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Van de voorzitter 

Het laatste nummer van dit jaar alweer. We kunnen 
terugkijken op een mooi jaar met diverse activiteiten. 
Een mooie groei in het aantal leden en ook een 
groeiende belangstelling voor onze Nootdorpse 
geschiedenis. Ook volgend jaar willen we weer een 
paar mooie activiteiten organiseren en uiteraard elk 
kwartaal weer de Nieuwsbrief. 
Het bestuur wenst u goede feestdagen toe en een 
mooi en zinvol 2010. 

Nieuwe leden 
Als nieuw leden van de vereniging verwelkomen we: 

- Joop van de Sande 
- Johan Eisberg 

Hiermee komt ons ledental op 126! 

Burgemeesters 
Tussen 1980 tot aan de fusie met Pijnacker hebben 
twee burgemeesters, Waals en Schartman, een grote 
rol gespeeld in de Nootdorpse politiek. Met beiden 
heeft de redactie van de Nieuwsbrief vorig jaar een 
gesprek gehad over hun herinneringen aan deze 
ambtsperiode. De interviews worden, opgesplitst in 
vervolgdelen, in dit en in de komende nummers 
geplaatst. Hieronder het tweede deel van het 
interview met oud-burgemeester Jos Waals. 

Correctie 

Naar aanleiding van de laatste Nieuwsbrief ontvingen 
we een e-mail van Juut van Dullemen die ons wees 
op een foutje in het artikel over burgemeester Waals. 
Juut schreef ons het volgende: 
“Met veel plezier heb ik weer de laatste nieuwsbrief 
van Noitdorpsche Historiën gelezen. Knap hoe jullie 
er steeds weer in slagen artikelen te publiceren over 

8e jaargang 
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de geschiedenis van een klein dorp met betrekkelijk 
weinig overblijfselen uit vroeger tijden. Zoals je weet 
ben ik geen geboren Nootdorpse, maar enige jaren 
geleden heb ik toch met mijn buurtgenoten gevierd 
dat ik de helft van mijn leven hier woonde. 
De tijd van Jos Waals kan ik me goed herinneren. In 
het interview met hem is een fout geslopen. De 
eerste vrouwelijke wethouder heette niet Briard, 
maar Giard. Omdat er geen naaste familie van haar 
meer woont in Nootdorp verstout ik me jullie daarop 
te attenderen. Wellicht kreeg je daar al meer reacties 
over. Mijn man Ben heeft nog korte tijd in de raad 
gezeten als haar opvolger toen zij zich om 
gezondheidsredenen had teruggetrokken. Overigens 
interessant om de visie van Waals te lezen op de 
zaken die toen speelden. Sommige dingen herinner 
ik me duidelijk anders. Ik heb bv niet gemerkt dat de 
lokale bevolking voor de feesten van 700 jaar 
Nootdorp weinig contact had met de nieuwkomers. 
Door de school van mijn kinderen en door de kerk 
waren er wel degelijk vriendschappelijke betrek-
kingen. Alleen dat je hier geen familie had maakte 
wel verschil.” 

Drs. J.F.H.A.B. Waals 
(ambtsperiode 1980 - 1991) 

Ondermeningsgeest 
Waals kreeg steeds meer interesse in de tuinbouw. 
“Ik had grote bewondering voor de ondernemings-
geest van de tuinders, die miljoenen durfden te 
investeren. De jongeren hadden geen zin meer in de 
hiërarchische werkwijze van hun ouders. Ze 
studeerden vaak op HBO-niveau en velen verlieten 
het dorp. De nieuwe tuinbouwbedrijven moesten toch 
zeker de beschikking kunnen hebben over drie of 
vier, - later nog meer - , hectare grond en die was er 
niet. Groei aan de Veenweg, aan de Kortelandseweg 
was niet meer mogelijk, dus gingen we in de 3-B 
hoek (Bleiswijk, Berkel en Rodenrijs, Bergschenhoek) 
kijken naar groeimogelijkheden. Ook moesten we 
een achterstand bij de Hinderwet wegwerken, want 
er waren nogal wat land- en tuinbouwbedrijven die 
niet over de vereiste vergunningen beschikten. Daar 
was in het verleden nog wel eens te luchtig over 
gedaan. In feite was er niets geregeld. De problemen 
begonnen toen een tuinder een plantenziekte ging 
bestrijden met blauwzuurgas, dat trok de aandacht. 
Ook brak er brand uit in een bedrijf dat geïsoleerd 
bleek te zijn met verboden brandbaar materiaal. De 
inspectie kwam langs en we begonnen met een grote 
inhaalslag.” 

