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Van de voorzitter 

Het eerste nummer van 2010 kost behoorlijk wat 
moeite De kopij stokt een beetje hoewel na een e-
mail oproep er wel wat materiaal kwam dat u in deze 
Nieuwsbrief vindt. Dat betekent denk ik ook dat u 
meer heeft en weet dat de moeite van het delen 
waard is. Laat ons eens wat horen! 

e-mail 
Steeds vaker proberen we een kort bericht of mede-
deling via de e-mail te verspreiden, vooral als het om 
iets actueels gaat. Velen hebben hun e-mail adres al 
doorgegeven. Graag noteren we ook uw e-mail 
adres. Heeft u een e-mail adres of is dit recentelijk 
gewijzigd dan kunt u dit doorgeven via ons e-mail 
adres: info@noitdorpsche-historien.nl. 

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 in 2008 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 eerste deel van het interview 
met oud-burgemeester HaJé Schartman. 

H.J. Schartman 
(ambtsperiode 1992 - 2002) 

Hajé Schartman is op 7 april 2008 overleden, kort 
nadat onderstaand interview  plaatsvond. Toen 
de gemeenteraad hem herdacht, memoreerde 
burgemeester Buddenberg hem als een man, die 
Nootdorp koesterde als een kostbaar Kleinoot. Hij 
typeerde hem als een aimabel en markant 
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bestuurder, die wel eens wat ongeduldig kon 
worden als de plannen niet vorderden. 

In weekblad De Eendracht omschreef de 
hoofdredacteur hem als een blijmoedig man, met 
visie en durf, die graag de touwtjes in handen nam. 
Echtgenote Truus Schartman benadrukt, dat niets 
hem teveel was, dat hij overal bij wilde zijn en dat 
met veel plezier deed. 
 “We hebben ons direct thuis gevoeld in Nootdorp, 
hoewel men zich in onze vorige woonplaats Delden 
afvroeg, wat wij in hemelsnaam in de Randstad 
zochten. Na mijn mans pensionnering verwachtten 
sommigen dat we weer terug zouden gaan naar 
Twente, maar we waren vergroeid met het dorp en 
we verhuisden in 2000 naar de Veenweg, waar het 
schilderen Hajé’s nieuwe hobby werd. Hij heeft altijd 
gezegd dat het burgemeesterschap van Nootdorp 
zijn mooiste baan was.” 
 
Klein tuindersdorp  
Soms heb je van die momenten waarop je beseft hoe 
mooi alles waarmee je bezig bent in elkaar past; hoe 
de kansen die je worden geboden precies aansluiten 
op je eigen mogelijkheden. Dit overkwam Hajé 
Schartman begin jaren negentig. 
“Ik was toen tien jaar lid van de Tweede Kamer voor 
het CDA en ik wilde heel graag burgemeester 
worden, maar dan wel in een kleine plaats met 
parttime wethouders waar ik veel zelf zou kunnen 
doen”, zo legt hij uit.  
“Ik ging bewust op zoek en vond in Zuid-Holland 
twee kleine gemeenten waar een burgemeester werd 
gezocht. In het eerste dorp legde de vertrouwens-

commissie me uit, dat ze een echte leider zochten, 
een krachtige figuur. Dus zo ga je je dan opstellen. 
Ze konden kiezen uit drie stevige kandidaten, maar 
ze namen een vierde man, die zich veel minder 
krachtig had opgesteld. Ze wilden namelijk zelf ook 
nog wat te zeggen hebben. Nu wist ik al wel hoe 
merkwaardig zo’n burgemeestersbenoeming soms in 
zijn werk gaat. In Overijssel had ik ook al enige 
malen gesolliciteerd en dan moest je in de krant 
lezen, wie er was benoemd. De procedure ging 
helemaal buiten je om. De provincie Zuid-Holland 
betrachtte wel wat meer openheid, deed minder 
geheimzinnig.” 
 
