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Van de voorzitter 

Belangrijke mijlpaal is de opening van het Historisch 
Informatie Punt in de Bibliotheek van Nootdorp, zie 
verderop in de Nieuwsbrief. Iedereen is van harte 
uitgenodigd! Verder organiseren we weer een 
interessante lezing over schilders die ook Nootdorp 
als onderwerp gebruikten. 

Nieuwe leden 
• Henk Kronenberg 

• Janneke Plas 
Hartelijk welkom als lid van onze vereniging! 

Evenementen-commissie 

Oprichten evenementen-commissie 
In 2011 bestaat de vereniging 10 jaar. Het plan is 
enkele activiteiten te organiseren, dan wel één grote 
activiteit. In een op te richten evenementen-
commissie zouden drie tot vier mensen zitting 
kunnen hebben. Wie zou in deze commissie willen 
zitten? Graag opgeven bij Ninon of Henk. Ook kunt u 
uw ideeën bij hen kwijt. 
Noud zal de conservator van het Mauritshuis 
benaderen, of volgend jaar toch niet iets 
georganiseerd kan worden. 

Herinneringen (4)  
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. 

9e jaargang 
nr 3, sep. 2010 
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Herinneringen (6) – de drie oude banken 
De drie oude banken. Als we de kerk binnengaan en 
direct rechtsom, staan we voor de drie oude banken 

uit verschillende tijdperken. De eerste bank noem ik 
altijd de bank van Frits de Jong. Als Frits daar niet 
inzit heeft die bank het niet naar zijn zin. De tweede, 
smalle bank is de kerkvoogdenbank. Deze bank 
stond vroeger meer naar de consistoriekamer en 
voorin zaten drie kerkvoogden, achterin drie gewone 
mensen. De bank was vrij smal en als daar in de 
winter drie kerkvoogden zaten met hun dikke 
winterjassen aan, dan was hij echt te smal. Vader, 
één van de kerkvoogden, heb ik meermalen horen 
zeggen: "Als we toevallig alle drie tegelijk adem 
halen, vliegen de knopen door de kerk". Op een dag 
kon hij het niet langer uithouden en maakte de bank 
20 centimeter breder. Het was niet mooi wat hij 
gedaan had en bij de restauratie is dit weer hersteld. 
De derde en laatste bank noem ik de 
"Steeneveldenbank". Hiervan is beschreven dat in 
1730 een nieuwe bank is geplaatst waarvan de 
"wederhelft" door de polder van Nootdorp is betaald. 
Hoe ik daarin terecht gekomen ben begrijp ik niet 
goed. Het was vooral vroeger, niet zo eenvoudig om 
als ambachtsman te midden van die boeren te gaan 
zitten en dan door hen aanvaard te worden. Ik denk 
dat dit zit in die zeven koeien van mijn grootvader! 
Meer inlichtingen hierover kunt U altijd vragen aan de 
nestor van deze bank, de heer Cor. Steeneveld.  

Herinneringen (7) – het bord met de gulden letters 
Op de achtergrond van de vorige bankenfoto zien we 
nog juist het beletterde bord, links van het orgel. Dit 
bord is in 1607 gemaakt door de Nootdorpse 
timmerman en schrijnwerker Corstiaan. Hij woonde 
en werkte in het huis waar ik nu woon. Alleen de 
timmerwinkel was aan de Dorpsstraatzijde en het 
woonhuis erachter (zie foto). Ik ben daar geboren. 

Het bijzondere is dus, dat als ik mijn woonkamer 
rondkijk, op deze plaats het bord gemaakt is.  

Voor het beletteren werd een Zoetermeerse 
Meesterschilder, Nicolaas, aangetrokken daar er 
blijkbaar hier geen schilder was die een dergelijk 
karwei kon uitvoeren. Hij kwam daarvoor enige tijd 
naar Nootdorp met zijn personeel en was voor 10 
stuivers per persoon per dag in de kost bij de 
schoolmeester. Het bord moest doordat het aan 
beide zijden beleesbaar was ook aan beide zijden 
beletterd worden. Aan de achterzijde staat de 
instelling van het avondmaal en enige bijbelteksten. 
Arie, de krullenjongen, vroeg nog: "Baas je hebt toch 
wel goed gemeten, anders komen we hier de deur 
niet uit of daarna de kerk niet binnen met dat bord." 
Ja, Arie was een pienter ventje.  

