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Van de voorzitter 
Het jaar 2006 markeert het 5-jarig bestaan van onze 
vereniging. Een mijlpaal waarbij kort terugblikken 
hoort. Met een kleine maar zeer enthousiaste groep 
werd een start gegeven aan de vereniging 
Noitdorpsche Historiën. Onze eerste sponsor vonden 
we in Caminada Notarissen die de oprichtingsakte 
om niet passeerden. Onze tweede sponsor was de 
toenmalige gemeente Nootdorp. Onder burge-
meester Schartman kregen we een startsubsidie en 
een éénmalige aanmoedigingssubsidie. Hiermee 
hadden we een financiële basis voor onze 
vereniging. 
We presenteerden ons in eerste instantie door het 
geven van presentaties van oude foto's en 
ansichtkaarten. Daarmee maakten we de mensen 
enthousiast voor de vereniging. In 2002 hadden we 
onze eerste belangrijke presentatie. Deze stond in 
het teken van onze dorpsgenoot Jan Janssen. In 
2002 was het namelijk 40 jaar geleden dat hij zijn 
eerste profcontract tekende. De avond, gehouden in 
het oude Witte Paard, werd zeer druk bezocht en we 
maakten Jan die avond erelid van onze vereniging. 
Verder werden er lezingen gegeven door Henk 
Tetteroo, Job Vink, Frits Ooststroom, Ronald Loman 
en presenteerde de vereniging zich regelmatig op 
braderie of jaarmarkt. 
Daarnaast hebben we in ons korte bestaan al drie 
boeken uitgegeven die alle drie zeer succesvol 
waren. “Nootdorpers I” en “Nootdorpers II” waarin 
interviews met Nootdorpers staan. “Nootdorp, van 
veen tot steen” met daarin de ontstaansgeschiedenis 
van Nootdorp. 
In de vijf jaar van ons bestaan hebben we met alle 
activiteiten en uitgaven ons bestaansrecht in de 
gemeente wel bewezen. De sponsors van het eerste 
uur waren hierin belangrijk maar zeer zeker ook onze 
nu meer dan 100 leden. Zij zorgen voor het 
werkelijke draagvlak. 
  

5e jaargang 
nr 1  mrt. 2006 
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Jan Janssen 
Op maandagavond 20 februari was uw voorzitter op 
bezoek bij Jan en Cora Janssen. Het was een zeer 
genoeglijke avond waar veel herinneringen werden 
opgehaald. Niet alleen aan Nootdorp maar ook aan 
het wielerverleden van onze beroemde dorpsgenoot. 
Zeer verheugd was uw voorzitter dat hij van Jan een 
deel van zijn archief in ontvangst mocht nemen. Het 
betreft voornamelijk telegrammen, bedankbrieven en 
vele tijdschriften met daarin de verrichtingen van Jan. 
Afgesproken is dat dit geïnventariseerd wordt en 
waar mogelijk gaan we wat tentoonstellen. Het 
geïnventariseerde krijgt een plaatsje in ons eigen 
archief. We hebben toestemming om eventuele leuke 
anekdotes die we vinden in onze Nieuwsbrief te 
gebruiken. Als blijk van waardering mochten Jan en 
Cora “Nootdorpers II” in ontvangst nemen. Hierin 
werd direct gebladerd en alle verhalen waren zeer 
herkenbaar en brachten dierbare herinneringen 
boven. Jan en Cora dragen onze vereniging een 
bijzonder warm hart toe! 
 

 
 
Het telegram dat Koningin Juliana aan Jan zond naar aanleiding van het 
winnen van de Tour de France in 1968. 
  
Verkiezingen 2006 
De gemeenteraadsverkiezingen zijn achter de rug en 
de nieuwe zetelverdeling is bekend. Wij hebben alle 

partijen gefeliciteerd met 
het behaalde resultaat en 
we hebben ze gevraagd 
om hun aandacht tevens te 
richten op de wijze waarop 
in de komende bestuurlijke 
periode het cultuurhisto-
rische beleid van de ge-
meente Pijnacker-Nootdorp 
kan worden versterkt. We 
hebben vier speerpunten 

aangedragen die opgenomen zouden kunnen 
worden in het nieuwe beleidsprogramma.  
GroenLinks is de enige partij die tot nu toe positief 
gereageerd heeft op onze brief en de voorstellen. Zij 
stellen dat we in GroenLinks een medestander 
hebben gevonden en dat zij hopen in de komende 
raadsperiode ruimte te vinden om onze punten onder 
de aandacht te brengen. Wij zijn benieuwd naar de 
reacties van de overige partijen. 

