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Van de voorzitter 
De vakanties komen er weer aan maar dat betekent 
niet dat uw bestuur stil zal zitten. We zijn bezig onze 
lustrum activiteit voor te bereiden. Daar zijn we nog 
wel even druk mee bezig maar het belooft dan ook 
een bijzondere avond te worden in een historische 
omgeving. 
We verwelkomen Ron Schenk nu definitief in het 
bestuur waar hij de rol van secretaris op zich zal 
nemen. 
 

Vaste expositie De Vlieger 
Museum Molen De Vlieger heeft een vaste expositie 
die afgelopen winter is herzien. Er is bijvoorbeeld nu 
meer aandacht voor de industriemolens, wat zij 
maken en produceren. Bij de omloop op de eerste 
zolder zijn de vitrines ingericht met diverse 
grondstoffen en eindproducten die de 
industriemolens maken. Er is uitleg over hoe de 
molens functioneren en er zijn producten te zien van 
verschillende molens, zoals de snuifmolen, 
verfmolen, oliemolen, korenmolen, zaagmolen, 
specerijmolen en papiermolen. Het meest bijzondere 
is wel een echte karot, waar snuiftabak van wordt 
gemaakt.  
Nieuwsgierig geworden? Kom dan weer eens een 
kijkje op de molen nemen! Museum Molen De Vlieger 
ligt aan het Essepad 3 in Voorburg, tegenover 
kinderboerderij Essesteijn. De molen is  open voor 
bezoek van 1 april t/m 31 oktober op woensdag en 
zaterdag van 13.30 tot 16.30 uur. 
Meer informatie over Molen De Vlieger vindt u ook op 
www.molendevlieger.nl. 
 

5e jaargang 
nr 2  juni 2006 
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De Hofpleinlijn verdwijnt 
Door Peter Ripken 

Met de komst van de Randstadrail verdwijnt weer 
een stukje geschiedenis.  
De Hofpleinlijn gaat plaats maken voor Randstadrail, 
waarmee er een nieuw treintijdperk aanbreekt.  
De Hofpleinlijn bestaat al vanaf 1 oktober 1908 en 
gaat het 100-jarig bestaan dus net niet halen. 
 
Met 33,5 kilometer spoor door ons gebied was de 
Hofpleinlijn Nederlands eerste elektrische spoor en 
een zeer moderne treinverbinding van Rotterdam 
naar Scheveningen (Kurhaus).  
De eigenaar van deze lijn was de Zuid-Hollandsche 
Elektrische Spoorwegmaatschappij (ZHESM).  
De trein stopte in de centra van Rotterdam en Den 
Haag waardoor de lijn vooral in beginjaren een groot 
succes was. In die jaren werden 650.000 passagiers 
vervoerd met luxe personen-wagons, die gebouwd 
waren door de firma Beynes uit Haarlem.  
 

De wagons waren 
mooi bewerkt, 
voorzien van luxe 
lantaarns en luxe 
meubilair. Er was 
alleen geen toilet 
aan boord.  
Door de komst van 
de lijn groeide ook 
Wassenaar van 
een klein dorp uit 
naar een groot 
villadorp. Dit kwam 
vooral door de 
goede verbinding 
met Den Haag en 
Rotterdam.  
Er heerste in die 

tijd bijna een familie-sfeer in het knusse treintje. De 
Rotterdammers gebruikten de lijn vooral voor een 
dagje Scheveningen, zakenlui en bankiers voor de 
goede verbinding. 
 
Kinderziektes uit de trein 
De stroom voor de Hofpleinlijn werd geleverd door de 
firma Siemens. Vanuit de remise in Leidschendam 
werd 10.000 volt wisselstroom opgewekt in een eigen 
elektriciteitscentrale.  
Later, in 1926, werd dit 1500 volt gelijkstroom en 
werd de stroom aangepast aan de rest van 
Nederland waar inmiddels ook elektrische treinen 
gingen rijden. Voor dat de trein kon gaan rijden werd 
er proef gereden op het traject Leidschendam-
Nootdorp-Pijnacker waarna de kinderziektes uit de 
trein en het spoor gehaald werden. 
 
