooid met
teelaarde.Voordatde sloot helemaalvolgelopenwas met
water waren de veendammetjesnog duidelijkte zien,wat
oo de foto te zien is.

Na enig schaafwerkdoor Piet van der Hout en ondergetekendekwamen de profielen en het graafwerkuit voorbije
eeuwen duidelijk naar voren. De enkelescherven,die we
vonden doen ons denken aan veenwinning in de r8e-r9e
eeuw. In de Oud-Wateringerveldpolder en de'NieuwWateringerveidpolderbij Wateringen komen we veenwinning in diezelfdetijd tegen en wel tussen 174c en
r84o/r85o. Oudere veenwinning is aangetoond in
loosduinen en wel in de r4e eeuw. Op een kaart van
Kruikius uít tTrz is in Naaldwijk in het Woerdblok niets
van veenwinning te zien, daarentegenwel in de twee
bovengenoemdepolders bij Wateringen Echter op een
kaart uit het begin van de 19e eeuw is het land in het
'Schouwatering' de sloot grenen
Woerdblok tussen de
zend aan de achterkant van de flats dle haaks op de
Duiventorenstraatstaanverkaveldin een aantal zuidwest
lopende percelen.Mogelijk houdt dit verband met de
veenwinning ter plaatse.Het veenpakketloopt overigens
door naar de Hoge Woerd,maar de dikte nam naar het
noordoostenaf. Dit verschil in dikte was te zien in een
sloot,dle gegravenwas tegen de GroteWoerdlaanaan en
wel ten westen van de rotonde,die de wijk gaat ontsluiten. In dezeslootkant was niets te zien wat op veenwinning wees.We willen deze archeologischewaarneming
afsluiten met de voorzichtigeconclusie,dat de veenwinning waarschijnlijk pas vrij laat, r8eh9e eeuw heeft
plaatsgevondenop een plek waar je het niet zo een-tweedrie zou verwachten.Het Bruine Laantjezou mogelijk zijn
oorsprongkunnen vinden in de winning van'het bruine
goud'ter plaatsein voorbij eeuwen.
Harry Groenewegen
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GENEALOGIEEN
VAN
TWEEFAMILIES'T
HARTENDNA
Vrij kort na het verschijnen van het boek'Genealogievan het Westlandsegeslacht't Hart'intggg,verscheen in het
blad'Westlands StreekHistorie'van mei zooo een interessant artikel van A.F.Koppert-van den Burg. Zij vermeldde
hierin de contactenvan de studiegroepGenealogieWestland met Dr. Peterde Knijff van het ForensischLaboratorium
voor DNA-Onderzoekvan het Leids Universitair Medisch Centrum. In het onderzoekwerd nagegaan of de families
Koppert van 's-Gravenzandeen van Maasland één familie vormden. Via archiefonderzoekhad men dit niet kunnen
vaststellen,maar met het specifiekeY-chromosoomdat van vader op zoonwordt doorgegeven,kon men concluderen
dat de twee families geen gemeenschappelijkevoorvaderhebben.In hetzelfdeblad werd ook aangegevendat peter de
Knijff op de 9e Delflanddagvoor Genealogiezijn onderzoekzou toelichten.
Aanvraag
Na het lezenvan het artikel zocht Maarten 't Hart uit de
Westlandse famÍlie contact met Kees 't Hart uit
Veenendaal,die samenmet lan't Hart uit Pernisde stamboom van de Pernisserfamilie 't Hart had uitgezocht:
'Genealogie
van een geslacht 't Hart afkomstig van
Rozenburg& Pernis,afstammelingen van Bastiaan' (ze
editie augustus zooo). Verderwerden mede-commissieIedenvan de Westlandsefamilie 't Hart, te weten Martin
't
Hart uit Maasland,Fred't Hart uit Uithoorn en Keesvan
Veenuit Waddinxveenop de hoogte gebracht.

't
Kees Hart heeft getracht 37 personenuit zijn familie
eerst telefonischte benaderen,waarna begin december
aàn 27 personenmet een begeleidendebrief setjesvoor
afnamevan wangslijmvliesvoor DNA-onderzoekwerden
toegestuurd Aan de z6 Westlandsefamilieleden werden
begÍnjanuari zoo4 de setjeseveneensmet een begeleidende brief toegezonden.UÍteindelijk werden in Leiden
z6 monstersvan de Pernisserfamilie en zr monstersvan
de Westlandsefamilie 't Hart ontvangen In totaal dus 47
monsters,waarmee dit onderzoekbehoort tot één van de
vijf grootsteop dit terrein door Peterde Knijff gehouden.