Ledenvergadering 
Noteert u woensdag 17 mei in uw agenda voor de 

ledenvergadering. 
Als lid van de vereniging 
bent u natuurlijk van harte 
welkom. Het bestuur legt 
verantwoording af en wil 
graag met u als lid van 
gedachte wisselen over 
het komende jaar. 

Misschien hebt u ideeën over lustrumactiviteiten! 
Naast het formele gedeelte zullen we mogelijk nog 
iets speciaals presenteren. 

Cultureel erfgoed Nootdorp 
Door Joep Eijkmans, gemeente Pijnacker-Nootdorp 
 

Nootdorp heeft een geschiedenis die in de 
bebouwing deels nog zichtbaar is, zoals rondom de 
Dorpsstraat, langs de linten van de Veenweg 
/Kortelandseweg, de Molenweg en de Oudeweg en in 
het voortbestaan van boerderijen in het buitengebied. 
Zo levert die bebouwing bouwvormen, technieken, 
materialen en opvattingen over architectuur uit het 
verleden op en kan ze iets vertellen over de 
samenleving waarin ze een plaats had. Door 
sommige gebouwen als monument te beschermen 
kan zulk cultureel erfgoed voor Nootdorp worden 
behouden. 
 
Belangrijk cultureel erfgoed is al als rijksmonument 
beschermd: de NH Kerk met zijn 16e eeuwse toren, 
de herberg op de hoek Kerkweg/Dorpsstraat, molen 
‘de Windlust’ uit de 18e eeuw en de 19e eeuwse 
neogothische Bartholomeuskerk. 
De gemeente wenst ook gebouwen uit de periode 
1850-1940, die voor 
het karakter van 
Nootdorp zeer waarde-
vol zijn, als monument 
te behouden. Het gaat 
om gebouwen – waar-
naar ook het Rijk begin 
jaren negentig een 
onderzoek heeft ver-
richt – die om hun 
architectonische en 
historische kenmerken 
van belang zijn. Van 
een selectie van die 
gebouwen is op advies 
van de Monumenten-
commissie een beschrijving gemaakt, waarna ze op 
hun waarde als monument zijn beoordeeld. Zo zijn 
een aantal panden in de Dorpsstraat als onderdeel 
van de oorspronkelijke bebouwing van cultuur-
historische waarde. Het pand op de nummers 17 en 
19 bijvoorbeeld is rechthuis geweest. Een goed 
voorbeeld van architectuurhistorische waarde zijn, 
vanwege hun bouwtype en vorm, de panden 
Dorpsstraat 33 en 35. 
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De toenemende mate van erkenning van het belang 
van behoud van het cultureel erfgoed heeft er ook toe 
geleid dat er regelingen zijn vastgesteld om 
archeologische informatie voor verlies te behoeden. 
Zie de wijziging op de Monumentenwet 1988 
gebaseerd op het verdrag van Valletta. 
In het bestemmingsplan dat nu voor de Dorpsstraat 
geldt wordt de Dorpsstraat aangeduid als 
archeologisch waardevol gebied. De gemeente heeft 
daardoor de plicht gekregen om bij alle werk-
zaamheden die in de grond plaatsvinden, zoals 
heiwerkzaamheden, te onderzoeken of er in de 
bodem archeologische informatie aanwezig is. En, 
indien dat zo is, heeft zij de plicht maatregelen te 
nemen om die informatie te behouden, bij voorkeur in 
de grond. 
 
Zo zijn er dus bij de grondwerkzaamheden ter 
voorbereiding op het heien voor het sociaal-cultureel 
centrum grondboringen verricht om door middel van 
bodemmonsters een bijdrage aan de reconstructie 
van het middeleeuwse landschap te leveren. 
Archeologisch onderzoek in de Dorpsstraat zal zich – 
zoals het er nu uitziet – vooral richten op de vraag of 
er in de Middeleeuwen al bebouwing voorkwam. De 
komende archeologische onderzoeken zullen wellicht 
uitwijzen of de resultaten van het al verrichte 
bodemonderzoek en de veronderstellingen van het 
vooronderzoek in de richting van oudere bewoning 
wijzen.  
Er moet echter altijd eerst een bijzondere aanleiding 
zijn – bijvoorbeeld het bouwen van een pand – 
voordat archeologisch onderzoek wordt ingesteld. 
Zomaar graven in de bodem, omdat er vermoedens 
van vondsten zouden zijn, is niet aan de orde. 
Maar als er voor het bouwen grondwerkzaamheden 
nodig zijn, dan schrijft het bestemmingsplan voor dat 
de indiener van het bouwplan een aanlegvergunning 
aanvraagt, zodat de gemeente voorschriften kan 
stellen om de in de bodem aanwezige 
archeologische waarden te kunnen behouden. 

