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hIESTLANDS STREEK-

EN TUINBOUI{I.íUSEII.{

Middel Broekweg L54, 2675 KL Honselersdijk
TeLefoon : OL740
2LO84
Geopend
: elke werkdag van 14.00
17.00
elke zaterdag
van 10.00
12.OO
TUfNBOUWI'íUSEUl,t
HOEVE CRUfSBROUCK, Middel
TelefoonzOLT4O-2LO84

Broekweg

267L ME Naaldwijk

I,

I,íUSEI]I{ DE KORENSCHT]UR

Margaretha van Hennebergweg 2à, 2552 BÀ Loosduinen
Telefoon z O7O
979OI5/L22O9L
Geopend : elke zaterdag van 13.00
L7.OO, van medio juni tot
m e d i o s e p t e m b e r o o k e l k e z o n d a g Tv a n 1 3 . 3 0
17.00
I{USEUU DE SCHTLPEN

's-Herenstraat
24, 3l-55 SJ Maasland
Telefoon : 01899
13042/L3658
Geopend : elke zaterdag van 10.00

17.00

TIÍUSEUI'Í TRÀI'TSTÀTION

Otto van Zevenderstraat
2, 2636 HN Schipluiden
Telefoon : 01738
8424/8630
Geopend : elke woensdag en zaterdag van l-4.00
VÀSTE WEKELIJKSE

Maandag
Woensdag

16.00

ÀGENDÀ

: Studiegroep Kastelen,
Westlands
Tuinbouwmuseum, 20. 00.
:

Streek-

en

: Werkgroep oud-wateringen
& Kwintsheul,
werkavond,
Hofboerderij,
20.00.
Donderdag : Werkgroep Oud-Maasland, werkavond, De Schilpen,
19.30.
Vrijdag
: Werkgroep Oud-Schipluiden,
werkavond, Museum
Tramstation , 20 . 00 .
Zaterdag
: Historisch
Spreekuur, Westlands Streek- en
Tuinbouwmuseum, l-0.00
12.00.
REDÀCTIECOT,ÍMISSIE

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

Heliotroop
LL,
OL748
L3O73

nieuwsgaring
verzending

L.J.M. van den Ende, Maris 4I,
268I MP Monster, tel.
OI749
443L5

nieuwsgaring
financiën

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

adninistratie
lay-out

ÀGENDA DECEITIBERL992
3 - Studiegroep
oudheidkundig
Bodemonderzoek, westrands
Streek- en Tuinbouwmuseum, 20.OO.
za
5 - Historisch
spreekuur,
Hofboerderij
te lrlateringen,
l-3.30
16.30
di
8 - Kursus oudhorrands schrift,
res 4, door de heer K. van
Dijk,
lrlestlands Streek- en Tuinbouwnuseum, 20.00.
vr
1-1 - Historische
vereniging
oud-schipruiden,
opening
I'Door de wind gedrèven; molens in
van de tentoonstelling
en om Schipruident
door de dijkgraaf
van Detfrand,
mr. À.P" van den Berge, museum Het Tramstation.
ma 1'4 - werkgroep oud-wateringen
& Kwintsheur,
Hofboerderij,
20. oo.
- wekgroep oud-'s-Gravenzande t.h.v.
Dahmeijer, 20.00.
- hlerkgroep oud-Naatdwi jk, werkavond gemeente-archief
, j_9. oO.
I,/o L6 - Genootschap oud-westrand,
dialezing
door de heren
V-d. Krogt en Moerman over Kaartmakers en kaarten van
het West1and, in het Gereformeerd Kerkcentrun,
Maasdijk,
20.00.
za 1-9 - Redactiecommissie
Infornatiebulletin,
lrlestlands Streeke n T u i n b o u w m u s e u m , j _ l - .O O
L2. OO.
di
22 - Werkgroep Oud-Monster, werkavond geneente-archief,
20.00.
do

EEN PRSITIGE JAARWTSSELING EN DE BESTE I{ENSEN VOOR 1993

!