Blokkendoos 
De eerste trein op de Hofpleinlijn was de 
zogenaamde Blokkendoos, deze trein was speciaal 
voor dit traject ontworpen. Met een snelheid van 55 
kilometer per uur kon hij de passagiers vervoeren. In 

1926 werd deze trein opgevolgd door de zoge-
naamde `rode` trein. In de vooroorlogse jaren reden 
er vele verschillende modellen treinen die later 

werden opgevolgd door de groene hondekop, 
waarna de snelheid al gauw naar 90 kilometer steeg.  

Wij kennen vooral de gele treinstellen en de sprinter 
die nu zijn laatste ritten maakt op dit traject. 
 
Snelle sprinter 
Tot de Tweede Wereldoorlog bleef de lijn een groot 
succes. Na de oorlog werd de exploitatie Den-Haag, 

Wassenaar en Scheveningen in 1953 gestaakt. In de 
jaren 50 reed er iedere 10 minuten in beide richtingen 
een trein, dit werd later ieder half uur. In 1975 zag het 
er even naar uit dat de hele Hofpleinlijn opgeheven 
zou worden, maar de Zoetermeerlijn van de NS werd 
de redding van de Hofpleinlijn.  
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De snelle sprinter zorgde voor een goede verbinding 
tussen Zoetermeer en Den-Haag Centraal. 
 
Stations 
In de jaren die volgden werden overal stations 
gebouwd waaronder een station aan de Veenweg te 
Nootdorp. De stationsgebouwen in Pijnacker en 

Berkel zijn vergelijkbaar met het station dat in 
Nootdorp stond. Ook stond er een station aan de ´s- 
Gravenweg. Dit station was gevestigd op de plek 
waar nu de halte voor Randstadrail wordt gebouwd. 
Het station bestond voornamelijk uit twee 
dienstwoningen van waaruit vanaf 1927 kaartjes 
werden verkocht. Voor die tijd moest men kaartjes bij 
de conducteur kopen.  

 
In de zomer van 1938 werden de Nootdorpse 
stations gesloten. Het station aan de ´s-Gravenweg 

bleef echter be-
staan als blokpost 
en kreeg als naam 
Nootdorp-Oost. 
 
Het station aan de 
Veenweg werd 
gesloopt waardoor 
ook hier de stop-
plaats van de trein 
verdween. De Hof-
pleinlijn had in 
Nootdorp twee 

spoorbruggen 
namelijk de David- 
en Goliathbrug. In 

de Tweede Wereldoorlog werden de Goliathbrug en 
rijksweg A12 eronder regelmatig gebombardeerd. 

 
Op Hemelvaartsdag 2006 nam de NS met een groots 
afscheidsfeest met gratis ritten in ouderwetse treinen 
op de Hofpleinlijn gepast afscheid van de lijn. Vele 
mensen maakten hier gebruik van om nog even een 
stukje nostalgie te proeven.  
In de nacht van 2 op 3 juni was de laatste rit op de 
Hofpleinlijn en maakte het spoor vrij baan voor 
Randstadrail: een nieuwe stap in de geschiedenis 
van het spoor. 
Deze lightrail zal in de toekomst zorgen voor een 
goede verbinding in onze omgeving met vele haltes 
en stations waardoor de geschiedenis zich zal 
herhalen. 

 
Met de tekst `meNSen bedankt en tot zieNS` op de 
treinstellen nam de NS afscheid.  
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Historische verenigingen  
en hun betrokkenheid bij behoud, sloop en 
nieuwbouw in historische steden, dorpen  
en streken 
Op vrijdag 15 september 2006 is er een bijeenkomst 
over bovengenoemd onderwerp in samenwerking 
met historische vereniging Delfia Batavorum. 
Onder invloed van groeiende publieke waardering 
voor historisch erfgoed in de gebouwde omgeving in 
stad, dorp of streek, worden historische verenigingen, 
als kenniscentra van de lokale ‘omgevings-
geschiedenis’ bij uitstek, in toenemende mate 
betrokken bij bouw- en sloopactiviteiten in de 
gebouwde omgeving. Sommige verenigingen hebben 
hiermee al ruime ervaring opgedaan en hebben zich 
inmiddels ontwikkeld tot waardevolle spelers in het 
besluitvormingsproces rond dit soort, voor het 
historisch erfgoed uiterst belangrijke processen. 
Andere verenigingen vragen zich af hoe de rol het 
best kan worden ingevuld. Zeker is dat bemoeienis 
met dit onderwerp de belangstelling van veel 
historische verenigingen heeft en dat hun inzet 
hiervoor een zeer waardevolle bijdrage aan de 
waardering voor de bouwhistorie in de openbare 
ruimte kan leveren. 
De bijeenkomst zal worden gehouden in Delft op 
vrijdagmiddag 15 september aanstaande en is 
bedoeld voor alle Zuid-Hollandse historische 
verenigingen die belangstelling voor dit onderwerp 
hebben alsmede voor historische verenigingen uit 
Noord-Hollandse steden. 
 

