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Van de voorzitter 

De vakanties staan weer voor de deur. Een 
Nieuwsbrief met interessante artikelen om in de luie 
stoel te lezen. Ook de tweede lezing in de bibliotheek 
was zeer succesvol. Een mooie presentatie over het 
Nootdorp in de jaren 70 van de vorige eeuw door 
Leen Groenewegen, zie verderop in deze 
Nieuwsbrief. Ook is er een presentatie van oude 
ansichtkaarten geweest in Veenhage. Heeft u nog 
oude ansichtkaarten of foto’s, laat het ons weten. 
Ook ander materiaal blijft meer dan welkom.  

Nieuwe leden 
Gerard van der Meer. 

Een hartelijk welkom als lid van onze vereniging. 

Agenda 
• Dinsdag 6 september: presentatie over beroepen 

en ambachten door Noud Janssen. 

• Donderdag 24 november: presentatie over Molen 
Windlust door Tinus Verwijmeren. 

Beide lezingen beginnen om 20.00 uur en worden 
gehouden in de bibliotheek aan de Wilhelminastraat. 
De deuren gaan om 19.30 uur open. 

Hippe discussies 
Ninon Vis 

De loop moet er even inkomen. Het Historisch 
Informatie Punt (HIP) in de bibliotheek aan de 
Wilhelminastraat is niet groot en moest – vanwege 
plaatsgebrek – worden gesitueerd in een ver hoekje 
op de bovenverdieping. 

Toch raden we iedereen aan 
er eens te gaan kijken. De 
bibliotheek heeft een groot 
aantal nieuwe boeken 
aangeschaft over de historie 
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van onze gemeente en van de regio. Op het scherm 
boven de trap zijn verschillende PowerPoint 
presentaties te zien en op de kasten en de tafel ligt 
documentatiemateriaal. 

Tweemaal per maand is er een vrijwilliger van onze 
vereniging aanwezig. De data staan vermeld op een 
lijstje in het HIP. Dit is steeds op een zaterdag van 
half 11 tot 1 uur dan wel een vrijdagavond van half 7 
tot half 9. 

Café Sluijs 
Het kan gebeuren dat er in het HIP met bezoekers 
een levendige discussie ontstaat. Zo kregen wij een 
heel oude foto met de vermelding op de achterkant: 

Nootdorp, tweede huis van rechts café Sluijs. Er 
staan aardig wat personen op die foto. De tekst op 
de achterzijde vermeldt: 

2
e
 meisje van rechts = Anna de Winter. Klein kind = 

Marie Fransen, grote kind daarnaast = Anna 
Fransen, L. Fransen is enige tijd caféhouder geweest 
in latere café C. Sluijs. 

 

Bezoekers attendeerden ons erop, dat er van café 
Sluijs (genaamd Café “De Zon”) geen sprake kan 
zijn, want de bebouwing op de foto komt absoluut 
niet overeen met die van Achterweg (Oosteinde) – 
Dorpsstraat, zoals die vroeger was. Café Sluijs was 
namelijk gelegen naast de zogenoemde kolf- of 
kegelbaan ongeveer op de plaats van de huidige 
drogisterij Van Leeuwen. 

We haalden er de oude ansichten bij en inderdaad, 
men had gelijk. Er klopte niets van. Er werd nu 
serieus getwijfeld of de foto wel van Nootdorp was. 

De week daarop bracht een oude ansicht uit de 
verzameling van onze voorzitter Henk Rolvink 
uitkomst. Deze ansicht van de Molenweg toonde 
precies dezelfde geveltjes, dakkapellen en hekjes als 
die op de gekregen foto. Dus geen Achterweg 
(Oosteinde) – Dorpsstraat, maar de Molenweg, waar 
voorheen aannemer Van Venrooy zetelde. Iets 
voorbij het kruispunt tegenover de School met de 
Bijbel. 

Weet iemand of hier wellicht ook een café was? Is er 
iemand die meer weet te vertellen over de personen 
op de foto? 

De molen 
Een tweede discussie ging over foto’s van een 
molen, die wij kregen van onze zustervereniging in 
Pijnacker. “Dat is jullie molen Windlust” werd erbij 
gezegd. 
“Klopt niet”, hoorden wij vervolgens van diverse 
bezoekers van het HIP. “Kijk maar naar de raampjes 
en naar de gebouwen die er naast staan.” 

Een oude ansicht van Windlust laat zien, dat deze 
molen vroeger weliswaar geen omloop had, maar de 
raampjes en de bebouwing komen niet overeen. 

