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Van de voorzitter 
De derde Nieuwsbrief van dit jaar zal u weer veel 
leesplezier geven. Een variatie aan informatie over 
ons dorp met mooie bijdragen van leden en zelfs niet 
leden. Dank daarvoor, alleen dan kan een 
Nieuwsbrief bestaan. We blijven op zoek naar foto’s 
en wetenswaardigheden. 
De jaarmarkt was ook weer succesvol. Het was 
aardig weer voor een jaarmarkt hoewel het naar onze 
mening minder druk was. Missen we hier de 
gezelligheid van onze historische Dorpsstraat? 
Ook op de “Samen uit Samen thuis” dag van de 
gemeente ter gelegenheid van de opening van 
CulturA waren wij aanwezig. Een geslaagde dag 
waarop wij als vereniging aanwezig waren in de 
Dorpskerk met een presentatie over de ontstaans-
geschiedenis van Nootdorp en beeldmateriaal. 
 

Agenda 
Op dit moment heeft de vereniging geen activiteiten 
gepland. Wel gaan we het komende kwartaal als 
bestuur nadenken over een aansprekende activiteit in 
2008. Daarnaast denken we aan nog een paar 
kleinere activiteiten. U hoort nog van ons. 
 

Nieuwe leden 
Tijdens de jaarmarkt hebben zich weer diverse 
nieuwe leden aan gemeld. Een hartelijk welkom aan: 
 Martien Waaijer, Margriet32; 
 Rudi Oudijk, Mimosadreef 14; 
 Leen Lamens, Beatrixstraat 22; 
 Michel van Eijk, Dwarskade 11. 

Hiermee komt het ledental op 104. We vertrouwen er 
op dat zij veel plezier beleven aan hun lidmaatschap.  

6e jaargang 
nr 3  sept. 2007 
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Een speciaal welkom aan Michel van Eijk. Hij stond 
tijdens de jaarmarkt aan de kraam en wist veel en 
enthousiast te vertellen over oud Nootdorp. Hij is ons 
eerste 15-jarige aspirant lid. 
 
Helaas moet ik u ook melden dat op donderdag 8 
augustus Max Hassing is overleden. Max was een 
betrokken lid, kwam op de ledenvergaderingen en 
was lid van de kascommissie. Wij wensen Agaath, 
kinderen en kleinkinderen sterkte toe bij het 
verwerken van dit verlies. 
 

Boeiende Boeken 
Met bijdragen van de heer F.A.J.M van der Helm 

Zoals in Nieuwsbrief 3 van vorig jaar al 
aangekondigd, is het boek “De nieuwe trekweg langs 
de Vliet” nu inderdaad verschenen. Martine van der 

Wielen – de  Goede 
heeft een degelijke 
studie gemaakt van 
het graven en aan-
leggen van de nieuwe 
Trekweg van Leiden 
tot Delft van 1636 tot 
1638. Wat nu de 
snelwegen zijn in ons 
land, waren vele 
eeuwen geleden de 

waterwegen. Reguliere afvaarten voor passagiers en 
vrachtboten vonden plaats bij weer en wind. Ook in 
de zomer en in de winter gingen de afvaarten door 
met alle problemen van dien. Steden als Leiden en 
Delft werden aanzienlijk dichterbij gebracht. Via 
Leiden kon men weer overstappen en naar Haarlem 
en Amsterdam vertrekken. De vaart werd beheerd 
door het bestuur van Leiden en Delft. De op-
brengsten werden gezamenlijk verdeeld. Niet alleen 
gaat de schrijfster in op het beheer van de vaart, 
maar ook op de aanleg van de verbindingsweg. Zeer 
boeiend en aanbevelenswaardig om te lezen!. Ook 
de overstap bij de Leidschendam is spannend om te 
lezen. Het passeren van de dam zorgde voor een 
kleine vertraging. Overigens vond in de tijd rond 1650 
de aanleg plaats van vele vaarten. Holland, maar ook 
Friesland was over het water beter bereikbaar dan 
via diligence. Verkrijgbaar via de secretaris van de 
vereniging of via de boekhandel. 
Martine van der Wielen-de Goede: De nieuwe 
trekweg langs de Vliet 1636 – 1638. ISBN 13: 978-
90-5997-034-2. 
 