Wat was namelijk het geval?Ondanksvele pogingenwas
het ons niet gelukt van beide genoemdefamilies 't Hart
éen familie te maken. Toch hadden wij het vermoeden
dat deze beide families éen stamvaderzouden kunnen
hebben Dit vermoedenwas gebaseerdop het voorkomen
van de vrij onbekendemeisjesnaamRoockgenin beide
genealogieën,namell.jk RoockgenPietersdochter(geboren circa 1570en begravente De Lier 3r januari 1633),
gehuwd met Pieter Jacobsz't Hart in de Westlandse
familie, en RoockjeBastiaens't Hart (geboren1648 op
Rozenburg)in de Pernisserfamiiie, van wie het tweede
huwelijk in Maassiuiswerd gesloten Ook is het Westland
niet ver van Pernisverwijderd

Resultaten
Over de rol van de chromosomenbij de voortplanting en
het typisch van man op man doorgegevenY-chromosoom zij veÍwezen naar een heel duidelijk artikel op dit
terrein,namelijk het doorI F.Stoutjesdijkgeschrevenartike1in 'Gens Nostra' 58 (zoo3),getiteld 'Het gebruik van
het menselijkY-chromosoombij het genealogischonderzoek'.
Het onderzoekbij de twee families 't Hart was vooÍ ons
kosteloos,daar Dr Peter de Knijff ook verder kijkt dan
naar het feit of beide families één familie vormen. De
resultaten van zijn onderzoek,met andere onderzoeken
samen,kunnen voor hem tot algemeneresultatenleiden,
die voor de wetenschapvan belang zijn Dezeuitkomsten
zullen wij niet snel vernemen en als er uiteindelijk over
gepubliceerdzalworden is het in termen van familie X en
familie Y en generatieII en generatieXII, dus volkomen
anonrem
De privacy van de deelnemerswas gewaarborgddaar de
onderzoekerslechtsbeschikteover schema'smet generatienummer en voornaam
De resultatenvan onsverzoekvan 16novemberzooo zijn
door het ForensischLaboratoriumvoor DNA-Onderzoek
vermeld in een rapport gedateerd z9 juni 2oo4, met
daarin samengevathet volgende.

't
Kees Hart toog op 7 oktober naar het Westland om de
lezing van Peter de Knijff bij te wonen. Na afloop werd
met De Knijff gesprokenen gevraagd of hij eventueel
DNA-onderzoekwilde doen om er achterte komen of de
twee families één familie vormden.
Op 16 november zooo werden wÍj uitgenodigd om in
Leiden onze onderzoeksvraagaan de hand van beide
stambomentoe te lichten.
Onderzoek
De Knijff vond de genealogieënvan de beide families
't
Hart van wetenschappelijkbelangvoor hem als anthropogeneticus.Wij voorzagenhem van schema'svan de
beidefamilies en hij zegdetoe de zaakin gang te zetten.
Nu begon het lange wachten. Door tijd- en geldgebrek
sleeptedezeperiodezich van jaar tot jaar voort. Eindelijk,
jull zoo3,werd ons iange wachten beloonden werden we
uitgenodigd voor een volgend gesprek. Tijdens dit
gesprek werd aangegevenuj.t weike takken van beide
families er personengekozendienden te worden, in de
Pernisserfamilie 37 mannelijke nakomelingen en in de
Westlandsefamilie 26.
In decembervan hetzelfdejaar werd ons een conceprtekst toegestuurddie als toelichting zou moeten dienen
voor de kandidaat-deelnemers,maar die ons minder
geschÍktleek om zo zondermeer aan hun toe te sturen.