Lustrumactiviteiten besproken 
tijdens ALV 
Op woensdagavond 17 mei was er weer de jaarlijkse 
algemene ledenvergadering. Om acht uur waren er 
15 leden aanwezig en met een kop koffie bij de hand 
opende de voorzitter de vergadering.  
Via de mededelingen en het verslag van de vorige 
ledenvergadering kwamen we bij het financiële 
verslag, dat aangaf dat het goed gaat met de 
vereniging. De verkoop van de boeken Nootdorpers 
en Nootdorp, van Veen tot Steen hebben in zeer 
belangrijke mate bijgedragen aan een positieve 
balans. Ook Nootdorpers II loopt goed dus ook hier 
kunnen we wederom van een succesvolle uitgave 
spreken. 
Het bestuur stelde voor om een deel van onze 
reserve te gebruiken voor het lustrum. Het voorstel 
werd door de ledenvergadering goedgekeurd. Na de 
decharge van het bestuur en de benoeming van de 
nieuwe kascommissie werd formeel overgegaan tot 
de verkiezing van het bestuur. De voorzitter was 
aftredend en herkiesbaar terwijl de secretaris – die 
deze rol al ad interim vervulde – nu formeel gekozen 
werd door de ledenvergadering. 
Na een kop koffie werd overgegaan tot het verslag 
van de werkgroepen. 

Maria Berkovits (genealogie) betreurde het dat er 
geen enkele reactie was gekomen op de oproep in 
de vorige Nieuwsbrief. Maria vertegenwoordigt de 
vereniging op de komende Delflanddag op 7 oktober 
2006. Zie ook de aankondiging in deze Nieuwsbrief. 
Ton Gribnau (archeologie) vroeg aan de aanwezigen 
om graafwerkzaamheden, sloopwerkzaamheden en 
dergelijke te melden, opdat één en ander in kaart 
gebracht kan worden. Ton is nu ook officieel lid van 
de monumentencommissie. 
Peter Ripken (beeldmateriaal) zou graag willen dat er 
dubbelfoto’s in de Eendracht worden geplaatst (toen 
en nu). Verder breidt Peter zijn verzameling 
regelmatig uit en is deze verzameling ook een bron 
voor diverse publicaties zoals bijvoorbeeld 
Nootdorpers II. 
Anneke Dobbenga (beheer archief) meldde dat de 
kamer van het gemeentehuis, waarin onze kasten 
opgesteld staan, steeds voller wordt. Om beter te 
kunnen ordenen dient er een kast bij te komen. Deze 
zal er komen en tevens maken we dan bekend wat er 
in het archief zit.  
Ninon Vis (werkgroep Sprekend Verleden) zal met 
Gerry Buursink afstemmen over de Nieuwsbrief, 
waarvoor Ninon ook in de redactie zit. Mogelijk kan 
een rubriek gestart worden die put uit de diverse 
boekjes ‘van het Raadhuis’. 
 
Daarna kwam er een ander belangrijk punt aan de 
orde, de mogelijke lustrumactiviteiten. Het voorstel is 
om – in het kader van het Mozartjaar – een concert in 
de NH Kerk te houden. Dit plan werd met algemene 
instemming begroet. Zie ook hiervoor de nadere 
mededeling in deze Nieuwsbrief. 
Ook werd de mogelijkheid geopperd een reis naar 
Arcen en Velden te organiseren. Nootdorp heeft hier 
na de Tweede Wereldoorlog hulpgoederen naar toe 
gestuurd. Als dank heeft de gemeente Arcen en 
Velden een beeld aangeboden dat nog altijd te 
vinden is naast het voormalige gemeentehuis. Dit 
tweede voorstel vond wat minder instemming, maar 
zal nochtans ook onderzocht worden. 
De vergadering werd omstreeks 22.00 uur 
afgesloten. 
 