AGENDA JANUÀRI 1993
za

ma
di
do
vr
ma

2 - Afhalen Informatiebulletin,
Westlands Streek- en Tuinbouwm u s e u m , 1 l _" 0 O
l _ 2 .O O .
- Historisch
Spreekuur,
Hofboerderij
Víateringen,
13.30
16.30.
4 - Studiegroep
Genealogie,
Westlands Streek- en Tuinbouwmuseum, 20.OO.
5 - Kursus oudhorrands schrlft,
res s, door dhr. K. van Dijk,
Westlands Streek- en Tuinbouwhistorie,
20.OO.
6
studiegroep
oudheidkundig
Bodemonderzoek, westrands
Streek- en Tuinbouwmuseum, 20.O0.
8 - Historische
vereniging
oud-schipruiden,
Museum ltret
Tramstation,
20.0O.
L1 - Werkgroep Oud-Wateringen & Kwintsheul,
Hofboerderij,
20.OO.
- Werkgroep oud-Naaldwijk.
werkavond gemeente-archieÉ,
l-9.00.

VÀN DE REDÀCTTE
Afhalers
van het Informatiebulletin
opgelet!
Omdat de laatste
jaar op tweede Kerstdag valt wordt het
zaterdag van decenber dit
afhalen van het januarinummer verschoven naar de eerste zaterdag van
januari.
Lezers die een privé-abonnement
hebben treffen
bij de raatste
afrevering
van het jaar weer een afrekening
aan ván de in j-gg2
ontvangen nummers van het fnformatiebulletin.
Voor een minimumbedrag
van f" 25 bent U echter donateur van het Streek- en Tuinbouwmuseum. u
krijgt
dan in.het
vervolg het Informatiebulletin
gratis
en U bent
welkom op de jaarlijkse
donateursavond.
Ook heeft U gratis
toegang
tot het museum, \áraarvan de opening nu naderbij
komt.-vÍitt
u meË
ingang van 1-993 donateur worden, ÉeI dan tijdéns
kantooruren
even
naar het museum om U op te geven, telefoon
OL74O-2L,094, of schrijf
een kaartje.

ÀRCHEOLOGISCHEDÀG ÀWN-ÀFDBLING DEN IIÀÀG E.O.
Ook dit jaar organiseert
de ÀWN-afdeling Den Haag en omstreken
weer een archeologische
dag. Op deze dag presenteren de diver(Den Haag en Delft)
se archeologische
werkgroepen en -diensten
zich en wordt u ingelicht
over de activiteiten
in het afgelopen jaar. Het bestuur van de afdeling
nodigt u van harte uit
tot het bijwonen van deze dag die gehouden wordt op zaterdag
92 in
L2 december in het SCHEVENINGSMUSEUM, Neptunusstraat
Scheveningen" Het programma is a1s volgt:
L0.30 - 11.00 Ontvangst met koffie"
11.00
11.10 Opening door de voorzitter.
11.10
1l-.30 De Bierstraat,
Den Haag. M. van Veen.
11.30 - 11-.50 Romeinse opgraving in Den Haag. À. Waasdorp.
11"50
12.Lo ïJzertijd
in Wassenaar. B. Bakels.
12.10
L2.30 Het lHE-onderzoek. E. BuIt.
l-2.30
13.30 Lunchpauze.
13.30
l-3.50 Romeinen in Honsetersdi jk. T. Immerzeel.
publiek en instellingen.
A. Oost
13.50
l-4.10 Archeologie,
di jk.
14.1-0
14.30 Het tolhuis
in Leidschendan. T.v. Wieringen.
14.30
15.00 De Landscheiding. K. Teszelszky.
L5.00
15.30 Torenstraat.
Ri-iswijk" H. Koot.
DE II{RICHTING