Voor het kleine tuindersdorp Nootdorp hadden zich 
inmiddels 37 sollicitanten aangemeld. Niettemin 
zocht de Commissaris van de Koningin, Schelto 
Patijn, buiten de vertrouwenscommissie om, er nog 
vier nieuwe kandidaten bij, van wie Hajé Schartman 
er één was. 
Schartman, in 1937 geboren in Stad Delden (Twente) 
en afkomstig uit de ondernemerswereld, was nog 
nooit in Nootdorp geweest, maar alles paste 
wonderwel in elkaar. Hij was al op 25-jarige leeftijd 
gemeenteraadslid, weldra fractievoorzitter van het 
CDA in Delden geweest. Daarna kreeg hij een 
fulltime baan als gecommitteerde voor het gewest 
Twente en daar bleek, dat hij als bestuurder beter op 
zijn plaats was dan als koopman, als eigenaar van 
een textielzaak. In de Tweede Kamer was hij 
voorzitter van de Uitgebreide Commissie Vinex 
geweest en hij had een grote belangstelling voor 
bouwactiviteiten ontwikkeld.  
In Nootdorp kwam net de discussie over vliegveld 
Ypenburg op gang, dus dat sloot prachtig aan. 
Bovendien kende Schartman de waarnemend 
burgemeester van Nootdorp, Hannie van Leeuwen, 
nog vanuit de Kamer. Zij gaf hem vooraf veel 
informatie over Nootdorp, die over het algemeen 
positief klonk. 
Schartman werd uitgenodigd en trof een goed 
ingewerkte vertrouwenscommissie tegenover zich 
met de wethouders De Jong (CDA) en Van den 
Broeke (PvdA) en als fractievoorzitters Van der 
Kraan (CDA), mevrouw Schrier-van de Sande (PvdA) 
en Lely (VVD). 
Benoeming volgde en zijn voorganger Jos Waals, die 
hij vaag kende vanuit Twente, was de eerste die hem 
opbelde om hem te feliciteren. Zo kwam Schartman 
aan het hoofd te staan van een kleine gemeente, die 
moest worden voorbereid op de volgende eeuw en 
aan de vooravond stond van ontwikkelingen, die het 
hele dorp op zijn kop zouden zetten. 
“Mijn installatie verliep nogal sobertjes”, vertelt 
Schartman. 
Het bleek dat hij maar enkele mensen mocht 
uitnodigen, dus familie kwam er niet aan te pas. Wel 
bewaart Schartman goede herinneringen aan de 
warme persoonlijke welkomstbrieven die hij ontving 
van gemeenteraadslid Tinus Verwijmeren en de 
leden van Nootdorp 700 jaar: Cas Robbe en Kees 
Balm. Van Ron Schenk kreeg hij een stapel 

Burgemeester Schartman met gemeentebode mevr. Aken - Ilic 
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Eendrachten om alvast met het dorp kennis te 
maken. Wat hem in die eerste tijd vooral opviel was 
het bruisende verenigingsleven en de vriendelijkheid 
van de bewoners. Een minpuntje vond hij het tekort 
aan winkels. 
Zijn echtgenote Truus Schartman - Derboven brengt 
de drie avonden in herinnering, die direct na de 
installatie werden georganiseerd. Toen kon het 
nieuwe burgemeestersechtpaar kennismaken met 
alle verenigingen en maatschappelijke organisaties. 
Truus: “De ambtswoning aan de Kerkweg was nog 
niet klaar en wij bivakkeerden die zomermaanden 
met onze caravan op camping Ockenburgh. Dan 
kwamen we daar terug, feestelijk netjes gekleed en 
zag je de kampeerders in vakantieoutfit denken: wat 
zijn dat nou voor lui?”  
 
Calimero effect 
Op zijn eerste werkdag kreeg Schartman degelijke 
rapporten onder ogen en kwam Nena van Aken, de 
bode die zich liever gastvrouw noemde, vragen hoe 
hij aangesproken wilde worden. Hij koos voor 
burgemeester, dat vond hij leuk. 
Schartman heeft niets dan lof voor de samenwerking 
met de gemeenteraad en in het college gedurende 
de tien jaar van zijn burgemeesterschap. 
“Het was een goed samenstel van mensen, dat het 
eigenlijk over belangrijke zaken altijd met elkaar eens 
was. Er werd wel eens gebakkeleid, maar dat ging 
over relatief onbelangrijke zaken. Je had voor D66 
Ben de Vries en Noud Janssen, voor de VVD Peter 
van Haagen en Jan Hiemstra, de PvdA met Riet 
Schrier en Hans van den Broeke; het CDA met Mart 
van der Kraan en Hans de Jong. Later kwam Groen 
Links met Diny Bartels erbij. Tijdens de 
vergaderingen hebben we wat regeltjes ingevoerd. 
Zo kregen op een gegeven moment de mensen van 
de PvdA het idee dat hun fractie altijd als eerste het 
woord moest voeren bij lastige zaken. Ik was me 
hiervan niet bewust, maar bedacht dat we dit door 
loting wel konden oplossen.” 
Aangeschaft werd een enorm cognacglas – Truus 
Schartman heeft het reserveglas thuis staan- , 
gegraveerd met het Nootdorpse wapen en de namen 
van de raadsleden. Hierin zaten balletjes die je kon 
openen om het briefje met de naam van de fractie te 

pakken, die gedurende de hele zitting steeds als 
eerste het woord moest voeren.  
 
