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Van de voorzitter 

De zomervakantie staat weer voor de deur. We 
hopen dat een ieder weer wat inspiratie op doet. We 
gaan in het najaar weer een aantal mooie activiteiten 
op touw zetten. We hadden een goede 
ledenvergadering in mei en een heel mooi concert 
van dorpsgenoot Tino van der Sman, zie verderop. 
Daarnaast wat positieve reacties op het verzoek om 
kopij. Dat blijft wel een punt van aandacht. U weet 
het, graag komen we langs om een foto of 
ansichtkaart op te halen en in te scannen. Er is altijd 
wel een verhaal van te maken. We horen graag van 
u. Veel leesplezier toegewenst 

Agenda 
Op dit moment is de agenda leeg. 

Nieuwe leden 
Er hebben zich geen nieuwe leden aangemeld. 

Kippenvel door Flamenco 
Door Kees Balm en Jan Wenteler  

 
De temperatuur, binnen en buiten, CulturA was 
zomers. Toch zaten er ruim honderd mensen 
zaterdagavond met kippenvel op hun armen te kijken 
en te luisteren naar de flamencogroep 'La Primavera' 
met Tino van der Sman in de hoofdrol. Hij was terug 
op Nootdorpse bodem op uitnodiging van Henk 
Rolvink van "Noitdorpsche Historiën".  
 
Tino, een geboren Nootdorper, is de zoon van 
Nootdorper Leen van der Sman en de Pijnackerse 
Els van der Meer. In Nootdorp bezocht Tino de 
openbare basisschool De Winde, gevolgd door het 
Dalton in Voorburg. Al jong raakte hij verslingerd aan 
een gitaar, die bij hem thuis aan de muur hing. Hij 
wilde al snel gitarist worden, sterker nog: met de 
gitaar wilde hij per se de flamencokant op. 

8e jaargang 
nr 2, juni 2009 
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Hij vond een leraar die les gaf op het conservatorium. 
Tino bleek een leerling te zijn met veel feeling voor 
deze Spaanse muziekspecialiteit. Na zijn studie bij 
Paco Peña (aan het Rotterdams conservatorium) is 
hij gaan studeren op het 'Instituto Flamenco Cristina 
Heeren' in Sevilla. En geeft daar nu zelf les!  
 
Waarom Sevilla? Omdat dit het Mekka van de 
flamenco is. Tino laat zich vergelijken met Johan 
Cruijff die in Barcelona voetballes gaf. Zo 
onnavolgbaar als Johan op het veld was, zo was en 
is ook onze Tino op zijn gitaar. Kortom, het was weer 
weergaloos genieten in CulturA. Samen met zijn 
kwintet betoverde Tino de toeschouwers met zijn 
gitaarspel, met zang en met dans. De expressie van 
de gepassioneerde muzikanten spatte de zaal in. Het 
was in één woord grandioos. Ook voor hen die niet al 
te veel affiniteit hebben met de flamenco, werd 
duidelijk dat hier een gitarist van wereldformaat bezig 
was. Danseres Úrsula Lôpez (ooit prima ballerina van 
het ballet, Espanol) gaf enkele adembenemende 
dansen en de zang van Sonja Miranda was soms 
sentimenteel, droevig en meeslepend en dan juist 
weer temperamentvol losbarstend in vrolijkheid vol 
expressie. Precies zoals het leven vaak is.  
 
Ook licht en geluid waren perfect. De instrumenten 
gitaar (Tino van der Sman), piano (Niko Langhuijsen) 
en Konga en Cajon (een zogenoemde zittrommel die 
bediend werd door Ron van Holland) werden 'droog' 

weergegeven. Alleen de zang kreeg een prachtige 
galm mee. Daardoor leek het alsof wij de zangeres 
beter begrepen, want helaas: de meeste 
toeschouwers zijn de Spaanse taal niet machtig. 
Misschien een tip om de volgende keer een 
programmaboekje uit te geven over de muziek. Maar 
hoe dan ook: zij die thuis bij de buis bleven hadden 
weer eens ongelijk. 
 
Het optreden werd mede mogelijk gemaakt door de 
Gemeente Pijnacker-Nootdorp, Rabobank Zuid-
Holland Midden, Koelhuis Arctic en Eetcafé 1837. 
Hartelijk dank! 
 