Genealogische werkgroep 
zoekt uitbreiding  
Zoeken naar familiegeschiedenissen 
geen stoffige bezigheid 
 
Er wordt gestaag doorgewerkt aan het opbouwen van 
genealogische dossiers van Nootdorpse families; dit 
aan de hand van openbare aktes van de Burgerlijke 
Stand en gegevens uit doop-, trouw- en 
begraafboeken van voor 1811. Deze gegevens staan 
niet op het Internet en moeten dus in archieven 
worden opgezocht.  
Het is een tijdrovende maar boeiende bezigheid, en 
omdat de werkgroep nog steeds uit slechts één 
persoon bestaat sta ik daar alleen voor. Het zou 
prettig zijn wat versterking te krijgen.  
 
In de vorige nieuwsbrief stond bovenstaande oproep 
van Maria Berkovits. Helaas zijn er naar aanleiding 

daarvan geen aanmeldingen binnengekomen bij de 
redactie. Dit artikel is een laatste poging om 
vrijwilligers enthousiast te maken voor de 
genealogische werkgroep voor het opbouwen van 
genealogische dossiers van Nootdorpse families. 
 
Maria Berkovits-van Eijk is de dochter van Daan en 
Mien van Eijk-van der Helm. Daan van Eijk was een 
weduwnaar met 8 kinderen toen hij met de moeder 
van Maria in 1948 trouwde. Samen kregen zij nog 
twee dochters, Maria en Toos. 
Het ouderlijke huis van Maria stond aan de Veenweg. 
Tot 1937 was dat sinds mensenheugenis grond-
gebied van de gemeente Stompwijk. De overkant 
hoorde bij Nootdorp. In 1937 werd dat deel van 
Stompwijk gemeente Nootdorp. Begin jaren ’90 werd 
dat deel van Nootdorp gemeente Leidschendam en 
nog geen 10 jaar later werd het gemeente Den Haag.  
 
Geschiedenis-virus 
Al op jonge leeftijd werd Maria aangestoken door het 
geschiedenisvirus en wel door de verhalen die haar 
vader haar vertelde. Als zij ’s middags thuiskwam van 
school hing zij aan haar vaders lippen die haar veel 
vertelde over Nootdorpse families en hun onderlinge 
verwantschappen. 
Door die verhalen werd Maria zo enthousiast dat zij 
nu al 35 jaar geleden is begonnen met haar hobby: 
het verzamelen van stamboomgegevens van 
Nootdorpse families. Vele uren bracht zij door in de 
archieven van gemeenten en de kerken. In Nootdorp 
zocht Maria contact met pastoor Van der Knaap en 
vroeg hem of ze in de boeken mocht zoeken naar de 
families Van Eijk. Niet alleen Maria vond het leuk, 
ook de pastoor was enthousiast en nodigde Maria uit 
om nog eens langs te komen. Dat liet Maria zich 
geen twee keer zeggen en zo is zij begonnen met 
haar eigen onderzoek. Eerst naar haar eigen 
voorouders, daarna naar andere Nootdorpse families. 
Maar zij bezocht niet alleen archieven en de kerk, 
ook de familie waar zij onderzoek naar deed werd 
een bezoek gebracht om de verhalen rondom de 
families te horen. Niets is zo waardevol als de 
‘ooggetuigenverslagen’ van familieleden. Zij brengen 
het stoffige weer een beetje tot leven! 
 
Zoetermeerse Historische Vereniging 
Maria werd lid van de Genealogische Werkgroep 
Zoetermeer, onderdeel van het Historisch Genoot-
schap Oud-Soetermeer. De werkgroep beschikt over 
een uitgebreide bibliotheek en heeft een computer-
bestand met stamboomgegevens van 225.000 
personen. Na overleg met de Vereniging 
Noitdorpsche Historiën werd besloten een 
samenwerkingsverband met de GWZ aan te gaan. 
Afgesproken werd 
dat Maria zich 
binnen de werk-
groep bezighoudt 
met Nootdorpse 
families. Op de 
inloopavonden van 
de genealogische 
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werkgroep, die ook toegankelijk zijn voor niet-leden, 
is Maria meestal aanwezig. Mensen met vragen over 
Nootdorpse voorouders kunnen bij haar terecht. Op 
de eerste maandag van de maand - behalve juli en 
augustus of als de maandag een feestdag is -   
kunnen ook Nootdorpse belangstellenden tussen 
20.00 en 22.00 uur in “’t Oude Huis” komen kennis 
maken met de genealogie en zien wat de leden van 
de GWZ doen. Het adres: Dorpsstraat 7 te 
Zoetermeer.  
 
