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Van de voorzitter 

De eerste Nieuwsbrief in het jaar van ons derde 
lustrum. Mede dankzij onze leden - op dit moment 
zijn er 142 - heeft onze vereniging een vaste plaats 
verworven in ons Nootdorp. De Nieuwsbrief is de 
plek waar we al heel veel historische wetens-
waardigheden hebben gepubliceerd. En ook deze 
Nieuwsbrief is weer goed gevuld met interessante 
artikelen. Vooral het verhaal over de kan die in 1985 
door Geert Ruijgt is gevonden. Ook ontvingen we 
weer foto’s voor onze Facebook pagina. Ook hier 
hebben we al vele volgers die enthousiast reageren 
op het beeldmateriaal. Zo proberen we de 
geschiedenis levend te houden. En ook elke keer 
weer die oproep voor nieuwe verhalen en 
beeldmateriaal. Kijk eens in uw oude albums of 
schoenendozen, er zit vaak meer leuk materiaal in 
dan u denkt! Wij horen graag van u!!  

Nieuwe leden 
In de afgelopen periode hebben zich drie nieuwe 
leden aangemeld en een bedrijfssponsor: 

• Sinus de Bie 

• Joop van der Spek 

• J.P.M. de Bruijn 

Hartelijk welkom allemaal en we vertrouwen er op dat 
u heel veel plezier zult beleven van uw lidmaatschap.  

Facebook 
Ook onze vereniging staat 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.  

 

15e jaargang 
nr 1, mrt. 2016 
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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. 

Hendrik Thoms 
Hannekemaaier uit Wehe door Mieke van Tilburg-Thoms  

Franz Heinrich Wilhelm Thoms, geboren in Wijhe, 
Pruissen...  
Verbaasd staar ik naar het leesscherm in het archief 

in Delft. Een microfiche 
van het bevolkings-
register in 1855, laat zien 
dat mijn overgroot-vader 
geen Hendrik Thoms 
heet, zoals in de 
geboorteakte van zijn 
zoon Cornelis, maar een 
Duitse naam en van 
Duitse afkomst. Duits? 
Wij dachten eigenlijk 
allemaal dat onze familie 
uit Engeland kwam. 
Thoms, met t h! Zoals je 
het altijd moet spellen bij 

het opgeven van je naam. Maar Duits... niemand van 
onze familie wist iets van Duitse voorouders. 

Ik heb als kind van gescheiden ouders - mijn moeder 
verliet mijn vader toen ik één jaar was - de familie 
van mijn vader niet veel meer gezien. Mijn vader 
gelukkig wel en ik was dan ook in het rijke bezit van 
twee vaders, drie oma's en drie opa's. En Thoms... 
opgegroeid bij mijn tweede vader heette ik tot ik ging 
trouwen, Pasman. Na mijn trouwen stak ik veilig over 
naar Van Tilburg. Zo hoefde ik niet te kiezen tussen 
mijn twee vaders. 

Als ze in 1998 beiden zijn overleden komt mijn 
nieuwsgierigheid naar de familie Thoms weer terug. 
De familie van mijn vader. Mijn naam. Waar komen 
wij vandaan? 

Het wordt het begin van een zoektocht die me heel 
snel over de grenzen van Nederland brengt. Mijn 
over-overgrootvader kwam als Hannekemaaier naar 
Holland en zijn vader emigreerde met de andere 
kinderen naar Noord-Amerika. Door zoeken, geluk en 
toeval heb ik ze allemaal gevonden: Onze 'Hof' in 
Duitsland met als vroegste gegeven 1646 en in 
Amerika; Illinois en Missourri, waar de anderen zijn 
'gesetteld'. 

Een rijke geschiedenis, die me deed zoeken naar het 
waarom van hun vertrek, naar de reden. Meestal was 
die: 'On the road for work'. Ook het vertrek van mijn 
grootvader als koloniaal naar Oost-Indië, armoede 
was meestal de drijfveer. 

En... na het vastlopen van mijn onderzoek in 
Duitsland - na de vijfde generatie liep het spoor dood 
- kwam ik via allerlei omwegen tot de ontdekking dat 
deze Johan Heinrich Wilhelm Thomas eigenlijk 
Hencke heette, maar door in te huwen op de 'Hof' de 
naam van zijn vrouw 'Thomas' kreeg. Onze 
familienaam in de mannelijke lijn zou dus eigenlijk 
Hencke zijn...  