Fam. Eisberg 
Door Rinus Verweij 

Rinus Verweij is de zoon van Piet en Agaath Verweij. 
Vele Nootdorpers kennen het gelijknamige 
schildersbedrijf aan de Dorpsstraat dat onlangs 
gesloopt is. Eerder ontvingen we van Agaath Verweij 
al eens een serie fraaie foto’s die in mei 1962 
genomen zijn vanuit de kerktoren in de Dorpsstraat. 
Nu ontvingen we van Rinus een mooie foto en een 
verhaal. Afgebeeld is de familie Eijsberg, omstreeks 
1918 gefotografeerd in de voorkamer van de woning 
aan de Dorpsstraat, die nu bekend staat als "villa 
Eijsberg". Het pand is één van de zeer weinige 
historische gebouwen aan de Dorpsstraat, die niet in 

Een heel fraaie sfeerfoto met v.l.n.r. Sonja Miranda, Úrsula Lôpez, Tino van der Sman en Ron van Holland. Niko Langhuijsen ontbreekt op deze foto die 
genomen is door Jan Wenteler. 
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de laatste decennia (soms met de beste 
bedoelingen) onherstelbaar zijn gewijzigd. Volkomen 
terecht dat het op de gemeentelijke monumentenlijst 
staat. 
De foto is bijzonder vanwege de scherpte en de 
talrijke details, en omdat hij binnenshuis is genomen. 
Meestal werden familiefoto's buiten genomen, 
vanwege het benodigde licht. We krijgen hier een 
uniek kijkje in het interieur van een woning van de 
welvarende Nootdorpse middenstand in het begin 
van de 20ste eeuw. Zo veel welvarende 
middenstanders waren er niet, maar de hier met zijn 
gezin afgebeelde Johannes Eijsberg zat er warmpjes 
bij, getuige het interieur met de fraaie zwart 
marmeren schoorsteenmantel, waarop een pendule 
met bronzen hert. Ook de kleding en het theeservies 
tonen dat we hier niet met een keuterboer of een 
tuindersknecht te maken hebben. Op de foto 
afgebeeld zijn v.l.n.r.: Johannes Eijberg (1878-1962), 
zijn vrouw Pietje Eijsberg – Buitenhuis (1874-1952), 
zoon Jan Marie (Jan) (1911-1986), Johannes' 
moeder Neeltje de Hoog (waarschijnlijk) en zoon 
Willem (Wim) (1909-1992). 
Johannes Eijsberg dreef een kruidenierswinkel in het 
pand Dorpsstraat 15-19, dat uit het eind van de 17e 
eeuw dateert, en ook bekend was als herberg "de 
Gekroonde P" en als rechthuis. Het is ook afgebeeld 
op een 18e eeuws schilderij (gemeentebezit) en een 
gravure van J. Besoet uit de zelfde periode. In de 
jaren '20 zou Eijsberg zijn winkel nog laten verfraaien 
met een winkelpui met glas in lood, met een 
gebrandschilderde afbeelding van een poollandschap 
met een ijsbeer. Dat zou de familie langdurige 

opzadelen met de bijnaam "ijsberen". Zijn welvaart 
dankte Eijsberg niet alleen aan zijn winkel, maar 
vooral aan het bezit van een aantal woningen, die hij 
verhuurde. In de jaren '30 was hij verantwoordelijk 
voor de bouw van het Nootdorpsche Vereenigings-
gebouw, bekend als gebouw "Nové". De 
kruidenierswinkel heeft bestaan tot 1967, toen 
Johannes' zoon Jan het voor gezien hield en de 
toenmalige wethouder Boonekamp een slijterij in het 
pand vestigde. Ik heb Jan Eijsberg en zijn vrouw 
Jannigje Eijsberg-Both goed gekend; ze waren onze 
buren en Jan was huisbaas van mijn ouders. De 
oude kruidenierswinkel had goed gepast in een 
openluchtmuseum. In het interieur overheerste 
donkerrood houtwerk, met van binnen blauw 
geschilderde bakken waarin losse rijst, bruine bonen, 
grauwe erwten e.d. die in papieren zakken 
afgewogen en verkocht werden. De winkel had een 

De familie Eijsberg in hun woonkamer aan de Dorpsstraat 15 – 19. Foto beschikbaar gesteld door Rinus Verweij. 

