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Van de voorzitter
Uitgerust van de vakantie is het bestuur begonnen
met de voorbereidingen van ons eerste jubileumconcert. Een mooie en historische locatie hebben we
kunnen krijgen en we verwachten een mooie avond
samen met het strijkkwartet EnAccord. Zie verder in
deze Nieuwsbrief.
Het bestuur zal zich dit kwartaal gaan bezinnen op de
activiteiten voor het komende jaar. We willen
nadenken over verdere versterking van de
samenwerking met zusterverenigingen in de directe
omgeving en verder zullen we na moeten gaan hoe
we de werkgroepen weer wat nieuw leven in kunnen
blazen. Deze blijven toch nog steeds een belangrijk
onderdeel van de vereniging. Hebt u zelf ideeën laat
het ons weten, we zullen ze dan zeker meenemen.

5e jaargang
nr 3 okt. 2006

Nieuwe leden
Helaas hebben zich geen nieuwe leden gemeld.

Mozartconcert in Nootdorp op
6 en 7 oktober 2006
Wolfgang Amadeus Mozart werd 250 jaar geleden
geboren in Salzburg, Oostenrijk. Dat feit is aanleiding
voor een Mozartjaar. De vereniging Noitdorpsche
Historiën werd slechts 5 jaar geleden opgericht. Bij
dit eerste lustrum wil de vereniging laten blijken
springlevend te zijn en niet alleen te graven in het
verleden maar ook duidelijk belangstelling te tonen
voor de huidige tijd. Het Mozartjaar is voor
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---pauze---

Noitdorpsche Historiën een moment van integratie:
herdenking van een befaamde componist en viering
van het eerste lustrum. Daarom een Mozartconcert in
de historische omgeving van de oude Dorpsstraat in
het fraaie kerkgebouw aldaar.

Anton Friedrich von Webern
 Sechs Bagatellen
Johann Brahms - Strijkkwartet in c, op. 51 nr. 1
 Allegro
 Romanze, Poco Adagio
 Allegretto molto moderato e comodo
 Finale, Allegro

Al tijdens de Algemene Leden Vergadering kondigde
het bestuur aan een Mozartconcert te organiseren. In
het kader van het Mozartjaar kreeg die gedachte
instemming van de vergadering. Noitdorpsche
Historiën ging op zoek naar een geschikte locatie en
naar gekwalificeerde musici.

U kunt uw Nootdorps avondje uit al starten met het
speciale Mozartmenu. Restaurant November in de
Dorpsstraat serveert voor 25 euro een driegangenmenu en zorgt er uiteraard voor dat u tijdig in de kerk
kunt zijn. Reserveren voor het menu bij dit nieuwe
restaurant aan de Dorpsstraat 16 in Nootdorp: 015 3
612 349.

De locatie werd gevonden in de historische
Dorpsstraat. De Dorpsstraat kent nog steeds
dezelfde rondingen als 250 jaar geleden. Het
Kerkgebouw is al meermalen gebruikt voor het geven
van concerten. Musici van het Residentie Orkest
hebben in het verleden hier concerten gegeven.

Reserveren voor het concert kan nog via
Ronschenk@wanadoo.nl of telefonisch 015 361 8786
(of 015 310 8710). Leden (en partner) krijgen 50%
korting en betalen slechts € 5,- per persoon.

Het is Noitdorpsche Historiën gelukt om een kwartet
te contracteren voor een tweetal jubileumconcerten.
Het kwartet ‘EnAccord’ werd aanbevolen door de
voormalige concertmeester van het Residentie
Orkest.

2007 Jaar van de Molen
Het Jaar van de Molen: een thema waarop bijna elke
historische vereniging in Zuid-Holland kan inspelen.
Inmiddels is de Stichting Jaar van de Molen opgericht
en een projectleider benoemd. Er zullen, in
samenwerking met de afdeling Erfgoededucatie van
het Erfgoedhuis Zuid-Holland, educatieve projecten
worden ontwikkeld.

