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Van het bestuur 
Voor u ligt de tweede nieuwsbrief van onze 
vereniging. Vele positieve en enthousiaste reacties 
hebben we gehad op de eerste nieuwsbrief. Fraai 
vormgegeven, leuke inhoud, kleurrijk, interessant 
waren zo de opmerkingen die we hoorden. Niet alleen 
van leden maar ook van anderen die de nieuwsbrief 
meegenomen  hebben van het gemeentehuis, 
bibliotheek of van één van ons kregen. Dit heeft zich 
gedeeltelijk vertaald in een aantal nieuwe leden. Dat 
is positief. Wat we nog niet in voldoende mate zien is 
de verdere ontwikkeling van de diverse werkgroepen. 
Die blijft wat achter. Er zijn er een paar actief - zie de 
informatie in deze nieuwsbrief - maar het kan beter. 
We hopen dan ook dat de vorig jaar ingezette 
ontwikkeling zich toch door zal zetten en dat alle 
werkgroepen actief worden en de draad weer 
oppakken. 
 
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.: 015 310 1991 

 

Peter Ripken 
Zegge 28 

2631 DL Nootdorp 
tel.: 015 310 7494 

 

 
Mededeling van de penningmeester. 
Contributie. Namens het bestuur wil ik iedereen 
vragen die zijn/haar lidmaatschap nog niet betaald 
heeft, deze alsnog over te maken op de rekening van 
de vereniging (137359675 t.n.v. Rabobank 
Nootdorp/Pijnacker). 
 

Van de redactie 
Om vier maal per jaar een Nieuwsbrief uit te kunnen 
brengen is de inbreng van de leden 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 sponsor 
De nieuwe sponsor van de vereniging is Helm-Ruijgt 
Installaties B.V. Zie www.helm-ruijgt.nl. 
 

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. Hier nogmaals 
een kleine selectie van de foto's.  

 
Een kijkje in de hal. 
 

 
Glas in lood raam in het trappenportaal. 
 

 
De bekende kapstokken van de Jozefschool.  
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Onze website 
Neem eens een kijkje op onze website: 
www.noitdorpsche-historien.nl. 
 

 
De site is gemaakt door sponsor Webtown Internet 
Services. 

Onbekende foto 
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: 
Jeneverbes 10, 2631 TP Nootdorp. 

Activiteiten 2002 
Dit jaar staan de volgende activiteiten op de agenda: 
• Eind 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 Nieuweveen 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.  
• Cultuurnota: de eerste verkennende gesprekken 

geweest. 
• Gesprek met wethouder Joep Eijkmans, als 

vervolg op de positieve gesprekken en contacten 
die we al hadden in Nootdorp. 

Lezing Henk Tetteroo 
Op uitnodiging van de vereniging Noitdorpsche 
Historiën heeft Henk Tetteroo op vrijdag 19 april een 
lezing gegeven met als titel ‘Kreen en Gruizig’. Hij 
behandelde ruim 700 woorden en andere 
streektaalelementen.  
 
Kreen en Gruizig, over de streektaal van Delfland 
Zijn oren de kost geven. Wie dat doet, kan nog 
verrassend veel streektaal horen in Delfland, dus de 
ruime omgeving van Delft. Hij moet zich daarbij niet 
laten beperken door het vooroordeel dat streektaal 
‘mindere’ taal zou zijn. Woorden als kepoentje, 
wurme, paddik, drek, strakkies, bul, klamvaars, 
vetweier maar ook zinnen als: Wat-ie persies schouw, 
zee de dokter niet; leg nou nie zo te miere, het kom 
toch nie zo krap; hebbie nog wat te tulle? zijn de 
revue gepasseerd.  
Een boeiende uitleg over onze eigen streektaal 
waarvan steeds meer elementen dreigen te 
verdwijnen. 
 
Henk Tetteroo had van oktober 1998 tot oktober 1999, 
vijftig afleveringen lang, een wekelijkse rubriek onder 
dezelfde naam in de Delftse Courant. Een tweede, 
bewerkte versie verscheen van april 1999 tot maart 
2000 in de Westlandsche Courant. De stukken 
leverden veel positieve reacties op: in totaal zo’n 
tachtig brieven, van zo’n vijftig lezers.  
Daarnaast is een boekje uitgegeven als derde versie 
met veel eigen aanvullingen, verbeteringen en een 
groot aantal reacties van lezers hierin verwerkt.  
 
Henk Tetteroo (Den Hoorn, 1951) was twintig jaar 
leraar Nederlands op middelbare scholen. Tegen-
woordig is hij verbonden aan het Mondriaan College 
in Delft. 