Foto: Onze Timmerwinkel in het midden met boven-
luiken waar de houtzolder was. Daarnaast de herberg 
“Het Dorstige Hart” waar Ant Kerklaan de 
koffiehuishoudster was. Aan de andere zijde “’t 
Gouden Haantje”. Veel Nootdorpers op de kiek. 

Aartsbroederschap 
Op mijn oproep voor kopij kwam een leuke reactie 
van Truus van der Neut – Rijgersberg. Zij stuurde 
onderstaand plaatje op. 
Helena Johanna Rijgersberg (een tante van Truus) 
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werd lid van de Aartsbroederschap der Heilige 
Familie. De Aartsbroederschap van de Heilige 
Familie is een lekenorde binnen de Rooms-
Katholieke Kerk. 
In 1844 richtte de kapitein Henri Belletable in Luik de 
Broederschap van de Heilige Familie op. De vrome 
militair beoogde een bevordering van een 
deugdzaam leven binnen gezinsverband door een 
spirituele toewijding aan Jezus Christus en zijn 
ouders de Maagd Maria en de Heilige Jozef. 
De verering van de Heilige Familie was een tendens 
in het katholicisme van die dagen. De Mariaverering 
had al een hoge vlucht genomen, en de H. Jozef 
werd vereerd onder andere als voorbeeld van 
onthechting voor de katholieke man. 
Het initiatief van Belletable werd door zijn bisschop 
overgenomen en met een voordracht naar Rome 
gestuurd. In 1847 kwam een pauselijk decreet af met 
de verheffing tot Aartsbroederschap, waarmee het 
initiatief boven het diocees van Luik werd uitgetild. 
De orde organiseerde vooral werklieden, en hield 
wekelijkse bidstonden en regelmatig andere 
vieringen. Er kwamen afdelingen in Belgische 
bisdommen, en in 1851 was Helmond de eerste 
parochie in Nederland met een kring. Door de missie 
van de paters Redemptoristen verspreidde de 
Aartsbroederschap zich ook over de wereld. Later 
kwam er een secretariaat in 's-Hertogenbosch. In 
1951 had de orde 700.000 leden. 
In de jaren '60 is de orde volkomen geïmplodeerd. 
Met vele uitingen van het 'rijke Roomse leven' was zij 
niet tegen de tijdgeest opgewassen. 

Werkpaarden 
van ongeveer 1940 tot en met 1975 

door Martien Waaijer 

Ook Martien Waaijer reageerde op de oproep voor 
kopij en kwam met het volgende verhaal waarbij een 
aantal mooie foto’s zitten. 
 
In dit artikel zijn foto’s opgenomen waarin 
trekpaarden een hoofdrol spelen. De foto’s zijn 
genomen aan het einde van de Dwarskade (nummer 
41 - 45). Hier woonde toen mijn opa Tinus Waaijer en 
zijn zonen Dorus en Piet Waaijer.  
Op onderstaande foto wordt met drie werkpaarden 
geploegd op de 10 hond, zo heette dat stuk grond. 

De hond of hont is een oud-Nederlandse opper-
vlaktemaat. Eén hond is 100 roede en (meestal) 1/6 
morgen. De Rijnlandse hond is ongeveer 0,14 
hectare, maar de maat kan per gebied in Nederland 
verschillen. De maat was tot in de 19e eeuw in 
gebruik, maar ook daarna werd het nog door de toen 
oudere generatie gebruikt.  
Op het stuk werd rond 1940 – 1950 voor een deel 
aardappelen verbouwd. Van horen zeggen staan op 
de foto een Waaijer en een Sprinkhuijzen. Zie ook op 
de volgende foto. 
Links op de foto ligt de Dwarskade. Het eerste huis 
op de achtergrond is nu Dwarskade 33 en daarachter 
Dwarskade 27 (Ruimzicht). Beide huizen staan er 
nog. 