Het kwartet kent de volgende leden: Ilka van der Plas
(viool), Ian van den Berk (viool), Rosalinde Kluck
(altviool) en Mette Seidel (cello). Dit viertal heeft nu al
optredens staan voor het Concertgebouw in
Amsterdam en werd geselecteerd voor de
concertserie ‘Het Debuut’. Er wordt een boeiend
programma aangeboden:
Wolfgang Amadeus Mozart
KV 156 G groot
 Presto
 Adagio
 Tempo di menuetto
Igor Strawinsky
 Trois Pièces pour Quatuor à cordes
Béla Bartók - Strijkkwartet nr. 3
 Prima parte: Moderato
 Seconda Parte: Allegro
 Ricapitulazione della prima parte: Moderato
Coda: Allegro molto
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Monumentendag. In de toekomst zijn hier ook de
monumenten die buiten de Open Monumentendag
toegankelijk zijn voor het publiek op te vinden, of het
hele jaar door, inclusief bezoektijden, activiteiten en
monumentenbeschrijvingen. De site is mede mogelijk
gemaakt dankzij de steun van het VSBfonds, het
Prins Bernhard Cultuurfonds, en het ANWB Fonds.
Kijk op www.openmonumentendag.nl.

Meestal is een dergelijk lespakket opgebouwd uit een
algemeen deel en uit een bijzonder deel met
suggesties hoe men het onderwerp plaatselijk kan
invullen. Historische verenigingen en de plaatselijke
molen kunnen zich daarmee dan op het onderwijs
richten. Zeker daar waar een koppeling van molen en
water mogelijk is kan een dergelijk lespakket
lesstofvervangend zijn voor een paragraaf of
hoofdstuk uit het aardrijkskundeboek.

Een nieuw monumentenboek
Ook is er een nieuw boek uitgegeven in het kader
van 20 jaar Open Monumentendag; Alles wat je altijd
al wilde weten over monumenten en bouwstijlen,
geschreven door Meindert Stokroos. Een boek over
bouwstijlen, bouwmaterialen en constructies, vol met
wetenswaardigheden
op
het
gebied
van
monumenten. Het geeft antwoorden op vragen als
Wat is een monument? Waarom bewaar je ze?
Welke soorten monumenten heb je en hoe herken je
ze? Het boek is te bestellen via de boekhandel of via
www.openmonumentendag.nl.

Wilt u op de hoogte gehouden worden van alle
ontwikkelingen op het gebied van het Jaar van de
Molen?
Stuur
dan
uw
e-mailadres
naar
bakkum@erfgoedhuis-zh.nl om de nieuwsbrief te
ontvangen.
Een interessante website is in dit verband
www.molendatabase.org. Daarop staan gegevens
van 1187 bestaande en 5819 verdwenen molens in
Nederland.
(bron: Nieuwsbrief van het Provinciaal Historisch Centrum
Zuid-Holland, jrg. 2, nr. 1)

Landelijke opening in Dordrecht
De feestelijke Open Monumentendag 2006 werd op
donderdag 7 september geopend in de gemeente
Dordrecht, door Prof. Mr. Pieter van Vollenhoven,
voorzitter van het Nationaal Restauratiefonds en
voorzitter van het Comité van Aanbeveling van de
Stichting Open Monumentendag. De opening vond
plaats in schouwburg Kunstmin.
In Voorburg werd de ‘Herberg’ in de kelder van Huize
Swaensteijn in de Herenstraat bemand door de
AWLV. Daar verzorgden zij, geheel in de stijl van het
thema, "middeleeuwse" hapjes met een feestelijk
karakter. ‘s Middags werd er een
rondleiding
verzorgd in en rond park Arentsburgh en werd verteld
over de niet meer zichtbare overblijfselen van Forum
Hadriani.

Een feestelijke Open
Monumentendag 2006
Thema Feest!
De Open Monumentendag, in het weekend van 9 en
10 september, bestaat 20 jaar en had daarom als
thema Feest! In de circa 350 deelnemende
gemeenten waren er tal van feestelijke programma’s
samengesteld. Diverse monumenten van feest,
ontspanning en vermaak werden op de zaterdag, de
zondag of het hele weekend opengesteld, zoals
hotels, cafés, theaters en sociëteiten. Daarnaast
bruiste het van de feestelijke activiteiten. Zo was er
veel muziek, dans en toneel, werden er feestelijke
hapjes en drankjes geserveerd, en waren er
lezingen, rondleidingen en tentoonstellingen.