Links het huis van de familie Verweij aan het plein bij Nové. 
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lichtgrijze granito vloer, en de toonbank was verfraaid 
met houtsnijwerk in de vorm van leeuwenpoten met 
verguldsel. Als concessie aan de nieuwe tijd was er 
een vitrine-achtige ijskast voor vleeswaren. De oude 
Johannes kan ik mij ook nog herinneren: aan het 
eind van zijn leven kon hij nauwelijks meer lopen, 
maar als hij op het plein voor het Nové-gebouw zat, 
maakte hij met de punt van zijn wandelstok de 
straattegels onkruidvrij zover hij reiken kon. 
Ledigheid was des duivels oorkussen. 

Maria van Oosterwijck 
In oktober zal Noud Janssen een lezing verzorgen 
over Maria van Oosterwijck. Zij werd geboren in 
Nootdorp op 27 augustus 1630 als dochter van 
Jacobus van Oosterwijck (1597-1674), predikant, en 
Adriana Lambrechts van Linschoten (1600-1636). Zij 

bleef ongehuwd en 
overleed in Uitdam op 
12 november 1693. 
Maria van Oosterwijck 
werd bekend als 
stillevenschilderes. 
Haar ouders kwamen uit 
Delft, dat in de jaren 
dertig een bloeiend 
kunstklimaat kende. 
Maria was het derde van 
de vier kinderen, waar-
van één jong stierf. Zo 

groeide Maria op met een oudere zus (Geertruyt) en 
een jongere broer (Lambertus). In 1636 overleed 
haar moeder en verhuisde het gezin naar Voorburg, 
waar haar vader als predikant was beroepen. Hij 
hertrouwde in 1643 met Maria Jansdr. Cloetingh, 
dochter van een belangrijke boekdrukkersfamilie in 
Delft. 

Zowel de Van Linschotens als de Cloetinghs hadden 
kunstschilders in hun midden en onderhielden nauwe 
contacten met andere kunstenaars. Zo trouwde Maria 
van Linschoten, een tante van Maria, in 1637 met 
Hendrik van Beijeren, de vader van de beroemde 
stillevenschilder Abraham van Beijeren. Het contact 
dat Maria van Oosterwijck zo had met Abraham van 
Beijeren en vanaf 1647 ook met diens vrouw, Anna 
van den Queborn, eveneens stillevenschilderes, is 
mogelijk doorslaggevend geweest voor de verdere 
ontwikkeling van het tekentalent dat Maria volgens 
Houbraken al als jong meisje bezat.  

De opleiding van Maria van Oosterwijck 

Het is niet zeker van wie Maria van Oosterwijck haar 
vroegste schildersopleiding kreeg. Aannemelijk is dat 
zij ergens tussen 1656 en 1658 haar eerste atelier 
inrichtte aan de Voorstraat in Delft, in het huis dat 
van haar grootvader van moederskant was geweest, 
maar nu het bezit was van vader Jacobus van 
Oosterwijck. Ook Abraham van Beijeren en Anna van 
den Queborn woonden en werkten in dat huis. Toen 
Maria’s broer Lambertus in 1658 theologie ging 
studeren in Leiden, ging Maria met hem mee, 
waarschijnlijk omdat er meer familie in die stad 

woonde: zus Geertruyt was getrouwd met de 
weduwnaar Johan van Assendelft, en de Leidse 
stadshistoricus Jan Jansz. Orlers was hun oom. 
Deze had goede contacten met de plaatselijke 
schilders. Vanaf mei 1660 verbleef Maria in Utrecht, 
mogelijk voor ongeveer drie jaren. Daar bekwaamde 
zij zich verder in de schilderkunst bij Jan Davidsz. de 
Heem, onder andere bekend om zijn fruit- bloem en 
pronkstillevens. Zijn werk heeft haar sterk beïnvloed. 
Houbraken noemt hem haar leermeester, een bericht 
dat wordt bevestigd door een mededeling in het 
reisverslag van de Zweedse architect Nicodemus 
Tessin jr. 