Het 490 bladzijden tellende boek is het gedetailleerde 
verslag van de zoektocht. Veel informatie over de 
voorvaderen maar vooral ook de geschiedenis er 
omheen. Zo wordt de stamboom ingekleurd en is het 
niet alleen een lijst met voorvaderen. Een boeiend 
geschreven, leerzaam boek. 

Rijksmuseum 
Tijdens ons laatste bezoek aan het Rijksmuseum 
kwamen we een mooi schilderij tegen dat heel goed 
een stuk van het oude Nootdorpse landschap kan 
zijn geweest. 

Het werd in 1783 geschilderd door Hendrik Willem 
Schweikhardt die leefde van 1746 tot 1797. Het 
schilderij is olieverf op paneel en heeft als titel: 
Landschap met vissers en turfstekende boeren in 
laagveen. Het Rijksmuseum heeft er als uitleg bij 
geschreven: Hier wordt turf, een belangrijke 
brandstof, onder de grondwaterspiegel vandaan 
gehaald, een veel gebruikte techniek in West- en 
Noord-Nederland. De man in het bootje baggert veen 
uit het water, dat vervolgens over het land wordt 
uitgespreid. De vrouw op de achtergrond stampt het 
in de zon drogende veen tot een harde massa. 
Daarna wordt het met een spade in handzame 
blokken gestoken. Tenslotte droogt de turf na. 

Osterhaern 
predikant in Nootdorp-Wilsveen 1596-1619 
(door Bart Seelemeijer) 

Januari 1596: de kerkelijke gemeente van 
Nootdorp-Wilsveen zocht een opvolger voor ds. 
Jan Riclem. Die wilde namelijk weg naar 
Arnemuiden, maar mocht niet, omdat er nog geen 
nieuwe predikant was aangesteld. Gelukkig werd 
ds. Arnoldus Nicolai Ab Osterhaern bereid 
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gevonden vanuit de droge zanderijen van het 
Noord-Hollandse Castricum naar de drassige 
veengebieden van Nootdorp-Wilsveen te 
verhuizen. Over een vrouw werd niet gesproken, 
maar Arnoldus nam wel vier kinderen mee in de 
leeftijden tussen de 4 en 16 jaar, dus mogelijk 
was hij weduwnaar.  

Oosterhaern, die rond 1557 is geboren had dan al 
een carrière als predikant achter de rug. In 1582 en 
1583 was hij in Sloten, Noord-Holland aangesteld. Hij 
volgde daar een pastoor op, want de ‘protestanten’ 
hadden de zeggenschap over de kerkelijke vieringen 
overgenomen. Na die tijd was Oosterhaern nog 
werkzaam in Oostzaan en in Castricum-Heemskerk.  

Toen het bekend werd dat ds. Riclem weg wilde, gaf 
de Nootdorpse kerkelijke gemeente aan de classis 
van Delft te kennen dat men eigenlijk een predikant 
voor zichzelf alleen wilde, dus zonder Wilsveen en 
ook Stompwijck. Op die manier zouden de oude 
geografische grenzen van de parochie van voor de 
Reformatie hersteld worden. Daar hoorden de 
dorpen of buurtschappen Nieuweveen en Hoogeveen 
ook bij. De bestaande praktijk van op zondagmorgen 
in Nootdorp preken en in de namiddag in Wilsveen, 
daar wilde Nootdorp van af. ‘s Morgens en ’s 
middags een dienst in Nootdorp, dat was de wens. 

