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Van de voorzitter 

Weer een mooi gevulde Nieuwsbrief. Kijk ook eens 
op onze website www.noitdorpsche-historien.nl die 
we regelmatig bijwerken met interessante artikelen 
en mooie foto’s. Af en toe krijgen we een mooie foto 
of vinden we weer wat op Internet. We houden ons 
aanbevolen, ook voor uw mooie oude foto’s. 

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

• Miel van Tilburg 

• Familie Van Surksum 

• Guus Maiburg 

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

Overlijden 
Helaas moeten we ook het overlijden melden van 
Aad Lindeman. Hij overleed op vrijdag 5 juni op 77-
jarige leeftijd. Aad was lid van het eerste uur en ik 
herinner me nog goed dat we op een jaarmarkt in de 
Dorpsstraat stonden en dat Aad, samen met Peter 
Ripken, allemaal bijnamen noemde van bekende 
Nootdorpers die langs liepen. Wij wensen de familie 
sterkte toe met het verwerken van dit verlies. 

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.  

 

14e jaargang 
nr 2, juni 2015 
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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. 

Huis van Rie 
In Nootdorp is sinds kort het Huis van Rie gevestigd. 
Een centrum voor dagbesteding, opgericht door 
Lydia Booster-Rullens en genoemd naar haar 
moeder Rie. 

Het oorspronkelijk “Huis van Rie” stond in Nootdorp. 
Het was het ouderlijk huis van Lydia en staat model 
voor Huis van Rie: HVR Werk en vrije tijd. In dit “Huis 
van Rie” (HVR) was iedereen altijd welkom voor 
koffie, steun en een praatje. 

Op de website - www.huisvanrie.nl - staan een paar 
mooie voorbeelden uit de levensloop van het 
oorspronkelijke “Huis van Rie”. 

Naar aanleiding van een telefoontje van Guus 
Maiburg, secretaris van de KBO Nootdorp, zijn we er 
langs geweest. Aan Lydia hebben we de boeken die 
we hebben uitgegeven aangeboden. Ook de 
bezoekers van het Huis van Rie kunnen zo genieten 
van de geschiedenis van ons mooie Nootdorp. 

 
Lydia bekijkt één van de boeken aangeboden aan het Huis van Rie. De 

boeken krijgen een plekje op de leestafel. 

Dierenkunstroute 
Hou je van dieren, kunst én van wandelen? Loop dan 
eens de mooie Nootdorpse Dierenroute. 
Het Dierenmuseum heeft een wandelroute van 3,5 
kilometer gemaakt langs 13 dierenbeelden in 
Nootdorp. De route vertelt je over deze beelden en 
nodigt je uit om stil te staan bij onze relatie met 
dieren. 

De wandelroute is ook goed te combineren met een 
dagje Den Haag of Delft. Of je kunt de route 
uitbreiden met een wandeling langs de Dobbeplas en 
via de Delftse Hout naar Delft wandelen. 

Op de website kun je de route gratis downloaden. Zie 
http://www.dierenmuseum.nl/activiteiten-
dierenmuseum/dierenkunstroute/ 

 

Nootdorp in oorlogstijd 
In 1990 was het 50 jaar geleden dat de Tweede 
Wereldoorlog uitbrak en in dat jaar besloot de 
bibliotheek, die toen onder leiding stond van 
Annie Zwart, verhalen te verzamelen van 
Nootdorpers over de oorlog. Sommigen schreven 
zelf een impressie op, anderen werden 
geïnterviewd. De verhalen werden gebundeld in 
een boekje, Nootdorp ’40 - ’45. De dochter van 
Annie, Els Zwart, verzorgde de lay out; Mieke 
Bilsen, ook vrijwilliger bij de bibliotheek, tekende 
de voorkaft en de bibliotheek gaf het uit. 

