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Van de voorzitter 

De eerste Nieuwsbrief met een interessant artikel over 
het ontstaan van de ansichtkaart. Het wordt een 
steeds interessanter verzamelobject, niet alleen vanuit 
een financiële optiek maar zeer zeker ook omdat het 
vaak de enige beelden zijn die we hebben, vooral van 
de periode rond 1900. 

Onze website is uitgebreid met oude films. Naast veel 
oude foto’s op onderwerp of straatnaam vindt u nu ook 
bekend en minder bekend filmmateriaal. We zullen 
door blijven gaan met het toevoegen van historische 
foto’s en films. www.noitdorpsche-historien.nl. Heeft u 
materiaal, laat het ons weten, we komen graag even 
langs voor het verhaal bij de foto. 

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

• Monique de Koning-Lindeman 

• Oscar Kuipers 

• Peter van Otterloo 

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.  

 

17e jaargang 
nr 1, mrt. 2018 
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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. 

Mooie bodemvondst 
Door Noud Janssen 

Mevrouw M.J. Pieterse-Ripken, lid van onze 
Vereniging, had al jaren een klein aardewerken kruikje 
boven op een keukenkastje staan. Dat kruikje was 
vele jaren geleden door een familielid opgegraven bij 
vliegveld Ypenburg en aan haar man geschonken. 
Toen ze las dat er tijdens de viering van het 20-jarig 
jubileum van de kringloopwinkel “De wisselbeker” op 
9 september jl. deskundigen aanwezig zouden zijn om 
waardevolle (kunst-)voorwerpen te beoordelen, 
besloot ze het kruikje te laten beoordelen.  

De aanwezige experts durfden geen goed oordeel te 
geven over het kruikje. Noud Janssen, die namens de 
Vereniging ook aanwezig was, beloofde dat de 
Vereniging verdere naspeuringen zou doen. Dat 
onderzoek is inmiddels afgerond. 

Beschrijving van het kruikje 
Het gaat hier om een kleine, kogelbuikvormige kruik. 
De smalle hals is versierd met horizontale 
rondlopende profielribbels. De bovenste helft van de 
buik is versierd met een zigzagmotief, aangebracht 
door middel van voorgevormde spatel. In de 
driehoeken die daardoor zijn gevormd, is telkens met 
een stempel een vierkant op zijn punt aangebracht, 

waarbinnen een abstract motief, mogelijk een 
gestileerde bloem of een familiewapen. Het midden 
van de buik heeft twee rondlopende inkervingen. Het 
onderste deel van de buik toont dezelfde inkervingen, 
maar hier zijn ze loodrecht aangebracht (cannelures). 
De voet van de kan is afgerond en voorzien van 
rondlopende parallelle ribbels. De kruik heeft een 
lichtgele tot donkerbruine zoutglazuur.  

Herkomst 
De kruik is gefabriceerd in Raeren, een potten-
bakkersdorp in België tegen de Duitse grens. Het 
kruikje is gemaakt om eruit te drinken of te schenken. 

Datering 
Vanaf het tweede kwart van de 16de eeuw kregen de 
versieringen op het Raerense aardewerk steeds meer 
aandacht. Daarbij ging het vooral om versieringen die 
met behulp van houten stempels in de vochtige klei 
werden aangebracht. Ook inkervingen (‘kerfsnijwerk’) 
werden populair. Aangezien elke insnijding met een 
spatel of mes apart werd aangebracht, was de 
versiering arbeidsintensief en vergde dit een vaste 
hand. Als we deze kruik vergelijken met soortgelijke 
versieringen op het aardewerk uit Raeren, kan de kruik 
worden gedateerd omstreeks 1550. 

Mevrouw Pieterse heeft het kruikje inmiddels op een 
ander plekje gezet. 

Voor veertig jaar 

Tientallen jaren verscheen in Nootdorp huis aan 
huis een voorlichtingsblad van het 
gemeentebestuur 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. 

