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Van het bestuur 
Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van onze vereniging. Een 
mijlpaal in ons bestaan en het bestuur feliciteert de redactie 
dan ook met het bereikte resultaat. We wensen hen veel 
inspiratie toe voor de komende nieuwsbrieven. De 
nieuwsbrief is een belangrijk communicatiemiddel en we 
hopen dan ook dat we hiermee de activiteiten binnen de 
vereniging beter zichtbaar kunnen maken. Heeft u wat te 
melden, schroom dan niet om contact op te nemen met de 
redactie. Voor de vereniging is dit een belangrijk jaar waarin 
we ledengroei willen realiseren. Niet zozeer om meer leden 
te krijgen maar vooral actieve leden. De werkgroepen 
moeten met meer leden gaan werken om er voor te zorgen 
dat het werk niet bij een paar mensen terecht komt. Ik ben 
er van overtuigd dat er in - en buiten - Nootdorp mensen zijn 
die actief lid willen worden en ik daag iedereen dan ook uit 
om leden te werven. De beloning is een actievere 
werkgroep.  
 
Het bestuur van onze vereniging is als volgt samengesteld: 
 
Voorzitter 
 

Secretaris 
 

Penningmeester 

Henk Rolvink 
Fonteinkruid 23 
2631 DT Nootdorp 
tel.: 015 310 8117 
 

Arno Lammers 
Jeneverbes 10 
2631 TP Nootdorp 
tel.: 015 301 1991 
  

Peter Ripken 
Zegge 28 
2631 DL Nootdorp 
tel.: 015 310 7494 
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Van de redactie 
Vier maal per jaar willen we een Nieuwsbrief 
rondsturen. Hiervoor is jullie bijdrage onontbeerlijk. 
Zonder kopij uiteraard geen nieuwsbrief. Stuur je 
bijdrage voor de volgende uitgave naar het correspon-
dentieadres of naar een van de redactieleden: Ninon 
Vis, Berkenhof 17, 2631 GJ Nootdorp of George van 
der Zanden, e-mail: george@vdzanden.nl. 

Nieuwe website 
Neem eens een kijkje op onze nieuwe site: 
www.noitdorpsche-historien.nl. 
 

 
De site is gemaakt door onze sponser Webtown 
Internet Services. 

St. Jozefschool 
Van  de St. Jozefschool zijn door Henk Rolvink foto's 
gemaakt. De foto's zijn genomen vlak voordat de 
school overgedragen werd aan Esloo, een dag na de 
grote reunie. Hier een kleine selectie van de foto's.  

 
Overzicht van de Jozefschool met rechts de 
Bartholomeuskerk en links het Jozefhuis. 
 

 
Glas in lood dakraam in het trappenportaal. 

 

 
Kijkje in de hal op de eerste verdieping van de Jozefschool.  

Onbekend 
De vereniging is in het bezit van een groot aantal 
foto's en ansichtkaarten Vaak komen we onbekende 
Nootdorpse plekken tegen.  
 

 
Waar is deze foto genomen? Wij weten het niet. Stuur 
je antwoord naar het correspondentieadres. 

Activiteiten 2001 
Vorig jaar zijn we enthousiast begonnen met de 
vereniging. We kunnen terugblikken op vele 
geslaagde activiteiten. Wat hebben we o.a. kunnen 
realiseren: 
§ Website 
§ Folder 
§ Subsidie aanvraag 
§ Scannen foto's 
§ Deelname van de vereniging aan een aantal 

evenementen: 
 
Braderie 
Op de Nootdorpse braderie stonden we met een 
stand. 



3 

Monumentendag 
De tentoonstelling gehouden in het gemeentehuis op 
monumentendag was een succes, ondanks beperkte 
aandacht vooraf in de pers. Jammer dat er maar een 
dag gebruik gemaakt kon worden van het 
gemeentehuis. We presenteerden opgegraven spullen 
van de Brassershof en foto's van Nootdorpse 
monumenten. 
 
Presentatie NCVV 
 
Presentatie Nootdorpse verenigingen 
In het Witte Paard kregen alle verenigingen en 
instellingen de gelegenheid zich te presenteren. Ook 
wij deden daar aan mee.  
 