 

Delflanddag 
Elk najaar wordt er een regionale genealogische 
contactdag georganiseerd,  de zogenaamde "DELF-
LANDDAG".  
De Delflanddag wordt bij toerbeurt georganiseerd 
door de Studiegroep Genealogie Westland, de 
Genealogische Vereniging Prometheus, de 
Genealogische Werkgroep Zoetermeer en de NGV 
afdeling Delfland. De 15e Delflanddag wordt 
georganiseerd door de NGV afdeling Delfland en wel 
op zaterdag 7 oktober 2006, van 11.00 tot 16.00 uur 
in 'De Hoornbloem', Koningin Julianaplein 1-3 te Den 
Hoorn. 
Op de Delflanddag zijn er stands van diverse 
genealogische verenigingen, van makers en 
gebruikers van  genealogische computer-
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programma's en van diverse organisaties uit onze 
regio die te maken hebben met genealogie, 
streekhistorie en andere voor de genealoog 
interessante onderwerpen. Ook onze vereniging zal 
op Delflanddag vertegenwoordigd zijn door Maria 
Berkovits-van Eijk. U kunt haar vinden bij de stand 
van de Genealogische Werkgroep Zoetermeer 
(GWZ). Het lezingenprogramma wordt bekend 
gemaakt op http://delfland.ngv.nl/bijeenkomsten.html. 
 

Nootdorp veertig, vijfendertig 
en vijfentwintig jaar geleden  
In de jaren zestig, zeventig en tachtig kregen alle 
Nootdorpers een voorlichtingsblad van het 
gemeentebestuur in de bus, dat de titel droeg: ‘Van 
het Raadhuis’. Ben Horsthuis uit Pijnacker was de 
eindredacteur. 
 
Drafsport 
Ongeveer veertig jaar geleden was ‘Van het 
Raadhuis’ voor een groot deel gevuld met berichten 
rond het (korte) bezoek van H.M. Koningin Juliana 
aan Nootdorp op 25 mei 1965. 
De redactie schrijft: "Er doen hier verhalen de ronde 
dat Koningin Wilhelmina schaatste op de Nootdorpse 
sloten, dat zij bovendien het rustieke Nootdorp mede 
uitkoos voor haar schilderkunst en voorts ook, dat 
meermalen leden van het Koninklijk Huis met hun 
auto de kom van ons dorp passeren". 
In het blad wordt uitvoerig het programma rond het 
koninklijke bezoek geschetst. 
De Koningin komt vanuit Zoetermeer om ongeveer 
16 uur het dorp binnenrijden langs de Veenweg,  
Kerkweg, Dorpsstraat, Prins Bernhardstraat naar het 
gemeentelijke sportpark (nu winkelcentrum De 
Parade). Zij wordt welkom geheten door 
burgemeester Schölvinck en zij zal een demonstratie 
bijwonen rond de ontwikkeling van de drafsport. 
Nootdorp heeft immers in ons land één van de 
belangrijkste B-banen voor langebaanwedstrijden. 
Rond 17 uur zal de koningin over de Oudeweg 
richting Pijnacker vertrekken. 
Het meinummer uit 1965 vermeldt, dat Nootdorp 75 
veehoudersbedrijven telt met 3000 stuks vee en 106 
tuinbouwbedrijven met een veilingomzet van bijna 10 
miljoen gulden. 
 
Politiepost 
In het septembernummer van 1965 staat in ‘Van het 
Raadhuis’ te lezen dat de politiepost van de 
Sportparkweg naar de Hof van Delftstraat moet 
verhuizen. De reden is, dat de leden van r.k. 
sportvereniging DEO zelf een mooi clubhuis gaan 
bouwen. Aan de Hof van Delftstraat zal een definitief 
politiebureau komen met twee dienstwoningen. De 
redacteur spreekt de hoop uit, dat "bij voltooiing 
hiervan het personeel zal worden uitgebreid, zodat er 
meer en beter in het politietoezicht kan worden 
voorzien, dat nu reeds geruime tijd te wensen 
overlaat". 