In de jaren 80 vroegen nog drie projecten de 
aandacht, namelijk de behoefte aan een dorpshuis, 
aan een nieuwe bibliotheek en een 
brandweerkazerne. In 1988 werd het Jozefhuis aan 
de Veenweg in gebruik genomen als sociaal cultureel 
centrum, waar ondermeer de Damastbloem en de 
Scouting onderdak vonden. In 1989 konden door het 
verdwijnen van constructiebedrijf Elno uit de 
Dorpsstraat, eindelijk de plannen voor een nieuwe 
bibliotheek tot ontwikkeling komen. En de 

brandweerkazerne kwam aan de Koningin 
Julianastraat. Ook het Gemeentehuis werd (voor de 
vierde keer) verbouwd, een uitbreiding die in 1990 
was afgerond. 

 

Het lek 
Nootdorp werd in 1988 landelijk nieuws door het 
zogenoemde lek van Nootdorp. Een en ander 
speelde zich af tijdens de grote vakantie en Jos 
Waals verbleef in Frankrijk. Daarom verscheen loco-
burgemeester Nol van de Sande als woordvoerder op 
de televisie, waar hij zichtbaar moeite mee had. Wat 
was het geval? 

Het college van B&W had een geheime nota 
opgesteld: Op weg naar 2015 getiteld. Hierin stonden 
belangrijke punten over de toekomst van de 
gemeente, zoals de plannen rond een nieuw 
tuinbouwgebied Noukoop, opoffering van weidegrond 
voor nieuwbouw etc. De bedoeling was om na de 
zomervakantie deze nota ter bespreking voor te 
leggen aan de gemeenteraad. Iemand “lekte” naar de 
pers, de Delftsche Courant en de redacteur 
weigerde, - overigens geheel volgens de regels -, zijn 
bron te noemen. Van de Sande schakelde justitie in 
en de journalist werd vastgezet, “gegijzeld”. Dit was 
landelijk nieuws. De zaak liep met een sisser af en 
Waals zegt: 

”Meteen toen ik terug was van vakantie, wist ik: dat 
lek moet Cor de Kok van Gemeentebelangen zijn. Hij 
heeft het nooit ontkend.” 

Kleurrijk 
Een kleurrijke figuur, aan wie Waals veel 
herinneringen heeft, was gemeentebode Bertus de 
Groot, die om 12 uur ’s middags de raadszaal placht 
binnen te lopen met een fles jenever. Dat heeft 
Waals maar afgeschaft. Bertus had een prima 
methode gevonden om zijn eigen borreltje te 
camoufleren, want als er iemand zijn kamer 
binnenkwam, stond het glaasje verstopt onder een 
leeg doperwtenblik. Bertus had ook een voorraadje 
rookwaren aangelegd; voor ieder zijn eigen merk 
sigaren en sigaretten. Het zag zo blauw in de 
raadszaal, dat Waals voorstelde het eerste uur niet te 
roken. Dit werd vervolgens de eerste twee uren en 
tenslotte mocht het helemaal niet meer.  

Elno in 1987 
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De Delftsche Courant berichtte dat er in Nootdorp 
zowaar op zakelijke en vlotte wijze werd verga
en dat debatten tot het middernachtelijke uur er 
gelukkig niet meer bij waren.  

Waals: “Ik hield de vergaderingen inderdaad zo kort 
mogelijk; tot z’n uur of elf. Ik moet morgen weer 
vroeg op, zei ik dan. Wel gaf ik de wethouders zoveel 
mogelijk kans hun woordje te doen. 

Waals werd in 1991 benoemd tot burgemeester van 
Venray; wel even een verschil! Want de dorpse 
mentaliteit, waardoor Nootdorp vroeger werd 
gekenmerkt en die ook zijn charme had, was hier 
geheel afwezig. Zijn vele nevenfuncties gaf Waals 
zijn verhuizing op; ook op verzoek van zijn in 2002 
overleden vrouw Birgitta, die vond dat hij te weinig 
thuis was. 

Bij zijn vertrek was al wel duidelijk dat Nootdorp zijn 
langste tijd als zelfstandige gemeente had gehad, 
hoewel op dat moment de Vinex-wijken nog niet in 
beeld waren. 

 Waals: “Hannie van 
Leeuwen werd aangesteld als 
interim-burgemeester, want 
ze konden aanvankelijk 
moeilijk een burgemeester 
vinden die Nootdorp deze 
ongewisse toekomst in kon 
en wilde leiden. Wij hebben 
een goed leven gehad

Nootdorp en woonden heel prettig, daar aan de 
Kerkweg. De kinderen hadden een fijne jeugd en wij 
een leuk sociaal leven. Ik was voorzitter van een 
Delftse hockeyclub en lid van de Nootdorpse 
Tennisclub, evenals mijn vrouw, die hier veel 
vriendinnen kreeg. We hebben ook heel veel gefietst 
in de omgeving.  

