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Van de voorzitter 

Het jaar loopt alweer ten einde dus we zijn druk 
plannen aan het maken voor komend jaar. Heeft u 
ideeën, laat het ons weten. 
 In ieder geval willen we weer vier lezingen 
organiseren. Het jaar sluiten we af met een 
interessante lezing.  
- 12 november: lezing over 200 jaar Nederland 

door Evert Vles. 

Nieuwe leden 
Op de jaarmarkt hebben zich vier nieuwe leden 
aangemeld en dat zijn: 

• Aad van der Helm 

• Peter Willems 

• Truus Bol 

• Hans Post 

Facebook 
Ook onze vereniging staat sinds kort op Facebook: 
www.facebook.com/NoitdorpscheHistorien. We willen 
deze pagina gebruiken om contact te houden met 
onze leden maar vooral ook met (nog) niet leden.  

 

e-mail adres 
Steeds vaker sturen we tussen het verschijnen van 
de Nieuwsbrief een e-mail met interessant nieuws 
over lezingen, tentoonstellingen, etc. Mogelijk wilt u 
dit nieuws ook ontvangen. Geef uw e-mail adres door 
op info@noitdorpsche-historien.nl en u blijft op de 
hoogte van het laatste nieuws. Graag ook doorgeven 
als uw e-mail adres wijzigt. 

12e jaargang 
nr 3, sept. 2013 
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Twee generaties gemeentebodes 

door Ninon Vis 

Op de plaats waar nu het (leegstaande) 
gemeentehuis staat, was ooit een openbare 
school gehuisvest. Ons raadhuis bevond zich 
daar waar nu CulturA is. Toen burgemeester 
Schölvinck als eerste burgemeester alleen voor 
de gemeente Nootdorp in 1933 aantrad, had hij 
noch een ambtswoning, noch een gemeentehuis 
dat ruim genoeg was. Hij ging op kamers in de 
Gouden Star (eetcafé 1837). 

De school aan de Dorpsstraat, die toch nog maar 
weinig leerlingen telde, werd omgebouwd tot 
raadhuis. Links hiervan bevond zich het politiebureau 
en de brandweerkazerne en rechts het huis van 
meester M.C. Casteleijn. Deze woning (zie foto 
boven) werd toegewezen aan de eerste Nootdorpse 
gemeentebode: J.A. Ruijgt. Voor de burgemeester 
werd een ambtswoning aan de Kerkweg gebouwd. 

Het was een groot gezin dat de bode-woning betrok. 
Dochter Wil, geboren in 1924, weet nog precies te 
vertellen, wat daar allemaal bij kwam kijken. 

“We waren met dertien kinderen, 
zeven meisjes en vijf jongens. Het 
bode-werk bestond uit verzorgen van 
de post en de raadstukken en allerlei 
hand- en spandiensten. Ook het 
stoken van de kachels. Ik zie mijn 
vader nog sjouwen met die zware 
kolenkitten. En daar kwam bij, “zegt ze 
niet zonder enige verontwaardiging, 
“dat mijn moeder in het gemeentehuis 
liep af te stoffen en mijn oudere zusjes 

de stoep ervoor moesten schrobben en ook die voor 
het politiebureau. Daar kregen ze niets voor, het 
gebeurde allemaal voor het salaris van mijn vader.” 

Wil herinnert zich hoe haar vader in 1941 door de 
Duitsers werd opgepakt, samen met de 
burgemeester, enkele ambtenaren, de veldwachter 
en leden van de luchtbescherming. Ruijgt bracht 
enkele weken in de Scheveningse gevangenis door. 
Aanleiding tot de arrestatie was het vermenig-
vuldigen en verspreiden van pamfletten, gericht 
tegen Mussert. En daarin had Ruijgt als bode 
natuurlijk een aandeel gehad. 

Een broer van Wil, Joop Ruijgt, volgde zijn vader als 
bode op. 

“Mijn broer heeft wel meteen gezegd, dat het niet de 
bedoeling was, dat zijn vrouw zou komen 
schoonmaken,” vertelt Wil. “We hadden leergeld 
betaald.” 