’t Sluijsje is de naam van een recent ontdekt Rijswijks 
gehucht, dat tot 1834 gelegen was ten zuiden van 
het Haagse Rijswijkseplein. Naar de historie van dit 
gebied was tot nu toe weinig onderzoek gedaan. De 
speurtocht naar het verleden van dit buurtschap is 
boeiend te lezen in dit boek, dat een grote aanwinst 
is voor de geschiedschrijving van Rijswijk en Den 
Haag.  Ofschoon de oorsprong van het buurtschap 
dateert vanuit het ontstaan van Rijswijk, is er eerst 
sprake van enige daadwerkelijke bewoning rond 

1600. Een scheepmakerij weet het buurtschap tot 
economische bloei te brengen. Na het vestigen van 
de scheepmakerij werden spoedig andere bedrijvig-
heden gewezen op dit ideale stukje land nabij de 
grens met Den Haag. De herberg Pas Buiten was er 
weldra gevestigd, maar ook een kolfbaan. (Op een 
gegeven moment waren er zelfs twee!) Dit had alles 
te maken met de gemeente ’s-Gravenhage, die het 
kolven op de straat aan 
banden probeerde te 
leggen. Men week toen 
uit naar ’t Sluijsje ge-
legen aan de overzijde 
van de Weteringkade 
op Rijswijks grondge-
bied. Het gehucht, dat 
ver gelegen was van 
het dorpshuis en het 
centrum van Rijswijk, 
was vanwege het 
geringe toezicht soms 
een piratennest. Dit ging zover, dat Den Haag vanaf 
1811 streefde naar annexatie zogenaamd om orde 
en rust te herstellen. Den Haag heeft altijd graag aan 
landjepik gedaan! 
Verkrijgbaar via www.helmnieuws.nl of Jacob 
Mosselstraat 80, 2595 RJ ’s-Gravenhage. 
F.J.A.M. van der Helm: ’t Sluijsje; 1580 – 1834. ISBN 
13: 978-90-8031119-9-2. 
 

Bibliotheek Nootdorp - vervolg 
 
Een zaak van vrijwilligers – door Ninon Vis 

Handwerk 
Aan de Molenweg kon de bibliotheek, die inmiddels 
zo’n dertig vrijwilligers telde, de diensten uitbreiden. 
Tijdens klassenbezoeken werden de leerlingen 
wegwijs gemaakt, waarbij de meekomende 
onderwijskrachten het niet altijd eens bleken te zijn 
met de –landelijk bepaalde- indeling van de 
jeugdboeken. Enkele vrijwilligers brachten in het 
kader van “boek aan huis” om de veertien dagen 
tassen vol boeken naar Veenhage. Er werden 
voorleesmiddagen georganiseerd en de bibliotheek 
nam deel aan de culturele weken van de gemeente. 
Vanuit kraampjes op de braderie verkochten 
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vrijwilligers de afgeschreven boeken.  
De hoofden van de verschillende uitleendiensten 
vergaderden elke maand, waarbij afspraken over 
praktische zaken werden gemaakt. Zo had elke ploeg 
zijn eigen taak. 
 