Over de Haagse agglomeratie bericht de redactie dat 
de gemeenteraad het streekplan heeft besproken. 
"Besloten werd om met kracht aan te dringen op 
uitbreiding van de mogelijkheid tot het stichten van 
tuinbouwbedrijven aan de Hogeveenseweg, de 
Laakweg, de 's-Gravenweg en de Langelandseweg, 
gebieden die uitstekend geschikt zijn voor de 
uitoefening van de tuinbouw, alsmede op het 
uitbreiden van de mogelijkheid tot het bouwen van 
woningen tot ongeveer de spoorbaan Den Haag – 
Utrecht”. 
 
Overig nieuws:  
 - De stichting Nootdorpse Speeltuinen mag een 
speeltuin aanleggen achter de Openbare Lagere 
School aan de Sportparkweg. De oude 
kinderspeelplaats tussen de Koningin Julianastraat, 
de Prinses Beatrixstraat en de Koningin 
Wilhelminastraat geeft teveel overlast voor 
omwonenden. Hier zullen garages komen. Er wonen 
1400 kinderen onder de 15 jaar in Nootdorp. 
 - Er zijn vier nieuwe straten aangelegd in Plan West, 
te weten de president Kennedystraat, de Winston 
Churchilllaan, de Karel Doormanstraat en de Minister 
Gerbrandystraat. Er zullen onder mee vijf woningen 
voor militairen van Ypenburg worden gebouwd.  
 - Het uitbreidingsplan voor Plan Oost (later 
Vrouwtjeslant genoemd) wordt vastgesteld. Er komen 
300 woningen. 
- De vierduizendste inwoner wordt geboren, het is 
Adrianus de Bruijn, Delflandstraat 50. Loco-
burgemeester Van de Sande biedt de gelukkige 
vader een spaarbankboekje aan. 
 - Aan de Kerkweg 19 wordt de nieuwe 
Boerenleenbank geopend (nu de apotheek). De 
aannemer is Van Tilburg en de architect Fokke van 
Duyn. Aan de Sportparkweg heeft Van Venrooij de 
r.k. kleuterschool St. Jozef gebouwd. 
- Ypenburg moet een recreatieve functie krijgen 
 
Ongeveer vijfendertig jaar geleden 
stond in ‘Van het Raadhuis’ onder 
meer te lezen: 
 
Juli 1970: 
 - In Vrouwtjeslant worden de straten Acaciadreef, 
Meidoornlaan en Rosarium aangelegd. 
 - De raad stelt het bestemmingsplan 
"Craeyenburch", een internaat voor dubbel 
gehandicapte kinderen, definitief vast. Het gebied 
omvat 31 ha weidegrond.  
 - Langs de Brasserskade wordt een rijwielpad 
aangelegd van vijf meter breed 
 - Aan de gemeenteraadsverkiezingen doen de 
volgende partijen mee: KVP, CHU/AR, PvdA, lijst 
Gratama, gemeentebelangen VVD, Progressief 
Nootdorp. 
 
Oktober 1970:  
Burgemeester Winkel meldt: "Van het Kabinet van de 
Commissaris der Koningin is het heugelijke bericht 
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ontvangen, dat Zijne Hoog Edelgestrenge mr. J. 
Klaasesz , vergezeld van zijn echtgenote, op 19 
oktober een werkbezoek aan Nootdorp zal brengen." 
Het programma vermeldt een bezichtiging van het 
nieuwe rioolgemaal aan de Achterweg (nu 
Oosteinde), de opening van de Meidoornlaan, de 
belangrijke ontsluitingsweg van de Dorpsstraat naar 
Vrouwtjeslant en de ingebruikstelling van de fontein 
hoek Sytwinde-Meidoornpaan. 's Middags zal de 
Commissaris het nieuwe postbureau van de 
rijkspolitie aan de Hof van Delftstraat openen. 
 