Alleen doorgegaan 
Met het oprichten van de vereniging Noitdorpsche 
Historiën had Maria inmiddels een dusdanig bestand 
met Nootdorpse familiegegevens opgebouwd dat 
voorzitter Henk Rolvink haar verzocht een 
genealogische werkgroep binnen de vereniging op te 
zetten. Met nog twee andere leden vormde Maria de 
werkgroep maar helaas was deze geen lang leven 
beschoren en stond zij er als werkgroep alleen voor. 
Toen het haar niet lukte om anderen enthousiast te 
maken voor de werkgroep besloot Maria alleen door 
te gaan met haar onderzoek wat tot dusver 
geresulteerd heeft in een computerbestand waar vele 
Nootdorpse families in voorkomen. Hieruit maakt zij 
dossiers per familienaam. 
 
Familiegeschiedenis 
Bedoeling van de dossiers is aansluiting te vinden 
van het verleden op het heden. Als mensen iets 
willen weten over hun voorouders kijkt Maria of er, op 
basis van de mondelinge informatie, ergens een 
aansluiting is. Het bruggetje zit ‘m vaak in de 
negentiende eeuw. Het is dus belangrijk om de 
gegevens uit aktes van de Burgerlijke Stand goed op 
een rijtje te hebben. Veel gemeenten hebben 
informatie uit de Burgerlijke Stand op Internet staan, 
bijvoorbeeld Delft. Daar komt Nootdorp in de loop der 
tijd ook bij, mits de gemeente Pijnacker-Nootdorp 
daarvoor de financiële middelen beschikbaar stelt. 
De Nootdorpse gegevens zijn dus nog niet via 
Internet beschikbaar en juist díe moeten in de 
archieven opgezocht worden. Met die informatie 
worden de dossiers namelijk verder aangevuld.  
 
Passie 
Maria vindt haar hobby meer een passie. Als ze 
ergens voor gaat, dan gaat ze er ook voor de volle 
honderd procent voor. Maar het wordt teveel om het 
alleen te doen vindt Maria. Helaas hebben de 
oproepen die zij al een aantal keren heeft gedaan 
niet het gewenste resultaat gehad. Zij hoopt met dit 
artikel mensen enthousiast te krijgen om met haar ‘de 
archieven in te duiken' en de dossiers verder aan te 
vullen met de gevonden informatie. 
“De informatie die opgeslagen ligt in de archieven is 
zo belangrijk voor de opbouw van de dossiers. En het 
mag stoffig klinken, zoeken in archieven, maar dat is 
het met de moderne technologie van tegenwoordig 
allerminst. Je vindt er op een betrekkelijk eenvoudige 
manier een schat aan informatie,” aldus Maria. 
 

Bent u na het lezen van dit artikel nieuwsgierig 
geworden naar uw eigen familiegeschiedenis? Dan 
bent u daarvoor bij Maria aan het goede adres. Via 
de vereniging kunt u met Maria in contact komen en 
kunt u zich ook opgeven voor de genealogische 
werkgroep (info@noitdorpsche-historien.nl).  
 

Burgemeester Winkel 
Door Peter Ripken 
 

In november 2005 was het zover: het derde boek van 
Noitdorpsche Historiën kwam uit “Nootdorpers II”. Het 
boek werd uitgereikt aan degenen die hun 
medewerking aan het boek hadden verleend. Het 
eerste exemplaar was echter bestemd voor oud-
burgemeester Winkel. Hij vond het een eer om het 

 
Burgemeester Winkel neemt het eerste exemplaar van 
Nootdorpers II in ontvangst. (foto: Ron Labordus) 
 

boek in ontvangst te mogen nemen en kwam 
daarvoor graag naar Nootdorp. De nog steeds krasse 
baas was niets veranderd en was op deze avond 
dezelfde burgervader van weleer, die altijd gewapend 
met paraplu door het dorp liep. 
 
Peter Ripken maakte een verslag van de speech van 
burgemeester Winkel. 
 