(bron: site www.openmonumentendag.nl/persbericht)

De Reus van Nootdorp

20 jaar Open Monumentendag
In 1987 werd in Nederland de eerste Open
Monumentendag georganiseerd, een initiatief
overgenomen uit Frankrijk. Twintig jaar later is de
Open Monumentendag uitgegroeid tot een van de
grootste culturele evenementen van ons land, met
tegenwoordig tussen de acht- en negenhonderdduizend bezoekers. De Open Monumentendag is een
succesvolle formule gebleken om de belangstelling
voor monumenten en monumentenzorg te vergroten,
zowel bij het publiek als bij gemeentebesturen en
beleidsambtenaren, en niet te vergeten bij de
monumenteneigenaren.
Open
Monumentendag
betekent een verbreding van het maatschappelijke
draagvlak voor monumentenzorg met een onmiskenbaar effect op het monumentenbeleid.

Onlangs ontving de vereniging een mail van Carla
van Koppen. Zij was op zoek naar informatie over
een Nootdorper die tussen de 100 en 200 jaar
geleden geleefd zou hebben onder de naam ‘reus
van Nootdorp’. Mogelijk zou de man ‘Van Koppen’
heten. Zij is een nazaat van ‘de reus’ en wil graag
alle
informatie
over
hem
ontvangen
via
cal@caiway.nl.
Via Cor van Koppen, zoon van Kees van Koppen en
Gerarda van der Meijer, en zijn vrouw Cori uit
Noorden ontvingen we de volgende informatie die we
uiteraard doorstuurden naar Carla.
De "Reus van Nootdorp" was Job van der Meer die in
1910 is overleden. Hij was getrouwd met Johanna
Meijer en hij was boer aan de Oudeweg / Noordweg
in Nootdorp. Hij had 7 dochters van wie de jongste
Gerarda van der Meer was en zij trouwde met Kees
van Koppen.

Een nieuwe website
Het jubileum was aanleiding voor de lancering van
een nieuwe website. Op deze nieuwe site staan alle
open monumenten en activiteiten op de Open
Nieuwsbrief Noitdorpsche Historiën
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handleiding vooral een handig hulpmiddel voor zowel
individuele
onderzoekers
naar
‘omgevingsgeschiedenissen’, als voor de vele leden van
historische verenigingen. In heel Nederland zijn
ongeveer 790 historische verenigingen actief. Alleen
al in de provincie Zuid-Holland zijn er ruim 120 met
samen rond de 45.000 leden.

Job van der Meer was een bescheiden man, zo
bescheiden dat hij zelfs niet op een familiefoto wilde.
Hij had de bijnaam "Reus van Nootdorp" omdat hij zo
ontzettend sterk was. Er werd verteld dat hij zelfs een
wagen hooi kon verplaatsen als deze niet goed
stond. Hij werd in 1910 dood in zijn tuin gevonden.
Hij lag naast zijn schop. Ook zijn dochter Gerarda
was erg sterk.

Het boekje is gepresenteerd tijdens een georganiseerde studiebijeenkomst over Oral History in het
Gemeentearchief van Rotterdam. Radiomaker,
auteur en oral history pionier van het eerste uur Kees
Slager merkte op: ‘Nu zo goed beschreven staat hoe
het moet: de boer op en aan de slag!’

Familie Kroon
Theo Stig is op zoek naar informatie, vooral
beeldmateriaal, van de familie Kroon die in het
verleden aan de Veenweg 18 heeft gewoond. Hij was
bode en reed met paard en wagen en woonde naast
De Vreede, de kolenhandelaar.
Heeft u informatie belt u dan met Henk Rolvink,
015-3108117. Mailen mag ook: henk@rolvink.info.