 

Wie weet welke molen wel is afgebeeld? 
Verondersteld werd, dat het wellicht die aan de 
Bieslandweg zou kunnen zijn (thans afgeknotte 
molen). 

Hebt u informatie, bel dan naar de secretaris 
(3109680), of mail ninonvis@casema.nl of bezoek 
het HIP op een tijdstip dat wij aanwezig zijn. 

Nootdorp in de jaren 70 
We weten niet wie er op donderavond 16 juni 
meer aan het woord was: Leen Groenewegen, die 
in de Nootdorpse bibliotheek een voordracht 
hield over Nootdorp rond 1975, of zijn publiek, 
dat maar liefst ruim veertig toehoorders telde. 

De vertoning van een groot aantal dia’s ging gepaard 
met verraste kreten van herkenning, veel 
commentaar en opmerkingen als: 
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 “Wie woonde daar ook al weer? Van wie is die auto? 
Leeft die nog? Waar staat dat huis? Staat dat er 
eigenlijk nog wel?” 

Vragen, die dan weer door andere toehoorders 
werden beantwoord. 

Kortom, het was soms moeilijk om de bijbehorende 
tekst van Leen te volgen, maar het was wel een heel 
bijzondere, geanimeerde en zeer gewaardeerde 
avond, georganiseerd door Noitdorpsche Historiën in 
samenwerking met de bibliotheek. 

 
Het Jeugdhuis aan de Veenweg 

Leen’s dia’s zijn gemaakt tussen de jaren 1977 en 
2005. Daarbij fietste hij veelvuldig het hele dorp rond 
tot aan het tweede spoor. Ten bewijze hiervan stond 
zijn rijwiel op menig plaatje bescheiden afgebeeld. 
Met enige weemoed werden de foto’s bekeken, want 
het dorp – nu eigenlijk een stadsgemeente – is in tien 
jaar tijd ongelooflijk veranderd. Mooie plekjes zijn er 
nog wel, maar soms moet je er wel naar zoeken.  

Voor de pauze kwamen de aanwezigen het dorp 
binnen via de Dwarskade, om de virtuele wandeling 
te vervolgens via de Dorpsstraat , Molenweg, 
Kerkweg, Kortelandseweg en Veenweg. Uiteraard 
had Leen de afbraak van het Witte Paard en de bouw 
van de Parade ook in beeld gebracht. Nostalgisch 
waren vooral de beelden van Polderweg en 
Broekweg, locaties die totaal zijn opgelost in het uit 
de grond gestampte Leidschenveen. De uitleg van 
Leen, waar hij de dia had genomen, was hier 
bepaald niet overbodig. 

 
Het "Fruithuisje" van de dames Peer en Braam aan de Polderweg 

Na de pauze kwamen het Oosteinde, de ’s 
Gravenweg, Oudeweg, Nieuwkoopseweg, Geerweg, 
Laakweg en Hoogeveenseweg aan de beurt. De wijk 
Achter het Raadhuis verrees rond 1990 en Leen 
legde de bouw ervan stap voor stap vast. 

Hij sloot de avond af met enkele speciale 
onderwerpen, zoals het 
langste schilderij, een 
doek dat in 1991 langs 
de hekken van de 
drafbaan was 
gespannen, de portretten 
van oude Nootdorpers, 
onder wie Cor van Beek 
(zie foto), de schillenboer 
en Janus Janssen de 
bakker, de kermis uit 
1977, de jongveedag, de 

wielerronde door Vrouwtjeslant en foto’s van 
verdwenen panden. 

Voorzitter van Noitdorpsche Historiën, Henk Rolvink, 
bedankte Leen en kondigde aan, dat de volgende 
van de vier lezingen, die de vereniging dit jaar 
organiseert, zal plaatsvinden op 6 september. Noud 
Janssen vertelt dan over oude beroepen en 
ambachten.  