Momenteel werken er ruim 20 vrijwilligers in de 
bibliotheek, onder wie enkelen die dit al meer dan 
twintig jaar doen. Zij stammen dus nog uit de tijd van 
de kaartenbakken en het ’s winters door een grote 
gaskachel bloedheet gestookte lokaal aan de 
Molenweg. Doordat de openingstijden nog niet ruim 
waren, kwamen er veel lezers tegelijk opdagen en 
stonden de teruggebrachte boeken soms torenhoog 
opgestapeld. Die moesten allemaal netjes terug in de 
kasten. Van automatisering was nog geen sprake. De 
boeken werden uitgeleend volgens een omslachtig 
kaartjes- en stempelsysteem. 
Dinsdagochtend was de vaste werkochtend zonder 
uitleen. Een stuk of tien vrijwilligers waren dan bezig 
met de administratie, met etiketteren, boeken 
repareren, kaartenbakken controleren en 
abonnementen schrijven, want alles ging handmatig 
en was dus zeer tijdrovend. 
In 1980 stopte Jopie v.d. Pas met haar werk, hoewel 
ze nog tot 1989 bestuurslid zou blijven, en volgde 
Mimy Verkaik haar op met als tweede Dien ’t Jong.   
Jopie: “Het leukste aspect van het werk vond ik, dat 
wij door de instanties als een volwaardige bibliotheek 
werden beschouwd. Ook het hechte groepsverband 
bij de medewerkers was fijn. Minder leuk was, dat de 
gemeente ons soms koeien met gouden hoorns 
beloofde, waar vervolgens weinig van terecht kwam. 
Ze vonden het allemaal wel prima zo; die vrouwen 
zorgden er wel voor. Uren zat je bij 
gemeenteraadsvergaderingen en dan kwam er bijna 
niets uit.” 
Terwijl Jopie veel te maken had gehad met 
penningmeester D. Goeman, pleegde Mimy Verkaik 
vaak overleg met Ph. Fonkert. Ook de voorzitters 

L.J.M. Borsboom en W. Weekenborg beijverden zich 
om bij de gemeente meer geld los te peuteren voor 
de bibliotheek, die in 1980 1200 leden telde en 
12.000 boeken beheerde. 
Mimy herinnert zich nog goed hoe beperkt het budget 
was. 
“Je moest je uitgaven goed plannen, want als in 
oktober het geld op was, kon je geen boek meer 
aanschaffen.” 
 
Zo nu en dan werd de bibliotheek door een kleine 
ramp getroffen, zoals de boom die tijdens de storm 
van 1992 op het dak van de School met de Bijbel 
viel. De brandweer rukte uit en boeken konden niet 
worden uitgeleend, tot verontwaardiging van 
sommige leners, want er zijn altijd mensen die zich 
zelfs door een orkaan niet laten weerhouden de 
straat op te gaan. Diverse malen maakten inbrekers 
kassa’s en later ook computers buit. De huidige 
bibliotheek heeft een alarmsysteem, dat aanvankelijk 
te pas en te onpas afging. Ook werd een keer aan de 
Molenweg brand gesticht; door puur toeval nog net 
op tijd ontdekt en bezorgde een niet al te fris 
ruikende zwerver flinke overlast. Hij was niet bij de 
leestafel weg te krijgen en officieel mag je zo’n man 
de toegang niet ontzeggen. In de begintijd kwam het 
zelfs voor dat daklozen er de nacht doorbrachten en 
dan de gang versierden met rolletjes papier uit de 
telmachine. 
 
Discussies 
Begin jaren tachtig begonnen de eindeloze 
discussies in de gemeenteraad over nieuwe 
huisvesting van de bibliotheek en de kosten die 
daarmee gemoeid zouden zijn. 
Het Eendracht magazine schreef in 1987 het een 
schande te vinden, dat ons dorp geen moderne 
huisvesting aan zijn bieb kon bieden. Over die 
nieuwe huisvesting deden veel geruchten de ronde; 
de Eendracht somde op: de School met de Bijbel 
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wordt totaal verbouwd; de bibliotheek komt tegenover 
het gemeentehuis, danwel in de leegstaande Spar-
winkel; krijgt nieuwbouw in de wijk Achter het 
Raadhuis; nieuwbouw op de hoek van de 
Meidoornlaan; (weer): komt in het Jozefhuis. 
Eerst gingen de plannen tot verbouw van de school 
aan de Molenweg van tafel. Vervolgens kondigde het 
bestuur van de bibliotheek bij monde van voorzitter 
Borsboom aan eind mei 1985 te zullen aftreden, als 
er dan nog geen besluiten waren genomen. Naar het 
Jozefhuis, dat als cultureel centrum gerenoveerd zou 
worden, wilde men al helemaal niet. Borsboom 
verontwaardigd: “Onze bibliotheek is per inwoner de 
goedkoopste van het land!Wij zijn de enige 
bibliotheek die alleen maar met vrijwilligers werkt.” 
 