Een drama dat zich afspeelde toen ik nog niet zo 
lang in Nootdorp woonde, maakte grote indruk op 
ons. Op de spoorwegovergang van de ’s
kwam een auto onder een trein, waarbij drie jonge 
mensen het leven lieten. Dit ongeluk had een grote 
impact, niet alleen bij de vrijwillige brandweer die 
assistentie moest verlenen, maar in het hele dorp. 
Als jonge burgemeester moest ik op huisbezoek bij 
de getroffen gezinnen, dat viel me natuurlijk heel 
zwaar.”  

Omdat hij hier nog vrienden heeft wonen, komt 
Waals enige malen per jaar naar Nootdorp. Hoe hij 
nu over het dorp denkt? 

“Ik vind het heel jammer dat de identiteit van het dorp 
verdwenen is; het  heeft weinig charme meer, is hier 
en daar zelfs wat aan het verpauperen. De 
landschaps- en dorpscultuur zijn helaas om zeep 
geholpen en de verkaveling, bijvoorbeeld langs de 
Bras,  is volgens mij te snel gegaan. Ook 
stedenbouwkundig vind ik het – eerlijk gezegd 
geen  groot succes. Misschien allemaal teveel in ee
vloek en een zucht gedaan? 
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Ninon Vis 

Tweemolentjesgemaal
Het Tweemolentjesgemaal, dat te vinden is aan de 
rand van de Delftse Hout, wordt ook wel gemaal 
Nootdorp genoemd, hoewel het op Delfts 
grondgebied ligt. 
Er waren plannen om dit sterk verwaarloosde 
gebouw af te breken, maar de KNNV afdeling 
Delfland wil het graag behouden om het bijvoorbeeld 
als permanente tentoonstellingsruimte te gebruiken. 

Wel moeten er dan particuliere investeerders 
gevonden worden, die geld willen steken in de 
renovatie van het gemaal. Het Hoogheemraadschap 
Delfland heeft inmiddels besloten de voorgenomen 
sloop van het gemaal uit te stellen. Gaan de plannen 
door, dan zou mogelijk de gemeente Delft het 
gebouw de monumentale status gev

Baggermuseum
Nootdorp heeft een indrukwekkende historie, niet 
alleen als het gaat over turfsteken, maar ook voor 
wat betreft waterbeheersing en baggeren. Voor wie 

erin is geïnteresseerd zal een bezoek aan het 
Nationaal Baggermuseum
Sliedrecht wellicht de moeite waard zijn. Het museum 
is uniek in de wereld. Heden en verleden van het 
baggerbedrijf en van de mensen die daarin 
werkzaam zijn en waren is daar te zien. 
Kijk op www.baggermuseum.nl
 
Van Truus van der Neut –
een kopie van Het Weekblad uit 1953. Men keek 
terug op het jaar 1953 en het geeft een goed beeld 
van wat er zoal in dat jaar gebeur
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Baggermuseum 
Nootdorp heeft een indrukwekkende historie, niet 
alleen als het gaat over turfsteken, maar ook voor 
wat betreft waterbeheersing en baggeren. Voor wie 

erin is geïnteresseerd zal een bezoek aan het 
Nationaal Baggermuseum aan de Molendijk in 
Sliedrecht wellicht de moeite waard zijn. Het museum 
is uniek in de wereld. Heden en verleden van het 
baggerbedrijf en van de mensen die daarin 
werkzaam zijn en waren is daar te zien.  

www.baggermuseum.nl.     

– Rijgersberg ontvingen we 
een kopie van Het Weekblad uit 1953. Men keek 
terug op het jaar 1953 en het geeft een goed beeld 

wat er zoal in dat jaar gebeurd is. Het is 
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onverkort overgenomen zodat ook het spraakgebruik 
van die jaren duidelijk naar voren komt.  

 

Nootdorp in 1953 
Het is goed om bij het begin van een nieuw jaar een 
blik te werpen op het jaar, dat achter ons ligt en ons 
tegelijkertijd te bezinnen op onze taak in het nieuwe 
jaar. 

In het begin van 1953 mocht de heer C. 
Groenewegen het feit herdenken, dat hij 25 jaar 
verbonden was aan het Nootdorps toneel. Om zijn 
buitengewoon voordrachtstalent werd hij dan ook 
hartelijk gehuldigd. Aan de heer A. Kleijweg werd in 
verband met zijn dienstjubileum, de zilveren medaille, 
verbonden aan de Orde van Oranje Nassau, 
uitgereikt. Onze dorpsgenoot, de heer Jansen uit de 
Pr. Beatrixstraat vertrok als vrijwilliger naar Korea. 
Een regelmatige schillenophaaldienst werd ingesteld. 
De heer Cor van Beek werd hiermede belast.  