Musical "Verdwaald in de tijd" 
In mei wordt de nu al bijna vermaarde musical 
"Verdwaald in de tijd" opgevoerd. Meer dan honderd 
mensen uit Nootdorp en Pijnacker laten dan het 
resultaat zien van een half jaar intensieve voor-
bereidingen. De musical zal ongetwijfeld een 
grandioos succes zijn en wij hopen dat vele leden van 
onze vereniging ook aanwezig zullen zijn al is het 
maar vanwege de vele historische elementen in de 
musical. 
Ook als historische vereniging hebben wij een klein 
steentje - of beter een klein turfje - bij kunnen dragen. 
  
Een van de scènes speelt zich namelijk af in de 
17/18e eeuw. Het is de prachtige scène van een 
mannenkoor dat zingt over het steken van veen. Om 
ook die scène historische diepgang te 
geven, gebruiken de mannen turfsteekgereedschap-
pen. Om die redelijk levensecht na te kunnen maken 
had men plaatjes en/of beschrijvingen daarvan nodig. 
Arno Lammers vond in het boek van dr. J.L. van der 
Gouw over de landscheidingen tussen Delfland, 
Rijnland en Schieland 1987 een aantal plaatjes. Het 
plaatje van de flodderaar uit 1626 was wat men onder 
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andere nodig had. De andere plaatjes gaven weer 
voldoende aanknopingspunten voor de andere 
requisieten en decorstukken. 
 

 
De flodderaar aan het werk (Adr.van der Venne 
1626). 
 

 
Turf baggeren (Adr.van der Venne 1626). 

 
Turftonsters en turfdragers (Adr.van der Venne 1626). 
 

 
De baggerschuit met Delft op de achtergrond 
(Adr.van der Venne 1626). 
 

We zijn blij de musicalspelers een klein beetje te 
hebben kunnen helpen en wensen ze veel succes toe 
met de uitvoering. 

De werkgroepen 

Genealogie 
Wie woonden er in 1600 in Nootdorp? 
Vroeg of laat zal de genealoog met voorgeslacht in 
Nootdorp uitkomen bij de vereniging Noitdorpsche 
Historiën. Het zou dan goed van pas komen als de 
vereniging hem of haar dan wat te bieden had in de 
vorm van verwijzingen naar bestaande stambomen of 
stamreeksen. Zo ontving de vereniging onlangs de 
genealogie van de familie van der Meer. Een karwei 
van Jan en Ton Vermeer die nog steeds werken aan 
de vervolmaking van hun stamboom die op 30 maart 
2001 al 1098 personen omvatte en 326 huwelijken.  
Heeft u bindingen met Nootdorp en gegevens over uw 
voorgeslacht stel deze dan ter beschikking van de 
vereniging. Het liefst op disk in de vorm van een zgn. 
GEDCOM file. 
Zo’n gedcom file maakt het inlezen in andere 
genealogiesoftware mogelijk en dus ook het zoeken 
naar verbanden. Meestal zult u een stamboom echter 
op papier hebben; laat het ons weten, wij kunnen er 
wat mee.  
 
Op onze website staan de volgende bronnen die we 
ontvangen hebben van het Historische Genootschap 
Oud Soetermeer. Getranscribeerd en geïndexeerd 
door. de heren Jaap Heemskerk en Loek van 
Asperen. 
 
• Lidmaten van Nootdorp 
• Index op het register van de dooden die beluyt 

ende begraven werden te Nootdorp (1624 - 1654) 
• Dopen - Gereformeerde gemeente van Nootdorp - 

1583 tot 1695 
• Trouwen - Gereformeerde gemeente van 

Nootdorp - 1620 tot 1695. 
 
In Nootdorp zie je rond 1600 o.a. de volgende 
bekende familienamen: 
 
• Mooyman 
• Sman 
• van Velzen 
• Geus 
• van Leeuwen 
• Boer 
• de Bruijn 
• Hollant 
• Huysman 
 
De vereniging Oud Soetermeer organiseert een 
tentoonstelling over de Schuurkerk. Ga naar onze 
website - www.noitdorpsche-historien.nl - en onder 
agenda vind je de informatie. Uiteraard ook op de 
website van Oud Soetermeer - www.oudsoetermeer.nl 
- is deze informatie beschikbaar. 
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Beeldmateriaal 
Hier volgt een berichtje van de werkgroep 
Beeldmateriaal. Truus van der Neut en Peter Ripken, 
zijn volop bezig met knipselwerk van Nootdorp. 
Maandelijks proberen zij zo veel mogelijk nieuws en 
beeldmateriaal uit kranten, bladen en folders te 
verzamelen. Dit met het doel de toekomstige 
geschiedenis van Nootdorp vast te leggen. Als 
iemand nog suggesties of materiaal heeft, houden wij 
ons aanbevolen (Peter Ripken 015 - 3107494). 
Verder zoekt Truus van der Neut veel op 
rommelmarkten naar oude Nootdorpse souvenirs en 
rare Nootdorpse hebbedingetjes. Soms komt ze met 
een tegeltje, dan met een asbakje, maar dit alles met 
een Nootdorpse opdruk. De bedoeling is aan het eind 
van dit jaar met deze bijeengebrachte hebbedingetjes 
een kleine tentoonstelling in te richting in de vitrine 
van de bibliotheek. 
Inmiddels hebben we een afspraak met de 
Kringloopwinkel; zodra ze iets van Nootdorp 
binnenkrijgen, worden we gebeld en krijgt 
Noitdorpsche Historiën dit aangeboden. Hiervoor zijn 
we ze zeer erkentelijk. 
Peter Ripken is volop op pad om foto's van Nootdorp 
op te zoeken. Dit kost veel tijd, want niemand denkt 
iets leuks te hebben, maar niets is minder waar. Zodra 
je gaat praten blijkt iedereen wel een leuk plaatje van 
een opa of een oma in een boek of in een 
schoenendoos te hebben, dat op een of andere 
manier wel leuke historische waarde heeft.  
 