Kunstroute 
Veel aandacht gekregen voor vereniging op dag van 
kunstrouteproject in het gemeentehuis. Veel ruimte 
voor presentatie foto’s van Peter Ripken gehad. 

Activiteiten 2002 
Dit jaar staan de volgende activiteiten op de agenda: 
• Eind maart/ juni en oktober: lezingen. 
• Braderie, monumentendag en kunstroute. 
• Publicaties: in de Eendracht en de Telstar. 
• We streven er naar om midden november dit jaar 

het straatnamenboek van Nootdorp te publiceren. 
In heel veel gevallen, zeker in de oude wijken 
maar ook in Nieuwveen en Ypenburg worden 
historische namen gebruikt. Denk aan Sytwinde, 
Melkpotte, Veenweg, Turfakker, 's-Gravenweg, 
Nieuwkoopseweg, etc. Heel veel mensen hebben 
geen idee wat die namen betekenen omdat die 
vaak in historische nevelen gehuld zijn. De 
vereniging ondersteund door de gemeente trekt 
dit initiatief. 

• Tentoonstelling Jan Janssen. Hiervoor wordt een 
aparte werkgroep opgericht. 

Financiën 2001 
Het jaar 2001 is afgesloten met een positief financieel 
resultaat van € 1.053. Dit resultaat is mede ontstaan 
doordat onder meer twee bedrijven – Caminada 
Notarissen en Webtown Internet Services – kosteloos 
activiteiten voor de vereniging hebben verricht. 
Daarnaast hebben de werkgroepen de uitgaven tot 
een minimum beperkt. 
Het College van Burgemeester en Wethouders heeft 
de vereniging een startsubsidie verstrekt van € 1.134. 
In de eerstkomende Algemene Ledenvergadering zal 
door het bestuur worden voorgesteld het bedrag van  
€ 1.053 aan te wenden in 2002 voor de aanschaf van 
specifieke materiaal en archtiefdocumentatie. 
Eventuele verdere info bij Peter Ripken 

Begroting 2002  
In de Algemene Ledenvergadering d.d. 6 december 
2001 is  de begroting voor 2002 door de leden 
goedgekeurd. Een onzekere post in de begroting 

betreft nog de hoogte van de bijdrage van de  
Gemeente Nootdorp. In het Jaarplan is voorshands 
uitgegaan van een bedrag van € 5.000.  
Belangrijke financiële voornemens voor 2002 zijn 
onder meer: 
• Aanschaf PC/scanner (€ 2.750) 
• Kosten van  een periodiek en vele publicaties  

(€  1.750) 
• Tentoonstellingskosten en aanschaf materiaal  

(€ 2.500) 
• En we zijn op zoek naar een eigen ruimte. 
 
Nog vragen? Het bestuur zal deze gaarne 
beantwoorden. 

De werkgroepen 

Genealogie 
De werkgroep genealogie is bezig met een aantal 
bekende Nootdorpse families te onderzoeken. We 
hebben een aantal korte familieoverzichten op de 
website gepubliceerd. Door de namen uit de 
familieoverzichten te gaan koppelen krijgen we een 
beeld van het verleden van Nootdorp. Wie woonden 
er bijvoorbeeld 100 jaar geleden? De familie van de 
kruidenier uit de Dorpsstraat, wie waren dat, op welke 
datum zijn ze getrouwd? Hoeveel kinderen waren er 
etc.  
 
Een veel voorkomende naam in Nootdorp is "van de 
Sande". We ontdekten in het gemeentearchief dat er 
in Nootdorp een bakker woonde met de naam 
"Theodorus van der Zanden". Vanaf 1817 veranderde 
de achternaam in "van de Sande". Theodorus was 
tevens werkzaam bij de burgerlijke stand en in deze 
periode kom je zijn naam onder iedere geboorteakte 
in Nootdorp tegen. 
 
Bij genealogisch onderzoek is een goede database 
onontbeerlijk. Op internet is een uitstekend gratis 
programma te downloaden voor het maken van je 
stamboom. Het programma heet Aldfaer. Kijk op 
www.aldfaer.nl. 
 