(Bron: Erfgoedhuis ZH nb 06)

Strijd om kwaliteit
Krotten waren er genoeg, maar een fatsoenlijke
woning kon een hardwerkende arbeider begin
twintigste eeuw niet krijgen. Als reactie op deze
wantoestanden op de woningmarkt ontstonden er
woningbouwverenigingen. De kwaliteit van het wonen
was van meet af aan de inzet van de corporaties,
zowel in Leiden als in de omringende gemeenten.
Door de strijd tegen de woningnood na de Tweede
Wereldoorlog raakte dat kwaliteitsstreven enigszins
op de achtergrond, maar daarover maakte menigeen
zich dan ook zorgen. Ook vandaag de dag staat
kwaliteit voorop: van de woning, van de
dienstverlening en van de woonomgeving.

2007 Waterjaar
De publicatie De Hollanders en het water en een
daarop afgestemde reizende tentoonstelling zullen in
2007 het onderwerp ‘water in Holland’ onder de
aandacht van een breed publiek brengen. Deze
aandacht zal nog worden versterkt doordat er dat jaar
ook op verschillende andere manieren ‘wateronderwerpen’ aan de orde zullen komen. Zo zal er
door middel van een expositie (in museum De Zwarte
Tulp in Lisse) en een publicatie aandacht worden
besteed aan het feit dat het in 2007 350 jaar geleden
is dat de Trekvaart Leiden - Haarlem (in een half jaar
tijd) is gegraven. Enkele jaren geleden is de
Trekvaart tot een hoofdader in de Cultuurhistorische
hoofdstructuur van Holland-Rijnland aangemerkt.
Ook zijn er plannen om in 2007 in musea in Gouda
en Gorinchem exposities over wateronderwerpen te
presenteren.

Strijd om Kwaliteit beschrijft de geschiedenis van de
volkshuisvesting in Leiden én de Leidse regio. De
nadruk ligt op de sociale woningbouw en de
ontwikkeling van de vele corporaties die deze regio
heeft gekend en nog steeds kent. Ingegaan wordt op
de moeizame relatie met de overheid, die soms niets,
soms alles wilde. In deze geschiedschrijving nemen
de mensen die de corporaties vorm en inhoud
hebben gegeven een centrale plaats in: de
bestuurders, medewerkers en natuurlijk de
bewoners, die optreden als lid, huurder, wijkbewoner
en actievoerder.

(bron: Nieuwsbrief van het Provinciaal Historisch Centrum
Zuid-Holland, jrg. 2, nr. 1)

Oral history: zegt het voort

Strijd om kwaliteit beperkt zich niet tot één
woningbouwcorporatie en zelfs niet tot één
gemeente: er is weliswaar veel aandacht voor de
ontwikkeling in Leiden, maar de regionale
woningmarkt staat centraal.

Een handleiding voor mondelinge geschiedenis
In dit praktische, door
Sandy Marijnissen geschreven boekje, wordt
stapsgewijs
uitgelegd
hoe
(amateur
en
professionele)
historici
betrouwbare mondelinge
informatie
kunnen
inwinnen en gebruiken.
Geschiedschrijvers die
zich richten op de directe
omgeving van dorp, stad
of streek maken vaak
gebruik van mondelinge
informatie. Hierom is de
Nieuwsbrief Noitdorpsche Historiën

Strijd om kwaliteit gaat daarom ook over Leiderdorp,
Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude. Een
zestal corporaties waarvan de geschiedenis nog
nooit eerder beschreven werd, staat extra in de
schijnwerpers: De Eendracht, Ons Belang, De Goede
Woning, Tuinstadwijk, de Protestants Christelijke
Woningbouwvereniging uit Leiden en de Christelijke
Woningbouwvereniging Voorschoten.
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Deze corporaties zijn de voorgangers van de Sleutels
van Zijl en Vliet, de opdrachtgever van dit boek. Het
boek is geschreven door stadshistoricus Cor Smit.

Peter, hartelijk dank voor je reactie. Nu wil het toeval
dat we via Ton Kerklaan – hartelijk dank daarvoor –
nog wat materiaal ontvingen van onder andere Ben
Horsthuis. Velen zullen zich de mooie tekeningen
herinneren. Bijgaande exemplaren willen we u dan
ook niet onthouden.