De nieuwe burgemeester, met zijn belangstelling 
voor bouwactiviteiten, was met zijn neus in de boter 
gevallen. Het Rijk had de gemeente Nootdorp 
aangewezen als Vinex-locatie, te verdelen in een 
Ypenburgs en een Nootdorps deel. Vinex staat voor 
Vierde Nota Extra Ruimtelijke Ordening.  
Voor wat Ypenburg betrof, betekende dit dat de 
gemeente medeverantwoordelijk werd voor een 
grondexploitatie van 1 miljard gulden en het bouwen 
van 10.000, later 12.000 woningen. De eigen 
begroting telde slechts enkele tientallen miljoenen. 
Vanwege het enorm hoge bedrag werd Nootdorp 
financieel onder provinciaal toezicht gesteld, een wel 
zo veilig idee, dat nooit tot problemen leidde. 
Het Ypenburg-project lag ook op grondgebied van 
Den Haag en Rijswijk, die zich nauwelijks iets 
gelegen lieten liggen aan het geïsoleerde kleine 
Nootdorp, dat niettemin na een grondruil met 
Leidschendam, wel de meeste grond bezat op 
Ypenburg. 
“Je kreeg het Calimero-effect”, vertelt Schartman. 
“Vooral in Rijswijk had men het idee dat hier 
nauwelijks een goed opgeleide ambtenaar te vinden 
was. Eigenlijk wilde men Nootdorp maar gewoon 
laten voor wat het was, maar dat zou stilstand 
betekenen en dus achteruitgang, dat moesten we 
niet hebben. Gelukkig kon ik rekenen op Ben 
Siemens, hoofd Algemene Zaken. Hij liet zich niet op 
zijn kop zitten. De gemeenteraad vond het prima dat 
we goede adviseurs inhuurden en na een bezoek 
aan de gemeente Houten, waar men bezig was met 
grote bouwopdrachten, kwamen we in contact met 
het stedebouwkundig bureau Wissing-Derks. Dit 
bureau stelde een plan op, Groot Nootdorp getiteld, 
waarin niet Rijswijk, maar Nootdorp het centrum 
vormde.” 
 
Enorme klus 
Na enige schermutselingen kwam er een driekoppig 
bestuur voor Ypenburg, met Schartman als voorzitter 
van het Samenwerkingsverband. Wethouder Peter 
Noordanus nam namens Den Haag deel en met hem 
bouwde Schartman een goede band op. Rijswijk 
kende veel wisselingen, maar uiteindelijk kwam Theo 
Weterings erbij, die financieel-economisch goed 
onderlegd was. Ook de gemeente Pijnacker ging in 
een iets later stadium participeren in BOY, het 
Bestuurlijk Overleg Ypenburg. 
De problemen die Leidschendam had ondervonden 
in Leidseveen wilde het BOY vermijden en daarom 
werd besloten dat het project een publieke 
onderneming zou worden met aandelen voor elke 
gemeente en dat het bedrijfsleven nadrukkelijk niet 
zou worden ingeschakeld, hoewel dat in die tijd wel 
gebruikelijk was. Schartman en Noordanus waren 
beide voorstander van deze constructie, waarbij de 
overheid opdrachtgever bleef en als zodanig ook geld 
had te besteden. Dit plan, dat tot voorbeeld ging 
dienen voor andere gemeenten, heeft prima gewerkt 
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tot aan de annexatie van Ypenburg, tevens het einde 
van Schartmans ambtsperiode. 
Schartman heeft met heel veel plezier aan het BOY 
deelgenomen, dat eenmaal per veertien dagen 
bijeenkwam en dat werkte met diverse projectleiders. 
Ypenburg werd opgedeeld in 19 deelplannen van elk 
600 à 800 woningen, die in tien jaar tijds gebouwd 
moesten worden.  
Schartman: “Zo’n enorme klus voor 
projectontwikkelaars en aannemers wordt maar 
zelden aangeboden. We organiseerden een 
aanbesteding voor heel Europa en de 
geselecteerden kwamen in de rode olifant aan het 
Benoordenhout bijeen. Door loting hadden we per 
deelplan vijf projectontwikkelaars aangesteld, die elk 
weer vijf architecten moesten zoeken. Het idee 
hierachter was, dat we dan een gevarieerd plan 
zouden krijgen en dat is gelukt. Het Nootdorpse plan 
was vrij simpel: tuintje voor en achter; prima! Rijswijk 
bouwde onder meer met veel glas en met van die 
Monopoly-huisjes; daar zijn overigens wel 
architectuurprijzen mee gewonnen.” 
 