Op bovenstaande foto worden de aardappels in de 
grond gestopt.  
Op de achtergrond ligt de Oudeweg. Nu staan er 
tuinbouw kassen in dit gebied. In het midden van de 
foto zou je nu de manege, de bouwwerkzaamheden 
aan de nieuwe rondweg en de tuinbouw kas van van 
Dijk zien. 
 
Natuurlijk werd er in die tijd ook gehooid. Op 
onderstaande foto werd het hooi met een machine op 
wiersen gezet. Daarna werd het hooi met de hand op 
hopen gezet, dit om te voorkomen dat bij regen al het 
hooi nat werd. De buitenkant van de hooihoop 
fungeerde net zoals een rieten dak, het water liep 
ervan af zonder dat al het hooi binnenin nat werd. Als 
daarna de zon weer scheen was alles weer snel 
droog.  
Op onderstaande de foto zit Piet Waaijer op de 
herkmachine, niet duidelijk wie de andere twee 
personen zijn. 
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De hooibouw betekende in die tijd dat de volgende 
activiteiten moesten worden uitgevoerd: 
1. Handmatig het lange gras maaien met de zeis; 
2. Handmatig het hooi keren met de hooiruif; 
3. Het hooi schudden met paard en schutmachine; 
4. Het hooi wiersen met paard en herkmachine; 
5. Het maken van hopen in het land; 
6. Het losse hooi zo snel mogelijk op laden en met 

paard en wagen naar de boerderij rijden; 
7. Het losse hooi van de wagen af halen en op een 

grote hoop zetten; 
8.  Over de hoop werd een groot net gespannen 

met zware voorwerpen eraan, zodat het hooi niet 
weg kon waaien. 

 
Het zal duidelijk zijn dat regen flink roet in het eten 
kon gooien en dat regelmatig bepaalde activiteiten 
opnieuw moesten worden uitgevoerd. 
Op onderstaande foto uit ongeveer 1965 is Piet 
Waaijer te zien op een schutmachine. Hiermee werd 

het hooi door meerdere vorken omhoog los van de 
grond gegooid. Dan droogde het beter en sneller. 
 
Piet Waaijer heeft tot 1975 nog alles met het paard 
gedaan. Het paard heette Joopie. In 1976 heeft hij 
een tractor gekocht met wat nieuwe machines. 
Overigens had Dorus Waaijer, die ernaast woonde 
en tuinder was, toen al geruime tijd een oude 
legerjeep. Hiermee werden de komkommers op een 
wagen naar de schuur gereden om te sorteren. Deze 
legerjeep werd altijd ingezet als het hooi van het land 
naar het erf van de boerderij gereden moest worden. 
De zoon van Dorus, Tinus Waaijer, was dan de 
chaufeur. Het was toen heel normaal dat de hele 
buurt werd opgetrommeld om te komen hooien.  

Een oude schuur in Nootdorp 
Bij de voorbereiding van een nieuwe lezing, deze 
keer over landschapsschilderijen, kwam ik terecht bij 
de schilders van de Leidse School. Het zijn volgers 
van de Haagse School, een groep van vooral 
interieur- en landschapsschilders uit het eind van de 
negentiende eeuw die vooral in en rond Den Haag 
werkten. Bekend zijn o.a. Israëls, Weissenbruch, 

Mauve, Maris en Mesdag. Ook de schilders van de 
Leidse School schilderden ‘en plein air’, in de 
buitenlucht, om daar op impressionistische wijze de 
stemming weer te geven. Maar wel enige decennia 
later. Tot deze Leidse School worden vooral Willem 
Hendrik van der Nat (1864-1929), Chris van der 
Windt (1877-1952), Arend Jan van Driesten (1878-
1969), en Alexander Coenraad Rosemeier (1888-
1992) gerekend. Zij woonden in Leiden en werkten in 
de (wijde) omgeving. Van hun werk zijn fraaie 
catalogie verschenen. Het is dan bijzonder aardig om 
te ontdekken dat ze er vaak samen opuittrokken en 
hetzelfde onderwerp kozen. Zo zijn er twee 
schilderijen van dezelfde oude schuur in Nootdorp, 
van zowel Van der Windt, als van Rosemeier. 
Hoewel ze hetzelfde onderwerp hebben, zijn de 
schilderijen totaal verschillend. Rosemeier heeft veel 
aandacht voor de lichtval, maar bewaart afstand tot 
het onderwerp. Van de Windt kruipt er meer bovenop 
en schildert meer details en onderstreept zodoende 
de idylle van het landleven. Het zijn nostalgische 
beelden die een tijd terugroepen die niet meer 
bestaat. Ik mag aannemen dat ook deze oude schuur 
niet meer bestaat. Maar het zou leuk zijn te weten 
waar de boerderij staat (of stond) waarbij de oude 
schuur hoorde. Wie van de lezers van deze 
Nieuwsbrief kan mij meer vertellen? 