Wrijving 
Stompwijck en Wilsveen waren tegen. Vanaf 1583 
was men al op elkaar aangewezen voor een 
gezamenlijke predikant, dus Schout en Schepenen 
van deze dorpen tekenden bezwaar aan tegen de 
wens van Nootdorp. Na hoor en wederhoor drong de 
vergadering van de classis er bij de kerkenraad op 
aan, de zaak nog eens te bekijken en te ‘letten op de 
swaricheit aen beijden zijden’. Sterker nog, de classis 
zette Nootdorp behoorlijk onder druk en wenste dat 
de combinatie Nootdorp-Wilsveen gehandhaafd 
bleef. Op 8 januari 1596 was de kogel door de kerk. 
In beginsel zou Oosterharen in april naar Nootdorp 
komen. De dienaren, predikanten van Delft, lieten het 
er een beetje bij zitten, dus april was wel wat vroeg. 
Het werd juli voordat de nieuwe predikant zijn 
opwachting maakte in de classisvergadering. Hij was 
toen met zijn vier kinderen aangekomen in de 
pastorie van Nootdorp. Wat de ‘gagie’, de wedde 
voor Nootdorp-Wilsveen betrof, die ‘blijft noch bij 
hetselve dat doe daervan besloten is’. Was het 
salaris hoger of lager, dan dat voor de vertrokken 
predikant Riclem? Dit is niet bekend. Er was destijds 
en tot ver in de 20e eeuw, een groot verschil in de 
geldelijke wedde tussen een ‘stadse’ predikant en die 
van ‘het platteland’. 

Tijdens de eerstvolgende gewone classicale 
vergadering verzorgde Arnoldus Oosterharen de 
overdenking aan het begin van de vergadering. 
Bepaald was dat in geval van verhindering ene 
Wilhelmus Varitius die taak op zich zou nemen. 

In het rumoerige theologische klimaat rond 1620, 
werd Oosterharen als zijnde Remonstrant, uit het 
ambt gezet (1619). Hij bleef nog drie jaar in Nootdorp 

wonen, waar hij in 1622 overleed. Toen hij werd 
afgezet, was het Wilsveen dat zich afsplitste en 
ervoor pleitte om met Leidschendam op te trekken in 
een eigen combinatie. Hetgeen gebeurde. 

N.B. De bestuurlijke werkzaamheden van 
Oosterhaern als predikant in Nootdorp-Wilsveen zijn 
terug te vinden in de notulen van de classis Delft en 
Delfland. Zijn pastorale werkzaamheden in Nootdorp 
en Wilsveen staan vermeld in overzichten van 
belijdenissen, doopboeken en trouwboeken.  

(Wordt vervolgd) 

Buitenplaats Berbice 
Voorschoten is het dorp van de vele buitenplaatsen, 
die ook vanuit Nootdorp goed te bereiken zijn. Zo ligt 
aan de Leidseweg de buitenplaats Berbice, waaraan 
in het tijdschrift van Erfgoedhuis ZH en het Zuid-
Hollands Landschap een lang artikel wordt gewijd. 

Zo valt te lezen dat de laatste bewoonster, de in 2009 
overleden Rudolpha Begeer, er persoonlijk voor heeft 
gezorgd dat er geen snelweg kwam over het 
grondgebied van Berbice en dwars door haar 
beroemde rozentuin. 

De buitenplaatsen in Voorschoten zijn aangelegd 
door rijke regenten en kooplieden in de Gouden 
Eeuw. Het waren statussymbolen en investeringen. 
Oorspronkelijk was Berbice een boerderij, 
“Allemansgeest” geheten. In 1822 noemden de 
toenmalige eigenaren het landhuis met park en 
oranjerie “Berbice”, naar een Surinaamse kolonie, 
waar ze hun rijkdommen hadden vergaard. 

In 1937 verhuisde de familie Begeer, van de 
naastgelegen zilverfabriek Van Kempen & Begeer, 

Het predikantenbord waarop de naam van Jan Riclem foutief is gespeld. 
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naar het landhuis, dat grondig werd gerestaureerd en 
een culturele functie kreeg. Oudste dochter Rudolpha 
was toen 23 jaar en studeerde kunstgeschiedenis, 
onder meer in Parijs. Later werden de tientallen jaren 
durende strijd tegen Rijksweg N11 en de aanleg van 
het Rosarium met meer dan 4 duizend rozenstruiken 
hoofddoel van haar levenswerk.  

Niettemin stonden de rood-witte markeerpalen van 
Rijkswaterstaat op een gegeven moment toch al in 
haar tuin. Het lukte haar een andere route af te 
dwingen en zo hebben meer historische panden in 
Voorschoten hun behoud te danken aan haar inzet. 

In 2014 is het boek “Begeerlijk Berbice” verschenen, 
zie: www.oudgroenenleefbaarvoorschoten.nl.  