Joop ging naast het gemeentehuis wonen en de 
moeder van Wil verhuisde naar de Prinses 
Beatrixstraat. Wil trouwde in 1953 met Bep de Bruyn, 
wiens vader Toon werkte bij een tuinder aan de 
Veenweg. Bep was conducteur op de blauwe tram, 
maar de onregelmatige werkuren bevielen hem niet 
zo, dus nam hij een baan bij de kabelfabriek aan. Het 
jonge paar woonde in de Prinses Beatrixstraat en 
later in de burgemeester Jonkheer Hesselt van 
Dinterstraat. 

En nu woont Wil de Bruyn – Ruijgt  tot volle tevreden-
heid weer aan de Dorpsstraat, in een appartement 
naast Veenhage. 

Joop Ruijgt heeft nog enkele jaren voor de nieuwe 
burgemeester Winkel gewerkt, die in 1967 aantrad, 
maar wegens gezondheidsklachten moest hij in 1972 
zijn baan als bode neerleggen. Hij werd opgevolgd 
door Bertus de Groot, die is geportretteerd in ons 
boek Nootdorpers II.   

De woning van Ruijgt was inmiddels afgebroken om 
plaats te maken voor de nieuwbouw van het 
gemeentehuis (1963). 

Wil Ruijgt en Bep de Bruyn voor het gemeentehuis omstreeks 1950. Links 

het politiebureau, in 1963 afgebroken. 

 

Nootdorpse 

bodebus 
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Familie-geschiedenis 
“Ja, ik heb hier Gerardus Theodorus, maar wacht 
eens, er is ook een Lucas Gerardus, die is van 1901 
uit Stompwijk…” 

Dergelijke opmerkingen waren op zaterdag 7 
september te horen in de bibliotheek waar vijf leden 
van de Genealogische Werkgroep Zoetermeer onder 
leiding van Maria Berkovits een genealogisch inloop-
spreekuur hielden. 

Noitdorpsche Historiën had deze ochtend 
georganiseerd samen met de werkgroep, die een 
onderdeel is van HGOS, het Historisch Genootschap 
Oud Soetermeer. 

Een stuk of tien bezoekers lieten zich door de met 
laptops uitgeruste Zoetermeerders voorlichten over 
de mogelijkheden die de computer biedt en over hun 
familie. Hoewel niet voor iedereen nieuwe feiten 
konden worden opgediept, waren de bezoekers vast 
van plan verder te gaan spitten nu ze op de hoogte 
waren gebracht van nieuwe mogelijkheden die 
internet biedt voor een stamboomonderzoek. 

Ook de voorzitter van de Werkgroep, Cees Klein, 
was aanwezig. Hij vertelde dat het archief van de 
groep maar liefst 400 duizend namen telt, waaronder 
ook veel Nootdorpse familienamen. Zelf is hij al 
tientallen jaren met deze hobby bezig en heeft hij 
diverse cursussen gevolgd om oude handschriften te 
kunnen lezen. Sinds internet bestaat is het werk wel 
vereenvoudigd, want nu hoef je niet allerlei archieven 
meer langs. 

De Genealogische Werkgroep houdt elke eerste 
maandag van de maand een inloopavond in het 
Oude Huis, Dorpsstraat 7, Zoetermeer, waar ook 
niet-Zoetermeerders welkom zijn. Zie ook de website: 
www.oudsoetermeer.nl. 

Werken aan het spoor 
door Leny Voshol-Lugtigheid 

Mijn grootvader, Hendrik Lugtigheid, heeft aan het 
spoor gewerkt: de lijn Den Haag – Utrecht, als 
landarbeider bij de NS. Hij werd in 1877 geboren in 
Vrijenban, dat onder de gemeente Delft viel. Nadat 

hij in 1903 was getrouwd met Willemijntje Bergman 
uit Benthuizen, kreeg hij een woning toegewezen aan 
de Achterweg, waar ook enige tijd een spoorweg-
overgang was. Achterweg was de naam van het 
latere Oosteinde, maar deze weg werd destijds ook 
vaak de Machienweg genoemd, omdat het 
stoomgemaal (watermachien) eraan lag. 

Begin jaren dertig werd een spoorbrug gebouwd (zie 
foto) over deze lijn langs de Achterweg. 