Het boek Strijd om kwaliteit. (De geschiedenis van de
volkshuisvesting in de regio Leiden). is deel 18 van
de Leidse Historische Reeks en is vanaf vrijdag 1
september voor €19,50 in de boekhandel
verkrijgbaar. (ISBN 905997038-1).
Het feit dat over de Leidse regio een dergelijk boek
verschijnt, roept vragen op. Hoe was het met de
Nootdorpse woningbouwvereniging. Wie kan daar
meer over vertellen / schrijven?

Reactie
Van ons lid – en oud gemeentesecretaris van de
gemeente Nootdorp – Peter Zwart ontvingen we een
reactie op het artikel over “Nootdorp veertig,
vijfendertig en vijfentwintig jaar geleden”. Peter
schrijft ons:
“Beste vrienden,
N.a.v. Noitdorpsche Historiën, 5e jaargang, nr. 2, juni
2006, pag 5 “Ben Horsthuis uit Pijnacker was de
eindredacteur”.
Nee, dat was ie niet. Hij zorgde voor de lay-out,
maakte de tekeningen en regelde het drukken.
Eindredacteur was H.C.B. Starmans. Het meeste
schreef hij zelf maar hij liet ook secretarieambtenaren
schrijven en sommige buitenstaanders, zoals dokter
Bakkeren, herinner ik mij.”

De nieuwe trekweg langs de
Vliet
Stel je bent drie uur onderweg van Leiden naar Delft.
Dan heb je zeker lang in de file gestaan. Zelfs op de
fiets gaat aanmerkelijk sneller. In het jaar 1638 was
het echter opzienbarend snel, zo meent Martine van
der Wielen - de Goede. In haar boek ’de nieuwe
trekweg langs de Vliet.’ Vervoer over water:
comfortabel in de trekschuit.
In 1636 sloten Delft en Leiden een contract om
samen een trekschuitdienst te gaan exploiteren en
het daarvoor nodige jaagpad aan te leggen tussen
Leiden en Leidschendam. Voordat die dienst een feit
was, moesten Leiden en Delft tal van infrastructurele
problemen oplossen. Ook toen al protesten en acties
van omwonenden. Maar ook problemen om de weg
lang het water, het jaagpad, stevig te houden. De
weg ging immers over een veenweidegebied. Het
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Wil van Mil van historisch Ypenburg was aanwezig
op de tentoonstelling; hij kon veel vertellen over het
5000-jarig verleden van Ypenburg. Het was leuk om
te zien dat het bij Nootdorp gelegen sport-enzweefvliegveldje uitgroeide tot een echt vliegveld met
militaire functie. Het kreeg daardoor wel een gesloten
karakter. Toch bleef het betrokken bij Nootdorp, al
was het alleen maar voor de werkgelegenheid en het
gebruik van het groene gedeelte door Nootdorpse
boeren.

resultaat in 1638 stemde de beide steden echter tot
grote tevredenheid.
Het boek (€ 18,50) dat gaat verschijnen in de maand
oktober, wordt geleverd met een 2,4 meter grote
kaart van het traject in de vorm van een losse bijlage.
Vele foto’s laten herkenbare sporen zien van de
drukbevaren waterweg die in onze nabijheid ligt.
Beide boeken zijn dus binnenkort in de boekhandel
verkrijgbaar. U kunt beide boeken ook bestellen bij
de secretaris van Noitdorpsche Historiën.

Columns en andere verhalen
Na een klein jaartje van voorbereiding en hard
werken zal op vrijdag 20 oktober, in een wat
feestelijke ambiance, het eerste exemplaar van het
boek “Columns en andere verhalen” worden
overhandigd aan de burgemeester van PijnackerNootdorp drs. F.H. Buddenberg.
Op deze avond zal ook op symbolische wijze een
cheque worden overhandigd aan de plaatselijke
huisarts Marinus ’t Hart. Van ieder boek dat in de
voorverkoop is verkocht ontvangt hij 2,50 euro voor
de stichting ONVOKI die zich beijvert voor
scholenbouw en het Afrikaanse Togo. De hoogte van
het bedrag blijft nog even geheim.
Het boek bevat, zoals de titel al aangeeft, columns en
andere verhalen over Nootdorp en Pijnacker en is
geschreven door Jan Wenteler, de bekende
medewerker van de Telstar.
Het
boek
wordt
momenteel
gedrukt,
de
voorinschrijving is dus achter de rug. Het gaat bij
boekhandel Van Atten in Pijnacker 24,50 euro
kosten.
In de voorverkoop was de prijs 22,50. Speciaal voor
Noitdorpsche Historiën wil Jan het wel zo doen dat
als men bij hem voor 20 oktober nog bestelt, alsnog
de twee euro korting wordt gegeven.
Men kan dan 22,50 euro overmaken naar
bankrekening 1201.80.147 met vermelding van naam
en adres. Voor de goede orde: er kan geen naamsvermelding meer plaats vinden omdat de
drukwerkzaamheden al in een afrondende fase zijn.