De Smidse 
Na in totaal 27 jaar voor de bibliotheek te hebben 
gewerkt (”Ik had soms het idee dat ik eeuwig op de 
bibliotheek zat.”), nam Mimy Verkaik in 1989 
afscheid. Mevrouw A.Zwart – van Aalst, die in 1972 
als vrijwilliger was begonnen volgde haar op met als 
tweede Else Volker en later Irma van Deelen en 
Saskia Touber. In die tijd kwamen wekelijks zo’n 400 
Nootdorpers naar de bibliotheek, die ongeveer 1200 
boeken meenamen.  
In 1990 vermeldde het jaarverslag: “Nog steeds moet 
het bibliotheekwerk gedaan worden in de oude 
school. Zo langzamerhand puilen de vertrekken uit 
en moet er steeds weer naar creatieve oplossingen 
gezocht worden om het lenen van boeken en inzien 
van naslagwerken toch enigszins aantrekkelijk te 
maken voor de bezoekers. Gelukkig blijft het 
lezersbestand groeien.” 
In 1987 had de gemeenteraad al besloten het 
constructiebedrijf Elno aan de Dorpsstraat aan te 
kopen onder voorwaarde dat dit bedrijf naar het 
industrieterrein aan de Kruisweg zou verhuizen. Op 
de vrijkomende grond zou een bibliotheek kunnen 
verrijzen. Het plan om dit gebouw te koppelen aan 
een nieuw gemeentehuis verdween al spoedig in de 
prullenbak. 
In 1988 opende de nieuwe Rabobank zijn deuren 
aan het Dorpsplein en in 1989 volgde inderdaad 
afbraak van Elno (voorheen smederij Elderhorst). 
Eindelijk nieuwbouw voor de Nootdorpse bibliotheek! 
De eerste paal ging de grond in voor het zogeheten 
Smidse complex, dat in Nootdorp nu niet bepaald 
bekend staat als een architectonisch hoogstandje. 

Aan de achterzijde, met de ingang aan de Koningin 
Wilhelminastraat, was de bibliotheek gelegen. 
Annie Zwart: “Eindeloos vergaderden we met het 
gemeentebestuur, met wethouder De Jong. In die tijd 
werkte ik veel samen met voorzitter W. van Rijkom, 
penningmeester Fonkert en met secretaris M.A. 
Keukelaar, die ook nu nog deel uitmaakt van het 
bestuur. We hebben wat afvergaderd; dat vond ik het 
minst leuke aspect van het werk. Aangezien de 
vergaderingen niet altijd even nauwgezet werden 
genotuleerd, gaven de afspraken soms aanleiding tot 
geharrewar. De vloerbedekking moest opeens van 
ander materiaal zijn en de architect had een trap 
gepland op de plaats waar nu de helling naar de 
ingang is. Hoewel de rollator nog niet zo frequent in 
beeld was, kwamen er natuurlijk ook wel rolstoelers 
naar de bibliotheek. Het heeft ons nog heel wat 
moeite gekost om de man die trap uit zijn hoofd te 
praten. 
De eerste verhuizing van de Kerkweg naar de 
Molenweg moesten we helemaal zelf doen. Voor de 
tweede verhuizing, van de Molenweg naar de 
Koningin Wilhelminastraat, had de gemeente veel te 
weinig geld uitgetrokken, maar 6000 gulden. Hier 
konden we geen gespecialiseerde verhuizer voor 
aantrekken, dus namen we een gewone verhuizer en 
deden we veel zelf.” 
 