Overig nieuws: 
 - De wethouders Deiman en Boonekamp worden 
beiden herkozen. 
 - De openbare lagere school telt thans honderd 
leerlingen en krijgt er een vierde leslokaal bij. 
 - Onder de burgerij is een huis-aan-huis enquête 
gehouden inzake de behoefte aan een eigen 
zwembad. De Werkgroep Zwembad bracht een 
positief rapport uit en weet al precies hoe het 
zwembad eruit zal komen te zien. Alleen de locatie is 
nog niet bekend. 
 - De vaste muziektent in het plantsoen van de 
Koningin Wilhelminastraat is afgebroken. 
 - De plas van De Koning langs de Sportparkweg zal 
worden gedempt. Er komt een voetbalveld.  
 - Het verbindingspad dat loopt van de Maria van 
Oosterwijckstraat naar de Kerkweg krijgt de naam 
Wilgenpad, want het grenst aan een binnenboezem 
met een aantal oude wilgenbomen. 
 - Boele zal aan de Meidoornlaan twintig 
bejaardenwoningen gaan bouwen. 
 - In het wijkgebouw aan de Kerkweg opent 
burgemeester Winkel de openbare bibliotheek, die 
over 6000 boeken beschikt. 
 - De bewoners van de Geerweg klagen over de 
gevaarlijke verkeerssituatie ter plaatse. Besloten 
wordt geen toestemming meer te geven om de 
Geerweg op te nemen in het tracé van puzzelritten. 
 
December 1970:  
 - Tijdens het bezoek van de Commissaris der 
Koningin wordt een buitengewone openbare 
raadsvergadering gehouden. Gemeenteraadslid De 
Kok wijst op het grote belang voor de luchtvervuiling 
bij de omschakeling van de tuinbouw van olie op 
aardgas. Ook brengt hij de bestemming van het 
vliegveld Ypenburg ter sprake. 
"Wat er ook met Ypenburg zal gebeuren, het dient 
een recreatieve functie te krijgen, in ieder geval geen 
industrievestiging", merkt hij op. 
Dollee wijst erop, dat de bouw van huurwoningen 
achterblijft bij die van koopwoningen. 
 
Overig nieuws: 
 - De vijfduizendste inwoner wordt geboren. Het is 
Suzanne Koot, Langelandseweg 8. 
 - De Dorpsstraat krijgt er weer twee nieuwe winkels 
bij: de vernieuwde en vergrote winkel voor 
woninginrichting van Van der Goes en de kapsalon 
van mejuffrouw Zegwaard aan de Viersprong. 

Ongeveer vijfentwintig jaar geleden 
was ‘Van het raadhuis’ gewijd aan 
de burgemeesterswisseling. 
 
Februari 1980: 
Burgemeester mr. F. Winkel, die is benoemd tot 
burgemeester van Noordwijkerhout, neemt afscheid. 
Hij werd in 1967 in Nootdorp geïnstalleerd.  
In zijn afscheidsbrief aan de burgerij memoreert de 
burgemeester wat er tijdens zijn ambtsperiode tot 
stand kwam: 
Voltooiing woonwijk West, totstandkoming groot deel 
woonwijk Vrouwtjeslant, uitbreiding gemeentehuis, 
drie scholencomplexen, verzorgingstehuis voor 
bejaarden, sportzaal, politiebureau, internaat voor 
gehandicapten, veel winkels en een sportcomplex 's-
Gravenhof. 
Loco-burgemeester Van de Sande snijdt in zijn 
afscheidswoord enkele problemen aan rond 
projecten die niet tot stand kwamen: aanleg van een 
roeibaan in de Delftse Hout, aanleg van een 
zoetwaterkanaal dwars door de gemeente en de 
plannen rond een bouwlocatie Nootdorp-
Leidschendam. Voor- en tegenstanders van deze 
plannen, zo zegt Van de Sande, zullen het erover 
eens zijn dat de standpuntbepaling van 
burgemeester Winkel steeds uitstekend onderbouwd 
was. Hij kende zijn zaakjes en durfde onomwonden 
zijn eigen mening te zeggen. Hij stelde zich op als 
een duidelijk voorstander van het agrarische karakter 
van onze gemeente.  
 