Uit dit boekje, dat weinigen kennen en waar ook 
maar weinig exemplaren van bestaan, nemen wij 
in onze Nieuwsbrief wat citaten over. Het is de 
bedoeling van Noitdorpsche Historien om een 
boekje met oorlogsherinneringen uit te geven, 
maar wanneer is nog niet bekend. In onze 
Nieuwsbrief nr.1 4

e
 jaargang 2005 is ook het een 

en ander uit het “bibliotheekboek” overgenomen. 

Uitbreken van de oorlog 
Over het uitbreken van de oorlog schreef W.Th. 
Tetteroo, verloskundige aan de Molenweg onder 
meer: 
De Duitse parachutespringers werden vanaf de grond 
beschoten en menigeen was al dood voordat hij op 
de grond neerkwam. Men kon goed zien wanneer ze 
in de lucht dodelijk getroffen waren, ze trokken de 
benen omhoog en het was gebeurd met hen. Vanaf 
hier kon men Rotterdam zien branden.  

Mevrouw H. van der Kooy-Boot van de Achterweg 
(Oosteinde), meldde daarover: Mijn man Wim, 
chauffeur bij het bedrijf van Pieter Post, moest in 
voormobilisatie en was bij het uitbreken van de 
oorlog ingekwartierd in de kogelgieterij in Delft. Ik 
ging er op de fiets heen, terwijl de parachutisten bij 
Ypenburg uit de lucht kwamen zetten. Mijn man bleek 
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al weg te zijn uit Delft. Hij was naar Wassenaar 
gestuurd, want er gingen geruchten dat de Duitsers 
daar binnentrokken. 

Na de capitulatie werd hij gevangen genomen en 
moest hij in Hengelo helpen bij het aanleggen van 
een vliegveld. In 1941 keerde hij heelhuids in 
Nootdorp terug. 

Theo van der Sman was 5 jaar toen de oorlog uitbrak 
en woonde aan de Molenweg. Hij herinnerde zich 
hoe hij lange rijen Duitse soldaten zag langskomen, 
lopend, op paarden, op fietsen en met karren. Ze 
zongen heel hard liederen. Ik had een keer 
goudsbloemen geplukt en in een vaasje voor het 
raam gezet. Er kwam een Duitse soldaat aan de 
deur, mijn moeder schrok hevig, maar hij kwam 
alleen zeggen dat die bloemen weg moesten, want 
ze waren oranje… 

Tinus Janssen, die ook aan de Molenweg woonde 
schreef: 
Honderden parachutisten dwarrelden neer in de 
polder. We stonden voor het raam te kijken; ik geloof 
dat de ernst van de situatie niet tot ons doordrong. 
We gingen zelfs naar buiten, achter de dijk van de 
Kromme Ka liggen. We zagen vliegtuigen landen, 
verschillende vlogen meteen in brand. Er was ook 
veel lawaai, ontploffingen, afweergeschut en 
mitrailleurvuur. 

’s Middags, toen het weer rustig was, ging ik gewoon 
aan het werk op een tuinderij aan de Dwarskade. 
Voor de schuur kwam ik opeens oog in oog te staan 
met die gevaarlijk uitziende kerels. Sommigen waren 
nat tot hun middel, hadden kennelijk door de sloten 
gewaad. Wat ik me vooral herinner is, dat ik heel 
bang was. Ze schreeuwden wat Duitse zinnen waar 
ik geen woord van verstond. Na onderling overleg 
gingen ze gelukkig weg. Ik vluchtte het huis van de 
tuinder binnen en toen begon het schieten opnieuw. 
We zaten precies in de vuurlinie. Het duurde uren 
voordat we uit onze benarde positie werden bevrijd 
door Nederlandse soldaten en ik naar huis kon.  

 
Duitse parachutisten landen in de Tedingerbroekpolder 

Een onbekende Nootdorper (handtekening onlees-
baar) meldde: 
Een paar dagen voor 10 mei mocht er al geen 
verkeer meer over de rijksweg langs Ypenburg. We 
zijn nog bij de viersprong gaan kijken, daar stonden 
nog meer nieuwsgierigen maar niemand wist iets met 

zekerheid, geruchten waren er genoeg. “s Morgens 
vroeg op 10 mei een enorme herrie in de lucht. Aan 
het eind van de Dwarskade hadden zich 
parachutisten verscholen, wij kijken natuurlijk. Dat het 
hartstikke gevaarlijk was, daar dacht je niet aan. 