Computers 
Tegelijkertijd met de verhuizing in 1993 van de 
Molenweg naar de Koningin Wilhelminastraat, vond 
een automatiseringsslag plaats. Soms tot laat in de 
nacht waren de vrijwilligers bezig het boekenbestand 
in de computer te zetten aan de hand van de ISBN-
nummers en het speciale boeknummer. Om dit te 
kunnen, moesten ze eerst een cursus volgen, die 
werd gegeven door een medewerker van de 
Provinciale Bibliotheek Central (PBC). 
Annie: “We verwachtten enige ondersteuning van de 
PBC, maar dat viel aardig tegen. Tenslotte namen we 
daar toch boeken af, waren we klant, maar toen we 
met praktische vragen kwamen werd er gezegd: 
‘Ach, jullie zijn vrijwilligers; dan gaat het toch allemaal 
anders’ en gaf men niet-thuis.  
Wel nodigde de PBC ons uit voor vergaderingen. Zo 
werd in 1994 het Holland-net geïntroduceerd. Dat 
was bijzonder, zei men. Nu kon je met je computer 
de catalogus opvragen van de Koninklijke Bibliotheek 
en van diverse universiteitsbibliotheken. Dat net 
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bleek echter altijd overbelast en vrijwel onbereikbaar 
te zijn. In vergelijking met de mogelijkheden die er nu 
zijn, stelde het weinig voor. 
Er werd in die tijd ook veel gepraat over het feit, dat 
het gedrukte boek zijn langste tijd had gehad. Dat 
zou verdwijnen, maar die voorspelling is gelukkig niet 
uitgekomen. Mensen gaan geen boek lezen, zittend 
achter een computerscherm en wat is er nu fijner dan 
het in handen hebben van een nieuw, naar drukinkt 
ruikend boek?” 
 
In 1995 vierde de Nootdorpse Bibliotheek het 25 jarig 
bestaan met een ploeg van 30 actieve vrijwilligers. In 
die tijd werden er zo’n 80.000 boeken per jaar 
uitgeleend en waren er ruim 2500 leden. 
In 1997 gaf Annie Zwart aan te willen stoppen met 
haar werk, dat te omvangrijk was geworden. Nadat 
de bibliotheek ruim 25 jaar uitsluitend had gedraaid 
met vrijwilligers besloten gemeente en bestuur nu om 
de eerste twee betaalde beroepskrachten in 
deeltijddienst te nemen.  
Bij het vertrek van acht “oud-gedienden” kreeg Annie 
Zwart een lintje en merkte de regio-directeur op, dat 
bibliotheken die uitsluitend met vrijwilligers werken 
niet altijd voor vol worden aangezien, maar dat die in 
Nootdorp toch professioneel draaiende werd 
gehouden, een groot compliment.  
Rond die tijd was er ook weer eens sprake van een 
verhuizing, waarbij onder meer het leegstaande pand 
van Super de Boer aan de Dorpsstraat werd 
genoemd, maar deze plannen zijn afgekeurd en 
onlangs besloot het gemeentebestuur om geld 
beschikbaar te stellen voor een herinrichting, die 
inmiddels heeft plaatsgevonden. 
In 2003 fuseerden de Nootdorpse en Pijnackerse 
bibliotheken, wat betekende dat Nootdorp een eigen 
vestigingscoördinator kreeg, maar als Stichting 
Bibliotheek Pijnacker-Nootdorp hetzelfde bestuur en 
directeur heeft als de bibliotheek in Pijnacker. 
Uiteraard werken beide bibliotheken nauw samen en 
zijn de betaalde krachten in beide bibliotheken 
werkzaam. Klanten kunnen hun boeken, tijdschriften 
en tegenwoordig ook DVD’s, en luisterboeken in 
beide vestigingen lenen en terugbrengen. 
Maar de vrijwilligers achter de balie, die vind je alleen 
in Nootdorp.  

De Ypenburg-Coupe 
 
Door Bert Huijgen 

Alweer een hele tijd geleden woonde ik op Ypenburg 
de opening van sporthal Boswijk bij. Een mooie 
geluids- en beeldenshow lieten ons veel oude foto’s 
zien, maar ook de snelheid en behendigheid in de 
vliegsport. De vliegsport heeft al een lange 
geschiedenis op Ypenburg. 
Ypenburg was 70 jaar geleden gesticht om als 
sportvliegveld furore te maken, een sportveld in de 
letterlijke betekenis. Hierbij stond het zweefvliegen en 
het motorvliegen op het eerste plan en werd druk 
beoefend. Zo waren Nederlandse Olympische 
zweefvliegers zich op Ypenburg aan het voor 

bereiden op de Olympische spelen van 1940 in 
Helsinki Finland 
De verwoesting in de Tweede Wereldoorlog kwam 
ertussen, maar in 1947 bij de heropening van 
Ypenburg stond het sportvliegen weer op de agenda.  
 