 
 
Momenteel gaat extra aandacht uit naar foto's van de 
Nootdorpse tuinbouw. Tijdens "Kom in de Kas" heeft 
Peter Ripken deze foto's tentoongesteld in de kas van 
Rene van Eijk. Hierop kwamen weer vele leuke 
reacties. 
 
Van Gieter tot Substraat 
 
De tuinder: al voor dag en dauw  
vaak met gezin heel vroeg in touw.  
Sla, bonen, bloemkool en ook zeker peen  
deden het goed op Nootdorps veen. 
 
Men pionierde op de koude grond  
met stro en mest. Zo ontstond  
de eerste verwarming. Door broeien  
gingen onder platglas de komkommers groeien. 
 

Per schuit naar de veiling: een flinke hijs.  
Was men op tijd, wat gold de prijs?  
Met gieters sjouwen, vaak urenlang.  
Pas later kwamen pomp en slang. 
 
Ontsmetten was toen zwaar spitten  
om met stoom(pijpen) de grond te verhitten.  
Daarna verloren één-ruiters hun plek  
voor warenhuizen met Venlodek. 
 
Van kolen naar olie, nog later naar gas  
via gieter/substraat naar modern siergewas.  
Door de Vinex-koorts opgejaagd van Veenweg tot  
Dwarskade  
verkassen de tuinders als moderne nomaden. 
 
In plaats van lang te blijven rouwen  
stak men elders de handen uit de mouwen.  
De studieclubs en dat zijn in de sector geen leken  
zijn als nieuw product ook Goodwill gaan kweken. 
 
Ze gunnen u steeds een blik achter glas  
met al 25 jaar "KOM IN DE KAS". 
 
Bert van Leeuwen 
 
De werkgroep is tevens van plan foto's te gaan maken 
door het dorp heen en dit moet dan geen geordende 
fotoreportage worden, maar gewoon de alledaagse 
dingen en situaties zoals die zich op dit moment in 
Nootdorp afspelen. 
Henk Rolvink en Peter Ripken zijn bezig met het 
digitafiseren van het gemeente archief, wat op dit 
moment eigenlijk een beetje stilligt doordat we slecht 
toegang hebben tot het archief en niet precies weten 
wat wel en niet mag. We hopen dat we in de toekomst 
hier weer mee verder kunnen en dat we het archief 
hiermee bereikbaar maken voor meerdere mensen. 

Archeologie 
Projecten 
 
1. Brassershof 

 
 
Zoals bekend is de weg die sporen van de 
Brassershof aan het licht bracht en vervolgens 
voorgoed uitwiste nagenoeg in zijn geheel aangelegd. 
Vanuit de grond valt daarom niet veel meer te 
verwachten. Dit neemt niet weg dat er interessante 
fragmenten zijn gevonden. 
Deze fragmenten blijven in bezit van de vereniging en 
zijn gedateerd door een beroepsarcheoloog en vanaf 
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de vroege middeleeuwen (circa 1200-1300) tot en met 
de sloop van de Brassershof (1600-1700).  
 

 
Het project kan momenteel worden voortgezet 
middels archiefonderzoek. 
Vragen die kunnen worden beantwoord zijn: wie 
bewoonden het Buiten, hoe zag het Buiten er precies 
uit, heeft het Buiten een historische betekenis, etc. 
 
2. Craeyenburg / IPSE / Ypenburg 
De door de Rijswijkse stadarcheoloog uitgevoerde 
proefboringen op het Craeyenburg-terrein hebben 
vooralsnog geen resultaat opgeleverd. Momenteel zijn 
geen nieuwe activiteiten op dit specifieke stuk bekend 
/ geplanned. Wel dient contact te worden gelegd met 
de stadsarcheoloog om toekomstige acties in onze 
aanwezigheid uit te voeren. 
 
3. Gravenhof 
Aan de 's Gravenweg zou volgens overlevering een 
tweede Buitenverblijf hebben gestaan. 
Hiervan is minder bekend dan over de Brassershof.  
Vooralsnog kan een onderzoek zich alleen richten op 
archieven en literatuuronderzoek. 
 