Presentatie beroepen 
Beroepen en ambachten in Nootdorp van 1300 tot 1950 

Op 6 september a.s. houdt Noud Janssen in de 
bibliotheek in Nootdorp een lezing over oude 
beroepen en ambachten in Nootdorp. Aan de hand 
van de ontwikkeling van Nootdorp, te beginnen rond 
1300, vertelt hij het verhaal over het werken en het 
dikwijls harde bestaan van Nootdorpers door de 
eeuwen heen. Omdat Nootdorp door de eeuwen 
sterk is veranderd, moesten de inwoners zich steeds 
weer aanpassen en telkens weer zoeken naar 
andere bronnen van inkomen. De presentatie wordt 
verlevendigd met veel beeldmateriaal. Aan het eind is 
natuurlijk ook ruimte voor nostalgie, wanneer 
aandacht wordt gegeven aan de middenstand, 
tuinders, boeren vanaf 1900. 
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Herinneringen (6)  
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 (10) – Doopbank 

Tussen preekstoel en herenbank staat nog een 
gedeelte van de doopbank, die voorheen dubbel zo 
groot was en recht voor de preekstoel stond. Ik 
herinner me nog dat daar vroeger de doopouders 
zaten, tenminste de vaders erin en de moeders 
ervóór. In het midden stonden de voorlezer en de 
voorzanger. 

De preekstoel is in 1971 van een nieuw trapje 
voorzien. 'k Weet nog goed dat het klaar was en 
meneer Kruger tegen me zei: "Kom jij eens even 
mee, beste jongen". Hij bracht me voor het trapje en 
zei: "Die spijlen staan onderste boven en horen als 

een tafelpoot te staan, met de dunne zijde naar 
onderen. 

Het was niet zo erg, ze zijn omgedraaid en pasten 
precies. Of hij gelijk had betwijfel ik wel eens. Ik zie 
het in andere kerken wel eens anders. Maar hier 
horen ze zò, kijk maar naar de doopbank en de 
orgeltrap. 

Nu komen we bij het predikantenbord dat toen veel te 
klein was en waarop de laatste dominees er maar 
zo'n beetje bij hingen te bungelen. Het bord werd 
vergroot en door onze koster-schilder geschilderd en 
beletterd. Over Wim de Bie, over wie ik het heb, 
volgende aflevering meer.  

Let op het opschrift boven het bord, waarop de 
predikanten zijn vermeld die alhier gestaan hebben 
sedert de reformatie, van wie de drie eersten gelijk 
bediend hebben.  

Wilsveen met Stompwijk. De enige kerk van 
Stompwijk, stond op de begraafplaats in 't Wilsveen, 
welke nu nog bestaat. Het kapelletje is weg sinds 
eind vorige eeuw. 

Schilderij 
Lopend door de Dorpsstraat kwam uw voorzitter 
mevrouw De Jong tegen. Zij vertelde over een schil-
derij met daarop de kerktoren. Tijdens mijn bezoek 
heb ik een paar foto’s gemaakt. Het is een schilderij 
uit de jaren 30 van de vorige eeuw. Verder vertelde 
mevrouw De Jong dat er nog een schilderij is en dat 
is geschilderd vanaf de wasstoep die we rechts 
onderaan op het eerder genoemde schilderij zien. 
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Vanaf die wasstoep kijken we zo de polder in en dat 
is zoals mevrouw De Jong het nog gekend heeft. Een 
mooie combinatie van twee schilderijen. 

 

Nieuw logo 
De bibliotheek wilde in haar publicaties waarin onze 
lezingen werden aangekondigd graag gebruik maken 
van een logo van de vereniging. Aangezien we niet 
een echt logo hebben bood de bibliotheek aan om 
een logo te laten ontwerpen. Er zijn een aantal 
voorbeelden gemaakt door Bas Gravesteijn van 
!MPRESSED en die hebben we op de laatste 
ledenvergadering besproken. Onderstaand logo 
kreeg de meeste stemmen en zal nu ingevoerd gaan 
worden als logo van de vereniging. 

 

We vinden het een mooie combinatie van de 
herkenbare kerktoren in het oude dorp geflankeerd 
door het oude wapen van Nootdorp. 

De bibliotheek – Esther de Wit – willen we natuurlijk 
hartelijk danken voor dit genereuze aanbod waardoor 
onze vereniging nu een mooi en herkenbaar logo 
heeft dat we met veel plezier zullen gaan gebruiken. 

Middenstands-Tentoonstelling 
Paul Groenewegen bracht ons tijdens een bezoek 
aan het HIP (in de bibliotheek) een vergeelde 

NOMITENTO-KRANT van de R.K. Middenstands-
vereeniging “De Hanze” Nootdorp Het is een 
uitgave ter gelegenheid van de Nootdorpsche 
Middenstands-Tentoonstelling op Woensdag 27 
en Donderdag 28 November 1935. 