Archeologische vondsten 
Vorig jaar is een aantal bijzondere archeologische 
opgravingen gedaan in de provincie Zuid-Holland. 
Alles hierover is te lezen in de nieuwe editie van de 
Archeologische Kroniek Zuid-Holland:  

www.geschiedenisvanzuidholland.nl/kroniek 

Zo werd in Den Haag een zilverschat aangetroffen bij 
het toekomstige tracé van de Rotterdamsebaan. Bij 

dit onderzoek, dat nog tot 2016 duurt, is een 
nederzetting uit de Romeinse tijd gevonden. Aan de 
rand van de nederzetting troffen de archeologen een 
beker aan met 107 zilveren munten, zes zilveren 
armbanden en een grote verzilverde fibula. De 
zilverschat is ergens in het laatste kwart van de 2de 
eeuw in de grond gestopt, vermoedelijk door een 
wanhopige eigenaar die zijn of haar bezit wilde 
beschermen. 

De Archeologische Kroniek biedt een jaaroverzicht 
van de archeologische opgravingen die in de 
provincie Zuid-Holland hebben plaatsgevonden. Voor 
veel van deze opgravingen geldt dat de resultaten 

nog niet volledig zijn uitgewerkt en gepubliceerd. Het 
tachtig pagina’s tellende overzicht biedt dan ook een 
eerste inkijkje voor geïnteresseerden. De Kroniek is 
een uitgave van Erfgoedhuis Zuid-Holland en komt 
tot stand dankzij de bijdragen van archeologen en 
vrijwilligers. 

Foto’s 
Van mevr. Zwart ontvingen we wederom drie mooie 
foto’s van de veranderende plekken in Nootdorp 

 
Dit is het huis van Van de Sman in 1988 aan het einde van de Molenweg 

op de hoek van de Brasserskade 

 

 
Dit is aan het einde van de Ds. Spoorlaan, daar waar je links het 

Oosteinde op gaat. Je kijkt hier op de huizen aan het Fonteinkruid zoals 

dat in 1988 was. 

 

 
Hier verrees Achter het Raadhuis. Dit was in 1988 het uitzicht vanaf de 

Lisdodde. 
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Burgemeester Winkel 
Op 3 januari 2016 is op 89-jarige leeftijd oud- 
burgemeester van Nootdorp Frans Winkel overleden. 
Burgemeester Winkel werd in 1967 benoemd tot 
burgemeester. Hij volgde burgemeester H.C.A.M. 
Schölvinck op. In 2005 nam burgemeester Winkel het 

eerste exemplaar van ons boek Nootdorpers II in 
ontvangst. Het werd een zeer geanimeerde avond in 
Eetcafé 1837 en hij genoot van alle bekenden die hij 
zag. In de Nieuwsbrief van maart 2006 schreven we 
het volgende artikel over burgemeester Winkel. 

Burgemeester Winkel werd in 1926 geboren in 
Schiebroek, dat na de oorlog is opgegaan in 
Rotterdam. Hij studeerde rechten aan de Rijks-
universiteit in Leiden. Na zijn studie werkte hij op het 
Rotterdamse stadhuis, het ministerie van Sociale 
Zaken en bij het Productschap voor Vee en Vlees. 
Inmiddels was het 1967 en de familie Winkel had net 
een huis gekocht toen het verzoek kwam om in 
Nootdorp burgemeester te worden. Telefonisch werd 
contact gelegd met B&W van Nootdorp en de heren 
Deiman, Boonekamp en Beukema reisden 
vervolgens af naar Rotterdam voor een kennis-
makingsbezoek. Spoedig daarna was er een datum 
bepaald voor de burgemeestersbenoeming. In een 
open koets maakten de kersverse burgemeester en 
zijn vrouw een rijtoer door Nootdorp, waarna zij 
welkom werden geheten door de wethouder en de 
gemeentesecretaris. Ook de bevolking was massaal 

uitgelopen voor de nieuwe burgemeester en zijn 
vrouw wat meteen een goede indruk gaf aan het 
burgemeesterspaar. 