Dagelijks leven 

Tetteroo: Veel mensen gingen naar de gaarkeuken, 
die was gevestigd in het latere voederhuis van de 
familie Janszen-Tetteroo. We hebben menig kalfje 
voor de gaarkeuken geslacht en klein gemaakt. Die 
kregen we van de boeren speciaal voor de 
gaarkeuken. Er werd met wat groente soep van 
gemaakt om uit te delen. Onze paarden werden 
gevorderd, die hebben we nooit meer teruggezien.  

Ons beroep als vee verloskundige uitvoeren werd 
steeds moeilijker.  

Benzine was niet te koop of niet te betalen en je had 
kans ’s nachts aangehouden te worden. We bleven 
vaak overnachten bij boeren, waarbij we het een keer 
meemaakten dat we de volgende ochtend vanuit 
Stompwijk stik onder de vlooien weer naar huis 
gingen. 

Ook kwam er in het begin van de oorlog een boer uit 
Akkersdijk op de fiets aangereden en vroeg of wij een 
koe wilden verlossen. Mijn vader vroeg:  
“Hoe is het bij jullie met het schieten?” Hij 
antwoordde: “Ik ben zo nu en dan door een regen 
van kogels gefietst.” 
Mijn vader: “Jongen, zie maar heelhuids thuis te 
komen, als het veilig wordt komt wel één van ons.” 
Later hoorden we dat de boer op weg naar huis is 
doodgeschoten. 

Wij waren thuis met vier jongens en het lukte om 
allemaal thuis te blijven. De één was ondergedoken, 
de ander zogenaamd afgekeurd en de anderen 
hadden een ausweis vanwege het werk.  

Mevrouw Van der Kooy: We kregen inkwartiering van 
Duitsers. Eerst kwam een luitenant onze woning 
inspecteren. Ik herinner me nog dat hij een enorme 
smak maakte over een kleedje, dat op het pas 
geboende zeil lag. Ik had moeite mijn lachen in te 
houden. Wij kregen een zekere Wilhelm in huis, die 
was heel fanatiek en Josef, veel sympathieker. Van 
hem hoefde het allemaal niet, hij wilde helemaal 
geen oorlog en beloofde ons later nog eens langs te 
komen, maar dat is nooit gebeurd. Overdag zaten die 
soldaten in Nové en later werden ze overgeplaatst 
naar de kust. 

Gaarkeuken 
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Mijn man Wim moest groente en aardappelen halen 
voor Post en allicht drukte hij wat achterover. Later 
werden de vrachtauto’s verstopt en moest Wim 
onderduiken. Hij zat in het stro bij boer Van Dijk ook 
aan de Achterweg (Oosteinde). Mijn schoonvader 
was koster van de hervormde kerk aan de 
Dorpsstraat en daar in de toren zaten ook 
onderduikers.  

We hielpen elkaar heel veel in die tijd, dat was het 
enige goeie van de oorlog. Zo naaide ik met mijn 
buurvrouw, die coupeuse was, kinderkleertjes uit 
oude meelzakken. Buurman Steeneveld had een 
windmolentje gebouwd om stroom op te wekken en 
hij zorgde ervoor dat we licht hadden, maar dan 
alleen als het hard genoeg waaide.  

P.G. van Viegen vertelde: Ik werkte als los personeel 
bij de NS als railwacht. Dat wachtlopen ging dag en 
nacht door en je moest drie keer 4 km lopen. Om 
mijn arm had ik een band met de letter R.W. Je liep 
tussen de rails tegen de treinenloop in en moest naar 
links uitwijken. Overdag hadden we een rode vlag en 
’s nachts een afgeschermde carbidlamp. Bij gevaar 
mochten we de trein laten stoppen. Ik heb het 
meegemaakt dat de trein uit Den Haag bij de 
Veenweg door Engelse jachtvliegtuigen werd 
beschoten. Met iemand van het Rode Kruis heb ik de 
gewonde machinist weggedragen. De stoker was 
dood.  