In de wedstrijd 100 jaar Kromstaf behaalde· Nootdorp 
in het bisdom Haarlem de eerste prijs. In een 
Raadsvergadering werd door de Raad der gemeente 
Nootdorp dankbaar het feit herdacht, dat de heer 
H.C.A.M. Schölvink, 20 jaar burgemeester van de 
gemeente was. Veel belangrijk werk is door deze 
gezagsdrager in de afgelopen jaren tot stand 
gebracht. Wij willen slechts noemen de inrichting van 
een nieuw Raadhuis en ambtswoning, de 
totstandkoming van het uitbreidingsplan, de aanleg 
van een nieuw stratenplan, aanleg van het 
Gemeentelijk Sportpark, de bouw van een 
wijkgebouw annex badhuis enz.  

Bij de Nationale ramp heeft Nootdorp ter leniging van 
de nood en belangrijke bijdrage geleverd zowel aan 
geld als aan goederen in natura. 

De uitbreiding van het vliegveld Ypenburg heeft 
Nootdorp niet ongemoeid gelaten. Drie woningen 
moesten worden onteigend als ook 65 bunder land.  

Het Roode Kruis organiseerde een filmavond. Het 
was een cineac-programma, waarvoor zeer grote 
belangstelling bestond. De hoofdfilm handelde over 
de watersnood. In Maart trok de afdeling Nootdorp 
met ruim 125 mannen voor de Stille Omgang naar 
Amsterdam. Kapelaan Roodbol had de geestelijke 
leiding. 

Door het Gemeentebestuur werd overgegaan tot de 
aanstelling van een maatschappelijk werkster in casu 
Mej. A. van Veen. De heer J. van Tilburg nam 
afscheid als opperbrandmeester en in zijn plaats 
werd benoemd de heer E.S. van Venrooij. De 
Nootdorpse Harddraverij- en Renvereniging kwam 
door een loterij weer op gang en gaf dit jaar weer 6 
coursen.  

Katholiek Nootdorp had weer een nieuwe priester in 
haar midden. Kapelaan G. den Hollander, droeg 
onder zeer grote belangstelling in Nootdorp zijn 
Eerste H. Mis op. 

De Raad der gemeente Nootdorp nam het 
belangrijke besluit om over te gaan tot de bouw van 
een nieuw wijkgebouw annex badhuis. Burgemeester 
Schölvink legde hiervoor de eerste steen. Tot de 
aanleg van een kinderspeeltuin werd overgegaan, 
waar· bij een Speeltuinvereniging het beheer voert.  

De Nootdorpse Hengelaars richtten een nieuwe 
vereniging op, die zeer veel leden telt. De heer P. Vis 
ontving de bronzen medaille verbonden aan de orde 
van Oranje Nassau. 

De door de Nootdorpse Woningbouwvereniging 
gebouwde duplex-woningen werden in de loop van 
het jaar betrokken. 

In Juni trokken 137 bedevaartgangers voor een 
tweedaagse tocht naar Banneux in België. De tocht 
had een zeer' goed verloop. 

De Ouden van Dagen hielden ook dit jaar met twee 
autobussen hun jaarlijkse uitgaansdag. Een 
verplaatsbare muziektent werd officiëel in gebruik 
genomen. De R.K. Harmonie organiseerde een 
muziekfestival, dat door Burgemeester Schölvink 
werd geopend. Voor dit eerste festival bestond grote 
belangstelling. 

Twee touringcars vertrokken uit Nootdorp naar 
Volendam om daar de plechtige inzegening van een 
beeld van O.L. Vrouw van Banneux in de haven bij te 
wonen. Zr. Norbortina vertrok als Overste van het 
Sint Josephhuis naar Friesland. 
Aan een groot aantal 
Nootdorpers kon ook dit jaar 
het EHBO-diploma worden 
uitgereikt. Het echtpaar v.d. 
Sande vierde onder grote 
belangstelling hun diamanten 
feest. In September vertrok een 
tweede bedevaart naar 
Banneux. In November werden twee filmavonden 
gehouden over O.L. Vrouw van Banneux. Als vrucht 
van deze avonden werd besloten in 1954 over te 
gaan tot de oprichting van een Mariamonument vóór 
de R.K. Kerk.  

De Geerweg werd in het afgelopen jaar 
geasphalteerd. De heer A. Groenewegen vierde in 
December zijn 100ste verjaardag. Aan belangstelling 
ontbrak het hem niet. De bouwspaarkas vond in 
Nootdorp een goed gehoor. Ruim 15 personen sloten 
zich aan. De heer J. Steeneveld nam afscheid als 
organist der N.H. Kerk, na 40 jaar deze functie trouw 
te hebben vervuld. Het afscheid had plaats op 
Oudejaarsavond.  

Vele kleine en grote zaken werden in Nootdorp tot 
stand gebracht. 