Eerste gemeente 
Nootdorp was de eerste gemeente waar de heer 
Winkel burgemeester van was. Hij had geen enkele 
ervaring als burgemeester en hij moest het ambt zelf 
invullen wat hem overigens goed afging. Nootdorp 
had een prachtige ambtswoning aan de Kerkweg 
waar vele collega's uit omliggende gemeenten jaloers 
op waren. Een fraaie hal, mooie grote kamers, een 
stijlvol huis met glas-in-lood ramen, maar ook wat 
achterstallig onderhoud. Zijn voorganger, 
burgemeester Schölvinck had de woning destijds 
laten bouwen. Maar dat was voor Nootdorp geen 
probleem. De firma Van Venrooy kreeg opdracht het 
huis op te knappen. Er kwam een nieuwe keuken, 
een dubbele garage en het huis werd 
gemoderniseerd tot grote tevredenheid van de heer 
Winkel en zijn vrouw. 

De oud-burgemeester beschreef Nootdorp bij zijn 
komst als een prettig dorp met een fantastische 
bevolking, arbeidzaam, hartelijk, een groot burger-
schapsgevoel en een uitgebreid verenigingsleven. 
Ook de kerken, scholen, het bejaardenhuis en de 
sociale instellingen namen een belangrijke plaats in. 
Er was werk te doen, maar gelukkig had Nootdorp 
flinke financiële reserves die later nog werd gevoed 
door aardgasbaten (van energiebedrijf Delfland). De 
omschakeling van oliestook op aardgas door de 
tuinbouwbedrijven was goed voor het milieu. 

Onder ‘zijn leiding’ kwamen vele belangrijke zaken tot 
stand. Een kleine greep: 

A. De Veenweg (aan de Nootdorpse kant van het 
spoor) werd gereconstrueerd: de slappe onder-
grond werd uitgegraven en opgevuld met 
lavazand uit Duitsland. Later volgde de 
reconstructies aan de Kerkweg, Molenweg en 
Oudeweg. Hierbij wist de oud-burgemeester nog 
een aardige anekdote te vertellen: “de piket-
paaltjes die waren geplaatst langs de nieuw aan 
te leggen Oudeweg stonden wat aan de hoge 
kant. Dat vonden althans de tuinders die langs 
deze weg woonden. De weg zou hierdoor hoger 
komen te liggen en dus sloegen de tuinders de 
piketpaaltjes wat dieper de grond in zodra de 
werklui vertrokken waren. Dan zou de weg wel 
weer wat lager komen te liggen was de redenatie 
van de tuinders. Deze actie bracht voor de 
Nootdorpse ambtenaar het nodige werk want ze 
moesten steeds weer opnieuw op de goede 
hoogte worden gebracht. Ook werd de Brassers-
kade opgeknapt met een fietspad richting Delft. 

B. De Firma Boele, waar vele Nootdorpers werkten, 
was belangrijk voor de werkgelegenheid en 
bovendien bouwde hij kwaliteitswoningen. In 
samenwerking met de firma Wissing, steden-
bouwkundige, de Nootdorpse woningbouw-
vereniging en de dienst gemeentewerken werden 
er zogenaamde ‘woonpakketten’ gemaakt: 1/3 

Burgemeester Winkel in 2005 tijdens de uitreiking van het boek 

Nootdorpers II in Eetcafé 1837 (foto: Ron Schenk) 
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huur, 1/3 premiekoop en 1/3 vrije sector. De huur 
en premie koopwoningen waren betrekkelijk 
goedkoop omdat de winst voor firma Boele uit de 
vrije sector werd gehaald. 

C. Sportpark Centrum en ’s-Gravenhout werden 
verbeterd, de Jan Janssen sporthal werd 
gebouwd en de paardenbaan in het centrum werd 
verhard en voorzien van verlichting waardoor 
deze ook in de winter goed gebruikt kon worden. 
De baan kreeg hierdoor landelijke bekendheid en 
elke woensdag was het een drukte van belang in 
Nootdorp in verband met de paardenkoers. De 
heren Arie van de Sande, Deiman en Starmans 
zorgden ervoor dat de renbaan rendabel bleef en 
er kwam een totalisatorgebouw op de renbaan. 