Mevrouw J.C. van Tilburg-Steeneveld: Op een 
zaterdagmorgen kwamen er twee magere, haveloze 
jongetjes aan de achterdeur. Ze waren een jaar of 10 
en droegen te grote, wijde jassen. Ze vroegen om 
eten. Ik maakte voor ieder een boterham klaar. Even 
later hoorde ik mijn man op het erf en toen ik ging 
kijken had hij onze poes dood in zijn handen. De 
jongens bleken bij een man te horen, die met zijn 
bakfiets op de weg wachtte. De jongens hadden 
onze grote poes onder hun wijde jas verstopt, aan de 
man gegeven, die hem doodsloeg. Mijn man zag het 
gebeuren en wilde de poes terug hebben. Terwijl hij 
daar nog op het erf stond met het dode dier, kwam er 
weer een voorbijganger aan, die vroeg of hij de poes 
mocht hebben. Mijn man dacht, heel argeloos, dat hij 
hem wel zou begraven, maar een week later kwam 
diezelfde man weer langs en vertelde dat hij in tijden 
niet zo lekker gegeten had. 

Mensen die uit Den Haag op eten uit waren geweest, 
konden vaak niet op tijd – dus voor achten – thuis 
zijn en dan bleven ze bij ons op stro in de koeienstal 
slapen, soms wel tien of twaalf.  

(wordt vervolgd) 

Algemene ledenvergadering 
Op 17 juni hield Noitdorpsche Historiën de 
jaarlijkse algemene ledenvergadering in gebouw 
Nové. Dit is altijd een zeer geanimeerde 
bijeenkomst met bevlogen en ter zake kundige 
gesprekpartners, die helaas door zeer weinigen 
wordt bezocht. Niettemin waren er nu toch iets 
meer aanwezigen dan vorig jaar, te weten maar 
liefst 8, van wie één persoon zich ter plaatse als 
lid aanmeldde. 

Onze vereniging heeft inmiddels een aardige 
verzameling publicaties op haar naam staan, 
waarvan alleen (Her)ken Nootdorp nog niet in eigen 
beheer is. Van de overige boeken is de prijs 
inmiddels vrij. Naar de uitverkochte uitgaven Van 
Veen tot Steen en Nootdorpers deel I is nog steeds 
vraag. Het plan is om in overleg met drukkerij Van 
der Sande deze boeken digitaal aan te bieden. 

Financieel gezien is de vereniging gezond; inkomsten 
en uitgaven zijn in balans en de contributie van 15 
euro per jaar behoeft niet verhoogd te worden. Zeer 
begrijpelijk dus dat penningmeester Ruud Staal bij 
acclamatie herkozen werd. Afwezig zijn op de 
jaarvergadering kan risico’s met zich meebrengen, 
want voor je het weet zit je bijvoorbeeld in de 
kascommissie. Dit is nu gebeurd met de afwezige 
Anneke Dobbenga en Ton Gribnau. 

Het aantal leden van de vereniging schommelt rond 
de 130. De meesten betalen trouw op tijd hun 
contributie, maar een vrij groot aantal moet via een 
persoonlijke brief hierop worden geattendeerd. Tot 
nog toe is slechts één lid geroyeerd.  

Onze publicaties in de Eendracht en op Facebook 
blijken zeer gewaardeerd te worden. Ook aan de 
website wordt nog hard gewerkt.  