Reacties kunnen opgestuurd worden naar Frits van 
Ooststroom die bereikbaar is via de e-mail: 
info@stadenstreekcultuurhistorie.nl. Uiteraard kunt u 
uw reactie ook kwijt bij de redactie van de 
Nieuwsbrief. 



Nieuwsbrief Noitdorpsche Historiën 5 september 2010 

Licht, lucht en ruimte 
Schilders van het Hollandse landschap 
 

Op donderdagavond 14 oktober zal Frits 
Ooststroom in Nové een lezing verzorgen. 
Eeuwenlang vormde het landschap een 
onuitputtelijke bron van inspiratie voor schilders. 
Geen genre is zo typisch Hollands als het schilderen 
van het landschap, maar altijd is het vooral de 
wolkenlucht die domineert. Het licht en de lucht 
bepalen de ruimte. In de periode van de 
Renaissance wordt een begin gemaakt met deze 
Hollandse traditie die zich in de zeventiende eeuw tot 
een volwaardige kunstvorm ontwikkelt. Wie kent niet 
de grandioze wolkenluchten van Ruysdael. IJsge-
zichten, riviergezichten, maar ook stadsgezichten 
kregen een eigen plaats in de geschiedenis van de 
landschapsschilderkunst. In de achttiende eeuw 
stonden andere schildergenres in de belangstelling, 
maar met de komst van de Romantiek kreeg het 
landschap weer een eigen gezicht, waarbij de 
verhouding tussen mens en natuur centraal stond. 
Vanuit Frankrijk geeft de landschapsschilderkunst 
een nieuwe impuls als schilders hun schildersezel 
vanuit hun atelier verplaatsen naar de natuur. De 
schilders van de Haagse School brengen de 
toeschouwer dichter bij het landschap. Een 
landschap dat niet meer werd verfraaid volgens 
classicistische normen en niet meer werd gebruikt 
om romantische gevoelens uit te drukken. Het ging 
om de impressie van de natuur zelf. Deze traditie 
werd voortgezet o.a. door de schilders van de Leidse 
School, maar ook door de jonge Mondriaan en de 
jonge Van Gogh, die zich echter in een totaal andere 
stijl zouden ontwikkelen. 
De lezing toont de ontwikkeling van de Nederlandse 
landschapsschilderkunst in een notendop, maar ook 
de verschillende manieren waarop schilders een 
landschap kunnen interpreteren. Extra aandacht is er 
voor de regio. Maar altijd is er het fascinerende spel 
van licht, lucht en ruimte. Van gras en wolken. 

Willem Roelofs 

Historisch Informatie Punt 
Zoals al in de vorige Nieuwsbrief werd vermeld, komt 
in de Nootdorpse Bibliotheek (en ook in die van 
Pijnacker, Bergschenhoek, Bleiswijk en Berkel en 
Rodenrijs) een zogeheten Historisch Informatie Punt 
(HIP). 