Burgemeester Winkel werd in 1926 geboren in 
Schiebroek, dat na de oorlog is opgegaan in Rotter-
dam. Hij studeerde rechten aan de Rijksuniversiteit in 
Leiden. Na zijn studie werkte hij op het Rotterdamse 
stadhuis, het ministerie van Sociale Zaken en bij het 
Productschap voor Vee en Vlees. Inmiddels was het 
1967 en de familie Winkel had net een huis gekocht 
toen het verzoek kwam om in Nootdorp burge-
meester te worden. Telefonisch werd contact gelegd 
met B&W van Nootdorp en de heren Deiman, 
Boonekamp en Beukema reisden vervolgens af naar 
Rotterdam voor een kennismakingsbezoek. Spoedig 
daarna was er een datum bepaald voor de 
burgemeestersbenoeming. In een open koets 
maakten de kersverse burgemeester en zijn vrouw 
een rijtoer door Nootdorp, waarna zij welkom werden 
geheten door de wethouder en de gemeente-
secretaris. Ook de bevolking was massaal uitgelopen 
voor de nieuwe burgemeester en zijn vrouw wat 
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meteen een goede indruk gaf aan het 
burgemeesterspaar.  
 
Eerste gemeente 
Nootdorp was de eerste gemeente waar de heer 
Winkel burgemeester van was. Hij had geen enkele 
ervaring als burgemeester en hij moest het ambt zelf 
invullen wat hem overigens goed afging. Nootdorp 
had een prachtige ambtswoning waar vele collega's 
uit omliggende gemeenten jaloers op waren. Een 
fraaie hal, mooie grote kamers, een stijlvol huis met 
glas-in-lood ramen, maar ook wat achterstallig 
onderhoud. Zijn voorganger, burgemeester Schöl-
vinck had de woning destijds laten bouwen. Maar dat 
was voor Nootdorp geen probleem. De firma Van 
Venrooy kreeg opdracht het huis op te knappen. Er 
kwam een nieuwe keuken, een dubbele garage en 
het huis werd gemoderniseerd tot grote tevredenheid 
van de heer Winkel en zijn vrouw. 
 
De oud-burgemeester beschreef Nootdorp bij zijn 
komst als een prettig dorp met een fantastische 
bevolking, arbeidzaam, hartelijk, een groot 
burgerschapsgevoel en een uitgebreid verenigings-
leven. Ook de kerken, scholen, het bejaardenhuis en 
de sociale instellingen namen een belangrijke plaats 
in. Er was werk te doen, maar gelukkig had Nootdorp 
flinke financiële reserves die later nog werd gevoed 
door aardgasbaten (van energiebedrijf Delfland). De 
omschakeling van oliestook op aardgas door de 
tuinbouwbedrijven was goed voor het milieu. 
 
Onder ‘zijn leiding’ kwamen vele belangrijke zaken tot 
stand. Een kleine greep: 
A. De Veenweg (aan de Nootdorpse kant van het 

spoor) werd gereconstrueerd: de slappe 
ondergrond werd uitgegraven en opgevuld met 
lavazand uit Duitsland. Later volgde de 
reconstructies aan de Kerkweg, Molenweg en 
Oudeweg. Hierbij wist de oud-burgemeester nog 
een aardige anekdote te vertellen: “de 
piketpaaltjes die waren geplaatst langs de nieuw 
aan te leggen Oudeweg stonden wat aan de 
hoge kant. Dat vonden althans de tuinders die 
langs deze weg woonden. De weg zou hierdoor 
hoger komen te liggen en dus sloegen de 
tuinders de piketpaaltjes wat dieper de grond in 
zodra de werklui vertrokken waren. Dan zou de 
weg wel weer wat lager komen te liggen was de 
redenatie van de tuinders. Deze actie bracht voor 
de Nootdorpse ambtenaar het nodige werk want 
ze moesten steeds weer opnieuw op de goede 
hoogte worden gebracht. Ook werd de 
Brasserskade opgeknapt en er kwam een 
fietspad richting Delft. 

 
B. Woningbouw. Firma Boele, waar vele 

Nootdorpers werkten, was belangrijk voor de 
werkgelegenheid en bovendien bouwde hij 
kwaliteitswoningen. In samenwerking met de fir-
ma Wissing, stedenbouwkundige, de Nootdorpse 
woningbouwvereniging en de dienst gemeente-
werken werden er zogenaamde ‘woonpakketten’ 

gemaakt: 1/3 huur, 1/3 premiekoop en 1/3 vrije 
sector. De huur en premie koopwoningen waren 
betrekkelijk goedkoop omdat de winst voor firma 
Boele uit de vrije sector werd gehaald. 