4. De Dorpsstraat 
In de Dorpsstraat zal de komende jaren veel 
veranderen. Met name op locaties waar voorheen de 
eerste bewoningen in Nootdorp waren gesitueerd is 
wellicht enig “veldwerk” te verrichten. 
In ieder geval dient ervoor gewaakt te worden dat 
mogelijk interessante locaties – a la de Brassershof – 
weg worden gevaagd. 
 
Uitgevoerde activiteiten  
• Het aanmelden van de werkgroep bij andere 

actieve archeologische werkgroepen in de regio. 
(Inmiddels gebeurd, de werkgroep wordt 
vertegenwoordigd door dhr. Gribnau) 

• Het onder de aandacht brengen / volgen en waar 
nodig sturen van de ontwikkelingen omtrent de 
Brassershof. (doorlopend, werkgroep) 

• organiseren van lezingen / presentaties door 
bijvoorbeeld de Rijswijkse stadsarcheoloog H. 
Koot, is gedaan, dit jaar is inmiddels één lezing 
gepland 

• het uitvoeren van archief-onderzoek gericht op een 
van bovenstaande projecten;   
is “voorzichtig” opgestart. 

Op te starten activiteiten  
• Het volgen (en op termijn aanhaken bij) 

archeologiecursussen, gericht op een eventuele 
deelname aan het veldwerk in de onmiddelijke 
regio. 

• Project 3: Gravenhof.  
• Project 4: Dorpsstraat. 
• Het onder de aandracht brengen van 

archeologisch interessante aspecten op 
Nootdorpse basisscholen (“Project Brassershof”). 

• Het stimuleren / begeleiden van een archeologisch 
bewustwordingsproces in gemeentelijke kringen.  

• Uiteindelijk resulterend in een opname van 
Nootdorp in de lokale “Archeologische 
Gemeenschappelijke Regeling” (samen met 
Pijnacker, Delft e.a gemeentes). 

 
Verslag van Ton Gribnau 

Brassershof: Ik kom tot de conclusie dat Brassershof 
eigenlijk maar bekend is vanaf 1593 t/m 1790. Uit die 
periode zijn er natuurlijk belangrijke gegevens en 
leuke anekdotes.  Ook is het verbazingwekkend dat er 
maar één tekening beschikbaar is.  De bewoner was 
toch een belangrijk figuur "Tresorier Gen der 
vereenichder Nederlanden" en een neef van Hugo de 
Groot. De eerste vraag die bij mij opkomt is waarom 
heeft hij deze locatie gekozen voor zo'n huis? Had dit 
zoveel voordelen en was er daarvoor al een boerderij 
of zo iets? De toegang van en naar Delft was goed 
zowel over het water als over de dijk. Werden daar 
ook sociale activiteiten gehouden en is dat terug te 
vinden?  

10 april 1647 vaardigt de Prins van Oranje een besluit 
uit, getekend door hem en door C. Huijgens. "Wij om 
seekere goede consideratie ons daer toe bewegende 
genomen hebben ende nemen mits desen in onse 
besondere protectie, bescherminghe ende 
sauvegarde, de Nootdorpsche cade gesecht Henricus 
cade, gaende van de wech tusschen Delft ende den 
Hage, tot ende naer bij den dorpe van Nootdorp, 
toecomende den Heere Govert Brasser, Ridder, 
Raedt ende Tresorier Gen. der vereenichder 
Nederlanden, met expres verborg, aen alles ende een 
ijegel. eenige Boomes op de voorsz cade geplant, uijt 
te trecken, ofte in eeniger hande manieren te 
beschadigen, ofte oock Beesten daer op te jagen, ofte 
met andere diergelijcke onbehoorlijckheden de cade 
ende Plantagie enige de minste schade aen te doen, 
gelijck wij mede in onse besondere Protectie, 
bescherminge ende sauvegarde zijn nemende de 
voorsz He Tresoriers Visscherije gelegen aen 
desselfs huysinge in de Parochie van Nootdorp, met 
expres verboth aen allen ende een yegelicken van 
inde voorsz visscherije te visschen nochte daerinne te 
komen, op pene van daer over anderen ter exempel 
gestraft te werden naer behooren, consenterende 
dienvolgens gemelten Hre Tresorier Brasser tot 
meerder versekeringe van deselve cade ende 
visscherije, onse wapenen ende sauvegarde aldaer te 
mogen doen op ende aenslaen, ter plaetse daer sy 
sulcx best gelegen vinden sal, Gedaen in 
s:Gravenhage den 10 aprilis 1647, ende was 
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ondertekent. Bron: Kroniek van Nootdorp, C. Spoor, 
1966. 

In 1759 wordt Brassershof verkocht aan mr. 
Alderwaerelt en Nijdingh en van 't Hoff.  De laatste 2 
zijn resp. timmerman en metselaar. Dan is het 
plotseling verdwenen in 1790. Ik veronderstel dat het 
tijdens de Franse revolutie verwoest is hoewel het niet 
meer in bezit was van de adel.  