Het werk aan het spoor hield in: gras maaien, onkruid 
verwijderen, kolen oprapen die van de stoomtreinen 
waren gevallen en in de winter de rails ijs- en 
sneeuwvrij houden. Dus liep mijn opa elke dag met 
schep en zeis langs de spoorbaan. 

Hij had geluk met zijn baan bij de NS. Het was vast 
werk in een periode van werkloosheid en je kreeg 
pensioen. Toen hij in 1947 overleed, kreeg mijn oma 
een klein weduwe pensioen, geen vetpot, maar in die 
tijd werd van de kinderen verwacht, dat zij zo nodig 
bijsprongen. Toen zij in 1952 AOW kreeg, voelde zij 
zich rijk. 

Het Huisgezin 
Bij het Historisch Informatie Punt in de bibliotheek is 
een sterk vergeeld boekje binnengekomen, dat maar 
liefst 200 raadgevingen bevat voor Het Huisgezin. 

Het is geschreven door een zekere 
mevrouw Woridson en de titel luidt: 
De Raadgeefster in het Huisgezin. 
Jaar van uitgave wordt niet vermeld. 

Wij geven u hierbij enkele onmisbare 
tips voor uw huisgezin: 

In plaats van bedkruiken kan men 
beter een zakje met zand verwarmen, daar dit veel 
langer warm blijft. 

Etenslucht in huis verdrijft men door een weinig 
poeder van cederhout op de keukenkachel te 
strooien. Deze aangename geur overtreft de 
etenslucht. 

Ivoor lijmt men door fijngestampte ongebluschte kalk 
met eiwit te bevochtigen en er een deeg van te 
maken, waarmede de gebroken plaatsen worden 
ingesmeerd en op elkaar geduwd. 24 uur noodig om 
te drogen. 
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Leny Lugtigheid en Hans Voshol voor de winkel aan de 
Dorpsstraat (1965). 

Kolen branden langer wanneer men er een handvol 
zout en 3 liter water overheen giet en dan laat 
drogen. 

Lakschoenen wrijft men zoo nu en dan in met zoete 
melk. Ze behouden hun glans. Een rauw ei is een 
uitstekend middel tegen barsten van de lak.  

Muizen verdrijft men door mosterd in de gaten te 
stoppen en deze af te sluiten met kurk. 

Melk moet men niet als water drinken doch met 
kleine teugen. Als men achter elkaar drinkt stremt de 
melk wanneer zij met het maagsap in aanraking 
komt. 

Nieuwe zolen wrijft men af met schuurpapier om 
uitglijden te voorkomen. 

Sigarenasch kan men uitstekend gebruiken voor 
spiegels. Wrijf het voorwerp in. 

Wratten behandelt men met een mengsel van een 
deel Spaansche vlieg te smelten met 1 deel pek. 

Zweetvoeten behandelt men door ze na het opstaan 
in te smeeren met brandewijn. 

Handig hoor, zo’n boekje! 

Dominee en dansles 
door Leny Voshol-Lugtigheid 

Of ik familie ben van dominee Lugtigheid weet ik 
niet, misschien wel. Ik hoorde voor het eerst van 
hem toen ik ongeveer 18 jaar was. Mijn oom Nelis 
Lugtigheid was eerste stuurman op de grote vaart 
en hij vertelde ons dat een zekere ds. Lugtigheid 
met zijn vrouw bij hem aan boord was gekomen 
als pastoraal werker om zondags in de dienst 
voor te gaan. 

Mijn oma Van ’t Wout had een bakkerij aan de 
Dorpsstraat nr. 1 (zie foto) en daar kwam mijn 
oom Nelis op bezoek om oude herinneringen op 
te halen. Hij had haar vijftig jaar niet gezien. Mijn 
oma had namelijk als 13-jarig meisje voor dag en 
nacht gewerkt in hun grote gezin. De boerderij 
(De Lusthof) staat aan de Noordeindseweg in 
Delfgauw. Er waren tien kinderen en mijn oma 
werkte niet alleen in de huishouding, maar hielp 
ook met melken, werkte op het land en deed naai- 
en verstelklusjes. 