 

Toen de bibliotheek aan de Kon.Wilhelminastraat 
verdween, raakten wij ook ons Historisch Informatie 
Punt (HIP) kwijt. Veel documentatiemateriaal ligt 
opgeslagen bij De Koning Selfstorage, die een 
schappelijke prijs berekent. In een zaaltje van 
Veenhage – daar waar wordt gebiljart – hangt nu ons 
televisiescherm, waarop de PowerPoint presentatie 
draait die ook in de bibliotheek te zien was. Tevens 
staan in de vitrine aldaar Nootdorpse voorwerpen 
geëtaleerd uit de verzameling van Truus v.d. Neut. 
Wij zijn nog in overleg met de locatiemanager van 
Veenhage over het houden van lezingen in het 
restaurant. 

Noud Janssen is al een heel eind gevorderd met zijn 
database van Nootdorpers die voor 1900 een 

Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog was de lijn Gouda - Den 

Haag vele malen het doelwit van bommenwerpers. 
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vermeldenswaardige functie dan wel ambt 
bekleedden. Ook is hij bezig met het herschrijven en 
aanvullen van de Kroniek van Nootdorp van 
ds.Spoor. Hiervoor stelde Fonds 1818 een subsidie 
van 5000 euro ter beschikking, die niet aan tijd 
gebonden is. 

Voor wat de genealogische werkgroep van onze 
vereniging betreft, zie het artikeltje Familie op 
Internet in deze Nieuwsbrief. 

 Ninon Vis, secretaris 

Familie op Internet 
Nederland loopt wereldwijd gezien voorop in het 
indexeren, scannen en via Internet ter 
beschikking stellen van gegevens uit de 
burgerlijke stand en uit kerkregisters. Door deze 
en andere ontwikkelingen zoals 
televisieprogramma’s is de interesse om te gaan 
speuren in de eigen familiegeschiedenis 
stijgende en gaan steeds meer mensen deze 
verslavende hobby beoefenen. 

Iemand die geïnteresseerd is in familiegeschiedenis 
hoeft niet direct allerlei archieven te bezoeken, omdat 
thuis achter de computer oude akten te bekijken zijn. 
Veel websites van archieven bieden scans aan. Ook 
publiceren steeds meer mensen op Internet hun 
bevindingen. Zo is bijvoorbeeld bij www.geneanet.org 
het publiceren gratis en blijven de gegevens 
eigendom van de gebruiker. Ook 
www.genealogieonline.nl maakt het mogelijk om heel 
eenvoudig genealogische gegevens en afbeeldingen 
op Internet te publiceren. 

Binnen een publicatie wordt er voor elke persoon een 
pagina gemaakt met de persoonlijke gegevens, 
afbeeldingen, bronnen, voorouders en nakomelingen. 
De gegevens kunnen zowel tekstueel als grafisch 
worden weergegeven. De kwaliteit van de 
genealogische gegevens wordt gecontroleerd. 
Genealogie Online bevat meer dan 30 miljoen 
personen in bijna 7 duizend publicaties. Al deze 
publicaties worden frequent ‘tegen elkaar aan 
gehouden’ zodat er mogelijke aanknopingspunten 
gevonden worden. Hierdoor kan de gebruiker in 
contact treden met andere stamboomonderzoekers 
om gegevens uit te wisselen. 

Nootdorp 
Noitdorpsche Historiën heeft een werkgroep 
Genealogie, waarvan momenteel maar één persoon 
lid is, te weten Maria Berkovits. Zij is al vele jaren 
bezig met reconstructies van Nootdorpse families. Ze 
zegt hiermee rustig door te gaan, hoewel er nooit 
iemand mailt of belt of naar de inloopavond in 
Zoetermeer komt. Zij zou graag contact willen 
hebben met Nootdorpers die ook stamboom-
onderzoek doen. Zij heeft juist van voor 1900 veel 
materiaal.  

Onze vereniging heeft ook belangstelling voor 
Nootdorpers die in het bezit zijn van een familieboek. 