Doorbraak 

Halverwege 1666 verhuisde Maria van Oosterwijck 
naar Amsterdam, waar zij als assistente van de 
stillevenschilder Willem van Aelst ging werken. Via 
hem kreeg zij haar eerste internationale erkenning: 
op 28 december 1667 noemde de Florentijnse prins 
Cosimo III de’Medici haar stillevens minstens zo 
goed als die van de gerenommeerde Van Aelst. In 
die tijd kwam ook Geertje Pieters bij haar wonen, aan 
wie zij teken- en schilderles gaf. Maria legde zich nu 
helemaal toe op het schilderen van bloem- en 
fruitstillevens, die zij voor een goede prijs kon 
verkopen aan hooggeplaatsten in Amsterdam. 

Met de verkoop circa 1668 – een exact jaartal is niet 
bekend – van haar ‘Vanitas met hemelglobe’ aan 
keizer Leopold I (nu in het Kunsthistorisches Museum 
in Wenen) brak Maria van Oosterwijck internationaal 
echt door. Volgens Weijerman waardeerde de keizer 
haar werk zozeer, dat hij haar de portretten toezond 
van hem en zijn gemalin, ‘omzet met diamanten’. 
Toen ook Cosimo de’Medici na zijn tweede reis naar 
Holland in 1669 twee schilderijen van haar kocht, 
was haar naam gevestigd.  

Haar contacten met het nationale en internationale 
establishment dankte Maria van Oosterwijck mogelijk 
ook aan Constantijn Huygens, met wie zij sinds haar 
jeugd een vriendschappelijke relatie onderhield. Deze 
kunstkenner betuigde zijn hoge waardering in 1677 
met een lofdicht: Maria van Oosterwijck staat op 
zeldzame hoogte en hij kent haar gelijke niet 
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(Gedichten, 163). Maria’s hoge inkomsten stelden 
haar in staat aan de Keizersgracht te wonen, vlakbij 
Willem van Aelst, en ook om goed te doen. In 1675 
en 1677 stond zij met haar vermogen borg voor het 
losgeld van in Algiers gegijzelde matrozen uit 
Maassluis, waar haar broer Lambertus inmiddels 
burgemeester was. 

Huwelijksaanzoek 

Er zijn geen concrete aanwijzingen dat de relatie van 
Maria van Oosterwijck met Willem van Aelst verder 
ging dan vriendschap tussen twee vakgenoten. Wel 
werkten zij nauw samen en in zijn atelier belastte 
Maria zich waarschijnlijk ook met de opleiding van 
Rachel Ruysch, een leerlinge van Willem. Mogelijk 
zag Willem van Aelst, die omstreeks 1677 nog steeds 
ongehuwd was en tegen de vijftig liep, in Maria een 
ideale huisgenoot en partner in zaken, maar harde 
bewijzen hiervoor zijn er niet. Wel vertelt zowel 
Houbraken als Weyerman de anekdote van Willems 
huwelijksaanzoek. Volgens die anekdote lagen de 
schildervertrekken van Maria en Willem dicht bij 
elkaar en konden zij elkaar vanuit die vertrekken zien 
en toespreken. Toen Willem aan Maria te kennen gaf 
dat hij met haar wilde trouwen, repliceerde Maria dat 
zij daartoe niet zo vlug kon besluiten. Eerst moest hij 
maar eens een jaar lang elke ochtend van 7 tot 12 
uur schilderen in zijn atelier. Als hij er niet op tijd was 
– hun vensters keken op elkaar uit – dan zou zij met 
krijt een streepje trekken op het kozijn van haar 
atelierraam. Omdat Maria Willems werkdiscipline 
kende (Weyerman: ‘hij stond bij de waarsprekende 
wereld geboekt voor een losse kabouter’) en wist dat 

hij dikwijls aan de zwier 
ging (Weyerman: ‘dat 
Willem lichtelijk vuur 
vatte als hij een glaasje 
boven zijn peil had 
gedronken’), verwachtte 
zij dat hij aan die 
voorwaarde niet kon 
voldoen. Willem ging er 
toch op in, maar 
tevergeefs. Weyerman 
schrijft: ‘Toen het jaar 
om was, stonden er 
ruim zo veel schreefjes 
op de glasraam, als er staan op de schuldlei van een 
Antwerpse herberg die rijkelijk is beneringd met 
schildersklanten, waardoor Willem van Aalst er voor 
goed en al van afzag, en het van meet af aan liet 
waaien.’ Dat Maria van Oosterwijck en Willem van 
Aelst in die tijd vlakbij elkaar woonden, blijkt uit de 
gedocumenteerde ruzies in 1676 tussen haar en de 
huishoudster van Willem. 