Het is de bedoeling dat bezoekers van de bibliotheek 
in dit HIP kennis kunnen maken met de historische 
verenigingen en het regionale archief. De 
gemeentelijke archieven van Rotterdam en Delft zijn 
nauw met dit project verbonden. Bezoekers kunnen 
vragen stellen en materialen raadplegen. 
In Nootdorp zal tweemaal per maand een vrijwilliger 
van Noitdorpsche Historiën aanwezig zijn om 
bezoekers te helpen bij het zoeken naar gewenste 
informatie. Op welke dagen dit zal zijn, wordt nog 
bekend gemaakt. De vrijwilligers zijn: Henk Rolvink, 
Anneke Dobbenga, Noud Janssen en Ninon Vis. 
Helaas is er in de Nootdorpse bibliotheek erg weinig 
ruimte om zo’n HIP in te richten. Zeker als men dit 
vergelijkt met de prachtige tentoonstellingsruimte 
waarover de historische vereniging in Bleiswijk 
beschikt. Een bezoekje waard! 
Het Nootdorpse HIP wordt officieel geopend op 
zaterdagmiddag 16 oktober om 14 uur door 
wethouder Van der Jagt en voorzitter Henk Rolvink. 
Wij proberen er tevens een feestelijk tintje aan te 
geven en we zouden het bijzonder op prijs stellen, als 
zoveel mogelijk van onze leden dan aanwezig 
kunnen zijn. Toegang is gratis. 

Textiel als erfgoed 
Oude voorwerpen vertellen een eigen verhaal. Geldt 
dit ook voor textiel? Tapijten krijgen tegenwoordig wel 
meer kunsthistorische aandacht, maar over ander 
textiel wordt vaak gezegd: “Gooi toch weg, die oude 
rommel…” 
Na de jaren zeventig werden textiele werkvormen 
vaak tuttig genoemd. Textiel stond in veel minder 
hoog aanzien dan meubels, schilderijen en keramiek. 
Dus was er ook minder geld beschikbaar om textiel te 
conserveren en te restaureren.  
Jarenlang werd textiel niet alleen in fabrieken, maar 
vooral ook in huiselijke kring vervaardigd en 
gerepareerd. Vanaf de jaren zestig raakte dit uit de 
mode. Meisjes leerden op school geen mazen en 
stoppen meer; kleding werd weggegooid, niet 
gerepareerd. Sindsdien is veel kennis over 
materialen en het onderhoud daarvan verdwenen. 
Momenteel komt er weer meer aandacht voor textiel. 
Zo lijkt de techniek van het quilten sterk op die van 
het oude Zaanse stikwerk. Mensen vinden de 
uitstraling van stoffen en patronen weer belangrijk. 
Gedurfde kleurencombinaties worden meer 
toegepast, zoals ook in de 18

de
 eeuw gebruikelijk 

was. 
Beeldende kunstenaars maken sieraden, die zijn 
geïnspireerd op portretten van oude meesters. Een 
kostuumgroep De Zaanse Kaper maakt de oude 
streekdracht na. Bij het in stand houden van 
textielcollecties zijn tegenwoordig veel vrijwilligers 
betrokken, die constant in gevecht zijn met de 
vergankelijkheid van stoffen. Natuurlijk kun je aan de 
hand van oude patronen textiele voorwerpen 
opnieuw maken, maar dan moet de kennis over het 
vervaardigen wel bewaard blijven. De vrijwilligers 
worden wel degelijk geschoold. Zo laat men in 
kasteel Amerongen beslist niet iedereen met naald 
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en draad prutsen aan de kostbare gordijnen en 
tapijten. Hier is men al dertig jaar lang bezig om deze 
stoffen van rond 1900 weer in perfecte staat te 
krijgen. 

 
De bedoeling is dat het 
Nederlands Centrum 
voor Volkscultuur nauw 
wordt betrokken bij de 
pogingen textielkunst 
als erfgoed te 
behouden. 

 
(bron Volkscultuur Magazine zomer 2010) 

Burgerlijke Stand En 
Volkscultuur 
Volgend jaar is het 200 jaar geleden, dat de 
Burgerlijker Stand in Nederland begon met het 
bijhouden van de burgerlijke staat van onze 
inwoners. Wanneer is iemand geboren, getrouwd, 
gescheiden, gestorven? De akten waarin dit is 
opgetekend worden sindsdien bewaard in de 
gemeente waar het feit zich heeft afgespeeld. 
Persoonsgegevens van vóór 1811 zijn soms terug te 
vinden in kerkelijke registers. De Burgerlijke Stand is 
opgezet via een Franse wet, die het eerst in de 
Zuidelijke Nederlanden van kracht werd. 