Hazelnoottaart 
Wie aan hazelnoottaart denkt, zegt: Maison Kelder. Ik 
moet in onze regio de persoon nog tegenkomen, die 
deze taart nooit at ofwel niet lust. Er is nu een boek 
verschenen over deze beroemde banketbakker, 
getiteld: 

Maison Kelder, het huis van de hazelnoot. Dit boek 
vertelt de geschiedenis van twee jonge mensen uit 
het oosten van het land met een passie voor het 
banketbakkersvak. Zij kwamen via omzwervingen in 
Den Haag terecht, waar Dick Kelder in 1934 zijn 
eerste eigen zaak opent: Bakkerij Kelder. 

In het chique Benoordenhout wordt die naam al gauw 
gewijzigd in: Maison Kelder. Wanneer Wiggert Jonker 
de zaak overneemt wordt deze bekend in Den Haag 
en verre omstreken. 

Beroemde klanten: koning Willem Alexander, Marco 
Borsato, Mart Smeets, Joseph Luns, Neelie Kroes en 
vele anderen. 

De vitrinekast in Veenhage 
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Mysterie van Corbulo 
De provincie Zuid-Holland en de gemeente 
Leidschendam-Voorburg laten het missend stukje 
van het Romeinse kanaal van Corbulo in kaart 
brengen. In februari is begonnen met grondboringen 
om het missende stukje op te sporen. Het kanaal van 
Corbulo vormde in de Romeinse tijd de verbinding 
tussen Maas en Rijn en verbond de stad ‘Forum 
Hadrianum’ met de Rijn. Het kanaal dateert uit ca 47 
na Chr. De noordelijke loop van dit Romeinse kanaal 
is in hoofdlijnen bekend. Het kanaal volgt min of 
meer het huidige Rijn-Schiekanaal (de Vliet). In 
Leidschendam ten noorden van het Damplein, is het 
kanaal over een afstand van honderden meters 
aangetroffen. Ter hoogte van het Damplein en 
zuidelijker is sprake van natuurlijke kreken, ‘de 
Gantel’ richting de Maas. Waarschijnlijk waren deze 
kreken voor de Romeinen de verbinding richting de 
Maas in het zuiden. Het punt waarop het kanaal 
aansluit op de Gantel ligt zeer waarschijnlijk ter 
hoogte van het Damplein. Echter, het noordelijke 
deel van het kanaal en de natuurlijke kreken sluiten 
niet op elkaar aan. Er lijkt sprake van een vreemde, 
scherpe bocht. Deze bocht is echter nog nooit met 
zekerheid vastgesteld. Hier is sprake van een 
mysterie: bevindt zich ten noorden van het Damplein 
daadwerkelijk een bocht in het kanaal? Loopt het 
kanaal door of was er sprake van een overtoom of 
overlaat? Als uit de archeologische boringen naar 
voren komt dat er inderdaad een overtoom was, dan 
leidt dat tot de conclusie dat de dam waarnaar 
Leidschendam vernoemd is een Romeinse 
voorganger kende. 

De verzamelde gegevens zullen in eerste instantie 
gepresenteerd worden in een publieksboek. De 
gemeente is bovendien van plan het missende stukje 
kanaal blijvend zichtbaar te maken. Inmiddels lijkt het 
erop dat het kanaal is gevonden. Bij de boring 
werden aanwijzingen ontdekt, inclusief een 
fragmentje van een Romeinse scherf. 

Boekbespreking 
Er verschijnen wekelijks boeken die over een 
geschiedkundig onderwerp gaan. Het gebeurt zelden 
dat daarin een onderwerpen of personen worden 

beschreven of passages voorkomen die direct met 
Nootdorp te maken hebben. Recentelijk is een boek 
op de markt gekomen dat hierop een uitzondering 
vormt. Het gaat om het boek ‘Hij preekte, hij leerde 
altoos; predikantenportretten uit vijf eeuwen’. In deze 
studie wordt het leven van een elftal predikanten 
geschetst, die allen tot het voorgeslacht van de 
schrijver behoren en die in verschillende delen van 
het land in verschillende eeuwen hun ambt 
bedienden. De studie begint met de levens-
beschrijving van een getrouwde pastoor vlak voor de 
hervorming in de zestiende eeuw. Zij eindigt met de 
levensbeschrijving van Adriaan Schouten, leerling 
van Kuyper in het begin van de vorige eeuw. 