In de jaren tachtig schilderde Maria van Oosterwijck 
voornamelijk bloemstillevens waarin zij dikwijls 
religieuze symbolen verwerkte. Zij werkte met grote 
precisie en gebruikte naar kleur en grootte zorgvuldig 
uitgekozen bloemen. Omdat de relatief zeldzame en 
voor die tijd zeer kostbare bloemen beperkt houdbaar 
waren en verschillende bloeitijden kenden, werkte 
Maria zoals veel andere schilders in die tijd: eerst 
tekenen en aquarelleren in de hortus botanicus en 
dan overbrengen in olie op doek. Dat blijkt uit een 
gedicht van Joachim Oudaen waarin hij vermeldt dat 
‘juffrouw Oosterwyk, die keurige schilderesse van 
veld- en bloemgewas, ieder plant-ontwerp wel [goed] 
op ’t papier bewaart.’ In haar composities gebruikte 
zij vaak ook aren en gestreept gras, iets wat wijst op 
invloed van Van Aelst en De Heem. Verder 
verlevendigde zij haar schilderijen met vlinders en 
andere insecten of klein fruit. Op enkele daarvan 
(voor het eerst in het Weense vanitasschilderij van 
1667) verwerkte zij haar zelfportret in een 
weerspiegeling op de glazen vazen. In zijn Groot 
schilderboek (1707) stelt Gerard de Lairesse, die 
haar persoonlijk heeft gekend, dat zij daarmee haar 
meester wilde overtreffen. Het is inderdaad een detail 
dat Abraham van Beijeren als één van de weinige 
stillevensschilders van die tijd gebruikte – Van Aelst 
deed het ook, maar het is niet waarschijnlijk dat 
Lairesse hem als haar leermeester zag.  

Terwijl veel schilders in Amsterdam en elders tussen 
1680 en 1690 moeite hadden het hoofd financieel 
boven water te houden, bleven Maria’s 
naamsbekendheid en de waardering voor haar werk 
groot, ook in de hoogste Europese kringen. In 1684 
kocht Jan III Sobieski, koning van Polen, drie 
schilderijen van Maria voor het kapitale bedrag van 
2400 gulden. Toen Johann Georg III, Keurvorst van 
Saksen, in 1688 op een reis Den Haag aandeed en 
daar drie schilderijen van Maria zag, was hij meteen 
onder de indruk en kocht ze voor 1500 gulden. 
Volgens Houbraken en Weyerman had ook de 
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‘konstkwekende’ Lodewijk XIV (de Zonnekoning) een 
schilderij van Maria in zijn ‘konstkabinet’. Door 
tussenkomst van Constantijn Huygens jr. verwierven 
in 1689 koning-stadhouder Willem III en zijn vrouw 
Maria Stuart twee schilderijen van haar, waarvan één 
voor de prijs van negenhonderd gulden. Beide 
schilderijen maken nog steeds deel uit van de 
Engelse koninklijke verzameling in Hampton Court in 
Londen. Aan het begin van de achttiende eeuw 
hingen in het stadhouderlijk Hof in Leeuwarden vijf 
schilderstukken van Maria van Oosterwijck. 