 

Een bewoner van de Geerweg wees mij er op dat 
sommige huisjes aan de Geerweg mogelijk gebouwd 
zijn met de stenen van Brassershof.  Deze zaken 
zouden we kunnen natrekken.  

 

Op 24 september 1759 compareerden voor de notaris 
Joris Geesteranus te Delft Mr. Johan Care[ van 
Alderwaereld van Delft en Arij Nijdingh en Willem van 
't Hoff, metselaar en timmerman te Overschie. 
Eerstgenoemde verkoopt de Brassershof, "de 
aansienlijke en seer vermakelijke Hofsteede of 
buijtenplaats genaamt Brassers Hoff geleegen in de 
heerlijkheyd Hoogeveen omtrend den dorpe van 
Nood-dorp, bestaende in een spatieuse heren 
huijsinge, voorsien met verscheijde Groote camers 
cabinetten en vertrekken, en verdere comoditeijten, 
magnificq salon, prieelen, stal en koetshuijs, 
thuijnmans huijs, schuijten huijs, en andere 
timmeragien, menagerie, visrijke vijvers, soo open als 
geslooten, aangenaeme Laenen voordeelige Hakbaire 
hout Akkers, boomgaerden, moestuijnen en verdere 
plantagien, Groot ofte verongeldende voor ses 
mergen, dog alles met den hoop sonder maat, en met 
den voet gestooten". Verkocht werden ook alles wat 
aard- en nagelvast was, de behangsels en gordijnen, 
staande en liggende platen en planken, 
tuingereedschappen, broeibakken met ramen, banken 
en ornamenten, een loden vaas, een speeljacht met 
"seijliage'', een visschuit, fuiken, "rommelderije'' uit het 
varkenshok, ijzeren hekken en tralies in de stal, een 
stortkar, een dubbele bank in de kerk. De koopsom 
bedroeg 7800 carolus guldens. Bron: Kroniek van 
Nootdorp, C. Spoor, 1966. 

 

Het zou leuk kunnen zijn om de genealogie van 
Brasser na te trekken en op te nemen. Ik heb een 
klein stukje gezien in het archief van Delft maar daar 
moet ik nog een aantal keren naartoe om zoveel 
mogelijk informatie boven water te halen.  

 
Bronzen vijzel, afkomstig uit een sloot bij de plaats, waar 
vroeger de Brassershof stond. (Eigendom W. v.d. Linde 
Nootdorp). De vijzel draagt als opschrift "Henryck x Ter x 
Horst x Me x Fecyt x ao x 1638." 
Bron: Kroniek van Nootdorp, C. Spoor, 1966. 

Mogelijk zouden we dhr v.d. Linde kunnen benaderen 
om dit unieke stuk beschikbaar te stellen mits we een 
ruimte hebben voor opstelling.  

 
Steen uit de vroegere Brassershof, thans in het 
gemeentehuis van Nootdorp. Deze steen draagt het wapen 
van Karel V en de 5 letters AEIOU ("Austriae est imperare 
orbi universo" = het gehele aardrijk is Oostenrijk 
onderdanig). In talloze stadswapens, op openbare 
gebouwen, kerken, bruggen, sluizen, in buitenhuizen, 
paleizen, kastelen en kloosters komen deze Habsburger 
tekens voor. 
Bron: Kroniek van Nootdorp, C. Spoor, 1966. 

Op 27 april was de landelijke ledenvergadering van de 
AWN in Steenwijk. Daar ontmoette ik dhr. Kees Milot 
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van de afdeling Voorburg. Hij bood meteen aan om 
een keer een lezing te komen geven voor Nootdorp 
over Forum Hadriani te Voorburg.  

Binnenkort gaat Voorburg de scherven van de 
opgravingen 1988 van Forum Hadriani schoonmaken, 
catalogiseren, beschrijven en eventueel samenstellen. 
Daarbij hebben ze handjes nodig en daar ga ik 
assisteren en leren!  Daar zij nu eindelijk een goed 
onderkomen hebben kunnen ze dit werk oppakken.  

Sport 
De vereniging gaat op donderdag 27 juni een lezing 
organiseren voor het jubileum van de oud prof 
wielrenner en oud Nootdorper Jan Janssen.  
 

 
 
Voor de lezing zoeken we hulp om dit verder te 
organiseren. Wie biedt zich aan. Er moeten nog wat 
mensen opgezocht en uitgenodigd worden, er moet 
een programma gemaakt worden en we moeten 
materiaal (beeld- en geluid) zodanig omzetten dat het 
presenteerbaar is. Daarnaast zijn er ideeën nodig 
over de aankleding - oude fietsen, truien, 
fotomateriaal - van de zaal.  
De lezing zal gehouden worden in de bovenzaal van 
het Witte Paard. Wie wil meehelpen hier een 
geslaagde avond van te maken? 