Juli 1980: 
In dit nummer van ‘Van het raadhuis’ maken we 
kennis met de nieuwe burgemeester: drs. J. Waals 
uit Kampen. In de bovenzaal van Het Witte Paard 
aan de Kon.Julianastraat kunnen alle inwoners hem 
begroeten. Gemeentesecretaris Zwart vertrekt uit 
Nootdorp en wordt opgevolgd door de heer Clabbers. 
Na bijna 28 jaar in dienst van de gemeente te zijn 
geweest, neemt ook de heer Starmans afscheid. Hij 
was onder meer ambtenaar van de burgerlijke stand 
en bekleedde tal van functies in het verenigingsleven. 
Ook had hij veel belangstelling voor de historie van 
Nootdorp. Zo verzorgde hij de uitgave van Nootdorp 
in oude ansichten, diverse deeltjes die sinds vele 
jaren niet meer te koop zijn.  
 
Overig nieuws: 
 - Het Witte Paard aan de Kon.Julianastraat wordt 
uitgebouwd. 
 - De firma Tas machinebouw betrekt een nieuw 
gebouwencomplex aan de pas aangelegde 
Burgemeester Winkellaan. 
 - De 25ste Jongveedag wordt gehouden; er zal een 
keurcollectie van koeien te bewonderen zijn en er 
wordt en kalveren-opfokwedstrijd gehouden. 
 - De Scouting, die thans 127 leden telt, wordt 
ondergebracht op de zolder van het voormalige 
verzorgingstehuis voor bejaarden St. Jozef. De 
Scouting zat in een blokhut aan de Veenweg. 
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 - Uit de burgerij wordt een comité gevormd, dat moet 
komen tot de viering van het 700-jarig bestaan van 
Nootdorp in 1981. 
 - De eerste Nootdorpse Milieudag wordt gehouden. 
Leerlingen uit de vijfde klassen van de drie lagere 
scholen houden een grootse schoonmaakactie in het 
dorp. 
 - In de wijk Achter het Raadhuis zullen 640 
woningen worden gebouwd. 
 - Nootdorp krijgt een nieuwe oprit naar rijksweg 12, 
die - zo weten we nu - 25 jaar dienst zal doen 
namelijk tot juni 2005.  

Geraniummarkt ondanks kou 
groot succes! 
Op zaterdag 22 april was er weer de traditionele 
Geraniummarkt in de Dorpsstraat. Ook Noitdorpsche 
Historiën was vertegenwoordigd met een kraam. Een 
aantal enthousiaste leden trotseerde kou en wind om 
de vereniging te vertegenwoordigen. 
Een wel zeer enthousiaste Hajé Schartman stortte 
zich als ware koopman op het publiek. Een ieder die 
voorbij kwam sprak hij aan en vroeg of men al lid was 
van de vereniging. Vaak werd de vraag ontkennend 
beantwoord maar dat weerhield hem er niet van de 
mensen te wijzen op het belang van de vereniging. 
Als enige “standwerker” slaagde Hajé er in een nieuw 
lid binnen te halen, twee boeken Nootdorpers II te 
verkopen en één exemplaar Nootdorp, van veen tot 
steen. Prima resultaat en er is zeker belangstelling 
gewekt dus wie weet waar dat nog toe leidt. 
Overigens hebben ook de andere “standwerkers” 
zich van hun beste kant laten zien. De kou trotserend 
werden er vele vragen beantwoord aan de diverse 
belangstellenden. Ook hen dankt het bestuur 
natuurlijk hartelijk voor hun inspanningen. Zonder 
deze vrijwilligers kunnen we niet bestaan. 
 

Archeologische waarnemingen 
aan de Hoogeveenseweg 

door Ton Gribnau 
Op 3 juni bracht ik een bezoek aan één van onze 
leden, Lieuwe Boskma aan de Hogeveenseweg. 

Reden van dit bezoek is dat door Lieuwe veel 
scherven zijn gevonden aan de Noordkant van de 
Hoogeveenseweg nabij de locatie van het vroegere 
Brassershof. 
 
Lieuwe woont met zijn gezin ongeveer 8 jaar aan de 
Hoogeveenseweg aan de zuidkant. In de periode 
van1998 tot heden wandelt hij met kinderen 
regelmatig over het terrein waar tot rond 1780 de 
Brassershof heeft gestaan. Ook is er een met duigen 
beschermde put gevonden, die helaas maar twee 
dagen blootgelegen heeft. Diverse mensen hebben 
daar in de tussentijd wat in zitten wroeten. Veel 
scherven. Schatzoekers met metaaldetectoren 
hebben in de omgeving nogal wat muntjes gevonden 
Dit is vermoedelijk in de omgeving waar ook nog een 
ander huisje stond.  