Van alle personenwerd een DNA-profielbestaandeuÍt rr
Y-chromosoomDNA-elementenvastgesteld.Bij een chromosoomY DNA-profielheeft een zoonaltijd een y-profiel
welke voliedig overeenkomtmet die van zijn biologische
vader (en dus ook met het profiel van zijn broers,zijn
grootvaderen alle anderein de mannelijke lijn verwante
familieleden).
Elk van de twee families heeft een uniek chromosoom
Y-profiel,het zogenaamdekern-haplotype.
Conclusies
Vijf van de elf Y chromosoomY-elementenverschillen
van elkaar Hieruit kan geconciudeerdworden dat de
beide families niet aan elkaar ziin te knopen.
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Een tweede conclusie is dat àe twee stambomen apart
volledig kloppen,voor zoverhet de onderzochtepersonen
betreft
Een derd.econclusieis dat beide kern-haplotypentot nog
toe behoorlijkuniek zijn Bij vergelijkingmet 23.597tot nu
toe bekendehaplotypes in de wereid bleek geen enkele
daarvan overeente stemmen met die van de Pernisser
't
't
familie Hart! De Westlandsefamilie Hart heeft een
haplotype dat op dit moment bij negen personen in de
wereld hetzelfdeis, twee in de VerenigdeStaten,eén in
Bulgarije,vier in Portugal, één in Duitsland en een in
Nederland
Voor Peterde Knijff was het onder meer interessantna te
gaan bij een reachvan negentot e1fgeneratiesóf en hoeveel spontane mutaties zouden hebben plaats gehad in
het DNA-materiaal Op 47 monsters bleken voor 5 monsterséénvan de e1fonderzochteelementenmet eén cijfer,
bijvoorbeeldr4 in plaatsvan 13,van het kern-haplotypete
verschillen(r)

vadet-zoon reproductÍes voorkrMam e
van de regio.
s
één element,Voortskan hij weeÍ een stukje
kaart van Nederlancl betïeffende regio-bepaalde kern't
haptotypesinvullen, namelijk dezefamilies Hart voor
het zuidenvan Zuid-Holland.
Met de resultatenvan dit onderzoekwordt in ieder geval
voorkomen dat één van de nazaten van de Pernisseren
't
Westlandsegeslachten Hart tevergeefszou trachten
beide stambomenin elkaarte schuiven.
Maarten't Hart
Den Hoorn Texel

't
Kees Hart
Veenendaal

Noten:
r. De getallen14 en 13 staan voot het aantal herhalingen,
zogenaamderepeats,van het basiskenmerkvan een
element.Dit basiskenmerkbestaatuit stukjesvan drie of
vier basenparenIen basenpaaris te vergelijkenmet de tussende sportenvan eenladdergelegenstukjes

'PO
Het, lllíbsterhonk inr ÀrloíÈttir;l
Een vrijdagmiddag'in
Rekken vol theaterkostuums; Journalisteru Iotografe
Lucia Berg. Een zilveren visagiste koffer. Tussen de lampjes van de spiegel een stralende glimlach van een
vrouw in prachtige kleding. Straks gaat ze naar het
WestlandsStreekmuseumvoor een fotosessiemet haar
man, de zoon van Philips van Polanen,ook in theaterkostuum. Is zij voor een moment de echtgenotevan een
ridder uit het jaar 1378,die later verbannen werd...
Cultuurproject'Polanentoen en nu'
Zevenjaar geledenwerd Het Westerhonk,zorgcentrum
voor mensen met een verstandelijke beperking in
Monster/Westland,omgevormdtot woongebiedPolanen.
Hler wonen mensen met en zonderverstandelijkebeperking samen Voor dit initiatief wonnen zij een iandelijke
prijs.Om dit bijzondereintegratieprojecteen extra impuls
te geven,heeft het Dario Fo in Poeldijkeen cultuurproject
toen en nu'.Bewonersmet en zonder
ontwikkeld,'Polanen
verstandelijkebeperkingworden geportretteerddoortien
bekendefotografen.Uitgangspuntis sameniets ondernemen vanuit eenzo groot mogeiijkegelijkwaardigheidEen
portretten was op
expositie van de tien
19 november voor het eerstte bezichtigenin Polanenin
Monster De expositieis tot einde van dit jaar te bezichtigen in De Westerkerkop Het Westerhonk (Madewegte
Monster).
Historie
Op de plek waar nu Het Westerhonkligt, stond vroeger
KasteelPolanen.Bij de samenstelllngvan de portretten
wordt de stamboom van het geslachtPolanen gevolgd.
Voor de foto's worden theaterkostuumsvan Tryater uit
Frieslandvan het stuk'Koning Lear'gebruikt.
Op r4 septemberwerd de start gemaakt van het project.
Ton Immerzeelvan het WestlandsMuseum voor Streek's
avond een zeer boeiende
en Tuinbouwhistorie hield
Iezing over de historie van het gebieden kasteelPolanen.
Het geslachtPolanenblijkt terug te gaan tot de koninklijke familie Van Nassau!