Aldfaer is een gebruikersvriendelijk en 
zeer uitgebreid Nederlandstalig 
Windows programma voor het vast-
leggen van alle stamboomgegevens. Op 
één overzichtelijk scherm staan de 
belangrijkste gegevens van de persoon, 
inclusief de ouders, huwelijken, 
kinderen, broers en zusters, notities, 
leeftijd bij belangrijke familiegebeurtenis-
sen en foto's. 
 
Met Aldfaer is het mogelijk om op eenvoudige wijze 
HTML pagina's te maken voor het publiceren van de 
gegevens op internet. Zie bijvoorbeeld 
www.vdzanden.nl. 
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Beeldmateriaal 
De samenwerking met de gemeente heeft verder 
vorm gekregen doordat we het beeldmateriaal uit het 
archief - onder voorwaarden - mogen digitaliseren.  
 

Dorpsstraat, Nootdorp, ca. 1900 

Archeologie 
Een van de activiteiten van de projectgroep 
archeologie is het project Brassershof. Het buitengoed 
"Brassershof", was gelegen aan de Hoogeveense-
weg nabij de Geerweg. Dit buitengoed was eigendom 
van de familie Brasser, een oud Delfts bierbrouwers-
geslacht. Een van de eigenaren was Govert Brasser 
Dircksz.  
 
Hoewel het bestaan en de locatie van de buitenplaats 
in grote lijnen bekend zijn, is helaas toch de 
ontsluitingsweg er gekomen. Dit zonder vooronder-
zoek van de provincie / Rijksarcheoloog die hiertoe, 
als enige, bevoegd is. Talrijke vondsten, gedaan door 
leden van de werkgroep, zijn gedateerd door een 
beroepsarcheoloog en duiden op een bewoning vanaf 
de vroege middeleeuwen (circa 1200 / 1300) tot en 
met de sloop van de Brasserhof (1600 - 1700).  
 

Afbeelding uit het jaar 1731 van het buitengoed 
"Brassershof".  
 
Ontvangen informatie van de werkgroep Archeologie: 
 
Romeinen en Begijnen vertellen een geschiedenis. 
 
Een verroeste sleutel uit 200 na chr.; vier gigantische 
Romeinse mijlpalen; een skelet uit de middeleeuwen, 
pas in 2000 'boven water' gekomen. Wie de ten-

toonstelling "Van Romeinen tot Begijnen" 
bezoekt blijft steeds hetzelfde rondje lopen door de 
expositieruimte van het Westlands Museum omdat hij 
of zij ogen tekort komt om alles in één keer te zien. De 
tentoonstelling wordt gegeven ter gelegenheid van het 
50-jarig bestaan van de Archeologische Werkgroep 
Nederland (AWN) en duurt tot maart 2002. 
 
Westlands Museum 
Middel Broekweg 154 
2675 KL Honselersdijk 
Telefoon: 0174-621084  
www.westlandsmuseum.nl 
 
 
De Historische Kring Benthuizen organiseert in haar 
Oudheidkamer een tentoonstelling over medische 
instrumenten door de eeuwen heen. De oudheid-
kamer vindt u achter Molen "De Haas" in de Dorps-
straat (tegenover nr. 170). 

Sport 
De vereniging wil graag dit jaar iets organiseren voor 
het jubileum van de oud prof wielrenner en oud 
Nootdorper Jan Janssen. In de volgende nieuwsbrief 
kunt u meer hierover lezen. 

De oorlogsjaren 
De werkgroep "de oorlogsjaren" is naar het CID 
geweest. In de volgende uitgave van de nieuwsbrief 
vertellen we daar iets meer over. 

Monumenten 
Informatie over Nootdorpse monumenten van de 
werkgroep monumenten komt in de volgende uitgave 
van de nieuwsbrief..  

Sprekend verleden 
De leden van deze werkgroep gaan op bezoek bij 
Nootdorpers die het oude dorp hebben gekend en 
daarover willen vertellen. Daarbij komen verschillende 
beroepsgroepen aan de orde, zoals bijvoorbeeld de 
tuinders, de boeren en de bakkers. 
Het is de bedoeling dat de uitgewerkte interviews te 
zijner tijd in druk verschijnen. 
 