Mijn ontmoeting met ds. Lugtigheid was in 1963. Dit 
gebeurde via de familie van mijn man, Hans Voshol. 
Ik wilde dolgraag naar dansles, maar dat was een 
hele strijd, zeker als je gereformeerd was. Mijn vader 
zag het absoluut niet zitten in verband met ons 
geloof. Wat zouden de mensen ervan zeggen? 
Omdat we een kruidenierszaak hadden in de 
Dorpsstraat (waar later opticien Wolf kwam en 
vervolgens diverse restaurantjes), vervulden we een 
voorbeeldfunctie. 

Tenslotte mocht ik naar dansles als mijn zusje Els 
meeging. We gingen naar instituut Immink, speciaal 
voor protestants christelijken, in Den Haag. Het was 
nog een hele onderneming om er te komen. Eerst 
met de fiets naar de Veenweg, dan met de bus naar 
Den Haag en overstappen op lijn 8 tot de 
Mauritskade. Op zaterdagavonden was er soms vrij 
dansen en dan kwamen de jongeren uit de hele 
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Ds. Lugtigheid op de kansel van de N.H. kerk 

regio, Leidschendam, Wassenaar, het Westland. Mijn 
zus Els vond al snel een partner en ik ontmoette 
Hans Voshol. Hij wist naam noch adres, dus dat werd 
voor hem een hele zoektocht, maar bij de 
seizoensafsluiting zagen we elkaar weer. 

Hij vertelde zijn ouders dat hij een meisje had 
ontmoet, dat Lugtigheid heette. Voor zijn ouders een 
herkenbare naam, want als medewerkers van het 
Stadskerkenwerk waren zij bevriend met ds. 
Lugtigheid en zijn vrouw. Toen we elkaar voor het 
eerst ontmoetten, vroegen we ons af of we familie 
waren.  

Hans en ik trouwden op 3 augustus 1965 in de N.H. 
kerk aan de Dorpsstraat en natuurlijk leidde ds. 
Lugtigheid de dienst. In 1969 vertrok hij naar Heerde, 
waar hij nog enkele jaren predikant was. Met zijn 
vrouw kwam hij in 1987 in Veenhage wonen. Het jaar 
daarop overleed hij; zijn vrouw in 1993. Het echtpaar 
ligt begraven in Pijnacker. 

De Digitale Arena Delft 
De Digitale Arena is het digitale archief van de 
Charters en het Oud Notarieel Archief van Delft 
en Nootdorp 

Er wordt al enige tijd gewerkt aan het digitaliseren en 
indiceren van de Charterverzameling (vanaf 1246) en 
het Oud Notarieel Archief van Delft (1572-1842) en 
sinds kort het Notarieel van Nootdorp (1722 – 1820). 
Dit wordt gedaan door een enthousiaste en 
groeiende groep vrijwilligers. Deze projecten gaan 
vele jaren duren maar de voortgang en resultaten 
kunt u al zien en doorzoeken op deze website. In 

deze archieven zit prachtig materiaal verborgen dat 
nu aan u ter beschikking komt. De omschrijving ‘ter 
beschikking’ moet u in dit geval letterlijk nemen want 
bij elke treffer die u krijgt na een zoekopdracht, kunt u 
met ‘Toon de akte’ doorklikken naar de scans van de 
originele akten. 

Wat vindt u in de charters. 

In totaal bezit Archief Delft 5047 charters (stand 
januari 2011) Charters zijn een bijzonder soort 
archiefstukken. Ze zijn geschreven op perkament en 
ter bekrachtiging voorzien van één of meer zegels. 
De zegels kunnen uithangend zijn of op het stuk 
gedrukt. Deze zegels van bijenwas zijn erg 
kwetsbaar en raken makkelijk beschadigd. Daarnaast 
werden de documenten vaak opgevouwen en is het 
perkament gebogen geraakt, waardoor ze lastig te 
lezen zijn. De afgelopen jaren zijn daarom alle 
charters gevlakt, gerestaureerd en gedigitaliseerd.  
Charters werden opgesteld als bewijs van een 
rechtshandeling. Deze stukken kunnen heel groot 
zijn. Het privilege uit 1246, tevens het oudste stuk 
van Archief Delft, waarin aan Delft stadsrechten 
werden verleend, is circa één bij één meter. Het 
Groot Privilege uit 1477, verleend door hertogin 
Maria van Bourgondië, is zelfs zo’n twee meter lang, 
het zegel eronder is ruim een decimeter in 
doorsnede. 