 
C. Sportparken: Sportpark Centrum en ’s-Graven-

hout werden verbeterd, de Jan Janssen sporthal 
werd gebouwd en de paardenbaan in het 
centrum werd verhard en voorzien van verlichting 
waardoor deze ook in de winter goed gebruikt 
kon worden. De baan kreeg hierdoor landelijke 
bekendheid en elke woensdag was het een 
drukte van belang in Nootdorp in verband met de 
paardenkoers. De heren Arie van de Sande, 
Deiman en Starmans zorgden ervoor dat de 
renbaan rendabel bleef en er kwam ook een 
mooi totalisatorgebouw op de renbaan. 

 
Planologisch zat Nootdorp zeer goed in elkaar. De 
samenwerking tussen het Gemeentebestuur, College 
van B&W, de heren Deiman en Boonekamp 
aangevuld met de heren Beukema en Schouten was 
uitstekend. Bovendien werd er prettig gewerkt met 
Nootdorpse bestuurders van banken en de mensen 
uit het bedrijfsleven. Door die goede samenwerking 
werden er vele belangrijke zaken voor Nootdorp 
geregeld en voor elkaar gekregen. Het zoet-
waterkanaal tussen Voorburg en Waddinxveen en de 
Delftse roeibaan werden tegengehouden. Een 
woonwagenkamp alsmede een Haagse autosloperij, 
destijds te plaatsen nabij Craeyenburch, werden ook 
tegengehouden. 
 
Zaken die onder burgemeester Winkel wel 
gerealiseerd werden, waren Plan West, een nieuw 
politiebureau, de uitbreiding van het gemeentehuis, 
een nieuwe brandweerkazerne, scholen, 
Craeyenburch en Veenhage werd gebouwd. Verder 
werd een begin gemaakt met Plan Oost 
(Vrouwtjeslant).  
 
Kortom burgemeester Winkel had een prettige tijd in 
Nootdorp. In 1980 werd hij burgemeester in 
Noordwijkerhout en werd hij in Nootdorp opgevolgd 
door de heer Waals, nu burgemeester in Venray. 

Archeologische werkgroepen 
Tijdens het halfjaarlijkse overleg tussen de 
archeologische werkgroepen van de regio worden 
veel gegevens uitgewisseld. In deze vergaderingen 
wordt door elke afdeling meegedeeld wat hun laatste 
resultaten zijn en welke voortgang gemaakt is. Ook 
geeft men aan waar men in de toekomst hoopt tijd 
aan te kunnen besteden. Aanwezig zijn de stads- en 
de provinciale archeologen samen met de ver-
tegenwoordigers van de verenigingen. 
 
Hoe gaat men nu te werk? 
Elk traject houdt zich bezig met een vooronderzoek, 
het daadwerkelijke graafwerk en het schoonmaken 
van de gevonden voorwerpen. Daarna volgt het 
coderen en determineren en opbergen volgens het 
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gecodeerde systeem. Als alles in het gecodeerde 
systeem is ingebracht dient er te worden gerap-
porteerd voor publicatie. Daarna worden deze 
vondsten nog gecontroleerd op mogelijke schimmel-
vorming. De vondsten worden daarna verpakt en 
aangeboden voor opslag aan het provinciale depot in 
Alphen aan de Rijn. 
 
Nootdorp 
De kern van Nootdorp gaat op de schop en dus zou 
er archeologisch onderzoek gedaan moeten worden. 
Een van de complexen is geschoond en ligt klaar 
voor onderzoek. Hier heeft de archeologische 
werkgroep hoge verwachting van, maar de 
opdrachtgever doet nog niet veel. Dat kan dus straks 
problemen opleveren omdat dan de bouw stilgelegd 
kan worden. 
 
Gemeente Delft 
Eind vorig jaar zijn de proefsleuven afgesloten op het 
terrein van Technopolis, waarbij uitgebreide 
Romeinse verkaveling is aangetroffen. Bij het Ursula-
klooster zijn proefsleuven getrokken waar huizen 
hebben gestaan. Er heeft ook een begraafplaats 
gelegen, maar op het terrein zelf liggen geen graven. 
Hier moet na de zomer van 2006 een ondergrondse 
parkeergarage komen. 
 
Voorburg 
Op het terrein van Effatha is een archeologische 
begeleiding uitgevoerd. 
 