Foto: Peter Ripken

Verder was er een kunst- en historische route door
Ypenburg georganiseerd, die langs een aantal
historische punten op Ypenburg leidde. Hieronder
was ook de verkeerstoren die nog steeds op
Nootdorps grondgebied staat en tot mijn verbazing
nog niet op onze Nootdorpse monumentenlijst is
geplaatst, terwijl dit uit 1950 daterend gebouw toch
een heel belangrijk historisch monument is waar we
zuinig op moeten zijn.

Happy landing
Een verslag van Peter Ripken

Op Ypenburg werd het 70-jarig bestaan gevierd van
de vliegbasis, die op 29 augustus 1936 werd
geopend. Dit gebeurde door allerlei evenementen
waaronder een tentoonstelling in de bibliotheek en
het was erg leuk om te zien hoeveel werk de
historische vereniging van Ypenburg ervan had
gemaakt met vele originele foto’s, documenten en
andere leuke bezienswaardigheden.
Verder was er een ruim aanbod van documentatie
die in de loop van de jaren over Ypenburg
geschreven was. Het pronkstuk was het nagemaakte
hoofd van Ypje; het bekende veenlijk uit het
Ypenburgse steentijd verleden.
Nieuwsbrief Noitdorpsche Historiën

Monumentendag
Een verslag van Peter Ripken

Tijdens de monumentendagen was onze molen te
bezichtigen wat toch altijd weer vele nieuwsgierigen
op de been brengt om de molen eens van binnen te
bekijken. Er was deskundige begeleiding aanwezig
om de mensen van de nodige informatie te voorzien.
Op de zondag draaide de molen vrolijk met de
vlaggetjes versiering wat toch altijd weer een leuk
gezicht is.
In Delft waren zoals ieder jaar vele monumenten
open op deze dagen. Wat voor ons erg leuk was,
6
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bijna net zo belangrijk waren als de gemeenteraden.
Het was de gewoonte dat in de hal van de
waterschappen de kaarten van omliggende
waterschappen hingen en het is dan ook erg leuk om
te zien dat dat hier nog steeds gebeurt. Verder hangt
in dit gebouw de originele wandkaart van Kruikius (uit
1712).

was dat ook het gemeente archief Delft open was.

Sinds 1995 is hier het archief van de gemeente
Pijnacker aanwezig. Maar sinds 1 januari 2002
Pijnacker met Nootdorp is gefuseerd, is het gehele
archief van Nootdorp (1624-1933, inclusief de
Nootdorpse foto’s) ook veilig ondergebracht in het
archief.

Op 12 september 1701 begonnen de gebroeders
Kruikius met het maken van deze kaart. 5 Jaar later
op 22 september 1706 overleed Jacob Kruikius. Toen
was ¾ van de kaart af. Nicolaes Kruikius maakte dit
werk af en was in 1710 klaar. De kaart kostte
toentertijd totaal ƒ 9.999,-. Het bijzondere van deze
kaart is dat als je de kaart van nu er overheen legt,
de polder watergangen nog steeds vrijwel allemaal
kloppen.

Ook het archief van het in 1832 opgeheven
Hoogeveen en Nieuweveen is naar het Delfts archief
overgebracht.
In de studiezaal is ongeveer honderd strekkende
meter Pijnacker – Nootdorp te raadplegen.
Ook zijn de digitale stambomen van Nootdorp
opgenomen in het archief. Zo kan een ieder die
genealogisch onderzoek doet terecht in de doop,
trouw en begraafboeken van ons dorp (www.
archief.delft.nl).
Na een bezoek aan het archief van Delft is het
bezoek aan het ernaast gelegen gemeenlands huis
Delfland een must. Dit gebouw is een van de oudste
huizen uit Delft dat na de grote brand van 3 mei 1536
gedeeltelijk werd gespaard. Samen met de Delftse
kerken en het gemeentehuis zijn deze gebouwen
weer in originele staat opgebouwd.
De belangrijkste taak van Delfland is al sinds jaar en
dag het verzorgen van het evenwicht in de
waterbeheersing in onze regio.