Planologisch zat Nootdorp zeer goed in elkaar. De 
samenwerking tussen het Gemeentebestuur, College 
van B&W, de heren Deiman en Boonekamp aan-
gevuld met de heren Beukema en Schouten was 
uitstekend. Bovendien werd er prettig gewerkt met 
Nootdorpse bestuurders van banken en de mensen 
uit het bedrijfsleven. Door die goede samenwerking 
werden er vele belangrijke zaken voor Nootdorp 
geregeld en voor elkaar gekregen. Het zoetwater-
kanaal tussen Voorburg en Waddinxveen en de 
Delftse roeibaan werden tegengehouden. Een woon-
wagenkamp alsmede een Haagse autosloperij, 
destijds te plaatsen nabij Craeyenburch, werden ook 
tegengehouden. Zaken die onder burgemeester 
Winkel wel gerealiseerd werden, waren Plan West, 
een nieuw politiebureau, de uitbreiding van het 
gemeentehuis, een nieuwe brandweerkazerne, 
scholen, Craeyenburch en Veenhage werd gebouwd. 
Verder werd een begin gemaakt met Plan Oost 
(Vrouwtjeslant). 

Kortom burgemeester Winkel had een prettige tijd in 
Nootdorp. In 1980 werd hij burgemeester in 
Noordwijkerhout en werd hij in Nootdorp opgevolgd 
door de heer Waals, nu burgemeester in Venray. In 
1991 ging hij met pensioen. 

Historische Kan uit Delft 
Geert Ruijgt heeft rond 1985 een kan opgegraven in 
Delft. Zijn weduwe heeft deze kan beschikbaar 
gesteld aan de vereniging Noitdorpsche Historiën en 
de voorzitter, Henk Rolvink, heeft de kan in de 

vitrinekast van Veenhage 
gezet. 

Maar we willen meer 
weten over deze kan. 
Ton Gribnau is gevraagd 
dit onderzoek te doen. 

Met wat zoekwerk was al 
snel duidelijk dat dit een 
“proto-steengoed” kan is 
uit de Duitse stad 
Siegburg. De productie 
periode is van 1220 -
1240. 

De hoogte is 33,5 cm. De voet heeft een diameter 
van 13 cm. De kan is van goede kwaliteit. 

Dit object is gevonden aan de Brasserskade nr 227 
achter de voormalige boerderij van de gemeente 
Delft op de grens van het militair terrein. In 1985 was 
dit Rijswijks grondgebied echter na de grens-
wijzigingen is het Haags grondgebied. 

Locatie overzicht, zie foto hieronder. Achter de 
schuur, op de grens van het erf en het parkeerterrein 
van defensie, is het hoogteverschil ongeveer 1 meter. 

Bij het zwarte kruis is de kan gevonden tijdens de 
aanleg van een riool. Op de grens is het talud 
verschil ongeveer 1 meter. De riool van de 
voormalige boerderij van de gemeente Delft werd 
aangesloten op het riool van defensie. 

Met de vondst van de kan op deze plaats wordt de 
vraag gesteld hoe komt hij daar en wie heeft hem 
gebruikt en voor welk doel. Wat was de relatie met de 
bewoners van de omgeving? Kan er een toepassing 
van de kan gegeven worden? 

Met de archeologische dienst van Den Haag hopen 
we hier antwoord op te vinden. 

Wat is proto-steengoed?  
Dit is de nog niet gesinterde voorloper van 
steengoed.  

Foto: Joanneke Hees 

Brasserskade 227 (foto: Ton Gribnau) 
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In de 12e eeuw begon men aardewerk te bakken op 
hogere temperaturen, waardoor het baksel zeer hard 
werd. De temperatuur was echter nog niet hoog 
genoeg om het hele baksel te sinteren. Dat wil 
zeggen dat de magering, vaak bestaande uit (grof) 
zand of kleine grindjes, nog niet versmolt tot een 
homogene massa. Hierdoor bleef het oppervlak van 
het voorwerp ruw. Proto-steengoed dateert uit de 13e 
eeuw en het begin van de 14e eeuw. 

Wat is steengoed? 
Steengoed bestaat uit kleisoorten die een 
brandtemperatuur van 1150 tot 1350 graden Celsius 
doorstaan, waarbij een zekere graad van sintering en 
verglazing wordt bereikt. Het vormt de overgang 
tussen aardewerk en porselein. Het bezit een harde 
scherf van porselein, is niet doorschijnend en zelden 
wit. Bij oxiderend stoken worden scherf en glazuur 
geel tot bruin; bij reductie blauwgrijs. Het eerste 
Europese steengoed dateert van rond het jaar 1000.  