Archeologienota 
In Nootdorp zijn ze bezig met de voorbereidingen 
voor een archeologienota. Met de huidige wets-
voorstellen kan men nog alle kanten op. Daarom 
heeft het vooralsnog niet veel zin om een nieuwe 
archeologienota te maken. Geadviseerd wordt dan 
ook hier nog even mee te wachten. Bovendien is de 
vraag waar het geld vandaan zal moeten komen voor 
archeologisch onderzoek nog niet beantwoord. De 
‘verstoorder’ betaalt, maar hoe? Een mogelijkheid is 
drie belastingtarieven voor een te bebouwen terrein, 
voor hoge, middelhoge of lage archeologische 
verwachting. Maar wie moet het fonds gaan 
beheren? Gemeenten? Daar zijn ook argumenten 
tegen. Een andere mogelijkheid is om de gemeenten 
te laten kiezen of ze een archeologiefonds willen. 
Dan moet een bouwer per locatie kijken of hij alle 
kosten zelf moet betalen of een bijdrage krijgt uit het 
fonds. Kleine gemeenten zouden het geld voor de 
opgravingen en excessieve kosten niet kunnen 
betalen. Het rijk wil mogelijk overgebleven geld van 
de aardgasinkomsten in excessieve kosten stoppen, 
maar het zou beter zijn als ze de archeologie-
belasting ermee omlaag zouden schroeven. Het zou 
bovendien onduidelijk kunnen worden wie de 
opdrachtgever is. Veel politiek gesteggel dat zorgt 
voor uitstel. Het kan dus wel even duren voordat de 
wet er is. 

Forum Hadriani, een verloren 
stad 
De spectaculaire vondst van een enorme bronzen 
hand trok de aandacht van de eerste hoogleraar 
archeologie ter wereld, C.J.C. Reuvens. Hij besloot te 
gaan graven in Voorburg. Ook archeoloog Holwerda 
deed er onderzoek. Naast Romeinse overblijfselen uit 
het bekende Forum Hadriani blijkt hier ook veel 
informatie over de prehistorische en middeleeuwse 
bevolking te liggen. Voorburg kent waarschijnlijk een 
vrijwel permanente bewoningsgeschiedenis van de 
prehistorie tot nu! De intrigerende geschiedenis van 
deze Nederlandse nederzetting zal nu voor het eerst 
worden samengebracht in een rijk geïllustreerd boek. 
In het eerste deel wordt de geschiedenis van 
Voorburg en deze ooit eens Cananefaatse regio 
beschreven in al haar verschijningsvormen. Daarna 
komen de archeologen die opgravingen hebben 
geleid en de bijzondere vondsten aan de orde. Deze 
prachtige bundel is een aanwinst voor elke liefhebber 
van geschiedenis en archeologie! 
Het boek – onder redactie van Wilco de Jonge, Jos 
Bazelmans en Dick de Jager – is verkrijgbaar bij de 
boekhandel tegen de voorinschrijfprijs van € 39,95 
per boek (tot 1 november 2006, daarna € 49,95). 
Een rijk geïllustreerd boek met circa 480 bladzijden. 
ISBN 90 5345 291 5 

De Plas van Van Buijsen 
Flodderen in Pijnacker, een polderboek over juffers, 
rakkers en veenmannen rond de Plas van Van 
Buijsen is de titel van een deels autobiografisch boek 
geschreven door Anton Stig. Zoals er in Nootdorp 
plassen zijn ontstaan door turfwinning – zie: 
Nootdorp, van veen tot steen – zo zijn er ook in 
Pijnacker veenplassen en de Plas van Van Buijsen is 
er hier één van. De plas ontstond in 1885 en is – 
anders dan vele veenplassen hier in de omgeving – 
nooit drooggemaakt. Hij ligt aan de zuidwestkant van 
Pijnacker, tussen de Zuidweg en de 
Overgauwseweg. In het boek kunt u lezen over Hugo 
van Buijsen en zijn nazaten, een “roemrucht geslacht 
van veenmannen”. 
 
De Plas van Van Buijsen werd in 1970 eigendom van 
de gemeente Pijnacker en wordt als sinds 1927 
gepacht door de ’s-Gravenhaagse Hengelsport 
Vereniging. De aanleiding voor het schrijven van het 
boek is de nieuwe woonwijk Keijzershof die in deze 
Pijnackerse polder is gepland. De komende jaren 
zullen daar een kleine vijfentwintighonderd woningen 
worden gebouwd. “Waarmee zand gaat over syne 
laeche weylande, maar hopelijk niet over hun 
verleden,” aldus Stig. 
 