In zijn voorwoord beschrijft burgemeester Schölvinck 
hoe de strijd om het bestaan feller dan ooit wordt 
gestreden. “Een krachtige Middenstand is een zegen 
voor de gemeente.” C.L. van Leeuwen, voorzitter van 
“De Hanze” voegt hieraan toe: Onthoudt de leus: de 
Middenstand biedt keus! 

Uit zijn artikel blijkt dat de vereniging in 1934 is 
opgericht en dat Th. Boonekamp de eerste voorzitter 
was. Ook in het bestuur zaten E. van Venrooy en C. 
van Dorp. Later kwam Leo Mooyman het bestuur 
versterken. De Nomitento (Nootdorpsche 
Middenstands-Tentoonstelling) werd gehouden in het 
R.K. Vereenigingsgebouw aan de Veenweg.  

Vermanend spreekt de voorzitter de Nootdorpers toe: 
“Groote zaken uit de stad lokken u daarheen door 
z.g. cadeau-stelsels of andere aantrekkelijkheden, 
die toch door het publiek betaald moeten worden. Het 
is toch onaangenaam te zien, dat bestelauto’s uit de 
stad in onze Gemeente bezorgen, wat u bij uw 
buurman evengoed kunt koopen. Dorpsgenooten, 
vereenigt u allen in onze Hanze; krachtige 
samenwerking is noodig, ook met het oog op 
eventueele wijziging der grenzen onzer Gemeente.” 

Uit de krant blijkt verder dat er een speciale 
autobusdienst voor de tentoonstellingsdagen was 
ingesteld, met een route naar en van Leidschendam 
en naar en van Pijnacker. De prijs was 10 cent per 
retour. In de krant staan advertenties van alle 
middenstanders die met een stand op de 
tentoonstelling stonden, zoals: 

 

� Fa. Boonekamp, Veenweg (Uw winkelier!) 
� Rijwielhandel Rembrandt, gebr. Beijersbergen, 

Veenweg (origineele torpedo naaf) 
� J.C.Groenewegen, Middenweg (prima slagroom, 

beleefd aanbevelend) 
� L.v.d. Meer, meester metselaar, Veenweg 

(begrootingen kosteloos) 
� Fa. v.Venrooy, Molenweg (schrooten, ribben en 

broeiramen) 
� L. van Leeuwen, Veenweg (melk van eigen vee, 

overheerlijke karnemelksche pap) 
� J.C. Groenewegen, Dorpsstraat (nieuw en oud 

Hout, Asphalt) 
� M.C. van Veen, schoenhandel (Manna 

steunschoenen) 
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� van Eijk jr. Kerkweg (repareert alle radio-
toestellen,verhuurt versterkers) 

� C.J. van der Goes (Koopt in den vreemde niet, 
wat ons eigen dorp u biedt) 

� Café De Zon, C.M. Sluijs, Dorpsstraat (prima 
consumptie) 

 
� L. Elderhorst, Dorpsstraat (Gazelle rijwielen 

vanaf ƒ. 38.-) 
� Wed. M Mooijman & Zn. (warme croquetten) 
� Ripken, fruithandel (Fruit, gezond om te eten) 
� L.A. Mooijman, Veenweg (luxe auto verhuur, olie 

en benzine) 
� C.G. van Dorp, Dorpsstraat (alleenverkoop der 

Waldorp radio apparaten) 
� L.Sliedrecht, Dorpsstraat (ruime sorteering 

doozen bonbons) 

Den Automatischen Suikerpot 
Jannie Havelaar,  

 
Elke druk op het knopje, één lepel suiker in uw 
kopje! Den Automatischen Suikerpot, een Haagse 
uitvinding. 

Wie de jaren zestig heeft meegemaakt kent hem vast 
wel, die handige blank metalen suikerpot: je drukte 
op een knopje en daarmee kwam uit het schuifje aan 
de andere kant een  hoeveelheid suiker in je kopje 
terecht. Maar weet u ook, dat dit een Haagse 
uitvinding is uit de jaren dertig? De uitvinder, zijn 
familie en de productie van deze Haagse vinding 
staan hier centraal. 

Koperslager 
Johannes Martinus Maria van den Broek(1896) was 
van huis uit koperslager en had, aanvankelijk in de 
Van Kinsbergenstraat en een paar jaar later op 
Elandstraat 107A, een ‘fabriek van koper-, nikkel-, 
tin- en bronswerk’. Hij was een creatieve man, die 
onder andere hekwerken, kroonluchters en 
kaarsenstandaards vervaardigde.  