Alles stilleggen 
“Bij het ontwikkelen van de Vinexplannen voor 
Nootdorp zelf, hebben de raad en het college een 
geweldige discipline laten zien”, zo oordeelt 
Schartman 
“Over de hoofdzaken was men het altijd eens, maar 
we moesten natuurlijk wel door een bouwput-fase 
heen. Een hoofdrol was weggelegd voor de 
fractievoorzitter van het CDA, Hans de Jong, een 
goede bekende in de adviseurswereld. 
Hij zei: we hebben zo’n immense opdracht gekregen 
van het Rijk, dat we nu eerst alles moeten stilleggen 
om er heel goed over na te kunnen denken. We 
richten een projectbureau voor twee jaar op met een 
topleider, die ook zelf weer goede mensen zoekt. Dit 
kost ons als investering vooraf 6 miljoen gulden. 
Onze ambtenaren gaan stage lopen bij dit 
projectbureau, zodat zij het na twee jaar kunnen 
overnemen. De gemeenteraad ging in 1995 met dit 
voorstel akkoord; eigenlijk had ik er zelf nog de 
meeste moeite mee. Guus van de Hoef, directeur van 
Heidemij Advies, kwam met twee prima medewerkers 
aan het hoofd van het projectbureau te staan en 
huurde zelf ook weer mensen in. Door deze 
werkwijze, die aanvankelijk extra tijd leek te kosten, 

kregen we juist een voorsprong op andere 
gemeenten met bouwopdrachten.” 
In het hart van het plan stond PION (Plan Integrale 
Ontwikkeling Nootdorp) en net voor het aftreden van 
Schartman kwamen de financiën rond, die met ’s 
Gravenhout als laatste deelplan, precies bleken te 
kloppen. 
“Het was heel spannend”, verklaart Schartman, 
“maar de samenhang klopte en dat gaf mij zo aan het 
eind van mijn ambtsperiode natuurlijk een fijn gevoel 
en veel voldoening. Zoals je eigenlijk wel kon 
verwachten, wilden de mensen van het projectbureau 
na twee jaar helemaal niet opstappen. Ze stuurden 
een mevrouw naar mij toe, die met een slecht en 
onvolledig rapport wilde aantonen dat het bureau 
moest blijven. Dat gebeurde niet; onze ambtenaren 
waren intussen prima in staat de zaken over te 
nemen, zoals bijvoorbeeld Krullaarts van ruimtelijke 
ordening.” 
 
Wordt vervolgd 

 Ninon Vis 

Herinneringen (2)  
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 (2) – de ronde lijnen van het 
kerkplein 
Tussen de Dorpsstraat en het kerkplein staat nu een 
smeedijzeren hek. Voorheen, dus voor de oude kerk, 
stond er een muurtje (zie foto). In 1838 is dit muurtje 
afgebroken en vervangen door genoemd hek. Dit 
staat op dezelfde plaats als het muurtje dat de 
afscheiding vormde tussen Dorpsstraat en kerkhof, in 
de prachtige gebogen lijn. 

Ja, ook het plein voor de kerk was toen in gebruik als 
kerkhof. In 1971, tijdens de kerkrestauratie, maakte 
de architect, de heer Kruger (bekend als restauratie-
architect van Huis ten Bosch en paleis Noordeinde) 
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mij op het volgende attent. "Die gebogen lijn mag 
nooit verdwijnen en hoort helemaal bij deze kerk en 
dit dorp". 

Kerkvoogden, ik hoop dat jullie dit onthouden als de 
gemeente zeurt over Dorpsstraat verbreding of iets 
dergelijks! 

Of dit hek nog het eerste is lijkt mij onwaarschijnlijk. 
Het zou dan ruim 150 jaar oud zijn.  