Het boek telt 48 bladzijden en is rijk geïllustreerd in 
kleur en gebonden in harde kaft. Het boek kost         
€ 19,50 en is verkrijgbaar bij Boekhandel Van Atten 
in Pijnacker en bij het gemeentearchief in Delft. 
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Het ®eclameArsenaal 
Herinnert u zich ook nog veel reclames uit het 
verleden? Dan moet u eens een kijkje nemen op 
www.reclamearsenaal.nl. Dat is de plek voor het 
erfgoed van de Nederlandse reclame. Het 
®eclamearsenaal verzamelt en beheert 
collecties, maakt ze toegankelijk via internet, 
onderhoudt een digitale gids van reclame-
collecties elders in Nederland, heeft een kennis-
centrum, stimuleert onderzoek, verzorgt 
publicaties, organiseert tentoonstellingen en 
adviseert of helpt anderen bij soortgelijke 
activiteiten. 
De collecties van het ReclameArsenaal 
bevinden zich in het Internationaal Instituut voor 
Sociale Geschiedenis (IISG) eveneens in 
Amsterdam, Cruquisweg 31, 1019 AT, 
Amsterdam, telefoon 020-66-85866. 
De collecties zijn daar, voor zover ontsloten, op 
de studiezaal te raadplegen. Het IISG is 
geopend op werkdagen tussen 9.00-17.00 uur. 
 

Van de penningmeester 
Voor diegene die de contributie (€ 12,50) voor het 
jaar 2004 en het jaar 2005 (€ 15,00) nog steeds niet 
betaald hebben het verzoek dit zo spoedig mogelijk 
over te maken op bankrekening nummer 
1373.59.675, ten name van Noitdorpsche Historiên te 
Nootdorp. 
Voor informatie kunt u de penningmeester bellen. 
De contributie voor 2006 is vastgesteld op € 15,00. 
Wanneer u dit nog niet gedaan hebt, dan verzoeken 
wij u vriendelijk dit bedrag aan ons over te maken. 

Giften 
Bij beschikking van de Inspecteur van de 
Belastingdienst - dossiernummer 23347, dd. 30 juli 
2004 - is besloten om de Vereniging Noitdorpsche 
Historiën aan te merken als instelling zoals bedoeld 
in artikel 24, lid 4 van de successiewet 1956. 
Dit betekent dat giften gedaan aan de Vereniging 
aftrekbaar zijn in uw aangifte Inkomstenbelasting. 
Hiervoor gelden natuurlijk een aantal regels. Zie voor 
de meest actuele regels de site van de 
belastingdienst. 
Het bankrekeningnummer van de vereniging is: 
1373.59.675 ten name van Noitdorpsche Historiën te 
Nootdorp. Vermeld er wel bij dat het om een gift gaat! 

Citosa 
Menig Nootdorper heeft zich vroeger laten vervoeren 
door busmaatschappij Citosa. Wie herinnert zich niet 
de groene en later gele bussen van lijn 1 en lijn 3? 
Lijn 1 kwam langs de volgende plaatsen: Boskoop – 
Benthuizen – Zoetermeer – Nootdorp (viaduct) – 
Voorburg – Den Haag. Lijn 3 deed de volgende 
plaatsen aan: Nootdorp – Delft – Delfgauw – 
Pijnacker – Zoetermeer – Kruisweg – Moerkapelle – 
Zevenhuizen – Gouda. In Nootdorp waren er onder 
andere haltes aan het viaduct van de A12, bij het 
Jozefhuis en bij de viersprong. 
 

 
 

Busmaatschappijen ontstonden in de beginjaren van 
de vorige eeuw, meestal als particulier initiatief. 
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Leyland RT Verheul 4500 van de Citosa van HB Models 
 

Een van de grondleggers van Citosa is Jelle Kok. 
Samen met C.F. Middelkoop nam hij in 1928 de 
lijndienst Zoetermeer – Den Haag over. Middelkoop 
trok zich later terug vanwege slechte bedrijfsresul-
taten. Jelle Kok richtte in 1933 de NV Cito op (Cito is 
Latijns voor snel) wat later Citos werd en weer later 
Citosa. 
In het persoonlijk archief van uw voorzitter bevindt 
zich nog een aandeel van de NV Citosa dat 
eigendom was van Jelle Kok. 
 

 
 
Kijk ook eens op www.autobusarchief.nl en 
www.openbaarvervoerinboskoop.nl/busgeschiedenis/
citosa 
 

De bushalte bij het Jozefhuis. 

 

Agenda 
22 april: Geraniummarkt in de Dorpsstraat.  
 De vereniging is aanwezig met een kraam. 
17 mei:  Ledenvergadering in Nové, Dorpsstraat. 
 
Voorzitter  Secretaris  Penningmeester
Henk Rolvink 
Fonteinkruid 23 
2631 DT Nootdorp
tel.: 015 310 8117 

Ron Schenk a.i. 
Lisdodde 8 
2631 DJ Nootdorp 
tel.: 015 310 8710 
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