Laatste jaren 

In 1690 trok Maria van Oosterwijck, zestig jaar oud, 
zich terug uit de schilderswereld. Zoals veel 
kunstschilders zal zij in haar Amsterdamse atelier 
een zekere voorraad hebben gehad van voltooide 
schilderijen waaruit geïnteresseerde kopers konden 
kiezen. Het lijkt aannemelijk dat zij deze aan een of 
meer kunsthandelaars heeft aangeboden voor zij 
vertrok naar Uitdam. Daar trok zij in bij haar neef 
Jacobus van Assendelft, de zoon van haar zus 
Geertruyt, die daar in 1688 als predikant was 
beroepen. Dat zij in die laatste jaren van haar leven 
‘zo wat bloemekes maalde [: schilderde] op ’t papier - 
met potlood of waterverf - als een aangename 
bezigheid, die ze al spelende kon verrichten, en 
waarmee de tijd zoetelijk omging’, zoals Bosboom-
Toussaint in haar roman suggereert, wordt niet door 
enig document gestaafd.  
Drie jaar na de verhuizing overleed Maria van 
Oosterwijck. Arnold Houbraken daarover: ‘Zij is in 
haar 63ste jaar, nog ongetrouwd zijnde, gestorven 
ten huize van haar zusters zoon Jakobus van 
Assendelft, predikant tot Uitdam in Waterland, die zij 
(van zijne ouders vroeg beroofd) als haar eigen kind 
had opgebracht, op de 12 van Slachtmaand 1693 
[dus op 12 november 1693].’ Maria van Oosterwijck 
werd begraven op het plaatselijke kerkhof. Haar graf 
is niet bewaard gebleven. 

Maria van Oosterwijck was in haar tijd 
hooggewaardeerd en haar schilderijen brachten 
topprijzen op. In de afgelopen twee eeuwen zakte die 
belangstelling enigszins maar op dit moment worden 
voor haar werken weer hoge bedragen betaald. 
Artikel van Noud Janssen, gepubliceerd op de website van het 
Instituut voor Nederlandse Geschiedenis. 

Het radiotoestel in WO II 
Op 29 maart verscheen het boek "Het radiotoestel in 
de Tweede Wereldoorlog". Dit boek is het resultaat 
van onderzoek en speurwerk in de archieven van de 
ruim 1.000 toenmalige gemeenten (waaronder 
Pijnacker-Nootdorp), van ministeries, provincies, 
NIOD, PTT, enkele relevante bedrijven en het 
"Bundesarchiv" in Berlijn. 

In Nederland werden in 1943, op last van de 
Duitsers, alle radiotoestellen verbeurdverklaard. In 
totaal werden toen 825.000 radio's ingeleverd. Zo'n 
300.000 toestellen werden door Nederlanders 
achtergehouden en verborgen. Ook knutselden 

handige landgenoten 
bouwsels die op een 
radio moesten lijken, 
leverden die in en 
hielden het kostbare 
toestel achter (nog eens 
circa 100.000 stuks). In 
totaal kregen ongeveer 
75.000 Nederlanders 
(met name NSB'ers) 
vrijstelling van de 
inleveringsplicht. De 
ingeleverde toestellen 
werden verzameld in 
centrale verzamelplaatsen (concentratiemagazijnen). 
De beste toestellen (275.000 stuks) werden naar 
Duitsland weggevoerd, grotendeels met binnen-
vaartschepen. Daar werden ze ter beschikking 
gesteld van slachtoffers van geallieerde bombar-
dementen (Duitsers die hun huis en inboedel verloren 
hadden). Verder gingen 50.000 radiotoestellen naar 
Duitse bestemmingen binnen Nederland.  

Na de oorlog zijn 125.000 toestellen weer aan de 
eigenaren teruggegeven, maar dat waren vooral 
defecte, oude of zelfbouw toestellen. Niet minder dan 
375.000 ingeleverde toestellen bleven als schroot 
achter. 

Vrijwel alle in de provincie Zuid-Holland ingeleverde 
toestellen werden verzameld in een opslagplaats in 
de Rijnhaven in Rotterdam (bijna 200.000 stuks in 
het pand "De Eersteling"). Ook de 698 toestellen 
van Pijnacker werden naar Rotterdam overgebracht; 
Hoewel ik over 
Nootdorp in dit 
verband geen 
gegevens heb 
gevonden, 
neem ik aan 
dat de 198 
radiotoestellen 
van Nootdorp 
ook naar 
Rotterdam zijn 
afgevoerd. De 
radio's die in 
Den Haag naar de inleveringsbureaus werden 
gebracht werden in de stad zelf opgeslagen. In 
Rotterdam werden in december 1945 de restanten 
aan handelaren verkocht door de 
"Liquidatiecommissie PTT Radioschroot". 