De eigenaar van Ypenburg, Frits Diepen, heeft in 
1947 zelfs een prestigieuze wisselbeker ter 
beschikking gesteld:” de Ypenburg-Coupe.” De 
Ypenburg-Coupe was een tulpvormige bokaal op een 
zware voet met twee handgrepen. De beker was 
geplaatst op het middenstuk van een aan beide 
kanten afgezaagde propeller. Op de propeller waren 
plaatjes aangebracht waarin de winnaars werden 
vereeuwigd. De tweede en derde plaats werden 
geëerd met een zilveren sigarettenkoker. Dat kon 
toen nog… 
 
Jaarlijks zou om de beker worden gestreden door 
diverse teams die met minstens drie gelijke 
vliegtuigen (een escadrille) hun behendigheid in het 
kunst- formatievliegen moesten tonen. En hoe doe je 
dat? Met kunst- en formatievliegen natuurlijk. De 
wedstrijden waren toegankelijk voor civiele en 
militaire teams. 
Bij de Ypenburgse vliegfeesten op 27 en 28 
september 1947 streden drie teams om de eer, 
respectievelijk: Diepen Vliegtuigen met de Fokker S9; 
de Nationale Luchtvaart School met Tiger Moths en 
de Rijks Luchtvaart School met Harvards. De RLS 
won de beker.  
 
De Ypenburg-Coupe moest telkens drie maanden 
voor de volgende wedstrijden weer worden 
ingeleverd. Op 12 september 1948 werd de volgende 
wedstrijd gehouden. Ter gelegenheid van het 
ambtsjubileum van Koningin Wilhelmina was men 
extra gemotiveerd, maar ook omdat ditmaal het 
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Escadrille d’Étampes uit Frankrijk zou meedoen, met 
de kapitein Perrier als teamleider. Ditmaal won de 
RLS weer, onder leiding van de heer Jansen. 
Tweede werden de Fransen en derde de 
LuchtStrijdKrachten met hun escadrille van majoor de 
Zwaan. 
 
In 1949 schreven 5 teams zich in, waarvan 2 
buitenlandse. Te weten De Franse Escadrille 
d’Étampes met hun SV-4 s. Twee Belgisch teams, 
een militairteam en een civielteam respectievelijk met 
de Harvards en met de bekende SV-4 s. Een team 
van de Nationale Luchtvaartschool (NLS) met de 
Tiger Moths. En de RLS met de Harvards. Helaas 
moest een Engels team afzeggen wegens pech in 
Engeland. 
Door het slechte weer op de laatste dag werd de 
wedstrijd 4 weken uitgesteld. Op zondag 28 augustus 
werd het laatste onderdeel – het kunstvliegen in 
formatie gevlogen. Waarbij het team van de RLS met 
de instructeurs Jansen, Slag en Lambermont al weer 
de eerste werden. 
De Rijks Luchtvaart School, die ditmaal voor de 
derde keer de beker won, mocht de beker voorgoed 
in zijn prijzenkast zetten. 
Meer wedstrijden om de Ypenburg Coupe zijn er niet 
gehouden, Waarschijnlijk staat de beker nu te 
verstoffen in een of andere vitrine van de RLS? 
 
Het zou leuk zijn als we deze beker weer konden 
oppoetsen en in ere herstellen. Bijvoorbeeld als prijs 
voor een jaarlijks sportevenement tussen de 
Ypenburgse scholen.  
Voorlopig is daar geen sprake van: we weten niet 
eens waar de beker is. Misschien weet u het?   
Reacties kunt u opsturen naar de redactie of naar 
Noitdorpse Historien of  Stichting Historisch 
Ypenburg (historischypenburg@planet.nl, 070-
3950575).  
 