Uitvinding 
In zijn militaire diensttijd werkte van den Broek in de 
wapenkamer. Volgens de overlevering kwam hij daar 
op het idee voor het schuifsysteem van de suikerpot. 
In het octrooi, dat in 1931 werd aangevraagd, werd 
zijn uitvinding omschreven als een ‘Inrichting voor het 
regelbaar afgeven van poedervormige of korrelige 
stoffen’. Twee jaar later werd het octrooi afgegeven. 
Naar aanleiding hiervan beschreef Het Vaderland 
deze ‘aardige uitvinding’ als een ‘suikerpot, waarbij 

de lepel overbodig is geworden… Door één maal op 
dien knop te drukken, komt er uit de bus een 
hoeveelheid van één lepeltje suiker,..’  Dezelfde krant 
maakte een jaar later melding van de opening van 
‘een showroom met kantoor’ aan de Witte de 
Withstraat 18, aansluitend op de fabriek, die zich aan 
de Elandstraat bevond.  

Internationaal Haagsch product 
De automatische suikerpot vond zijn weg door het 
gehele land en sierde blijkbaar ook de theetafel van 
het KLM kantoor in Amsterdam. De Indische 
Maharadja van Patiala, die hier in september 1935 op 
bezoek kwam, was blijkbaar zo geïmponeerd door dit 
handige apparaat, dat hij zich in verbinding stelde 
met Van den Broek en ‘24 verzilverde automatischen 
suikerpotten in étui’ bestelde voor zijn hofhouding. 

Opvolging 
Van den Broek was pas 45 jaar oud toen hij in 1941 
overleed. Zijn weduwe zette de zaak voort, waarbij 
de dagelijkse leiding in handen kwam van 
schoonzoon Frans van den Berg.  

Het model van de suikerpot veranderde gaandeweg, 
van recht opgaand naar een uitlopend bovendeel, 
waardoor de inhoud flink vergroot werd. Tien jaar 
later trad ook zoon Toon officieel toe tot het bedrijf. 
Samen met zijn zwager zette hij de firma voort als 
‘Metaalwarenfabriek  Bebro  v/h J.M.M. van den 
Broek’. Bebro was een samentrekking van de namen 
van de compagnons v.d. Broek en v.d. Berg. 

Familiebedrijf 
Een flink aantal familieleden, die ook allemaal in de 
buurt woonden, werkten mee in het bedrijf. Toon 
maakte o.a. vakkundig de stempels voor het vormen 
van de suikerautomaten. Frans stanste de 
verschillende onderdelen en werkte ook aan de 
forceerbank. De verschillende onderdelen werden 
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van koper vervaardigd en kregen daarna een 
nikkelbad.  

Door de jongste zoon Johan werden de potten 
gepolijst, een smerig karwei in het zogenaamde 
polijsthok. Dochter Riet en haar schoonzus Cor, de 
vrouw van Toon, zetten met klinknageltjes de oortjes 
aan de potten. Ook verpakten zij de suikerpotten, 
eerst in vloeipapier en daarna in een doosje. Hun 
kinderen speelden op het plaatsje tussen de woning 
en winkel aan de Witte de Witstraat en de fabriek aan 
de Elandstraat. Daarnaast waren er een paar 
personeelsleden, die jarenlang voor de firma 
werkten, eigenlijk was het één grote familie. 

Afloop 
Duizenden potten vonden hun weg onder andere via 
de groothandelaar J.W. Goessens uit Amsterdam. 
Aan het eind van de jaren vijftig nam hij de zaak over 
en zette die aanvankelijk voort onder de naam Bebro. 
Vijf jaar later, in 1963, werd het bedrijf verplaatst naar 
de Korte Vleerstraat. Hier zette Goessens onder de 
naam JeWeGo de productie van suikerpotten tot 
1973 voort.  

Door de grote variatie aan modellen, materiaal en 
makers is de automatische suikerpot inmiddels een 
geliefd verzamelobject geworden.  

Met toestemming overgenomen uit Haagvaarder 69, 
mei 2011. Kwartaalbulletin van de Stichting Haags 
Industrieel Erfgoed SHIE. 

Zie ook de website www.shie.nl waar onder de 
rubriek Echo’s van de werkvloer een compilatie van 
de interviews met familieleden Van den Broek te 
vinden is. Er staat ook een filmpje tussen, waarop je 
een kijkje krijgt in de werkplaats. 