Het boek bevat veel meer thema's dan alleen maar 
de verplichte inlevering van radiotoestellen. Zo is er 
een speciaal hoofdstuk over "Radiotoestellen en 
Jodenvervolging" met niet eerder gepubliceerde 
informatie over het aantal radiotoestellen dat door de 
joden al in 1941, op last van de Duitsers, ingeleverd 
werd (21.000 stuks, waarvan ruim de helft in 
Amsterdam en ruim 2.100 in Den Haag).  
Het boek – € 30,- + € 3,50 verzendkosten – is alleen 
te verkrijgen via de auteur, de heer E.J.M. Verheijen, 
Havenweg 74, 6122 EK Buchten, tel.: 046 485 1847, 
e-mail: gverhe@planet.nl.  



Nieuwsbrief Noitdorpsche Historiën 7 juni 2009 

Archeologie krijgt een gezicht 
Van Ton Gribnau ontvingen we een interessant 
boekje over archeologie in Leidschendam-Voorburg, 
Voorschoten en Wassenaar. 
Archeologische vondsten onthullen de identiteit van 
de vroegere bewoners: hoe ze leefden, waar ze 
woonden, welke wegen ze bewandelden en hoe ze 
hun akkers bewerkten. Vaak zijn sporen van deze 
leefwijze nu nog in het huidige landschap en in de 
huidige infrastructuur terug te vinden. In dit boekje 
wordt de archeologie van Leidschendam-Voorburg, 
Voorschoten en Wassenaar zichtbaar gemaakt aan 
de hand van vondsten afkomstig van drie periodes: 
de Prehistorie. Romeinse tijd en de Middeleeuwen. 
Daarbij staat per gemeente één archeologisch 
hoogtepunt centraal. Het betreft een massagraf uit de 
Bronstijd in Wassenaar, waaruit blijkt dat de 
kuststrook al in zeer vroege tijden bewoond was. 
Daarnaast Forum Hadriani in Voorburg, dat laat zien 
hoe de Romeinen hier een bloeiende handels-
vestiging hadden. En tot slot het Voorschotense Huis 
ter Lips, één van de vele verdwenen Middeleeuwse 
kastelen, die het adellijke landleven symboliseren. 

 

Daarnaast is er nog een interessant boekwerkje over 
de grenzen van het Romeinse rijk “Op zoek naar de 
Limes”. De Limes is de grens van het voormalige 
Romeinse Rijk en werd van ongeveer 57 voor Chr. 
tot zo’n 400 na Chr. door de Romeinen gebruikt.  
Limes (uitgesproken als lie-mes) is Latijn voor ‘grens’ 
en ‘pad’. In Nederland loopt de Limes van Katwijk via 
de oude Rijn langs Arnhem naar Duitsland. Hiermee 
is de Limes het grootste archeologische monument 
van ons land. Een levend monument dat nog altijd 
invloed uitoefent op onze huidige cultuur. Zie ook 
www.limes.nl. 

De Limes was een militaire zone, die bestond uit een 
weg, verdedigingswerken en burgernederzettingen. 
Maar het was ook een handelsroute en langs deze 
route ontstond een uitwisseling van culturen: tussen 
de inheemse bevolking en de soldaten van het 
Romeinse leger en hun gezinnen. 

De Limes heeft dan ook veel sporen achtergelaten in 
ons huidige land. En dat zijn niet alleen de zichtbare 
vormen zoals bijvoorbeeld een Romeinse muur, 
grafvondsten of militaire gebruiksvoorwerpen. De 

invloed van de Limes reikt veel verder dan dat. De 
Limes gaf de aanzet tot de eerste infrastructuur in 
Nederland. De makers van de Limes brachten hun 
religie, monetaire stelsel, taal, schrift, gebruiken en 
technieken mee naar ons land. En die invloed is tot 
op de dag van vandaag voelbaar.  
De Limes leeft, in ons leven van alledag en mag dan 
ook best een 
speciale plek 
krijgen. Niet 
alleen in een 
museum, maar 
ook in het 
onderwijs of bij 
de bouw van een 
nieuwbouwwijk 
in Limesgebied. 
De Limes is 
tenslotte getuige 
van zo’n 400 jaar Nederlandse geschiedenis en 
verbindt ons met al die andere landen die ooit tot het 
Romeinse Rijk behoorden.  

Op de website vindt u ook informatie over diverse 
musea en over fiets- en wandeltochten. Het boekje is 
via de website te bestellen. 

Jaarvergadering 
Op woensdag 13 mei was de jaarvergadering. In 
Nové waren 12 leden aanwezig, 9 leden hadden zich 
afgemeld. 