De oorlogsjaren 
Een kort verslag van de werkzaamheden van de 
werkgroep De oorlogsjaren (WOII) geschreven door 
Bart Smits: 
"Het aantal deelnemers aan de werkgroep is 
teruggelopen van drie naar twee. Peter heeft getracht 
het verzamelen van info over de oorlog te koppelen 
aan het verzamelen van foto's. Tijdens gesprekken 
met Nootdorpers probeerde hij een link te leggen naar 
de oorlog. Dat viel hem niet echt mee. Hij is op deze 
manier in het bezit gekomen van precies één foto, 
waarop een meisje na de bevrijding dansend in de 
Dorpsstraat te zien is.Tevens heeft hij enkele korte 
aantekeningen gemaakt. Ikzelf ben voornamelijk bezig 
geweest met het uitbreiden van mijn kennis en 
persoonlijke documentatie van WOII. Zo heb ik twee 
musea bezocht. De eerste was het Militair Luchtvaart 
museum in Soesterberg. Uiteraard was een groot 
gedeelte van het museum ingericht over de oorlog 
(oa. natuurlijk over Ypenburg). Het tweede museum 
wat ik bezocht heb is het George C. Marshall museum 
in Zwijndrecht. Hier is allerlei zwaar materieel uit de 
oorlog te vinden. Daarnaast heb ik een aantal films en 
dvd's aangeschaft, onder andere de 10 delige serie 
van Lou de Jong die in 1990 is uitgezonden, en de 3 
delige serie "The Color of War", met uniek 
beeldmateriaal over de oorlog in kleur. Daarnaast heb 
ik nog wat losse documentaires en een 4-tal boeken 
aangeschaft. 
 
Verder wacht de werkgroep even af hoe de contacten 
met het archief van de gemeente zullen gaan lopen; 
we denken nog steeds dat het archief onze 
voornaamste bron van informatie en uniek materiaal 
zal worden". 

Monumenten 
Ingezonden door de werkgroep:  
 

Koopmansgeest op Open Monumentendag 2002  

Op 14 en 15 september zal Nederland in het teken 
staan van Koopmansgeest. Monumenten van de 
handel zullen die dagen centraal staan op de 
zestiende Open Monumentendag. Natuurlijk spelen 
de vele monumenten uit de tijd van de Hanze, de 
Verenigde Oost-Indische Compagnie en de West-
Indische Compagnie daarbij een hoofdrol. Te denken 
valt aan pakhuizen, waaggebouwen, winkels, 
kantoren, scheepswerven, koopmanshuizen, tot 
replica's van Oost-Indiëvaarders aan toe. Daarnaast 
zijn er op tal van plaatsen ook archeologische 
'handelsvondsten' uit veel vroegere tijden te 
bewonderen. En wat te denken van de monumenten 
van de Oostzeehandel, of markten, beurzen, 
gildenhuizen en stadsherbergen. En, van recenter 
datum, warenhuizen en handelsscholen. 
Natuurlijk is het niet alles handel wat op de Open 
Monumentendag de klok zal slaan. Want het 
'reguliere' aanbod van duizenden andersoortige 
monumenten staat ook weer open voor u. Gratis en 
voor niks! Een buitenkansje voor wie over een 
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werkelijk gezonde dosis Hollandse koopmansgeest 
beschikt. Zie verder: www.openmonumentendag.nl 

De molen 

 
 
Daar staat hij met zijn grijze kap,  
zijn lange staart en steile trap,  
en vier mooie wieken hoog in de lucht,  
die zwieren en zwaaien in volle vlucht.  
Aan een koord hangt een zak,  
die langzaam gaat naar boven,  
en de molenaar, wit bestoven,  
fluit een deuntje blij van zin,  
en trekt de zak het venster in.  
De wieken zwaaien en zwieren, 
de wieken draaien en gieren.  
De stenen knarsen en ronken,  
waar tussen het graan is gezonken.  
Van boven was het graan nog heel.  
Van onder is het stuivend meel.  
Als God het niet meer waaien liet,  
hadden de molenaars veel verdriet.  
De man, hij wist niet wat te beginnen:  
hij moet met de wind zijn brood winnen. 
 
De Nootdorpse molen 'Windlust' 
De Nootdorpse molen 'Windlust' is een 
rijksmonument.  

 
De molen staat aan de rand van de bebouwde kom 
van Nootdorp, langs de weg die van Nootdorp naar 
Pijnacker loopt (de Oudeweg). 
 

Geschiedenis  

 
De molen 'Windlust' is in 1781 gebouwd op de 
Hopsteegse toren (tussen de Oostpoort en de 
Koepoort) in Delft. Vanwege de overgang op 
stoomkracht werd de molen in 1885 verkocht aan de 
Nootdorpse molenaar Blonk. De houten bovenbouw 
(het 'achtkant') werd uit elkaar gehaald, naar Nootdorp 
vervoerd en daar weer in elkaar gezet.  
 