De werkgroep is nog op zoek naar nieuwe leden die 
mee willen helpen de interviews af te nemen en uit te 
werken. Ook namen van Nootdorpers die graag iets 
willen vertellen over het oude dorp zijn van harte 
welkom. Neem contact op met Ninon Vis, Berkenhof 
17, 2631 GJ,  tel: 015 3109680 
 
In elke aflevering van de Nieuwsbrief plaatsen we een 
kort fragment uit een interview. 
 
Interview met Kees van Eijk  
 
"We hebben wat afgetobd met die schuiten" 
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Tot 1956, toen we een oude Engelse legertruck 
aanschaften, moesten we de tuinbouwprodukten 
vrijwel dagelijks per schuit naar veiling De Veur in 
Leidschendam vervoeren. Met een motorschuit varen 
bleek onmogelijk; dat hebben we uitgeprobeerd. De 
vaarten waren te smal en vooral te ondiep. De 
schipper, die het vaartuig vanaf de wal met een lange 
weegboom voortboomde, kreeg onderweg te maken 
met een groot aantal ophaal- of draaibruggetjes. De 
meeste bewoners langs de route zorgden ervoor dat 
de doorgang al vrij was, maar soms moesten we door 
toeteren of roepen onze komst melden. De Polderweg 
brug haalden we meestal zelf op. Oponthoud gaven 
ook allerlei obstakels zoals in de weg liggende 
schuiten en soms zelfs stapels komkommers langs de 
wallenkant. Je tobde wat af met die schuiten. Er 
waren draaibruggetjes die we openden door er 
zachtjes tegenaan te varen. Op sommige plaatsen 
konden we niet langs de kant blijven lopen en stapten 
we over op de schuit om die vervolgens met de 
schuifstok verder te bomen. Onder het viaduct van de 
rijksweg waren speciaal voor de schippers haken 
aangebracht waaraan zij zich vanuit de schuit konden 
voorttrekken. 
 
De tocht vanaf de Veenweg door de polder en via de 
sluis bij Starlift over de Vliet naar de veiling nam drie 
uur in beslag. Toen onze schuit eenmaal overbodig 
was geworden heeft de bouwer, Van Waveren uit 
Monster, hem teruggekocht, dus misschien vaart hij 
nu nog. Zo'n schuit was zeer zuinig in gebruik, kostte 
bijna niets, behalve een onderhoudsbeurt op de 
helling van scheepswerf Van Dongen in Leidschen-
dam. 
 
(Kees van Eijk bezat samen met zijn broer Aad een tuinderij 
achter de woningen Veenweg 85 en 87. In 1997 werd de 
grond van de tuinderij, inmiddels overgenomen door Aads 
zonen Dennis en René van Eijk, aangekocht door de 
gemeente voor Leidschenveense nieuwbouw. Nog steeds 
wonen aan de Veenweg drie families Van Eijk naast elkaar; 
de boerderij van grootvader Arie (nr.81) is afgebroken. Toen 
Kees in 1928 werd geboren was hij Stompwijker, later werd 
hij ten gevolge van herindelingen Nootdorper en 
Leidschendammer en nu is hij sinds kort Hagenaar...) 

De molen 

 
 
Informatie over molen de Windlust komt in de 
volgende uitgave van de nieuwsbrief.  

Bijnamen 
Tijdens de braderie hebben we een bestand van bijna 
300 namen en bijnamen verzameld. Een volgende 
stap is het beschrijven van het verhaal achter de 
naam. Waarom kreeg iemand die bijnaam? 
 
Hier een selectie van een aantal bekende namen. 
 