Het werd aanvankelijk geglazuurd met leemglazuur, 
dat uit kalk- en ijzerhoudend slib bestaat, waaraan 
loodoxide werd toegevoegd. Voor het steengoed-
glazuur bij uitstek werd echter zoutglazuur gebruikt. 
Het werd verkregen door tijdens het bakken 
eenvoudig wat zout in de bakoven te werpen, 
waardoor soda dampen ontstonden die zich 
verbonden met het kiezelzuur in de kleimassa. 

Later, In de 16e eeuw werd het steengoed fijner van 
uitvoering en werden kobaltblauwe decoraties 
aangebracht. Ook verschenen er toen reliëf-
versieringen uit de drukvorm; ze werden met klei pap 
bevestigd. Ook werden vaak versieringen met 
stempels ingedrukt. 

Het oudste Europese steengoed is het "Rijnland 
steengoed". In de omgeving van Siegburg werd in de 
11e eeuw de geschikte klei gevonden.  

Daar kwamen onder meer de bekende 
Jakobakannetjes en de Schnellen vandaan. Andere 
bekende centra in het Rijnland werden Keulen, 
Frechen, Westerwald en Raeren. In de late 16e eeuw 
werd Rearen (Zuidelijke Nederlanden) het 
voornaamste centrum. Aanvankelijk werd daar de 
lichtgrijze scherf voorzien van dekkend bruin 
zoutglazuur en blauwe decoraties. Bekend zijn ook 
de aldaar (eind 19e eeuw) gemaakte jeneverkruiken. 
Andere bekende centra uit de Zuidelijke Nederlanden 
zijn: Namen en Andenne. Het meeste steengoed 
werd echter geïmporteerd uit het Rijnland of 
Neurenberg (Hafner kruiken).  

Referenties: 
Deze kan is beschreven in de publicatie van Michiel 
Bartels met het Deventer systeem. Bladzijde 5277, 
type DEV50. 

In de publicatie ‘Steinzeug” uitgegeven in Köln in 
1976, op blz. 132, item 82, staat; Zylinderhalskrug, 
Siegburg. 

Een identieke kan is gevonden tijdens de restauratie 
van de gebouwen van St. Severin gebouwd +/- 1230. 

Deze restauratie vond plaats in 1924. Sindsdien 
wordt deze kan vermeld in de Ausstellungskatalog, 
des Museums, Cinq siècles de céramique allemande, 
Cannes.1956, nr.4. 

Oude lepel 
Wie kan iets meer vertellen over een dergelijke oude 
lepel? Deze oproep wordt gedaan door ons lid Anna 
Omtzigt. Rond 1970 vond zij bij het aanleggen van de 
voortuin aan de Koningin Julianastraat deze door de 
tand des tijds aangetaste oude lepel. Het is niet 
gezegd dat hij op deze plek voordien ook in de grond 
heeft gezeten, want er was tuinaarde gestort door De 
Baat en waar die grond vandaan kwam… De lepel is 
vrij zwaar en ooit hebben er merkjes op gestaan, 
maar die zijn nu onleesbaar.  
Wie iets meer kan vertellen, graag een mailtje naar 
ninonvis@casema.nl of telefoon 3109680. 
 

 

Voor veertig jaar 
Tientallen jaren verscheen in Nootdorp huis aan 
huis een voorlichtingsblad van het gemeente-
bestuur getiteld: “Van het raadhuis”. In onze 
Nieuwsbrief zullen wij steeds een korte melding 
maken van zaken die in dit blad 40 jaar geleden 
werden behandeld. 

Craeyenburch nadert voltooiing 

“Op 11 mei 1976 zal de Commissaris der Koningin, 
mr. M. Vrolijk, de officiële opening van Crayenburch 
verrichten, het internaat ter observatie en service-
centrum voor geestelijk gehandicapten. In 1973 is 
gestart met de bouw van dit internaat en begin dit 
jaar werd het laatste gebouw in gebruik genomen.  

De stichting Crayenburch heeft een christelijke 
signatuur, uitgaande van de katholieke beginselen. 
Het internaat kan circa 400 pupillen herbergen en er 
is een totale personeelsbezetting van circa 380 
personen nodig. 

Voor de keuze van de naam moet men vijftig jaar 
terug: als men toen langs de oude straatweg van 
Rijswijk naar Delft ging, dan kwam men ter hoogte 
van de Hoornbrug het café Krayenhof tegen. Verder 
landinwaarts, in de Oudenbroekspolder, lag Groot 
Krayenburch, bestaande uit: 
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“Een Heerehuys, thuynmanshuys, koetshuys, stalling 
en spoelhuys, Starrebos, plantagiën, boomgaarden 
en verders.” 