Moge God in 1954 onze gemeente overvloedig 
zegenen! 
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Maria van Oosterwijck 
Noud Janssen vertelt over Maria van Oosterwijk 

Nootdorp - Noud Janssen valt in een gat. Vanaf 
2002 deed hij diepgaand onderzoek naar Maria 
van Oosterwijck en leerde haar, haar 
leefomgeving en tijdgeest steeds beter kennen. 
De studie is inmiddels afgerond en 
donderdagavond 22 oktober gaf Janssen een 
buitengewoon boeiende lezing in de Dorpskerk in 
Nootdorp. In zijn verhaal nam hij de ruim dertig 
belangstellenden, onder wie een aantal bewoners 
van de Maria van Oosterwijckstraat (waarvan er 
overigens ook een is in Delft), mee naar de 
zeventiende eeuw, en het leven van Maria van 
Oosterwijck. 

Door Linda Vaandering 

De aanleiding voor zijn onderzoek was een brief die 
de gemeente Nootdorp in 2002 uit Italië ontving, 
waarin een kunsthistorica om informatie over Maria 
van Oosterwijck vroeg. De brief werd doorgespeeld 
naar de Vereniging Noitdorpsche Historiën en 
Janssen werd aan het werk gezet. Stad en 
(buiten)land zocht hij af: hij bezocht de Koninklijke 
Bibliotheek, het Nationaal Archief, stadsarchieven 
van onder andere Delft en Leiden en verschillende 
toonaangevende kunsthistorici. "Toen ik begon, bleek 
er niet veel over Maria van Oosterwijck te vinden te 
zijn. Na wat googlen vond ik niet meer dan een paar 
regels aantekeningen van de Nootdorpse dominee 
Spoor", begint Janssen zijn lezing. Wie nu op internet 
zoekt, ziet dat Janssen Wikipedia aardig gevuld heeft 
met wetenswaardigheden over Maria van 
Oosterwijck. 

Predikanten in Nootdorp 
Het verhaal van Maria begint bij haar opa, Jan 
Barentsz, die predikant was in Nootdorp en de 
allereerste bewoner van de pastorie, die nu nog op 
de hoek van de Kerkweg en de Molenweg staat. Hij 
staat als eerste op de ‘lijst der predikanten’ in de 
Dorpskerk. Maria's vader, Jacobus van Oosterwijk 
(nummer vijf op de lijst) werd ook predikant in 
Nootdorp en Maria werd in 1630 in de pastorie 
geboren. Ze heeft overigens maar tot haar zesde jaar 
in Nootdorp gewoond, want nadat haar moeder in het 

kraambed was overleden, verhuisde de familie naar 
Voorburg. 

Buitenbeentje 
Maria moet in haar tijd een buitenbeentje zijn 
geweest. Alleen al het feit dat ze als vrouw in haar 
onderhoud kon voorzien met haar schilderijen was 
heel bijzonder. Vrouwen mochten geen lid worden 
van het gilde, maar de goede contacten die ze met 
kunsthandelaar Uylenburgh had, hielpen haar. 
Verder woonde ze als vrouw, zonder vader of broer, 
maar met haar dienstbode/leerlinge Geertje Pieters in 
Amsterdam en zelfs een tijd in Londen. Janssen: “Als 
je maar diep genoeg in iemands leven duikt, kom je 
vanzelf leuke anekdotes tegen: schilder/compagnon 
Willem van Aelst, die tegen de vijftig liep, zag in 
Maria een ideale huisgenoot en partner in zaken. 
Toen Willem Maria, die zeer gelovig was, ten huwelijk 
vroeg, zag Maria dat, ook omdat Willem als 
drinkebroer bekend stond, niet erg zitten. Weigeren 
was 'not done', dus Maria verzon een list. Ze zei dat 
ze er eerst eens goed over moest nadenken. Eerst 
moest hij maar eens een jaar lang elke ochtend van 
zeven tot twaalf schilderen in zijn atelier. Als hij er 
niet op tijd was, zou zij met krijt een streepje trekken 
op het kozijn van haar atelierraam. De 
schildervertrekken van Maria en Willem lagen dicht 
bij elkaar en zij konden elkaar vanuit die vertrekken 
zien en toespreken. Omdat Maria Willems 
werkdiscipline kende en wist dat hij dikwijls aan de rol 
ging, verwachtte zij niet dat hij dat zou gaan redden. 
Willem ging er toch op in, maar tevergeefs. In een 
van de naslagwerken is te lezen: ‘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.’ Daar kwam ze dus goed mee weg. 

Stillevens 
Maria stond bekend om haar fraaie stillevens, zowel 
boeketten en pronkstillevens (de rijk gedekte tafels) 
als vanitasschilderijen. Vanitasschilderijen waren in 
de zeventiende eeuw erg populair en herinnerden de 
mens aan zijn eigen eindigheid. Ze stonden bol van 
symbolen: vaak zijn er schedels op te zien, horloges, 
de lazarusklep (een ratelaar die melaatsen met zich 
mee moesten dragen), maar ook muziek-
instrumenten, want muziek is vluchtig, pijpen, want 
rook is vluchtig, en vlinders. De vlinder begint als 
rups - het aardse leven - , wordt pop - de begrafenis - 
en verandert dan in een prachtige vlinder - het 
prachtige leven in het hiernamaals. Er bevindt zich 
maar één schilderij van Maria in Nederland, en wel in 
het Mauritshuis. Haar werk hangt in heel Europa, van 
Florence tot aan het paleis van Queen Elizabeth van 
Groot-Brittannië.  