',,,;,,,::,,,:,,,,'.a,,
,,,
De Nederlandsetopfotografen dÍe meewerken aan dit bli'
zondere cultuurproject zijn: Maarten CorbijnlCorbíno,
bekendvan o.a.Elegance,HPIDeTijd en De Volkskranten
hij fotografeerdeveel acteursvan Het Nationale Toneel.
Tessa Posthuma de Boer, vooral bekend van De
Volkskrant, Marie Claire en Opzij en Marcel van den
Bergh,de bekendepersfotograafvan De Volkskrant.Ook
werken Wilco van Dijen, Ben van Duln, lantien de Bruin,
Lucia Berg en JocelyneMoreau mee aan het cultuurproject. Tevens doen er fotografen uit het Westland en
Midden-Delflandmee,dit zljn Janvan der Loosen Gerard
VIekke
DefotOgfafeí

Internationaal rondreizende expositie
Mensen met een verstandelijkebeperking maken een
eigen fotoreportagevan het project. Zij worden daarbij
begeleid door de beroepsfotografenDe resultaten hiervan zijn samen met de portretten van'Polanen toen en
nu'te zien in de expositieArt without borders',die vanaf
januari zoo5 gaat rondreizenin MÍdden-Delflanden het
Westland (Oude Kerk - Naaldwijk) en vervolgens door
Ianden zoals Griekenland,Bulgarije,Nederland,Finland
en Litouwen.Art without borders'komt voort uit een eerder cultuurproject van Dario Fo en wordt door de
EuropeseCommissiegesubsidieerd.
Het Dario Fo college is cultuuraanjager voor de regio
Westland en Midden-Delfland en ontwikkelde het
Actieplan Cultuurbereik'Tussenkust & kunst', waarvan
toen en nu'onderdeelis.
het project'Polanen
's
Het Westerhonk is een locatie van Heeren Loo WestNederland Zij maakt deel uit van de landelijk werkende
's
HeerenLoo Zorggroep,www.sheerenloo.nl.
Het Darlo Fo collegemaakt deel uit van de Mondriaan
onderwijsgroep,wvwv.mon3aannl
Voor meer informatie over'Polanentoen en nu'
www jcs.mon3aannl
Petravan Mil, Dario Fo,tel.or74-244455
(pvan.mil@mon3aan.nl
)
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ARCHEOLOGISCHE
WERKGROEP
WESTLAND
Op het ogenblik wordt er in het Westland op verschillende plaatsen archeologischonderzoek uitgevoerd. Twee
locatieswaar leden van de archeologischewerkgroep bij
het onderzoek betrokken zijn, zijn het Honderdland in
Maasdijk en Tradeparc Westland aan de Middel
Broekwegte Honselersdijk.Aan de Middel Broekwegte
Honselersdijk is er op het uitbreidingsterrein van de
Bloemenveilingeen opgraving aan de gang waar sporen
uit de RomeinseTijd worden verwacht. Een vorig jaar
uitgevoerd proefonderzoekhad die sporen al aan het
licht gebracht.De vondsten waren zo veelbelovenddat
werd besloten om voorafgaandaan de bouwwerkzaamheden het terrein vlakdekkend op te graven. Op het
moment dat u dit leest is de opgraving waarschijnlijk
net afgesloten. Eind oktober had men sporen uit de
Middeleeuwen vanaf rzoo aangetroffen en in de lagen
die daaronder liggen hoopt men bewoningssporenen
waarschijnlijk een huis uit de RomeinseTijd te vinden.
In het Honderdiandwordt nu het eerstedeelvan het a
te leggen bedrljventerrein bouwrljp gemaakt,
gedeelte dat grenst aan de Nolweg. Voor dat bouwri
maken van het terrein wordt een geheel nieuwe infrastructuuï aangelegd,waarvoor oude sloten worden
gedempt en nieuwe brede sioten er voor in de plaats
komen.De aanlegvan het bedrijventerreinwordt archeoiogischbegeleiddoor RAABeen archeologischadvies-en
onderzoeksbureauin samenwerking met de amateurarcheologen.In de praktijk betekentdit dat men regelmatig
gaat kijken als er grondwerkvoor de aanlegvan slotenen
riolering wordt uitgevoerd.Deze beperkte vorm van
archeologischonderzoek is uitgevoerd, omdat de verwachting voor de aanwezigheidvan archeologischesporen laag was. Het Honderdlandis namelijk een vrij jong
en nieuw gebieddat pas na 12oois bedijkt. Door het aanslibben ontstond er in de brede Maasmonding nieuw
land, dat op een gegevenmoment hoog genoeglag om in
cultuur te brengen Na de bedijking zijn er verschiilende
boerderijenÍn het Honderdland gebouwd,die inmiddels
bijna allemaalverdwenen zijn. Van twee van die boerderijen, die zich ongeveer bevonden in de hoek van de
Nolweg en de Rijksweg,zijn de afgelopen maanden
waterputten, beerputten en enkele fragmenten muurwerk van fundering gevonden De daarbij gevonden
aardewerkscherven
gaanterug tot omstreeksr3oo.Ook is
er een raamlijst met gotische profielen gevonden van
natuursteen,waarschijnlijk daterenduit de r6de eeuw.
Begin novemberkwam er een zeeÍ verrassendemelding
binnen dat er metalen vooïwerpen gevondenzoudenzijn
uit de VroegeMiddeleeuwen,die zich bevonden in een
originele bewoningslaag.De vondstomstandigheden
hiervan zijn nog niet helemaal duidelijk, maar als dit
klopt dan zou dat betekenendat het Honderdlandouder
is dan men tot nu toe aannam. In de Romeinse Tijd
bevond de noordelijkeMaasoeverzich een stuk zuidelijker dan de oever die zich aan het eind van de rzde eeuw
bevondop de lijn RijkswegA-zo,Galgewegen Opstalweg
Het gebiedten zuiden van dezelijn is in de periodevan
het einde der RomeinseTijd tot ca. 12oo door overstromingen verloren gegaan.Na rzoo ontstond er door
natuurlijke aanwasweer nieuw land. Vorig jaar waren er