Lieuwe had ons uitgenodigd om de vondsten die hij 
op het terrein gedaan heeft eens te komen kijken. Op 
deze middag waren al de vondsten uitgestald om een 
goed overzicht te krijgen. 
De verzameling bestaat onder andere uit een groot 
aantal stenen pijpen en stelen, veel botten, 
aardewerk scherven, majolica van vermoedelijk 
Chinese oorsprong. Ook is enig metaal aanwezig, 
onder andere nagels. Het materiaal kan restanten 
van oude gebruiksvoorwerpen zijn, dat zal nog nader 
bekeken moeten worden. Omdat het ook om een 
grote hoeveelheid stenen pijpen gaat is deze vondst 
mogelijk ook onderdeel van een stort. Om de 
leeggehaalde veengebieden te dempen is veel stort 
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aangevoerd uit onder andere Delft. Nader onderzoek 
kan dit uitwijzen. 
Omdat het terrein al enige keren bewerkt is met 
grondverzet machines is niet meer te achterhalen 
waar deze vondsten hebben gelegen en hoe diep. 
Om toch deze informatie niet helemaal verloren te 
laten gaan heeft de werkgroep archeologie een kort 
verslag gemaakt en de vondsten gefotografeerd. 

 

Nieuwe leden 
Leo Castelein heeft zich als nieuw lid van de 
vereniging aangemeld. 
Hartelijk welkom en we vertrouwen er op dat er veel 
plezier beleefd wordt aan het lidmaatschap. 

Van de penningmeester 
Voor diegene die de contributie (€ 15,00) voor het 
jaar 2006 nog steeds niet betaald hebben het 
verzoek dit zo spoedig mogelijk over te maken op 
bankrekening nummer 1373.59.675, ten name van 
Noitdorpse Historiên te Nootdorp. 
Voor informatie kunt u de penningmeester bellen. 

Oud Filmmateriaal 
We zijn op zoek naar oud filmmateriaal. Wie heeft 
nog oude films liggen die we mogelijk zouden kunnen 
gebruiken. Meld u bij Henk Rolvink! 
Uiteraard zijn ook oude foto’s welkom. We scannen 
deze foto’s en en u krijgt ze dan zo snel mogelijk 
weer onbeschadigd terug. 

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 geldt 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! 
 

Agenda 
Het is gelukt om een kwartet te contracteren voor een 
tweetal jubileumconcerten. Het kwartet is onlangs 
afgestudeerd aan het Haags Conservatorium en 
werd aanbevolen door de voormalige concertmeester 
van het Residentie Orkest. Het viertal heeft nu al 
optredens staan voor het Concertgebouw in 
Amsterdam. We denken dan ook dat we een boeiend 
programma, waarin een of meerdere werken van 
Mozart zitten, kunnen aanbieden. Het ligt in het 
voornemen van het bestuur om het concert te laten 
plaatsvinden op vrijdag 6 en zaterdag 7 oktober 2006 
in de kerk in de Dorpsstraat. Onderhandelingen zijn 
op dit moment nog gaande, maar we kunnen u 
aanraden om een van de genoemde data vast in de 
agenda te zetten. Zodra er meer bekend is, zal het 
bestuur zijn leden nader informeren, mogelijk via een 
apart schrijven en via de website van de vereniging.  
Het ligt in ons voornemen om het concert in elk geval 
toegankelijk te laten zijn voor onze leden. We zullen 
de avonden echter ook openstellen voor andere 
belangstellenden, voor zover er plaats is. Voor de 
leden zal er in elk geval sprake zijn van een 
gereduceerd tarief.  
Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de 
secretaris, Ron Schenk. Liefst per mail: 
ronschenk@wanadoo.nl maar per post (Lisdodde 8) 
of  telefonisch kan natuurlijk ook: 015 310 8710. 
 
Voorzitter  Secretaris  Penningmeester
Henk Rolvink 
Fonteinkruid 23 
2631 DT Nootdorp
tel.: 015 310 8117 

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

Ruud Staal 
Sytwinde 185 
2631 GZ  Nootdorp 
Tel.: 015 310 6037 
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