Naast het financiële verslag en de bestuursverkiezing 
kwamen nog een aantal andere zaken aan de orde. 
Maria Berkovits van de werkgroep genealogie 
attendeert erop, dat de genealogische werkgroep van 
het Historisch Genootschap Oud-Soetermeer elke 
eerste maandag van de maand een gratis 
inloopavond heeft, ook voor niet-leden. Op hun 
website - http://www.oudsoetermeer.nl/ - is ook veel 
te vinden. Zij zal hierover een opzetje maken voor 
een artikeltje in de komende Nieuwsbrief. 
Ton Gribnau, werkgroep archeologie heeft de 
beschikking over een beschrijving van de inpoldering 
in 1865 van de Tedingerbroekpolder.  

Hij heeft zitting in de klankbordgroep voor de 
ontwikkeling van een gemeentelijk archeologiebeleid. 
De gemeente is verplicht kaarten te maken, waarop 
eventuele vondstplaatsen staan aangeduid. De 
gemeente werkt samen met Lansingerland, want 
gebleken is dat in deze regio unieke vondsten 
mogelijk zijn uit het stenen tijdperk. Er is meer 
bewoning geweest, dan men altijd heeft gedacht.  

Gememoreerd wordt dat bij de werkzaamheden in de 
Dorpsstraat de gevonden resten van de 
kademuurtjes van het bruggetje, dat ooit tegenover 
de timmermanswoning van Groenewegen lag, zonder 
meer zijn weggehaald. 
Peter Ripken, werkgroep beeldmateriaal is niet 
aanwezig. Henk meldt, dat via internet weer oude 
ansichten zijn gevonden.  
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Anneke Dobbenga , beheer archief: er wordt nog 
steeds gezocht naar een passende ruimte voor één 
of twee kasten en eventueel een oudheidkamer of 
kleine expositie. Genoemd wordt het oude Vestia-
gebouw aan de Kon. Wilhelminstraat, dat leegstaat. 
Dit zou eventueel een laagdrempelige inloopruimte 
kunnen worden voor meerdere doeleinden. 
Ninon Vis, werkgroep, Sprekend Verleden, denkt 
samen met het bestuur na over een 
burgemeestersboek en over kopij voor de 
Nieuwsbrief. 
Tinus Verwijmeren van “vriend van molen de 
Windlust” is bezig met het uitzoeken van 
ongeordende papieren die in zijn bezit zijn. Er zijn 
354 donateurs. Hij is in contact getreden met de 
ANWB over een tekstbord voor de molen, dat 
vermoedelijk via een subsidie betaald zal worden 
door de ANWB. De molen is rijksmonument. Ton vult 
aan, dat ook de Monumentenstichting is benaderd 
over tekstbordjes voor gemeentelijke monumenten. 

Ed Dobbenga informeert naar de mogelijkheid een 
oudheidkamer in te richten met als onderwerp 
materiaal “uit het veen”. Henk plaats een oproep in 
de Nieuwsbrief met de vraag wie er materiaal heeft. 

Oproep 
Wie heeft materiaal dat met de vervening te maken 
heeft? Baggerbeugels (kantbeugel of schuitbeugel), 
kruiwagen (slagkar), holle schop, hoosschop, 
mengklauw, treebord of platte klompen, stikgraaf, etc. 
En natuurlijk wat veen of turf. We willen kijken of we 
hiermee een tentoonstelling in kunnen richten. 

Voor informatie: Henk Rolvink, 310 8117 

Historische wandeling 
Op zaterdag 18 april organiseerde de vereniging haar 
eerste historische rondwandeling door een stukje 
Nootdorp. Een aantal dames had interesse in een 
rondleiding langs historische panden in Nootdorp. Uw 
voorzitter heeft daarop een korte wandeling door de 
Dorpsstraat georganiseerd. We bezochten de 
historische Dorpskerk met monumentale toren, er 
werd uitleg gegeven over diverse panden (o.a. Van 
Tilburg, Villa Eijsberg en het Eetcafé) en we 
bezochten de molen waar we kundige uitleg kregen 
van de enthousiaste molenaar Tinus Verwijmeren.  

Een geslaagde activiteit, voor herhaling vatbaar. 
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