Dit soort privileges betreffen echter maar een klein 
deel van het totale aantal charters. Het overgrote 
deel heeft betrekking op het transport van onroerend 
goed. Een veel kleiner deel betreft schuld-
bekentenissen. Ook testamenten werden tot het 
begin van de 17e eeuw als charter uitgegeven. 
Daarnaast is er nog een klein aantal akten 
betreffende belening met heerlijke goederen, 
schenkingen, vonnissen en overeenkomsten tussen 
particulieren. 

Wat vindt u in het notarieel archief. 

Vaak bestaat de indruk dat het grootste deel van dit 
archief bestaat uit testamenten en huwelijks-
voorwaarden, maar tot nu toe geldt dit slechts voor 
bijna 26% van de ingevoerde akten. De rest van de 
akten heeft betrekking op de meer dagelijkse zaken 
als koop, huur, burenruzie, handel, vaderschap, 
voogdij etc. en juist die geven ons een gedetailleerd 
beeld van de samenleving in verschillende tijden. 
Deze beelden kunnen treurig, schilderachtig of 
misschien zelfs komisch zijn, maar zeker ook 
verhelderend en herkenbaar. Bij veel genealogieën 
zullen deze gegevens familierelaties duidelijker 
maken en u veel informatie geven voor het schrijven 
van uw familiegeschiedenis. Voor onderzoek naar 
specifieke onderwerpen als kunst, religie, 
criminaliteit, sociale wetenschappen etc. is het Oud 
Notarieel Archief van Delft en Nootdorp een rijk 
gevulde schatkamer. 

Voor Nootdorp wordt gewerkt aan de stukken van 
notaris Johan Hector Scheffer die van 1722 tot en 
met 1765 werkzaam was in Nootdorp. 
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Wanneer we zoeken vinden we bijvoorbeeld een 
overdrachtsakte van Cornelis Mooijman als 
comparant uit Vrijenban. 

Zoek ook eens op http://www.digitalearenadelft.nl/. 

Zuid-Hollandse geschiedenis 
Dankzij de grote belangstelling 
voor de historische Canon van 
Zuid-Holland is een schat aan 
informatie en kennis over de 
omgevingsgeschiedenis in 

Zuid-Holland beschikbaar bij het Erfgoedhuis. Op 
YouTube zijn 13 filmpjes te zien, die voor de 
schooljeugd heel nuttig zijn, maar ook voor ouderen 
interessant. De volgende onderwerpen komen aan 
bod: 

Atlantikwall, Trekvaarten, Landgoederen en buiten-
plaatsen, Romeinen in Z-H, Overstromingen 
(Elisabethsvloed, Watersnood ’53), Molens 
Kinderdijk, Trijntje uit de prehistorie, Oude Hollandse 
Waterlinie, Feyenoord Stadion, Den Haag Indische 
Stad, Ontginning van het veen, Bloembollencultuur, 
Naar het strand! 

De filmpjes zijn geproduceerd door het Erfgoedhuis 
Zuid-Holland in nauwe samenwerking met Wilma 
Oudshoorn Producties. Ze zijn mede mogelijk 
gemaakt door het Prins Bernhard Cultuurfonds Zuid-
Holland. De films kunnen worden bekeken op het 
YouTube kanaal van het Erfgoedhuis: 

www.youtube.com/erfgoedhuiszh of via Pinterest 
pinterest.com/geschiedeniszh/canon-van-zuid-holland. 
 

Huis De Witte Roos  
Op dinsdag 15 oktober om 20 uur kunnen 
belangstellenden terecht in de VAK, Westvest 9, 
Delft. (toegangsprijs € 5.- ). Hier zal ir. Tjeerd 
Deelstra vertellen over Huis De Witte Roos. 