Deze buitenplaats is vermoedelijk gesticht in de 17e 
eeuw door de familie Van Beaumont. Later heeft M. 
de Monchy er gewoond. Rond 1850 is het huis 
afgebroken.  

Craeyenburch wil zo open mogelijk zijn, een 
belangrijk onderdeel vormt het servicecentrum, er is 
een schoolgebouw, een aula, een sportzaal, 
voetbalveld, zwembad, kinderboerderij en toneel-
accommodatie. Sommige paviljoens hebben namen 
gekregen als Friendship en Fellowship, want het 
internaat ligt immers vlakbij vliegveld Ypenburg. 

De bouw heeft in totaal 62 miljoen gulden gekost. Al 
in 1963 ontstonden de eerste plannen, maar toen 
wilde de Stichting Samivoz in den Bosch gaan 
bouwen bij de Hofplein-spoorlijn. Nootdorp werd 
uitgekozen van wege de gunstige ligging ten opzichte 
van grote steden en het agrarisch karakter, dus een 
aangenaam leefklimaat voor pupillen en personeel.  

Crayenburch is een ware aanwinst op het terrein van 
de zwakzinnigenzorg in onze provincie. Het heeft 
beslist niet het aanzien van het vroegere gesticht, 
maar het is een sfeervol woon- en werkgebied met 
een open karakter, waarin het individu zo min 
mogelijk in de massa verloren gaat.  

Vrouwenverenigingen en onderwijzend personeel uit 
Nootdorp worden uitgenodigd om van het werk van 
het internaat kennis te nemen, zodat men de 
kinderen van Nootdorp daarover iets kan vertellen en 
bijbrengen dat hier minder gelukkig bedeelde 
leeftijdgenoten wonen.” 

(N.B. Nu staat Craeyenburch bekend als Ipse de Bruggen). 

Historie tuinbouwveiling 
Pijnacker 
Veel belangstelling voor nieuw boek Aad Tas Het 
nieuwe boek van Aad Tas, met als titel 'Historie van 

de tuinbouw en groente-
veiling Pijnacker en om-
streken’, is sinds afgelopen 
woensdag te koop. Tot zijn 
grote verrassing is er 
belangstelling vanuit heel 
Nederland. De landelijke 
brancheorganisatie AGF 
heeft namelijk aandacht 
geschonken aan dit 
document. De groenteveiling vervulde tussen 1916 
en 1982 in Pijnacker een prominente rol. De veiling is 
gefuseerd met Gouda en Bleiswijk. Het boek van Aad 
Tas (73) is voorzien van interviews met o.a. oud-
medewerkers van de veiling. Deze zijn recent 
afgenomen door co-auteur Sjaak Oudshoorn, 
redacteur van Telstar/Eendracht. In het boek wordt 
duidelijk dat het zwaar werk was om de groente naar 
de veiling te krijgen, omdat alles per schuit moest 
worden aangeleverd. Het boek is bij de boekhandels 
in Pijnacker en Nootdorp te koop.  

Van de penningmeester 
Voor diegenen die de contributie voor het jaar 2016 
nog niet betaald hebben het verzoek dit bedrag zo 
spoedig mogelijk over te maken op bankrekening NL 
94 RABO 0137 3596 75, ten name van Noitdorpsche 
Historiën te Nootdorp. Als vereniging zijn we 
afhankelijk van de contributies en deze proberen we 
te innen zonder dure acceptgiro's. Voor informatie 
kunt u de penningmeester bellen. Zit er een brief bij 
deze Nieuwsbrief dan deze graag aandachtig lezen. 

Voorzitter  Secretaris  Penningmeester 

Henk Rolvink 
Fonteinkruid 23 
2631 DT Nootdorp 
tel.: 015 310 8117 

Ninon Vis  
Berkenhof 17 
2631 GJ Nootdorp 
tel.: 015 310 9680 

Ruud Staal 
Sytwinde 185 
2631 GZ Nootdorp 
Tel.: 015 310 6037 

www.noitdorpsche-historien.nl 
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Groot Krayenburgh naar een tekening van W. v.d. Lely uit 1736. 

De kinderboerderij bij Craeyenburch 