Herinneringen (3) – Gezicht op Nootdorp 
Terug bij de ets uit 1764, dat is dus 230 jaar geleden. 
Kijkt u nog even naar het vrij hoge muurtje in de 
gebogen lijn, afgedekt met een ezelsrug. De meeste 
mensen vonden toen een laag muurtje beter, plat 
afgedekt, dan kon je er lekker op zitten en de laatste 
dorpsnieuwtjes uitwisselen. 

U ziet dat de oude kerk nog een zij-ingang had, 
welke er in 1700 aangebouwd is. De ingangsdeuren 
van de toren waren voorzien van een klinket, dat wil 
zeggen een klein deurtje in de grote deur. 

In de hoek kerk – toren was de nor. "Hij zit onder de 
toren". 

Tegenover de kerk ziet u het rechtshuis en herberg 
"De gekroonde P" waar recht gesproken werd en 
notariële handelingen plaatsvonden. Dit is waar nu 
de slijterij van Boonekamp is en het oude huis van 
Eisberg. Verder ziet u dat Dries zijn poort met houten 
deuren afgesloten heeft. 

En zie je die hengelaar? "Karel", zei zijn vrouw nog. 
"Je trekt toch zeker je ouwe pakkie an". Maar hij 
pakte zijn hengelroede en bennetje uit het schuurtje 
en ging als heer door het dorp. En Kaatje van de 
Gekroonde P keek hem na. 

Lintje 
Via Greet Janssen – de Bruijn ontvingen we een 
mooie foto met daarop een gezelschap in de open 
deur van het oude gemeentehuis. De foto is 
genomen omstreeks 1951/1952 naar aanleiding van 
het uitreiken van de versierselen horende bij de orde 
van Oranje Nassau. Het lintje werd uitgereikt aan 
Jaap de Bruijn voor 40 jaar trouwe dienst bij de 
gemeente. In het midden zien we Jaap de Bruijn met 
zijn vrouw Greet Adegeest. Links, nog half zichtbaar, 
zien we Gerrit Ruijgt met bodebus. Hij was bode op 
het gemeentehuis. Achter Gerrit Ruijgt staat Marie de 
Bruijn – Ruijgt en achter haar Piet de Bruijn, 

toentertijd postbode in Nootdorp. Naast Piet de Bruijn 
staat Frits de Bruijn en voor Frits de Bruijn staat 
Greet de Bruijn. Schuin achter Jaap de Bruijn staat 
burgemeester H.C.A.M. Schölvink en achter Greet 
Adegeest staat Arie de Bruijn, broer van Jaap. 
Helemaal rechts in het hoekje staat Klaas de Bruijn, 
hij had toen een sigarenzaak aan de Oudeweg. Zie 
onderstaande foto. 

 

Voor Klaas staat Toos de Bruijn en voor Toos het 
meisje in het witte jurkje is Coby de Bruijn. 

Een bijzondere gelegenheid, de uitreiking van een 
lintje aan iemand. Wat is nu de geschiedenis van het 
lintje en in het bijzonder het lintje dat hoort bij de orde 
van Oranje-Nassau. 

De Orde van Oranje-Nassau is een Nederlandse 
ridderorde die zes ridderlijke graden kent. Een 
benoeming in de orde wordt verleend wegens 
bijzondere verdiensten jegens de samenleving. Van 
verdiensten is sprake indien iemand zich geruime tijd 
ten bate van de samenleving heeft ingespannen of 
anderen heeft gestimuleerd, of wanneer iemand een 
of meer opvallende prestaties heeft geleverd of 
werkzaamheden heeft verricht die voor de 
samenleving een bijzondere waarde hebben (artikel 2 
van het Reglement op de Orde van de Nederlandse 
Leeuw en de Orde van Oranje-Nassau). 

Het gaat bijvoorbeeld om maatschappelijk en 
cultureel vrijwilligerswerk. Het gaat dan niet alleen 
om bestuurders, maar ook om mensen die door hun 
inzet verenigingen draaiend houden en organisaties 
toegankelijk maken voor de samenleving. Militairen 
ontvangen de Orde van Oranje Nassau "met de 
Zwaarden" wat inhoudt dat zij in plaats van een 
gouden of zilveren lauwerkrans een paar gekruiste 
zwaarden in de armen van het kruis dragen. Ook op 
de eremedailles werd de lauwerkrans door zwaarden 
vervangen. 