ook aan het Sint Jorispad al bewonlngsspoïenuit de
Romeinse Tijd en nu dus in het Honderdland aan de
anderekant van de OranjesluiswegspoÍen uit de Vroege
Middeleeuwen.Dit zou betekenen dat er door overstromingen, vooral die van de rzde eeuw,minder gebiedverloren is gegaandan men altijd dacht Hier en daar zijn er
waarschijnlijk hoger gelegen stukken land behouden
gebievenuit de RomeinseTijd en VroegeMiddeleeuwen
U moet zich dat voorstellenals een Biesbosch-achtig
gebied,doorsnedendoor kreken met hler en daar eilandjes die waarschijnlijk alleen bij extreme stormvloed
onderliepen Dit zou betekenendat er in het Honderdland
de kans bestaat dat er toch nog archeologischevondsten
aan het licht komen uit de RomeinseTiid

STORISCH
JAARBOEK
WESTLAND
Nog steedsis pastoorVerburcheen hÍstorischefiguur die
de gemoederen bezig houdt. Ook in het Historisch
JaarboekWestland.Onlangswerd de r7ejaargang gepresenteerdEenextra dik nummer van 16opagina'smet een
tiental artikelen
H WÍllemsen uit Poeldijk,bezig met een apart boek over
Verburch,beschrijft de Poeldijksepastooruit de r7e eeuw
als een welgesteldegrootgrondbezitter.Verburch bezat
veel gronden en hield zich naast de zielzorgook bezigmet
de landbouw.Daarbij toonde hij zich sterk sociaalbewogen.Tijdenszijn studie in Keulentoonde hij ook interesse
in de wijnbouw Willemsen acht het niet onmogelijk,dat
Verburchtoch de'druivenpastoor'
is
Ook in de r7e eeuw valt de bedijking van de Oranjepolder
in Maasdijk,die wordt behandeld door A -F.Middelburg
F.C.Groenschrijft over een corrupteschoutin Wateringen
in het begin van de r9e eeuw en H. Groenewegenuit
Naaldwijk over de geschiedenisvan de Galgewoningen
o
- _m
" os' 'e
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_ 'i bn s