De schilderijen van Maria zijn buitengewoon 
gedetailleerd, zelfs de weerspiegeling in glazen 
vazen gaf ze weer, en alle zichtlijnen kloppen. Die 
lijnen waren in de Gouden Eeuw een teken van groot 
vakmanschap. In 1693 overlijdt Maria van 

Noud Janssen vertelt bevlogen over het leven en werk van 
Maria van Oosterwijck. 
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Oosterwijck in Uitdam, waar ze de laatste jaren van 
haar leven bij haar neef, ook een predikant, had 
gewoond. Ze liet dertig schilderijen achter, maar 
vermoed wordt dat ze zeker het vijfvoudige 
geschilderd heeft. 

Onderzoek Overschie 
Via een e-mail van Addy Meewisse-Mourits bereikte 
ons de volgende vraag van Jan Overschie uit 
Oosterbeek. Hij onderzoekt de geschiedenis van de 
Overschie's. Hij heeft een vraag over een zekere 
Johannes (Jan) Overschie, geboren op 19 september 
1872 in Nootdorp. Hij weet al wel veel van hem (mijn 
grootvader, waar ik naar genoemd ben), maar niets 
over zijn Nootdorpse bestaan. Zijn vader Gerrit was 
veehandelaar. 

Wie kan Jan verder helpen met informatie over deze 
Johannes Overschie? Reacties zijn welkom op 
info@noitdorpsche-historien.nl of een berichtje naar 
de redactie of telefoon 015 310 8117. Namens Jan 
alvast bedankt voor de hulp. 

Fam. Eisberg 
Een ander verzoek om hulp ontvingen wij van Johan 
Eisberg. Johan reageert naar aanleiding van het 
artikel van Rinus Verweij met daarbij de foto van de 
familie Eisberg dat in het juni nummer van de 
Nieuwsbrief stond. 

Graag wil ik reageren op deze mededeling. Zoals u 
zult begrijpen ben ik verwant aan Johannes Eisberg 
en Pietje Eisberg – Buitenhuis, ik ben namelijk hun 

enige kleinzoon; ik heb 2 zussen die dus hun 
kleindochters zijn. 

Al jaren voor 1980 interesseerde ik me voor de 
genealogie van mijn familie. Niet alleen voor de 
namen en jaartallen, maar ook en vooral in hun 
sociale en maatschappelijke betrokkenheid van hun 
woonplaatsen 

Te uwer informatie: Johannes Eisberg, geboren 5 juli 
1878 en overleden op 3 februari 1962; mijn vader 
werd geboren op 15 juni 1909, dit alles in Nootdorp 
en overleed in Ede op 26 maart 1992. 

Wat mijzelf betreft kan ik alleen bogen op het feit dat 
ik op 5 juli 1942 gedoopt ben in de NH-kerk van 
Nootdorp, (ik ben geboren op 17 januari 1942). De 
kerkelijke situatie van Ede, toentertijd en nu nog,  
was dat ca. 80% van de Hervormden behoorden tot 
de zgn. bondsgemeente. Mijn vader uit Nootdorp 
afkomstig voelde zich totaal niet thuis in deze 
Hervormde Gemeenschap en werd gastlid bij de 
Evangelisch-Lutherse  Gemeente van Ede. Toen ik 
gedoopt zou worden kon mijn vader geen toegang 
vinden in de NH-kerk van Ede, en wendde hij zich tot 
de Hervormde predikant van Nootdorp, ds. Schouten, 
die genegen was mij te dopen op de verjaardag van 
mijn grootvader, 5-7-1942, zodat de hele familie uit 
het westen van het land daar toch aanwezig was. 

Nog een bijzonderheid: op 5-1-1938 huwde mijn 
vader met twee vrouwen op dezelfde dag. 

De bewijzen (als trouwkaarten) heb ik in huis. De 
huwelijken van Willem Eisberg/Emke Bussink en van 
Willem Eisberg(een oom van mijn vader) en Jansje 
van Wijk werden tegelijkertijd gesloten in de NH-kerk 
van Nootdorp. 