 
De eerste steen van de onderbouw werd op 17 
augustus 1885 gelegd door de 5-jarig Leendert Blonk.  
 
Molenaar Blonk kwam op 36 jarige leeftijd om het 
leven, nadat zijn paard op hol geslagen was. Hij liet 
een vrouw en negen kinderen achter. 
Na het overlijden van molenaar Blonk wisselde de 
molen een aantal malen van eigenaar. In 1922 kwam 
de heer Jongste uit Kethel als molenaar voor de 
Boerenbond werken. Jongste werd niet lang daarna 
eigenaar van de molen. In 1947 was hij een van de 
eersten die 'fokwieken met remkleppen' liet 
aanbrengen op de 'binnenroede'. Omdat het steeds 
moeilijker werd met een door de wind aangedreven 
molen commercieel te werken, draalde de molen in 
1952 voor het laatst. 
 
In de jaren na 1952 raakte de molen steeds verder in 
verval. In 1974 kocht de heer J.L. de Wolf, 
uurwerkmaker en opticiën te Delft, het molenaarshuis, 
de molen en de graanschuur. Van begin af aan zette 
hij' zich in om de molen gerestaureerd te krijgen. Door 
velerlei oorzaken werd de restauratie een moeizame 
operatie. Maar nadat de molen bijna 40 jaar niet meer 
gedraaid had, kon hij op 29 mei 1989 weer feestelijk 
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in bedrijf worden gesteld. De restauratie had fl 
480.000 gekost. 
Midden 1999 werd de heer L. van der Lee uit Delft de 
eigenaar van de molen. 
 
Bouwtype 
De molen 'Windlust' is een 'stellingmolen'. De 'stelling' 
(of 'omloop') ligt op de hoogte van de eerste zolder. 
De 'molenromp' bestaat uit een gemetselde 
achtkantige onderbouw met daarop het houten 
achtkant dat met riet gedekt is. Ook de kap is met riet 
gedekt. De molen is een 'bovenkruier'. Van beneden 
naar boven heten de vier zolders: de 'maalzolder', de 
'steenzolder', de 'luizolder' en de 'kapzolder'. 
 
Functie 
De functie van de molen 'Windlust' is 'korenmolen'; er 
kan koren of graan mee gemalen worden. 
 
Techniek  
Vlucht: 23,6 meter.  
Bovenas: gietijzer (De Prins van Oranje, 1894),  
Lang 4,67 meter.  
Kruiwerk: 42 gietijzeren krulrollen, kruirad.  
Vang: losse Vlaamse blokvang met 4 stukken, 
wipstok.  
Inrichting: 2 koppels 17-er kunstmaalstenen, 
sleepluiwerk, regulateur.  
Overbrengingen: 61 kammen bovenwiel, 32 staven 
bovenschijfloop, 64 kammen spoorwiel, 23 staven 
steenrondsels (verhouding hoeksnelheden bovenas : 
maalsteen is 1 : 5,30). 
 
Molenaar  
De heer M.A.P. (Tinus) Verwijmeren, is de vrijwillige 
molenaar van de molen 'Windlust'. Hij heeft de 
opleiding gevolgd van het Gilde van Vrijwillige 
Molenaars en hij is gediplomeerd windmolenaar. Voor 
rondleidingen op de molen kan men contact met hem 
opnemen. 

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 Thea Veldhoven 
 
"Van elk huis wist je wie er woonde"  
Toen Thea Veldhoven in 1951 naar de St. 
Jozefschool  aan de Veenweg fietste op haar 
splinternieuwe rijwieltje mocht zij maar één route 
nemen: vanaf vaders boerderij aan de 's Gravenweg 
via de Kruisweg, de Dorpsstraat en de Kerkweg naar 
de Veenweg. Het was nog een heel eind voor een 
klein meisje, dus ging zij tussen de middag niet terug, 
maar bleef de hele dag op school. Je kon ook via de 
Geerweg en de Oudeweg fietsen, -  later deed zij dat 
wel eens - , maar het was verboden. Waarom precies 
wist Thea niet, maar een vaste route werd beschouwd 
als een veilige route. Week zij hiervan af, dan 
kwamen haar ouders het binnen de kortste keren te 
weten. In het Nootdorp van die dagen kende je 
iedereen en werd je door iedereen gekend. 
Thea herinnert zich nog steeds de eerste vreemde 
kinderen die op school kwamen. Kinderen van buiten 
het dorp, die niemand kende. Het waren de kinderen 
van schoenmaker Leest, die een werkplaats had in 
een klein pandje aan de Dorpsstraat waar nu 
snackbar Madija is. 
De fietstocht naar school was overigens, ondanks de 
bekende route, niet helemaal zonder gevaar, want je 
fietste op de zogenoemde paardenstraatjes, die bol 
en smal waren. De wegen waren niet geasfalteerd. 
Thea heeft dan ook wel eens met fiets en al in de 
vaart langs de Veenweg gelegen. 
 