K F. van

Diik

heeft

7.o'n tweehonderd

Westlandsedienaren van de VO C nagespeurdmet een
aantalvan hun persoonlijkegegevens.
De tuinbouw komt ook in dit nummer uitgebreid aan
de orde. W. Kemmers schrijft over de Nederlandse
Tuinbouwraad en J.Dahmeijer over de perikelenrond de
invoering van de zomertijd in de jaren twintig van de
vorige eeuw De redactie heeft ook een artikel geplaatst
van de al geruime tijd geledenoverledenJ.Steenks,oudbetaalmeestervan de Naaldwijkse veiling Deze schrijft
over de problemen van de veiling gedurendehet eerste
ha1Íjaarvan de ze wereldoorlog
Traditiegetrouw heeft A. Immerzeel,beheerdervan het
WestlandsStreekmuseum,een ArcheologischeKroniek en
een Bibliografievan het Westlandverzorgd
Het laarboek,voorzien van veel illustraties,is voor € ro,te koop in de Westlandseboekhandelsen in het Westlands
Museum
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! WestlandsMuseum wordt de tentoonstelling
r : t rr',:IÊ,hêt
rrii rÈ + 1 : a ! !
'''r:r':
tot de qemeentenWestland en MiddeniTilgslambachten
Delfland'verlengdtot eind januari zoo5 Dezeexpositie
geeft een beeld van de bestuurlijke ontwikkeling in het
Westlandvan de Middeleeuwentot heden.Hierbij wordt
uitgebreid ingegaan op het ontstaan van de Westlandse
de baljuwschappenen
dorpen,de ambachtsheerlijkheden,
vanaf de rgde eeuw de gemeenten.
Vanaf half november 2oo4 tot eind januari zoo5 wordt
tegelijkertijd ook een exposltÍe georganiseerdover het
Sinterklaas-en Kerstfeestin vroeger tijd. De basis van
deze tentoonstelling wordt gevormd door een rei.zende
tentoonstelling,die georganiseerdis door het Nederlands
'Feestenin
Centrum voor Volkscultuur. Onder de titel
Donkere Tijden' gaan zí1 uitgebreid in op de OudHollandsewinterfeesten,zoalsSinterklaas,Kerst,Oud en
Nieuw, Driekoningen en Sint Maarten. Het Westlands
Museum vult dat aan met historische voorwerpen en
afbeeidingenvan Sinterklaasen Kerstzoalsdat vroegerin
het Westlandgevierdwerd.
In Museum De Timmerwerf te De Lier is van eind novem'Spelenop
ber tot eind april zoo5 de tentoonstelling
zolder'te zien. Naast een groot poppenhuis en verschillende soorten oud speelgoedwordt de aandacht vooral
getrokken door een uitgebreid netwerk van rijdende
spoorwegtreintjes.
In Museum De Korenschuurte Loosduinenis tot z8 mei
'Loosduinen1939- 1946'Dezetentoonstelling
zoo5 te zlen
omvat de onderwerpen mobilisatie, Duitse aanval op
Ockenburgh,BevrijdingsfeestenLoosduinen.
'ln
De expositieis te zien 1n de dependance de Boerenschuur',Willem III straat r3r en in het Museum.
In het Legermuseum te Delft Ís t/m z9 mei zoo5 de
'Verre
van vredig.. Nederland tijdens de
tentoonsteiling
te zien.
EersteWereldoorlog'
In zoo4 is het 9o jaar geledendat de EersteWereldoorlog
uitbrak Hoewel deze ongekendbloedige oorlog aan het
neutrale Nederlandvoorbijging,was het toch een roerige
periode voor ons land Het Legermuseumin Delft laat in
dezetentoonstellingzien dat ook een neutraal land voortdurend in staatvan paraatheÍdverkeerde.Groteaantailen
vluchtelingen kwamen naar ons land. Het leger was vier
jaar lang gemobiliseerd.Altijd was er de dreiging alsnog
bij de oorlog betrokken te raken. Tekorten aan eerste
levensbehoeften waren overal voelbaar. De Eerste
Wereldoorlog heeft daarnaast het karakter van de
Nederlandse politiek veranderd en gezorgd voor een
razendsnelletechnische ontwikkellng binnen de strijdkrachten.
Het Legermuseumis geopendvan di. t/m vr. van 1o.oo17.oouur, za , zo. en feestdagenvan 12.oo- 17oo uur.
re kerstdagen nieuwjaarsdaggesloten.