VÀN HET ITUSET]I.I

geleden heeft het museum een subsidie van f 79.000
Enige tijd
toegekend gekregen van het Prins Bernhardfonds.
Deze subsidie
is speciaal
bedoeld voor de inrichting
van het museum en dan
en
rnet narne voor de aanschaf van vitrines
en het uitwerken
exposeren van de tuinbouwthema's
die voorkomen in de permanente expositie
over de geschiedenis
van het Westland. In deze
perrnanente expositie
behanwordt de Westlandse geschiedenis
deld vanaf de Prehistorie.
Via de Romeinse tijd
en de Middeleeuwen komen zo aIle onderwerpen aan bod die uiteindelijk
hebben geleid tot het Westland zoals het nu is, het meest
geavanceerde, aaneengesloten glastuinbouwgebied
ter wereld.
De voorlopers
van de hedendaagse grootschalige
tuinbouw komen
uitgebreid
aan bod in de expositie.
Zo za:. er uitgebreid
aandacht worden besteed aan de historische
ontwikkeling
van
aIlerlei
methoden om de gewassen te beschermen tegen de weersinvloeden,
zoals muren en kassen. Daarnaast wordt er ook
aandacht besteed aan de ontwikkeling
en
van het veilingsysteem
de geschiedenis
van aIIe veilingen
Tuinbouwtechafzonderlijk.
nieken, het transportwezen,
en de
de toeleveringsbedrijven
arbeidsornstandigheden
ook aan
in de tuinbouw kornen uiteraard
bod.
T. Irnmerzeel
,T I"ÀND
Deze maand weinig over het land en wat meer over het museum.
Dus volgende keer wat meer, toch nog bedankt farnilie
Van
Prooien uit Monster voor de gele frambozen en Van V1iet Wegen Waterbouw uit Honselersdijk
voor het werk rondom het museum, het ziet er prachtig
uit.
IJ. van Eendenburg

VOER VOOR GENEÀLOGEN ?
BÍj
het bewerken van het Archief
van de Familie
Van der pot
kwam ik drie
stukken tegen,
mij wat vragen opwierpen.
die bij
Misschien
kan éen van onze rezers
mij
aan de antwoorden
herpen. In L74L en 1742 kocht WiIIem van der Pot, de Rotterdamse,
Iakenkoopman,
in
Honselersdijk
buitenplaatsen
twee
die
aan
grensden,
elkaar
o.I.
e
n
I
n
z
íjn
"EndeIdijk"
"stomperdijk".
testament
bood hij
zijn
bezittingen
in
het Westland
aan aan
zíjn
vier
prijs.
kinderen
tegen
een bepaalde
De tweede
zoor:
Cornelis
accepteerde
deze voorwaarde
en werd eigenaar
van de
Honselersdijkse
buitenplaatsen.
De zoort van Cornelis,
WitIem
van
der
Pot
van
Groeneveld,
werd
van
daarna
bezítter
dit
alles.
Over deze laatste
Van der Pot gaan de papieren
waarover
in het begin is gesproken.
Het eerste, stuk is van geschept
papier
en heeft
de maat : iets
kleiner
dan een A4-tje.
In de kop van dit
het wapen
stuk staat
van de stad
Rotterdam
zoals
het
nu nog bestaat,
êlleen
de
kroon
erbove,n ontbreekt.
Het stuk
is voorgedrukt
en heeft
de
mogelijkheid
tot
invullen.
Het bevat
de afkondiging
van het
huwerijk
van wirrem
van der
Pot
Jr.
met Geertruyda
Johanna
Specht van Eik, op 13 februari
1785.
De twee andere
stukken
horen
bij
elkaar
en melden de ondertrouw
van de jongelui
op 25 januari
1785. Ook deze twee zíjn
papieren
officiële
van de stad
Rotterdam
met het
stadswapen
bovenop.
Samen zíjn
ze ongeveer
zo groot
als een 44.
Aangezien
copiën
van
de
betreffende
hierbij
stukken
zijn
afgedrukt
kunt
u zelf
kennis
nemen van de gehele
inhoud.
In
het grote
stuk wordt gesproken
van "volgens
d'ordre
op "t stuk
van het Trouwen by de Heeren Staaten
gemaakt".
Mijn
vraag
is nu: wanneer is het stuk
gemaakt
van het trouwen
en door welke Staaten?
plaatsen
Deden aIIe
daaraan mee?

Bestond er dus in 1785 al
een soort Burg. Stand?
Wat is het verschil
van
dit stuk met de latere
Code Civil,
die pas 25
jaar later kwam onder
dwang van Napoléon?
Zijn er registers
van deze huwelijken?
Is er ook een Stuk
van de geboorte en
een Stuk van het
overl i jden?
Voer voor genealogen?
In

afwachting

met hartelijke

van antwoorden,
groeten,

M. Prins-Hoogendam
Molenlaan 17
2675 CA Honselersdijk
tel.
0L740
24L75
z.o.z.
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