Dit rijksmonument, gelegen aan de Oude Delft 73, 
heeft een boeiende geschiedenis. Na de stadsbrand 
van 1536 is hier een klein huis gebouwd, dat in 
opvolgende eeuwen werd verhoogd, verbreed, 
verlengd en omgevormd naar de behoeften en 
smaken van de tijd. In de 18de eeuw werd onder 
meer de voorgevel vervangen en kregen de 
vertrekken op de begane grond hun huidige fraaie 
uiterlijk. Ook de bewoningsgeschiedenis is 
interessant. Er huisden Delftse prominenten, die hun 
sporen nalieten in de vaderlandse geschiedenis. Huis 
De Witte Roos, dat slecht onderhouden en 
uitgewoond was, ondergaat al jaren een ingrijpende 
duurzame restauratie, die de aandacht trekt in 
binnen- en buitenland.  

In november is het mogelijk een excursie naar De 
Witte Roos te boeken. 

 

(Her)ken Nootdorp 
Op dit moment wordt er hard gewerkt aan ons 
nieuwe boek. Een oude foto en een nieuwe foto 
vertellen de veranderingen van Nootdorp. Het wordt 
vooral een bladerboek waar veel kijkplezier beleefd 
aan kan worden. Herken de oude situaties en u kent 
dan ook vaak de nieuwe situatie. Een stukje tekst 
over de oude foto maakt de bladzijde compleet. We 
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hopen dat het boek voor de feestdagen in de winkel 
ligt. Een mooi cadeau waarmee ook de vereniging 
weer ondersteund wordt! Op de kaft van het boek 
komen zeer waarschijnlijk de volgende twee foto’s. 

 

U (her)kent de plaats zeer waarschijnlijk! 

Jaarmarkt 
De jaarmarkt dit jaar was bijzonder. In de eerste 
plaats stonden we samen met de Historische 
Vereniging Buitenplaats Ypenburg. 

 

Daarnaast ontvingen we van Kees van Dorp, de 
voorzitter van de Oranjevereniging, een heel mooie 
brief. Die brief gaat over zijn opa en de verzetsdaden 
die hij in de oorlog gepleegd heeft. We zullen er in 
een volgende Nieuwsbrief uitgebreid aandacht aan 
besteden. Kees sprak met zichtbare ontroering over 

deze brief en hij was trots te lezen wat zijn opa 
gedaan heeft. Een kleine stukje uit deze brief laten 
we u alvast lezen: 

“Direct na het bezetten van ons land door de Duitsers, 

heeft C.G. van Dorp, wonende Dorpsstraat 50 te 

Nootdorp, zich ingezet de vijand zooveel mogelijk tegen te 

werken en te saboteren. In november 1940 waren in 

gebouw Nové te Nootdorp Duitsers gelegerd. Daar Van 

Dorp in die dagen groepscommandant was der 

Luchtbeschermingsdienst, wist hij in bovengenoemd 

gebouw door te dringen en de Duitsers te waarschuwen 

om de verduisteringsvoorschriften beter in acht te nemen. 

Bij die gelegenheid zag Van Dorp de kans schoon twee 

karabijnen uit een rek te nemen en deze in een aan het 

gebouw gelegen sloot te werpen. Deze zijn enige dagen 

later door Van Dorp er uit gehaald en ter hand gesteld aan 

de ondergrondse beweging in den Haag.” 

Dat dit niet zonder enig gevaar was lezen we verdrop 
in de brief waarover we in een volgende nieuwsbrief 
verder hopen te schrijven.  

200 jaar Koninkrijk 
Nederland is jarig! In november 2013 is het 
tweehonderd jaar geleden dat Nederland na inlijving 
bij Frankrijk zijn onafhankelijkheid herkreeg. 
Nederland maakte daarmee, na een eerste begin 
vanaf 1798, een nieuwe start als eenheidsstaat. De 
terugkeer van de Prins van Oranje in november 1813 
leidde uiteindelijk op basis van een nieuwe Grondwet 
tot zijn inhuldiging als Koning Willem I te Brussel in 
september 1815. 

Ook onze vereniging wil aandacht besteden aan de 
viering van dit feit. We hebben de heer Evert Vles 
uitgenodigd om op dinsdag 12 november een lezing 
te komen houden in de bibliotheek. 

Vóór de pauze zal hij spreken over zowel de 
voorgeschiedenis van november 1813 (d.w.z. 
hoofdpunten van de Bataafs - Franse tijd) als over 
wat zich in die novemberdagen heeft afgespeeld. Na 
de pauze zal hij in het kort ingaan op wat er direct 
daarna gebeurd is, tot aan het gereed komen van de 
grondwet in 1814. Daarna is er ruimte voor discussie. 