Vakantie vieren 
Door Truus van der Neut-Rijgersberg 

De vakantietijd is weer voorbij. Teruggekeerd van 
verre reizen, soms van een trip door mooi Nederland. 
In de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw was 

vakantie een 
bijzonderheid. We 
gingen nog niet massaal 
naar de Spaanse, 
Italiaanse of Turkse 
stranden, Frankrijk was 
al ver en we gingen 
zeker niet met het 
vliegtuig. Hoe vierden 
we als Nootdorpers 
vakantie in de jaren 50 
en 60? 
Voor ons, de familie 
Rijgersberg bijvoorbeeld, 
was het makkelijk, wij 
zijn nog nooit op 

vakantie geweest in onze jeugd, er was geen geld 
voor. We hebben er ook nooit naar gevraagd. We zijn 
één keer één dag naar Zwolle geweest omdat mijn 
tante daar toen in het klooster zat. Maar meestal was 
het met mooi weer naar Scheveningen, daar was 
mijn moeder gek op, omdat ze in Den Haag geboren 
was. Mijn vader ging met mijn broers en zus wel vaak 
uit fietsen of wandelen en op een zaterdag of 
zondag in de speeltuin Ruimzicht van Jan de Groot, 
dat was voor ons ook al een groot feest.  
Heeft u herinneringen aan vakanties in de jaren 50 
en 60, stuur ons uw verhaal, liefst met foto. 
 

CulturA 
Het nieuwe culturele centrum in Nootdorp, CulturA, is 
klaar. Het gebouw is officieel geopend op vrijdag 14 
september. Op zaterdag 15 september was het open 
huis: alle inwoners van Pijnacker-Nootdorp waren 
welkom om een kijkje te nemen in het gloednieuwe 
gebouw. 

Dit gebouw staat op historische grond. Op deze 
plaats werd namelijk in 1886 door C. van Tilburg een 
nieuw raadhuis gebouwd. Op de oude ansichtkaart 
zien we het raadhuis met daarnaast de plaats voor 
de brandspuit. Ook de veldwachter woonde in het 
raadhuis, hij was tevens bode. In 1935 is het 
raadhuis verplaatst naar de huidige plaats en in 1937 
kwam daar het brandweergebouw naast. 
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Naast het oude raadhuis stond een rijtje huizen dat in 
de jaren 80 van de vorige eeuw is afgebroken. Mevr. 
de Jong, de vroegere beheerster van Nové woonde 
onder anderen hier. De huisjes waren vroeger 
eigendom van Eisberg, degene die ook Nové liet 
bouwen. 

A13 
Aan het einde van de Brasserskade kunnen we de 
A13 op met op- en afritten aan beide kanten. In 1962 
zag dat er natuurlijk allemaal anders uit blijkens de 
foto die wij via de familie Donkelaar mochten 
ontvangen. Het Esso station stond nog aan het 
viaduct en de middenberm was nog een heg. 

 
In 1933 werd de A13 opengesteld en deze liep van 
Delft naar Overschie. De rijbaanscheiding ontbrak, 
die werd pas in 1955 aangelegd. In 1936 werd het 
viaduct aan het einde van de Brasserskade 
aangelegd waarna in 1938 het stuk Nootdorp – Delft 
werd opengesteld. 
 

Nieuw en Ongezien 
Van Sake Stoppels ontvingen we twee heel 
interessante boeken: Nieuw en Ongezien, Kerk en 
samenleving in de classis Delft en Delfland 1572 – 
1621. Twee dikke pillen geschreven door A.Ph.F. 
Wouters en P.H.A.M Abels. Het beschrijft een stuk 
kerkgeschiedenis in een roerige periode in de 
Nederlanden waar de calvinisering verder gestalte 
kreeg in Delft en Delfland. Dat betekent dat ook 
Nootdorp beschreven wordt. In een latere 
Nieuwsbrief komen we hier mogelijk op terug. 
Sake, dank voor je gift, bijzonder gewaardeerd! 