Zo is de oudste burgerlijke stand-akte (zie hierboven) 
in Nederland opgesteld in Margaten (Zuid Limburg) in 
juli 1796. In 1811 volgde de invoering in de rest van 
Nederland, ons opgelegd door keizer Napoleon. 
Natuurlijk deed hij dit niet om de latere 
geschiedvorsers van dienst te zijn, maar louter en 
alleen om de belastingen efficiënter te kunnen innen 
en om de dienstplicht in te kunnen voeren. Iedereen 
werd verplicht een voor- en achternaam op te geven, 
waarbij sommigen uit protest een belachelijke naam 
kozen in de veronderstelling dat de Burgerlijke Stand 
na de val van Napoleon weer zou verdwijnen. 
Koning Willem I zag echter ook het nut in van 
degelijke bevolkingsstatistieken en hij eiste dat 
iedereen in 1825 een vaste achternaam moest 

hebben. Niettemin zaten sommigen toen al 
opgescheept met namen als Naaktgeboren en 
Poepjes.  
Voor iedereen die stamboomonderzoek doet zijn 
vooral de huwelijksakten zeer informatief, omdat 
daarin ook de gegevens staan over de ouders van 
bruid en bruidegom. Genealogie biedt een handige 
opstap naar volkscultuur, omdat geboorte, huwelijk 
en dood verbonden zijn met allerlei rituelen, 
gewoonten en gebruiken.  
Het Nederlands Centrum voor Volkscultuur wil het 
200-jarig bestaan van de Burgerlijke Stand gebruiken 
om aandacht te besteden aan deze rituelen. Er zijn 
plaatselijke tradities, maar ook gebruiken die 
samenhangen met geloof of religie. Volkscultuur kun 
je meekrijgen van thuis, maar je moet die ook een 
plek geven in je eigen leven, zodat tradities ook voor 
jou betekenis krijgen.  
Her en der in het land zijn al enkele projecten tot 
stand gekomen, zoals draaksteken in Beesel, 
heroprichting van de schutterij in Amsterdam, een 
bruidenproject in Breda, het dragen van streekdracht 
op bepaalde feestdagen, Baby’s in Brabant en 
Surinaamse tradities in de Bijlmer. In Utrecht komt 
een Antilliaanse seniorengroep regelmatig bij elkaar 
om hun erfgoed levend te houden. 
In Nootdorp is de traditie van de Jongveedag helaas 
verdwenen, maar van de Drafsport is toch nog wel 
iets overgebleven tijdens onze fameuze kermisweek, 
die dankzij de Oranjevereniging nog steeds 
springlevend is. 
 
Eerste huwelijksakte 
De eerste Nederlandse huwelijksakte werd in 
Amsterdam opgemaakt op 3 maart 1811. In Gemert 
en Ravenstein, die golden als vrije gebieden, werd al 
eerder, namelijk aan het einde van de achttiende 
eeuw met de burgerlijke stand geëxperimenteerd. 
Daar werden toen ook huwelijken voltrokken.  
In de registers van de burgerlijke stand worden 
geboorte- en sterfgegevens opgenomen en ook of 
iemand gehuwd of gescheiden is. Sinds 1998 wordt 
bovendien het geregistreerd partnerschap bijge-
houden. Voortaan kunnen twee mannen of twee 
vrouwen zich als partners laten registreren. In 2001 
werd het homohuwelijk, als één van de eerste landen 
ter wereld, ingevoerd. Ook homo-adoptie werd 
geregeld. 
Speciaal hiervoor aangestelde personen kunnen op 
vrijwillige basis de huwelijken en de registratie van de 
partnerschappen voltrekken. Deze worden BABS'en 
genoemd, wat staat voor Buitengewoon Ambtenaar 
Burgerlijke Stand. Ze zijn hiervoor apart aangesteld 
en beëdigd. In Nederland wordt een ambtenaar die 
weigert mensen van hetzelfde geslacht te huwen, 
een weigerambtenaar genoemd. 
 