Laat je vervoeren 
Het Erfgoedhuis Zuid-Holland organiseert op 
vrijdag 1 november 2013 van 10.00 – 17.00 uur 
haar zesde Erfgoeddag voor gemeenten, erfgoed-
organisaties, professionals en vrijwilligers. Het 
thema van dit jaar is:  

Laat je vervoeren – Openbaar Vervoer in Zuid-
Holland.  

Met het verdwijnen van tram- en treinlijnen staan 
aardig wat tramhuisjes en stations leeg. Zoek er 
maar eens een goede bestemming voor, die de 
gemeente wil helpen ontwikkelen en waar een markt 
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voor is. En wat te 
denken van de finan-
ciering? Of: hoe trek 
je vrijwilligers aan om 
je materieel goed te 
onderhouden, hoe 
leid je nieuwe mensen 
op, zeker wanneer je 
de nieuwe generatie 
bij je vrijwilligers-
bestand betrekt: zij 
zaten vroeger niet in 

zo’n mooi oud trammetje, maar hun hart klopt ook 
harder bij het zien van al die mooie oude materialen. 
Hoe geef je de kennis door zodat ze het erfgoed 
goed behandelen? En wat is nou de invloed geweest 
van al dat OV voor onze provincie? “Laat je 
vervoeren” behandelt dit alles op 1 november. Op de 
site www.erfgoeddag.nl staat alle informatie. 

Bijzondere locatie 

Zoals altijd kiest het Erfgoedhuis een geschikte 
locatie bij het thema. Dit keer is dat het Museum 
RTM Ouddorp (Goeree-Overflakkee). Lang geleden 
was dit één van de eindpunten van de voormalige 
Rotterdamsche Tramweg Maatschappij, gelegen 
buiten Ouddorp, op een terrein in de duinen waar 
vele historische trams door vele vrijwilligers rijdend 
worden gehouden. Het congres vindt plaats in de 
remise en de deelsessies in de rijtuigen.  

Beleven 

Wie wil beleven hoe bijzonder het openbaar vervoer 
per rails of weg vroeger was zal zijn/haar hart kunnen 
ophalen: vanaf Rotterdam CS (achterzijde) zullen 
bussen uit 1960 pendelen naar Ouddorp en weer 
terug, en tijdens de lunch kan iedereen plaatsnemen 
in de stoomtram. Ook zal acteur Paul van Soest 
(bekend van “toen was geluk nog heel gewoon”) van 
zich doen horen tijdens de Erfgoeddag.  

De Erfgoeddag behandelt de thema’s herbestemmen 
van monumenten langs het voormalige openbaar 
vervoer, het beleven ervan en het doorgeven aan de 
volgende generatie. Vanuit diverse invalshoeken en 
disciplines wordt aandacht aan deze thema’s 
gegeven. Een keur aan sprekers (Prof. Piet Rietveld, 
hoogleraar Vervoerseconomie aan de VU en 

architectuurhistoricus Simone Rots van o.a. het 
project Hofbogen Rotterdam in het plenaire gedeelte, 
en een 10-tal sprekers in de deelsessies) zal deze 
dag tot een boeiend congres maken over wat OV 
vroeger was, wat je er nu nog van ziet, en wat we 
ermee doen.  

Praktische informatie 

Wie interesse heeft om 
collega’s te ontmoeten, 
kennis op te doen, 
netwerken uit te breiden 
en zich te laten 
vervoeren kan zich 
opgeven via de website  
www.erfgoeddag.nl  

De prijs voor de hele 
dag, inclusief ophalen 
met historisch vervoer 
vanaf station Rotterdam 
Centraal, sprekers van 
formaat, een rit met de stoomtram, work-shops in de 
middag en een afsluitende borrel kost € 75,-. 

Van de penningmeester 
Voor diegenen die de contributie (€ 15,00) voor het 
jaar 2013 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. Voor informatie 
kunt u de penningmeester bellen. Zit er een brief bij 
deze Nieuwsbrief dan graag aandachtig lezen. 
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