De beschrijving van de tweede predikant in dit boek 
betreft Jan Barentsz van Voorburch (1554 – 1609). 
Onder het kopje ‘Een burger als prediker’ gaat de 
auteur in op het leven en werk van de eerste 
predikant die in 1583 in Nootdorp na de Hervorming 
aantrad. Na een schets van zijn familie gaat dit deel 
in op de wijze waarop Jan Barentsz als predikant in 
Nootdorp wordt benoemd en zijn leven hier. Zijn 
kwaliteiten werden door andere gemeenten ontdekt 
en enkele jaren werd aan hem getrokken om elders 
te prediken. Pas in 1590 aanvaardde hij zijn 
beroeping in Overschie. Negen jaar later verhuisde 
hij naar Delft waar hij nog tien jaar zou prediken in de 
Oude en Nieuwe kerk. Uitvoerig en gedetailleerd 
beschrijft de auteur de kerkelijke en burgerlijke 
situatie waarin Jan Barentsz moest werken. Ook de 
inhoud van een negental preken van hem wordt 
besproken. Een leuke archiefvondst sluit het 21 
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bladzijden tellende hoofdstuk af. Het gaat om een 
poëtisch in memoriam dat vlak na het overlijden van 
Jan Barentsz werd gepubliceerd en dat een beeld 
geeft van de waardering van de kerkelijke 
gemeenschap voor de overledene.  

Het boek is niet alleen vanwege dit hoofdstuk 
interessant. Juist de heel persoonlijke en fijn 
leesbare schetsen van de predikanten, gebaseerd op 
veel archief- en speurwerk, geven een goed beeld 
van de kerkelijke en maatschappelijke ontwikkelingen 
door de eeuwen heen en de wijze waarop die het 
leven en werken van predikanten hebben beïnvloed. 
Een aanrader voor wie hierin interesse heeft 

‘Hij preekte, hij leerde altoos; predikantenportretten 
uit vijf eeuwen’, Jan Peter Schouten, Uitgeverij 
Verloren. ISBN 9789087045111. 

Boek Molen Windlust 
De Stichting Vrienden van de Windlust te 
Nootdorp (VWN) heeft in mei 2015 een boek 
uitgebracht getiteld ‘De korenmolen Windlust van 
Nootdorp – Verleden, heden en toekomst’. 

Op 8 mei 2015 werd het eerste exemplaar uitgereikt 
aan Peter van Haagen, kernwethouder voor 
Nootdorp van de gemeente Pijnacker-Nootdorp. 

Molen Windlust staat sinds 1885 aan de Oudeweg. 
Daarvóór stond de molen ruim 100 jaar op de 
Hopsteegse toren in Delft, waar hij dienst deed als 
run- en snuifmolen. Ook de geschiedenis van de 
wipkorenmolen die van ongeveer 1622 tot 1885 aan 
de Oudeweg stond, wordt in het boek beschreven. 

Het boek is geschreven door Aart Struijk en Tinus 
Verwijmeren. Aart Struijk schreef eerder al artikelen 
en een boek over enkele Delftse molens. Tinus 
Verwijmeren is oprichter van de Stichting VWN en 
sinds 1996 molenaar op de korenmolen Windlust. 
Het boek is te koop voor € 15,95 als u het afhaalt op 
de molen. Bijna elke zaterdag en als de molen draait 
zijn wij open. Onze donateurs krijgen korting en 
kunnen het boek voor € 10,- aanschaffen. 
U kunt het boek ook in de winkels bij Bruna in 
Nootdorp en Kantoor- en Boekhandel Van Atten in 
Pijnacker kopen. 

Nieuwe donateurs betalen € 20,00 voor hun 
jaardonatie over 2015 (normaal minimaal € 12,00) én 
het boek. 