In het kader van staatsbezoeken worden ook 
personen (buitenlanders) benoemd in de Orde van 
Oranje-Nassau. Een dergelijke benoeming is een 
uiting van waardering van het Nederlandse 
staatshoofd voor het staatshoofd van de vreemde 
mogendheid. Vertrekkende ambassadeurs worden 
soms onderscheiden met het grootkruis van de Orde 
van Oranje-Nassau. In dat geval zijn er 
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reciprociteitsafspraken gemaakt, 
inhoudende dat ook de vreemde 
mogendheid een vertrekkende 
Nederlandse ambassadeur een 
onderscheiding verleent. De 
koning der Nederlanden is 
grootmeester van de orde. De 
regering laat zich bij het 
administreren van de orde 
bijstaan door de Kanselier van de 

Nederlandse Ridderorden en zijn Kanselarij der 
Nederlandse Orden. Anders dan de Militaire Willems-
Orde en de Orde van de Nederlandse Leeuw heeft 
de Orde van Oranje-Nassau nooit een eigen 
kanselier of kanselarij gekend. Er is ook nooit een 
eigen kapittel geweest. 

De Orde van Oranje-Nassau is op 4 april 1892 
ingesteld onder regentes Emma. In 1891 was 
namelijk de personele unie tussen Luxemburg en 
Nederland verbroken. Er waren, behalve de 
exclusieve Orde van de Nederlandse Leeuw, in 
Nederland geen onderscheidingen die de regering 
voor minder belangrijke verdiensten kon verlenen, 
maar vóór die tijd had de koning de mogelijkheid om 
ook in Nederland, zij het in zijn hoedanigheid van 
Groothertog van Luxemburg, de Luxemburgse orde 
van de Eikenkroon toe te kennen. De 
onderscheidingen van deze orde werden zo vaak 
aan Nederlanders toegekend dat men in het 
buitenland wel over een Nederlandse orde sprak. 
Toen Luxemburg een eigen dynastie kreeg, bestond 
die mogelijkheid niet meer, en daarom stelde 
koningin Emma, handelend voor haar minderjarige 
dochter Wilhelmina, een nieuwe Nederlandse 
ridderorde in. Het Nederlandse decoratiestelsel 
bestond nu uit twee orden. 

De instelling van een orde viel in de Staten-Generaal 
niet bijzonder goed. De sociaaldemocraten maakten 
bezwaar tegen orden als instituut en de 
zwaardbepaling stuitte op veel kritiek. De wet werd 
desondanks aangenomen. In de eerste jaren was de 
relatie tussen de Orde van de Nederlandse Leeuw en 
de Orde van Oranje-Nassau onduidelijk. Men kon het 
over de functionele verschillen niet eens worden. 
Uiteindelijk ontstond, in strijd met de bedoeling, een 
praktijk waarbij de Orde van de Nederlandse Leeuw 
"hoger" was dan de Orde van Oranje-Nassau. Men 
moest Officier in de Orde van Oranje-Nassau zijn om 
tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw te 
worden benoemd. De ministers en Eerste- en 
Tweede Kamerleden konden al snel op een "Leeuw" 
rekenen wanneer zij een ambtstermijn of twaalf jaren 
in de Kamer hadden volgemaakt. 

De kamers hebben al sinds de 19e eeuw geregeld 
over de ridderorden gediscussieerd en er is in 1963 
ook een adviescommissie, de Commissie Houben 
geweest wier adviezen in een diepe la beland zijn. 
Van hervormingen kwam ondanks de bezwaren uit 
samenleving en politiek een eeuw lang niets terecht. 
De twee civiele orden waren verambtelijkt omdat 
vooral ambtelijke jubilea beloond werden, overdreven 

hiërarchisch, onvoldoende toegankelijk voor mensen 
die in het zakenleven verdienstelijk waren en slecht 
georganiseerd omdat het in de wet voorziene kapittel 
nooit was benoemd. De sociaaldemocraten vonden 
dat verdienstelijke arbeiders en werklieden 
systematisch werden achtergesteld. 

Pas in 1996 kwam er een democratisering, nog 
voorbereid door minister van binnenlandse zaken Ien 
Dales. Tot 1996 bestond de orde uit vijf graden en 
waren er aan de orde eremedailles (goud-zilver-
brons) verbonden. Sedert de lintjesregen van 1996 
bestaat de orde uit zes graden en worden de 
eremedailles niet meer uitgereikt. Daarvoor in de 
plaats kwam het 'lidmaatschap' in de Orde van 
Oranje-Nassau. Bijzondere verdiensten zijn weer 
meer een criterium geworden voor de toekenning. 