Nootdorpse bijnamen 
Naam Bijnaam 

Piet van der Helm Piet Mol 
Jaap de Bruijn Jaap de Rot 

Juffrouw Peer en Braam Het Fruithuisje 
Familie van Venrooy De Egels 

Familie van Oudheusden De Spoken 
Piet van der Meer Piet Punt 

John van der Sman Kluuk Sman 
Willem van Leeuwen Willem de Duvel 

Nel Verbeek Nel voor de Wind 
Joop Oudshoorn Joop Pils 

We hopen dat we aan ons bestand van bijnamen nog 
namen kunnen toevoegen. U kunt deze namen 
doorgeven aan Peter Ripken, tel.: 015 310 7494 of 
per e-mail: pripken@hetnet.nl  

Agenda 1e kwartaal 2002 
• Ledenvergadering is op woensdag 27 maart 2002 

om 20.00 uur in het Jozefhuis. 
• Overleg met de werkgroepen.  
• Ledenwerfactie. 
• Lezing dhr. Henk Tetteroo De lezing van is op 

vrijdag 19 april om 20.00 uur in Nové. 
• Bestuursvergadering.  
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Ingezonden stukken  
Een boekje over Monumenten en Kunstwerken in 
Pijnacker, Oude Leede en Delfgauw, een uitgave van 
het Historisch Genootschap Oud Pijnacker. Een idee 
dat voor Nootdorp - zeker gezien de fusie met 
Pijnacker - navolging verdient. 
 
De geschiedenis op straat, een digitale ontdekkings-
tocht langs de Zoetermeerse cultuurhistorie. Een 
voortreffelijke CD-Rom uitgegeven door het Historisch 
Genootschap Oud Soetermeer. 

Archief Nootdorp 
De gevolgen van de verhuizing van het archief 
Nootdorp zijn ons nog niet bekend. Het Nootdorpse 
archief gaat naar het Archief Delft. Het is dus niet 
meer mogelijk om stamboom onderzoek te doen in 
Nootdorp. Te verwachten is dat de Nootdorpse 
gegevens op Internet worden gezet. Kijk op 
www.archief.delft.nl. De verhuizing van het archief 
houdt de aandacht van de vereniging en in het 
overleg met de gemeente zullen we er vragen over 
stellen. 

Nieuwe leden 
Nieuwe leden:  
• Mevr. Gerry Buursink, Populierenlaan 28, 2631 

HX Nootdorp, tel: 015 310 9809,  
• Mevr. S.P. Snoep - Deurloo, Dorpsstraat 170, 

2731 AV Benthuizen, tel: 079 331 3709,  
• Dhr. G.A. Groenewegen, Hazelaarhof 6, 2631 HR 

Nootdorp, tel: 015 310 8801,  
• Dhr. Ton Gribnau, Nieuwveenstraat 8, 2631 AT 

Nootdorp, tel: 015 310 8206. 
 
Allemaal hartelijk welkom bij onze vereniging! De heer 
Ton Gribnau zal zich in het bijzonder bezig gaan 
houden als trekker van de archeologische werkgroep. 
 
U kunt lid worden van de vereniging door u via het 
onderstaand formulier aan te melden. U kunt daarbij 
dan ook aangeven of u eventueel actief deel wilt 
nemen in een werkgroep. Het lidmaatschapsgeld voor 
2002 is vastgesteld op € 12,50. U krijgt een acceptgiro 
thuisgestuurd en hiermee kunt u het lidmaatschaps-
geld overmaken.  
 

 

Inschrijfformulier 
Voornaam : _____________________________________________________________

Tussenvoegsel : _____________________________________________________________

Achternaam : _____________________________________________________________

Voorletters : _____________________________________________________________

Adres : _____________________________________________________________

Postcode : _____________________________________________________________

Woonplaats : _____________________________________________________________

Telefoon : _____________________________________________________________

Geslacht : _____________________________________________________________

Geb. datum : _____________________________________________________________

Wenst lid te worden van de vereniging “Noitdorpsche Historiën”  

Werkgroep : _____________________________________________________________

Datum : _________________  Handtekening : __________________________

Dit inschrijfformulier opsturen naar het secretariaat van de vereniging Noitdorpsche 
Historiën: Jeneverbes 10, 2631 TP Nootdorp 
Het bankrekeningnummer van de vereniging is: 1373.59.675 ten name van Noitdorpsche 
Historiën te Nootdorp. 