In de jaren ’90 heb ik nogal gecorrespondeerd met de 
NH-kerkvoogden en het gemeentebestuur van 
Nootdorp i.v.m. het ruimen van het graf van mijn 
grootouders. Helaas heb ik dit niet kunnen 
verhinderen en zo is mijn directe laatste lijntje met 
Nootdorp verbroken. Echter de grote ijsbeer met 
twee kleine beren (in glas-in-lood) op de “Villa 
Eijsberg”, Dorpsstraat 19, zijn gelukkig bewaard 
gebleven 

In mei 1984, toen ik de stamboom van Johan Conrad 
Eisberg en al zijn nakomelingen gereed had, hebben 

Maria van Oosterwijck, zoals ze werd geschilderd door 
Wallerant Vaillant. 
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mijn vader Willem, een verre achterneef Arie Eisberg 
uit de Lier in Nové een familiereünie georganiseerd 
waar ruim 100 Eisbergen of aanverwanten aanwezig 
waren. 

Het verhaal ging, dat enkele Nootdorpers, ’s 
maandags  erop,  op straat aan elkaar vroegen : 
“Had jij het ook zo koud, zaterdag?” antwoord : “Nee, 
hoe dat?” , antwoord: “ Met al die “Eisbergen” in de 
Dorpsstraat !” 

Hierbij dus enkele verhaaltjes, anekdotes. Mijn vader 
was een groot verteller over Nootdorp, ze zullen 
allemaal wat aangedikt zijn maar ik heb er tientallen 
in de loop der jaren gehoord. 

Nu de eigenlijke reden van deze e-mail aan u. 

Op tweejarige leeftijd kreeg ik polio; sinds die tijd kon 
ik eerst niet meer lopen, met vallen en opstaan ben ik 
weer wat op de been gekomen en heb tot mijn 45

e
 

jaar een administratieve functie gehad. Daarna 
kwamen de verschijnselen van post-polio zodat ik 
momenteel niet meer staan en lopen kan en me 
beweeg met een elektrische  rolstoel. Het is mij 
onmogelijk geworden om zelfstandig verder archief-
onderzoek te doen.  

De vragen aan u zijn de volgende; 

Is er iemand in uw vereniging die een verder 
historisch onderzoek zou willen doen naar de familie 
Eisberg in Nootdorp en Pijnacker. Hierbij denk ik aan 
maatschappelijke en sociale functies, beroepen, 
bezittingen (bijv. Nové). etc.   

Wat mij ook bijzonder interesseert is wanneer er 
Eisbergen in Nootdorp en Pijnacker kwamen wonen. 
Het enige dat ik weet is dat rond 1820 Johan Conrad 
Eisberg ging wonen in Pijnacker  op de boerderij 
“Acht is meer dan duizend”, ik heb verder terug tot 
ca. 1520 een rechtstreekse stamreeks tot heden 
kunnen samenstellen, met hier en daar toch wel wat 
vraagtekens. 

Inmiddels heb ik de loop der jaren een aantal boeken 
(zie onderstaand lijstje) over Nootdorp en Pijnacker 
kunnen verzamelen en met belangstelling gelezen. Ik 
meld dit hier zodat uw weet wat ik zelf zou kunnen 
opzoeken 

- Kroniek van Nootdorp, C.Spoor - 31-5-1966 
- Kroniek van Nootdorp I en II, C.Spoor / J.Vink – 

1990 
- Nootdorp in oude ansichten deel 3, 

H.C.B.Starmans; Eur.Bibl. Zaltbommel 1979 
- Nootdorp in oude ansichten deel 1, 

H.C.B.Starmans, 3
e
 druk; Eur.Bibl.Zaltb.1981  

- Nootdorp en de Nootdorpers in oude ansichten, 
H.C.B.Starmans; Eur.Bibl. Zaltb.198 

- Uit Nootdorps – Dagelijks leven van 1500-1800, 
F.J.A.M. van der Helm;  Den Haag;     Kirjaboek, 
Hoogwoud 2009-12-01 

- Pijnacker in oude ansichten deel 1 en 2 door 
J.P.Lalleman; Eur.Bibl.Zaltbommel, 1982 

Met een vriendelijke groet en met belangstelling zie 
ik uit naar uw reacties. 

Historisch Informatie Punt 
De bibliotheek in Nootdorp wil in haar gebouw een 
Historisch Informatie Punt inrichten. Samen met onze 
vereniging zijn we aan het kijken hoe wij daar aan bij 
kunnen dragen. In principe kunnen we een ruimte 
krijgen in de bibliotheek waar we bijvoorbeeld onze 
kast kwijt kunnen maar waar ook boeken over 
Nootdorp in het bijzonder en geschiedenis in het 
algemeen een plaats kunnen vinden. Ook een 
vitrinekast met mogelijkheden om typische 
Nootdorpse zaken te laten zien behoort tot de 
mogelijkheden. Echter, hier zijn vrijwilligers voor 
nodig om dit mee te helpen inrichten en vorm te 
geven. Daarnaast kan het zijn dat we dan 
bijvoorbeeld één maal per maand aanwezig zijn. 
Eerst echter moeten we de plannen vorm gaan 
geven in ik zoek mensen die me daar bij kunnen 
helpen. Het is een unieke gelegenheid om op een 
heel toegankelijke plek een ruimte te krijgen waar we 
ons kunnen presenteren! Wie meldt zich bij mij aan 
om hier eens verder over te praten? Graag even een 
belletje (015 310 8117) of e-mail naar mij 
henk@rolvink.info.  