De familie Veldhoven is één van de oudste 
Nootdorpse families. Soms werd ook Velthoven 
geschreven, of kwam er van voor. Mensen met deze 
namen in Nootdorp zijn allemaal (verre) familie van 
elkaar.  
 

 
 
Thea is een dochter van Arie Veldhoven, die in 1934 
het boerenbedrijf van zijn vader Willem overnam. Dit 
bedrijf was gevestigd aan de 's Gravenweg nr.3,  
thans de kaasboerderij. De woning, gebouwd op 
koeienhuiden, behoort tot de verdwenen buitenplaats 
's Gravenhof. In 1978 werden grond en boerderij 
verkocht aan Nol v.d. Sande. De grond is thans van 
de gemeente, het woonhuis werd door Van Tol 
gerestaureerd en doorverkocht aan Ton van 
Leeuwen. Het is één van de oudste nog bestaande 
boerderijen in Nootdorp. 
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Agenda 2e kwartaal 2002 
• De ledenvergadering is op 25 juni om 20.00 uur in 

het Jozefhuis. 
• Overleg met de werkgroepen.  
• Ledenwerfactie. 
• Bestuursvergadering.  
• Tweede lezing: Jan Janssen op donderdag 27 juni 

in de bovenzaal van het Witte Paard. 
• Eind oktober: Lezing door de heer Job Vink: 

"Nootdorp historisch gezien", een terugblik over 
enkele eeuwen 

Peter ziet dubbel 
De hoek Oudeweg - Molenweg - Kerkweg - 
Dorpsstraat, ongeveer 1900 - 2002. 
 

  

 

Ingezonden stukken  
• Maalderij de Eendracht (Fam. Mooijman) 

• Filmrollen (Joep Diederen) 
• Geluidsmateriaal Tour de France 1968 (Jan van 

de Sman). Het geluidsmateriaal zal omgezet 
worden op cassettebanje en CD-Rom 

Nieuwe leden 
Nieuwe leden:  
• Ron Schenk 
• Ruud Staal 
• Fam. Van Eijk 
• Fractie Leefbaar Pijnacker-Nootdorp 
• Thea Tas – Veldhoven 
• Nena Aken - Ilic 
• Maria Berkovitch – van Eijk 
• Noud Janssen  
• Jan Kneppers 

 
Helaas laat de politiek (oud burgemeester en wethouders, 
partijen en fractieleden) het afweten. Leefbaar Pijnacker - 
Nootdorp en Noud Janssen (D66) zijn de enige die hun 
interesse omgezet hebben in een lidmaatschap van onze 
vereniging. 
 
Allemaal hartelijk welkom bij onze vereniging! Negen 
nieuwe leden in de afgelopen drie maanden. Een 
uitstekend resultaat. We hebben nu 35 leden en 
streven naar minimaal 50 leden dit jaar. Dat zou dus 
moeten lukken!! 
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 

Oude kaarten van Nootdorp 

 
 
Droogmakerij 
In 1835, als Nootdorp 546 inwoners telt, 260 N.H. en 
286 R.K., nemen de plannen voor de droogmakerij 
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steeds duidelijker vormen aan. In het 
Waterstaatsarchief, berustend op het Algemeen 
Rijksarchief, ligt een dossier, nummer D 196, 
"Nootdorpsche plassen". Daarin worden wijzigingen 
besproken van het reeds bestaande plan van Ir. Baud 
en een nieuw plan ontwikkeld, dat begroot wordt op f 
314.406,-. Het gaat om het droogmaken van 831 
bunder, 25 roe, 78 ellen. 
In dit dossier bevindt zich een grote kaart van de hele 
situatie in 1835. Nootdorp, Nieuweveen, Hoogeveen 
en de omringende polders, het is allemaal water. Eén 
grote plassenverzameling, doorkruist met wegen, 
kleine erven en akkers. 
 
Baldadige jeugd 
Verlangend ziet men uit naar de droogmakerij. Dan, 
zo hoopt men, zal men weer komen tot de bloei van 
vroeger. Zo groot was de welvaart wel nimmer 
geweest, maar in de eeuwen van turfgraven en 
turfbaggeren had Nootdorp betere inkomsten, dan 
toen alleen plassen van het sterke "uitmoeren" waren 
overgebleven. 
Met de jeugd had men ook wel last, immers op 2 
november 1837 wordt een "notificatie" aan het 
rechthuis gehangen, waarin geklaagd wordt over het 
"verregaand werpen van voetzoekers door 
jongelieden". Dit zal streng worden tegengegaan. 
 
Bron: Kroniek van Nootdorp, C. Spoor, 1966. 

 

 
Deel van Nootdorp in 1906.  
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