Michel van Eijk houdt van 
geschiedenis 
Door Ninon Vis 

Hij is een echte, onvervalste Nootdorper: de 
vijftienjarige Michel van Eijk, die met ouders, broer en 
twee zussen aan de Dwarskade 11 woont. Zijn 
grootouders, leden van de bekende tuindersfamilie 
Van Eijk van de Veenweg, wonen er vlak naast. 
Michel vraagt opa en oma de oren van het hoofd over 
vroeger; hoe het was aan de Veenweg, wat er 
gebeurde in de Tweede Wereldoorlog, het 
interesseert hem in hoge mate. 
Toen hij deze zomer tijdens de braderie langs het 
kraampje van Noitdorpsche Historiën kwam en in 
gesprek raakte met voorzitter Henk Rolvink, meldde 
hij zich dan ook meteen aan als lid. Het jongste lid, in 
feite het enige aspirant-lid van de vereniging. 
“Ik heb een oud kaartje van Nootdorp”, zo laat Michel 
ons zien. “En ik wist waar vroeger de tol aan de Bras 
was; daar heb ik nog met meneer Rolvink over 
gepraat, want die dacht eerst dat het ergens anders 
was.” 
Tot zijn spijt heeft Michel, die op het Wellantcollege 
aan de Westvlietweg zit, geen geschiedenis meer op 
school. En juist dit vak heeft zijn grote belangstelling. 
Als echte Nootdorper, - hij heeft zelfs een bijnaam 
(Pluis), zoals gebruikelijk was voor leden van grote 
families -, vindt hij het erg jammer dat zijn 
woonomgeving zo is veranderd. 
“Ik weet nog goed hoe het hier vroeger was”, vertelt 
hij. “Aan de overkant van de Dwarskade waren 
weilanden en kon je heel ver kijken.” 
Geen wonder dat Michel de nieuwe Haagse wijk 
Brassershout het lelijkste stukje uit de omgeving 
vindt. Het spijt hem ook dat Ypenburg moest 
verdwijnen, evenals de paardenrenbaan, want die 
herinnert hij zich ook nog goed. En de Dorpsstraat? 
Nou, die is er ook niet mooier op geworden met dat 
grote CultuurA. De Dobbeplas en de molen, die zijn 
ook voor hem, de mooiste plekken. 
De vader van Michel heeft een kwekerij aan de 
Dwarskade (Eyco), waar hij snijbloemen als 
Agapanthus en Nerine kweekt. De familie rekent 
erop, dat het bedrijf nog lang kan voortbestaan, want 
er staat een nieuw huis op stapel, wat dichter naar de 
waterkant toe. 

 
Dwarskade: boerderij van Van Horssen met kastanjeboom 



Nieuwsbrief Noitdorpsche Historiën 8 september 2007 

Schuin aan de overkant 
staat de oude, monu-
mentale boerderij van 
Van Horssen met de 
schitterende kastanje-
boom ervoor. “Die 
moeten ze laten staan,” 
zegt Michel beslist. “De 
mensen die hier nieuw 
komen wonen, willen 
vaak bomen weg 
hebben. Die hebben er 
geen idee van hoe het 
hier vroeger was.”  

Als Michel nu nog wat meer gaat lezen over de 
historie van Nootdorp, krijgt hij die kennis zeker wel 
en worden al zijn vragen, zoals die over het kerkhof 
op Ypenburg, ook beantwoord. Want vragen heeft hij 
genoeg. 

Achterweg 
Een fraai plaatje van de Achterweg ter hoogte van de 
Burgemeester Winkellaan. Vroeger was daar een 
ophaalbrug. Op de achtergrond zien we Artic. 

 
 

 
 

e-mail adres 
Nog even een kleine herinnering. Naast de 
Nieuwsbrief stuurt het bestuur ook regelmatig 
informatie naar leden met een e-mail adres. Heeft u 
een e-mail adres of is dit onlangs gewijzigd, stuur uw 
e-mail adres dan door naar henk@rolvink.info en ook 
u krijgt dan de extra informatie. 
 

Kopij 
We zijn blij met twee reacties op onze oproep. De 
heren Van der Helm en Waaijer hebben twee zeer 
lezenswaardige stukken ingeleverd. Dat betekent dat 
u in de volgende Nieuwsbrief een artikel kunt 
verwachten over de Dwarskade en regels over het 
begraven in de kerk. 

In de volgende Nieuwsbrief zullen we ook aandacht 
besteden aan de nieuw vastgestelde lijst van 31 
gemeentelijke monumenten. De lijst bevat zaken die 
van algemeen belang zijn wegens schoonheid, 
betekenis voor de wetenschap of cultuurhistorische 
waarde. 
 

Van de penningmeester 
Voor diegene die de contributie (€ 15,00) voor het 
jaar 2007 nog niet betaald hebben het verzoek dit 
bedrag 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. 
 

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! 
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