Archeologie 
Archeologische verwachtings-en beleidsadvieskaart 
De gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft opdracht 
gegeven aan Erfgoed Archeologie Delft onder 
supervisie van de Delftse gemeente archeoloog, Hr. 
P. Deunhouwer, deze verwachtings- en beleids-
advieskaart van Pijnacker-Nootdorp op te stellen. 
Dit rapport heeft een ISBN: 978-90-8890-032-7 en is 
uitgegeven door Erfgoed Delft e.o. in samenwerking 
met Sidestone Press. Leiden. De opsteller is 
Marjolein Kerkhof. Hierin zijn de nieuwste inzichten 
verwoord.  
 
Archeologie is vaak onherkenbaar in het landschap 
aanwezig. Uit bestaande kennis en vooronderzoek 
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moet blijken wat waar binnen een plangebied 
voorkomt. In onze gemeente kunnen sporen aan-
wezig zijn uit de middeleeuwen, neolithicum, mogelijk 
de Romeinse tijd en de nieuwe tijd. 
De recente opgravingen van o.a. de Harnaspolder 
hebben aangetoond dat op een diepte van 3 tot 4 
meter beneden NAP de oude strandwallen aanwezig 
zijn. Veel van deze wallen zijn gebruikt door mensen 
in het verleden, Dit was het geval in o.a. het 
neolithicum. Ook dit soort duingebieden komt voor in 
onze gemeente. Er is echter nog zeer weinig 
onderzoek naar gedaan. 
Op en bij deze wallen worden regelmatig vondsten 
gedaan. Recent is in Leidschendam een vondst 
gedaan van veel botten, aardewerk en 
vuursteenafslag. Deze datering komt voorlopig uit op 
de Vlaardingencultuur. Die is gedateerd op ongeveer 
3.300 jaar voor Christus. 
Wat heeft dat nu te maken met Pijnacker-Nootdorp?  
Men vindt in onze gemeente sporen van bewoning uit 
welke periode dan ook. We hebben het probleem dat 
in de oude veengebieden veel vondsten zijn 
verdwenen door de ontvening. Wat veelal gevonden 
wordt in de polders is vaak stort uit de oude steden. 
Toch kan dit vaak mooie resultaten opleveren en 
inzicht geven in wat men maakte en hoe men leefde 
en wat men deed. 
 
Waarom is een dergelijk rapport nodig? 
In 1992 met het van kracht worden van het Europese 
verdrag inzake de bescherming van het 
archeologisch erfgoed’, heeft de Nederlands regering 
de Monumentenwet 1988 aangepast. Deze nieuwe 
wet,” Wet Archeologische Monumenten zorg (WAMZ) 
werd 1 september 2007 van kracht. 
Hierin ligt besloten dat elke gemeente verant-
woordelijk is voor haar eigen erfgoed, en verplicht is 
hiervoor een beleid op te stellen. Daarvoor kreeg 
men 2 jaar de tijd. Dat heeft geresulteerd in 
bovengenoemde documenten. 
 
Ook onze vereniging heeft meegewerkt aan het tot 
stand komen van dit rapport. Via het boek “Van veen 
tot steen” van Noud Janssen en Arno Lammers heeft 
men informatie opgenomen maar ook gesprekken 
met Ton Gribnau, verantwoordelijk voor archeologie 
binnen onze vereniging, hebben geleid tot het 
opnemen van een aantal vindplaatsen van 
archeologisch materiaal. Het tot stand komen van de 
beleidsadvieskaart is belangrijk omdat men nu aan 
kan geven waar men naar verwachting archeologisch 
vondsten aan zou kunnen treffen. In Nootdorp treffen 
we vooral gebieden aan met een middelhoge 
verwachting op archeologische vondsten. 