Daarnaast is er een project dat langs diverse 
bibliotheken gaat lopen. Het zogenaamde “Register 
van Gister, het verhalenkabinet”, Het Register van de 
dag van Gister is een uitdagend verhalenproject voor 
senioren, met een fysieke en een virtuele component. 
Het project mixt het klassieke verhalen vertellen met 
andere vormen van vertellen die nieuwe media 
bieden. Met de ervaringen uit het eerste project in 
2004 is Register van de dag van Gister in 2009 
doorontwikkeld en opgeschaald door Kunstgebouw, 
Probiblio, Waag Society en Cultureel Erfgoed Noord-
Holland. 

In het Register vertellen senioren via het 
Verhalenkabinet, een zeer toegankelijk, rondreizend 
mediameubel, hun persoonlijke verhalen. Op de 
bijbehorende website ontdekken de deelnemers 
nieuwe verhalen, waarop zij kunnen reageren. In 
samenwerking met scholen wordt ook een educatief 
programma rond de seniorenverhalen ontwikkeld. 
Deze interactie maakt Register een inspirerend en 
intergenerationeel project. Register van de dag van 
Gister ontleent zijn titel aan een hoofdstuk uit Douwe 
Draaisma’s boek over de werking van het geheugen: 
Waarom het leven sneller gaat als je ouder wordt. 

En in samenwerking met docenten ontwikkelen 
Kunstgebouw en Cultureel Erfgoed Noord-Holland 
een educatief programma rondom Register van de 
Dag van Gister. In het educatief programma 
ontmoeten senioren en jongeren elkaar en maken zij 
kennis met elkaars verleden, heden en toekomst.  

De jongeren en de senioren werken toe naar een 
gezamenlijk eindproduct: een digitaal foto-essay met 
voice over. Het verhaal van de senior staat daarbij 
centraal. Alles is dan terug te vinden op 
www.gister.nl. Neem daar eens een kijkje, het is zeer 
de moeite waard. 
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Het is de bedoeling dat het verhalenkabinet van 1 tot 
en met 31 maart in de bibliotheek van Nootdorp 
staat. 

Herinneringen (1)  
In 1994 en 1995 heeft Cor van Tilburg diverse 
stukjes geschreven in de Nootdorpse Kerkbode, een 
uitgave van de Hervormde Gemeente en 
Gereformeerde Kerk in Nootdorp. Het eerste stukje 
verscheen in de Kerkbode van september 1994. Zijn 
plotseling overlijden op 18 augustus 1995 maakte 
een abrupt einde aan deze reeks “Herinneringen”, 
zoals hij ze zelf noemde. De herinneringen van Cor 
van Tilburg gaan over het kerkgebouw, waar hij en 
zijn familie nauw mee verbonden waren. 

Herinneringen (1) – de zeven lindebomen 
Nu we het 100-jarig bestaan van ons kerkgebouw 
naderen (eerste steenlegging 1 oktober 1894 – 
inwijding 5 mei 1895) wil ik u graag een en ander 
vertellen over onze kerk en omgeving. Veel 
herinneringen heb ik aan de restauratie in 1971, de 
veranderingen toen en aan de mensen die aan die 
restauratie gewerkt hebben. 

Allereerst wil ik het even hebben over de op het 

kerkplein staande zeven lindebomen. Deze bomen 
stonden vroeger langs de Molenweg, tegenover de 
pastorie (op de foto zijn ze duidelijk te zien). Ze 
moesten daar, wegens wegverbreding in de dertiger 
jaren weg, dus rooien. 

Mijn vader vond dat maar niks en vatte het plan op 
ze naar het kerkplein te verpoten. Voorheen stonden 
daar iepen, maar door iepziekte waren deze gerooid. 

Met hulp en kennis van Willem Zegwaard sr. is dit 
gelukt en aIle zeven sieren nu ons dorp met hun 
prachtig lindegroen. Als ze in 't voorjaar hun bladeren 
weer krijgen denk ik ieder jaar weer "Vader, wat heb 
je daar goed aan gedaan". 

Deze bomen waren toen minstens 50 jaar oud en zijn 
nu zeker 100 jaar.  

Van de penningmeester 
Voor diegene die de contributie (€ 15,00) voor het 
jaar 2009 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. Ook 2010 kunt u 
natuurlijk alvast betalen. 
Voor informatie kunt u de penningmeester bellen. 

Giften 
Vanaf 1 januari 2008 is onze vereniging aangemerkt 
als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 
Dat betekent onder andere 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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