Ook is het mogelijk het boek te bestellen via de 
website: http://www.windlustnootdorp.nl/. U betaalt 
dan extra verzendkosten van € 6,50. 

Boek Van der Helm 
Tijdens ons bezoek aan het Huis van Rie 
attendeerde Lydia ons nog op een leuk boek over de 
familie van der Helm van de Veenweg 91. 

 

Feitelijk een fotoboek zoals je ook van je 
vakantiefoto’s zou maken maar nu gevuld met oude 
foto’s van de familie van der Helm. Bijschriften 
maken het familieverhaal dan compleet. Een heel 
leuk idee vonden wij, omdat je aan de slag moet met 
oude foto’s en tegelijkertijd leerzaam, omdat je wat te 
weten komt over je familie en het vast legt voor het 
nageslacht. De moeite waard om eens aan te gaan 
werken! 

Tinus Verwijmeren signeert het fraaie boek 



Nieuwsbrief Noitdorpsche Historiën 8 juni 2015 

Van de penningmeester 
Voor diegenen die de contributie voor het jaar 2013 
en/of 2014 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. Graag ook 
de contributie voor 2015 overmaken. 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 
 
Colofon: ISSN 1570-1662 
Uitgave van de Vereniging Noitdorpsche Historiën 
Redactieadres: Fonteinkruid 23, 2631 DT Nootdorp. 
 
Samenstelling en redactie:  
Henk Rolvink, Ninon Vis 
 
Verschijning 
De Nieuwsbrief verschijnt éénmaal per kwartaal. 
 
Verspreiding 
Leden van de Vereniging Noitdorpsche Historiën ontvangen de 
Nieuwsbrief gratis. Niet-leden betalen € 2,50 per nummer. 
 
Contributie 
De contributie bedraagt minimaal € 15,00 per jaar. 
Rekeningnummer: NL 94 RABO 0137 3596 75. 
De Vereniging is ingeschreven in het Verenigingsregister van de 
Kamer van Koophandel Haaglanden te Delft onder nummer 
271.971.110. 
De statuten zijn vastgelegd in notariële akte op 28 februari 2001. 
 

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. 

 

Schilderij Willem Roelofs 
Op de laatste jaarvergadering kwam er nog een 
schilderij ter sprake van Willem Roelofs. Het betreft 
een schilderij van de Veenweg. 

Willem Roelofs (Amsterdam, 10 maart 1822 - 
Berchem, 12 mei 1897) was een Nederlands 
kunstschilder, aquarellist, etser en lithograaf. 

Roelofs was één van de voorlopers van de 
Nederlandse vernieuwing in de schilderkunst, na het 
romantische Classicisme uit het begin van de 19e 
eeuw, naar de Haagse School toe. Maar hij was niet 
alleen schilder, hij tekende ook en maakte 
aquarellen, etsen en lithografieën. Naast een 
opleiding aan de Haagse Academie, was hij ook 
leerling van Hendrikus van de Sande Bakhuyzen. 

In het Teylers museum - Spaarne 16, Haarlem - 
hangt het schilerij dat hij in 1875 maakte. Het heeft 
als titel “Na het onweer (de Veenweg bij 
Leidschendam)”. Het geeft een mooi beeld van de 
Veenweg, een zandpad met plassen. 

Kopij 
We blijven op zoek naar kopij. Foto’s, verhalen, het is 
allemaal welkom en er is volgens ons nog genoeg te 
vertellen over Nootdorp. 

Peter van der Drift bijvoorbeeld is bezig met een 
verhaal over het eilandje achter de Bartolomeuskerk 
en naar aanleiding van een oude foto van het gemaal 
aan de Kanaalweg en het polderbestuur van de 
Tedingerbroekpolder wil hij ook nog iets schrijven. 
Uiteraard kunnen we ook helpen als u het lastig vindt 
om te schrijven. We komen graag langs voor een 
mooi verhaal over ons Nootdorp. 

Graag horen we van u! 