Hollandse Polders 
De eerste vond er subiet de dood 
De tweede leed er grote nood 
De derde pas had er zijn brood 

Dat de Nederlanders hun eigen land hebben 
geschapen, is in de hele wereld bekend. Maar hoe 
en wanneer hebben ze dat gedaan? Dit is het 
verhaal van de scheppers van Nederland en van het 

lot van de vele duizenden 
pioniers die modderig 
onland tot een mooi en 
welvarend landschap 
maakten. Het is het verhaal 
van molens, stoomgemalen 
en andere hightech 
toepassingen, van de 
zestiende eeuw tot nu. 
Willem van der Ham schrijft 
over de totstandkoming van 
werelderfgoed De 
Beemster, het gigantische Haarlemmermeerproject, 
de droogmaking van de Zuiderzee én vele honderden 
andere polders. Stuk voor stuk haast 
bovenmenselijke ingrepen in het landschap. Wat 
duidelijk wordt, is dat de eerste inpolderingsprojecten 
het karakter hadden van een sprong in het diepe, 
maar dat later niets meer aan het toeval werd 
overgelaten. Aan de hand van tientallen historische 
kaarten en illustraties ontsluiert Van der Ham de 
schoonheid van het polderlandschap. 
Tot 28 mei 2010 is het boek verkrijgbaar voor € 25,00 
(i.p.v. €29,95). ISBN: 9789085068129. Zie ook de 
website van de uitgever: www.uitgeverijboom.nl en 
zoek onder fondsen / geschiedenis. Daar vindt u het 
formulier met het actienummer voor de korting. 

Windlust 
Molen Windlust aan de Oudeweg heeft van de 
ANWB een informatiebordje gekregen, zoals ook te 
vinden is op veel rijksmonumenten in ons land. 
Het bordje vermeldt beknopt de geschiedenis van de 
molen en is betaald uit een speciaal fonds van de 
ANWB. Uiteraard is de stichting Vrienden van de 
Windlust er blij mee. Zie verder ook de website van 
de molen: www.windlustnootdorp.nl via welke u zich 
ook op kunt geven als donateur. Maar nog leuker is 
het natuurlijk als u de molen eens bezoekt. Zeer de 
moeite waard! 

 

Familieboek 
Op dit moment is Arie Luyendijk bezig met het 
samenstellen van een familieboek. Zijn grootouders 
van moeders zijde waren Arie van Wilk en Johanna 
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Slootweg. Zij woonden tot omstreeks 1932 in 
Nootdorp en zijn grootvader had daar een groente-
kwekerij achter het huisje (zie foto hieronder). Arie is 
op zoek naar informatie over dit huisje en dan vooral 
het adres waar het gestaan zou kunnen hebben. In 
zijn brief aan de vereniging geeft hij aan te weten dat 
er niet ver vandaan een molen stond, dat zal dan 
molen Windlust geweest zijn. Daarnaast herinnert hij 
zich nog een familie ’t Hart en zij woonden aan de 
Geerweg. In deze omgeving zal het huisje gezocht 
moeten worden. Alle informatie is welkom en kan 
opgestuurd worden naar Arie Luyendijk, Blauwe 
Vogelweg 3, 2333 VK  Leiden of via 
arieluyendijk@tele2.nl. 

Rabobank 
Sinds begin van dit jaar is er een vertrouwd gezicht 
verdwenen uit het straatbeeld van Nootdorp. De 
Rabobank heeft in Nootdorp geen kantoor meer, er is 
alleen nog een geldautomaat op de nieuw Mercator 
locatie. Wel wordt er een Rabobank bus ingezet als 
mobiel kantoor. 
Meester Coppens en pastoor Van Hooff richtten in 
1907 de Coöperatieve Boerenleenbank op, die 
voornamelijk katholieke leden telde. Tot 1940 was de 
Boerenleenbank gevestigd in het Verenigingsgebouw 
van de parochie aan de Veenweg. Na de oorlog 
verhuisde de bank onder leiding van Piet Mooijman 
naar de Veenweg. 

De meeste protestanten waren lid van de 

Coöperatieve Raiffeissenbank, die in 1916 was 
opgericht, ook door een onderwijzer: meester 
Casteleijn. Deze bank was gevestigd aan de 
Kerkweg 14. In 1965 verhuisde de Boerenleenbank 
naar Kerkweg 19, waar nu de apotheek gevestigd is. 
In 1976 verhuisde de Raiffeisenbank naar het 
Dorpsplein waar enkele jaren daarvoor de boerderij 
van Van Dijk plaats had moeten maken voor 
nieuwbouw. In 1988  trok de vroegere Boerleenbank 
daar ook in. Zie ook onze uitgave “Nootdorpers II”. 

Van de penningmeester 
Voor diegene die de contributie (€ 15,00) voor het 
jaar 2010 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. Vindt u een brief 
bij deze Nieuwsbrief dan verzoeken wij u deze 
aandachtig te lezen. 
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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