In Museum Het Prinsenhof is t/m 2 januari zoo5 de
'Delft
in de verdediging' te bezichtigen.
tentoonstelling
Tljdenshet verblijf van Willem van Oranjein Delft (vanaf
r57z)werden de middeleeuwsestadswallenaangepast.Ze
kregen de vorm die ze eeuwenlangzoudenhouden. Aan

de hand van kaarten,tekeningen en oude documentenen
schilderijenkrijgt u een indruk van de oude wallen, bolwerken en poorten die van Delft een vestingstadmaakten. Maar ook het slopenvan de verdediglngswerkenin de
negentiende eeuw wordt getoond. De expositie vindt
plaats in de Prinsenkamer
Elders in het museum wordt aandacht besteed aan de
Op rz oktoberwas het precies35ojaar
DelftseDonderslag.
geleden dat het Delftse kruithuis ontp1ofte,waarbij de
noordoosthoekvan de stad werd weggevaagd Schilderijen en prenten geven een beeld van de enorme ravage
Een gedicht van Vondel moest de Delftenaren moed
inspreken.Dat was nodig, want er vielen veel doden,zo
blijkt uit een IÍjst die wordt getoond Eénvan de bekendste
siachtofferswas de schilderCarel Fabritius,
MuseumHet Prinsenhofis geopenddi t/m za van 1o.oouur; zon-en feestdagenvan 13.oo- 77OOUUr Eerste
17.OO
kerstdagen nieuwjaarsdaggesloten
'Op
OverschieseBodem'neemt u mee
De tentoonstelling
naar het verre verleden van Overschie.De bewoningsgeschiedenisvan dezestreekgaatver terug. In ieder geval
woonden er in dit oude veengebied al menseÍl in de
Midden-llzertijd,zo'n 5oo jaar voor Christus.WaarschijnIljk was dat vooral langs de kreken en watergeulen.
De bouw van de kerk(kapel)te Schieen het geleidelijke
ontstaan van het dorp daaromheen als dochter van de
veel oudere kerk te Vlaardingen moet waarschijnlijk
ergensin de 9e of de roe eeuw geplaatstworden. Precies
weten we dat niet De kleine tentoonstelling probeert
diverse vragen te beantwoorden Waar heeft archeologisch onderzoekplaatsgevondenop het grondgebiedvan
de vroegeregemeenteOverschieen waar had het moeten
plaatsvinden? Recent heeft uitgebreid archeologisch
'De
o n d e r z o e k p l a a t s g e v o n d e nb i j h e t b u u r t s c h a p
en bij de Overschiese
Kandelaar'in de Noord-Kethelpolder
Kleiweg in het HSL-tracé.
Dezetentoonstelling is t/m 9 januari zoo5 iedere zondag
en elkeeerstezaterdagvan de maand gratiste bezichtigen
tussen 14.oo en 17oo uur in Museum Oud Overschie,
OverschieseDorpstraat 84 - r4o te Rotterdam,tel oro4158864.
Voor openingstijden van de Westlandse musea zie pag z

Het bestuur van het Genoot-

Woensdag15decemberzoo4 h. H.F.Ambachtsheeruit
Den Haag spreekt over de Atlantic Wall in onze omgevíng. Deze avond is een gezamenlijkeavond met het
WestlandsMuseum.Tevensdonateursavond.(Ziepag.3.)
Dinsdag 8 februari zoo5.De heer D. Barnouw,onderzoeker bij het NIOD,houdt een lezing over de propagandaoorlog gedurende de Tweede Wereldoorlog.Zaal: nog
niet bekend.
Dinsdag rz april zoo5. Mevr. Willemsen van het Rijksmuseum voor Oudhedente Lei.denzal een lezinghouden
'scholen
en Scholierenin de Middeleeuwen en
over
vroegmodernetijd'.
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