Burgerlijk Wetboek 
In 1970 werd een nieuw Burgerlijk Wetboek 
ingevoerd. Daarin is onder meer opgenomen dat er 
geen huwelijkstoestemming voor mensen tot 30 jaar 
meer nodig is. Een jaar later volgden de wijzigingen 
in het echtscheidingsrecht. Voortaan is er één echt-
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scheidingsgrond, te weten: ‘duurzaam ontwrichting 
van het huwelijk’. Op het gebied van huwelijk volgden 
nog andere belangrijke wijzigingen, zo werd in 1994 
de wet op voorkoming van schijnhuwelijken 
ingevoerd.  
In principe kan er op elk tijdstip getrouwd worden. Dit 
moet nu nog in een gemeentehuis of op een erkende 
trouwlocatie, maar dat verandert mogelijk in de 
toekomst. Een buitenlands huwelijk wordt in 
Nederland geaccepteerd als het in het bewuste land 
erkend is. Volgens het moderne Burgerlijk Wetboek 
is het eerst of louter voor de kerk huwen verboden. 
De eerste echtscheiding die in het gebied dat nu 
Nederland is, werd voltrokken, vond plaats in 1796. 
In 1794 werd Maastricht door de jonge Franse 
Republiek veroverd, en daarom viel Maastricht vanaf 
toen onder de Franse wet. Het eerste koppel dat van 
de mogelijkheid tot scheiden gebruik maakte was het 
echtpaar Wilhelmus Meers en Agatha Lenaerts.  De 
Franse ambtenaar van de burgerlijke stand van 
Maastricht, schreef op 15 september 1796 hun 
scheidingsakte in. 
  
Meerderjarige leeftijd 
In de loop van de tijd werden nog diverse zaken 
gewijzigd inzake de burgerlijke stand. Zo werd in 
1901 de meerderjarige leeftijd teruggebracht van 23 
naar 21 jaar. Vanaf 1927 mogen ook vrouwen 
getuige zijn bij huwelijken. En vanaf 1935 is het niet 
meer verplicht dat er twee getuigen aanwezig zijn bij 
de aangifte van een geboorte. Ook werd in dat jaar 
de volgorde van de namen gewijzigd. In de akten 
worden voortaan eerst de achternaam en dan de 
voornamen vermeld. In 1956 volgde de invoering van 
de mogelijkheid tot het adopteren van kinderen. 
In 1988 werd de leeftijd van meerderjarigheid 
verlaagd tot 18 jaar. Mogelijk zal deze leeftijd in de 
toekomst nog lager komen te liggen. Vanaf 1988 
hebben achttienjarigen in ieder geval passief en 
actief stemrecht; ze mogen kiezen en gekozen 
worden. 
In 1991 werden crematies en begrafenissen in de 
wet op de lijkbezorging gelijk gesteld. Later werd er 
ook gesleuteld aan het adoptierecht: in 2004 werden 
de regels met betrekking tot buitenlandse adopties 
aangepast in de Wet Conflictenrecht Adoptie. 
 
Achternamen 
Een kind is van de moeder, de vader erkent het. Een 
kind krijgt de achternaam van de moeder, als deze 
ongehuwd is. Als een kind erkend is door de vader, 
wordt vaak gekozen voor de naam van de vader. 
Maar, als de moeder gehuwd is, kan er ook gekozen 
worden voor de achternaam van de moeder. 
De achternaam kan worden gewijzigd in de achter-
naam van de opvoeder van een kind. Ook kan er 
gekozen worden voor een andere achternaam als 
deze veel voorkomt (zoals ‘De Boer’, ‘Jansen’ en ‘De 
Vries’) of als het gaat om een ongepaste naam 
(bijvoorbeeld ‘Mengele’ of ‘Prick’). Er zijn echter niet 
geringe kosten verbonden aan een naamswijziging, 
namelijk 225 euro. Het geven van voornamen is 

sinds 1970 vrijgesteld, maar er zijn wel beperkingen, 
want ongepaste voornamen mogen niet. 
(bron: Volkscultuur Magazine zomer 2010) 

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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Van Ollefen 
In de vorige Nieuwsbrief stonden de bladzijden 1 en 
2 over Nootdorp uit De Nederlandsche stad- en 
dorpbeschrijver. 
In deze Nieuwsbrief de derde bladzijde uit dit werk.  
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