Verder bevindt zich in dit gebouw de vergaderplaats
van de Verenigde Vergadering die sinds 1933 hier 4x
per jaar wordt gehouden. In de 80’er jaren was het
Huyter huis te klein en werd de voormalige bank
Mees & Hope en de openbare bibliotheek
aangekocht om het gebouw te vergroten. Deze 3
gebouwen worden met elkaar verbonden door een
soort atrium waarin zich een waterkunstwerk bevindt
met de namen van de 23 gemeenten van Delfland.
Dit was gezamenlijk geschonken door de 23
gemeenten (www.delfland.nl).

Randstadrail

Het bestuur van Delfland is gevestigd in het
gemeenlandshuis.
Het
gemeenlandshuis
is
oorspronkelijk het 15e eeuws woonhuis van de familie
De Huyter. Jan de Huyter was pachter van de accijns
op hop. Gezien Delft vele brouwerijen had, was het
een lucratief inkomen en liet hij het mooie huis
bouwen en inrichten.

Sinds 10 september stopt er weer een trein op de
halte Hofpleinlijn Oost. Na jaren is het eindelijk zover
dat Nootdorp weer zijn station heeft, waardoor de
geschiedenis zich herhaalt aan de ’s Gravenweg,
waar de treinstellen van Randstadrail een halte
hebben gekregen en waardoor Nootdorp weer een
goede verbinding met de regio heeft.

In 1645 werd het voor 30.000 gulden verkocht aan de
Hoogheemraden van Delfland om als vaste
vergaderplaats
van
de
Dijkgraaf
en
zijn
Hoogheemraden dienst te doen. Het schitterend
ingerichte gebouw toont aan dat de waterschappen
Nieuwsbrief Noitdorpsche Historiën
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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!

Polder van Biesland
Een verslag van Peter Ripken

Op 2 en 3 september hield de werkgroep Biesland
een open weekend. Tijdens deze dagen kon men in
de Bieslandse polder veel bekijken waaronder Hoeve
Biesland, de Uylenburg en de halve molen.
Bij de halve molen was het leuk te zien dat er niet
veel veranderd is in de originele watergangen in het
poldergebied rond Nootdorp. Hoogheemraadschap
Delfland was ook aanwezig met een stand die veel
informatie had over onze omgeving.

Agenda
6-7 oktober

Mozart Concert in de Hervormde
Kerk in de Dorpsstraat

Onderstaand nog een oude foto van het zeer
landelijke Oosteinde met het bruggetje. U weet het,
oud beelmateriaal is van harte welkom.

Aquarel van een molen aan de Bieslandsekade, omstreeks 1800.
(Bron: Gemeente Archief Delft)

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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Colofon: ISSN 1570-1662
Uitgave van de Vereniging Noitdorpsche Historiën
Redactieadres: Populierenlaan 28, 2631 HX Nootdorp.
Vissersbootje in de Bieslandse polder (foto: Peter Ripken)

Samenstelling en redactie:
Gerry Buursink, Henk Rolvink, Ninon Vis

Van de penningmeester

Verschijning
De Nieuwsbrief verschijnt éénmaal per kwartaal.

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.

Verspreiding
Leden van de Vereniging Noitdorpsche Historiën ontvangen de
Nieuwsbrief gratis. Niet-leden betalen € 2,50 per nummer.
Contributie
De contributie bedraagt minimaal € 15,00 per jaar.
Rekeningnummer: 1373.59.675.
De Vereniging is ingeschreven in het Verenigingsregister van de
Kamer van Koophandel Haaglanden te Delft onder nummer
271.971.110.
De statuten zijn vastgelegd in notariële akte op 28 februari 2001.

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.
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