Met dank aan: dhr. A. van den Broek, mw. G. van 
den Broek – van den Berg, mw. E. Okhuijzen – van 
den Berg, Mw. T. van Oosten – Diekman, mw. Y. 
Polderman – van den Broek en mw. C.M. Wever 
 
Bronnen: 
Mijn Topstuk, MijnDenHaag* 
Kamer van Koophandel ’s-Gravenhage:  

Handelsregister 1921 - 1969 
Het Vaderland, 23 en 28 maart 1934, 4 mei 1935  
De Residentiebode, 9 september 1936 
Utrechts Nieuwsblad, 26 juli 1988 
Telefoonboeken  

De Limes 
De afgelopen jaren hebben verschillende overheden 
en erfgoedorganisaties zich ingezet om de 
archeologie van de Limes, de Romeinse rijksgrens 
die Zuid-Holland aan het begin van onze jaartelling 
doorsneed, te beschermen en beter zichtbaar en 
beleefbaar te maken. De Limes vormde twee jaar 
terug het onderwerp van het provinciale themajaar. 

Tweeduizend jaar 
geleden liep de grens 
van het reusachtige 
Romeinse rijk dwars 
door de Lage Landen. 
De Rijn, die van Xanten 
via Utrecht en Alphen 
aan den Rijn naar 
Katwijk stroomde, 
vormde de Limes, zoals 

het Latijnse woord voor grens luidt. Ten noorden van 
de rivier begon in de ogen van de Romeinen de 
onbeschaafde wereld. Daar woonden Germaanse en 
Keltische stammen, waaronder de Friezen en de 
Saksen. De Rijn was overigens niet alleen de grens, 
maar ook een belangrijke transportlijn voor de 
Romeinen. Voorraden werden per boot aan- en 
afgevoerd. 

Langs de Rijn lieten de Romeinen op regelmatige 
afstand van elkaar wachtposten en legerkampen 
bouwen om hun gebied te verdedigen tegen 
vijandelijke invallen uit het noorden. De meeste van 
die kampen waren geschikt voor een paar honderd 
militairen, maar nabij Nijmegen verrees een kamp dat 
twee legioenen van zesduizend man kon herbergen. 
De aanwezigheid van die goed geoefende Romeinse 
soldaten, met hun rokken, blinkende helmen, 
schilden en zwaarden moet grote indruk hebben 
gemaakt op de lokale bevolking. Door de introductie 
van de Romeinse architectuur veranderde de 
omgeving bovendien ingrijpend. 

Ten zuiden van de grens – dus op Romeins 
grondgebied – woonden onder meer de Bataven. Zij 
leefden in vrede met de Romeinen, en veel Bataven 
dienden in het Romeinse leger. Maar in 69 na 
Christus kwamen zij in opstand tegen de Romeinen, 
profiterend van de onlusten die overal in het 
Romeinse rijk waren uitgebroken na de dood van 
keizer Nero. Hun leider was Julius Civilis, een Bataaf 
die al 25 jaar diende in het Romeinse leger. Even 
leek het erop dat de opstand succes zou hebben, 
maar na een paar maanden werden de Bataven 
alsnog door de Romeinen verslagen. Julius Civilis 
had niets bereikt. Toch werd hij eeuwen later als een 
ware held geëerd. Zestiende-eeuwse geleerden 
beweerden dat de Bataven uit vrijheidsliefde in 
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opstand waren gekomen, en daarom gezien moesten 
worden als de ware voorouders van Nederlanders. 
Dat vertelt meer over deze geleerden dan over de 
Bataven. 

In de derde eeuw begon het aantal Germaanse 
invallen flink toe te nemen. Het resultaat was dat de 
Romeinen zich uiteindelijk terugtrokken achter de 
Alpen. 

Verschillende Nederlandse plaatsen langs de Rijn 
stammen uit de Romeinse 
tijd, zoals te zien is op een 
middeleeuwse kopie van 
een oude Romeinse kaart. 
Er worden nog regelmatig 
bodemvondsten gedaan bij 
nieuwe opgravingen. Zo 
werden bij de aanleg van de nieuwe wijk Leidsche 
Rijn bij Utrecht een wachttoren en twee schepen 
gevonden. 

Van de penningmeester 
Voor diegenen 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. 
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De kermis op de paardenbaan, één van de vele foto’s die Leen Groenewegen liet zien tijdens zijn presentatie. Vele Nootdorpers zullen mooie 
herinneringen hebben aan de kermis. De foto is genomen uit het reuzenrad. 