Volgende generaties 
Veertig jaar geleden kwam een zeer omvangrijk 
rapport gereed over de Nootdorpse monumenten. De 
doelstelling was dat ook volgende generaties plezier 
moeten kunnen beleven aan ons agrarisch 
buitengebied, de specifieke sfeer van de Veenweg en 
het kleinschalige karakter van de Dorpsstraat. 
Inwoners die hieraan meewerkten konden subsidie 
krijgen, zoals bijvoorbeeld gebeurde bij het 
restaureren van diverse gevels in de Dorpsstraat 
omstreeks deze tijd.. Op de Rijkslijst voor 
monumenten stonden in onze gemeente vermeld: 

De Gouden Star (nu Eetcafé 1837), de molen Windlust 
en de N.H. kerk met interieurstukken. 

Ook rond 1978 was de dreiging al voelbaar, dat 
Nootdorp voor de volgende generaties bepaald niet 



Nieuwsbrief Noitdorpsche Historiën 3 maart 2018 

het Nootdorp-van-toen zou blijven, laat staan een 
agrarisch buitengebied. 

Aan de gemeenteraad heeft dat niet gelegen. Er 
werden in 1978 diverse bezwaarschriften ingediend 
tegen de plannen van Gedeputeerde Staten. 

In deze plannen was sprake van een recreatiegebied 
bij de Langelandseweg, terwijl Nootdorp daar liever 
glastuinbouw zag. Ook was men tegen het voornemen 
om bos aan te planten tussen Rijksweg 12 en de 
Delftse Hout. 

In Nootdorp wilde men een recreatiegebied bij 
Roeleveen. De bouwlocatie Leidschendam-Nootdorp 
werd afgewezen als hoogst ongelukkig gekozen. 
Tenslotte was de raad het ook zeer oneens met het 
plan om het aansluitpunt van de Veenweg op de A 12 
te gaan verleggen. 

De geschiedenis leert ons, dat onze gemeenteraad 
niet veel had in te brengen… 

Wat er niet kwam? Een zoetwaterkanaal van 
Waddinxveen naar Voorburg. Dat was te duur. 

Dag van het Kasteel 
Op maandag 21 mei, Tweede Pinksterdag, is het de 
Dag van het Kasteel. Tijdens dit evenement openen 
kastelen door het hele land de deuren voor het 
publiek. In Zuid-Holland doen maar liefst twintig 
kastelen, landgoederen en buitenplaatsen mee. Zij 

bieden een aantrekkelijk en gevarieerd programma 
voor jong en oud. Je kunt speurtochten en spelletjes 
doen, oude ambachten bekijken of streekproducten 
kopen op de markten. Ook zijn er concerten, 
huifkartochten en rondleidingen.  
Het programma van de Dag van het Kasteel 2018 
wordt later bekend gemaakt. Kijk voor meer informatie 
over de Dag van het Kasteel op de website: 
www.dagvanhetkasteel.nl. 

Groeten uit… - deel I 
Door Gertjan Moers 

In het novembernummer van ’t Seghen Waert van 
het Historisch Genootschap Oud Soetermeer staat 
een interessant artikel over prentbriefkaarten met 
‘Groeten uit Zoetermeer-Zegwaart”. Met 
toestemming van de auteur – Gertjan Moers – 
mogen we dit artikel overnemen. Het is wat 
bewerkt zodat er ook een Nootdorpse insteek is. 

WhatsApp, Facebook, Instagram, e-cards, Snapchat, 
het aantal mogelijkheden om elkaar digitaal te 
feliciteren of om een foto van een 
(vakantie)bestemming met anderen te delen neemt 
alleen maar toe. Een eeuw geleden zag ‘social media’ 
er heel anders uit. Een telefoon (met vaste aansluiting) 
was weggelegd voor slechts enkelen. In 1928 kreeg 
Nootdorp haar eerste telefoonaansluiting en in 1929 
had Nootdorp slechts 3 aansluitingen. Veel berichten 

werden overgebracht per post, en dan met name met 
een kaartje. Dit kaartje met een afbeelding of met een 
foto, de prentbriefkaart of ansichtkaart, is heden ten 
dage op zijn retour. Als je vandaag de dag een 
prentbriefkaart zoekt met daarop een foto van 
Nootdorp, is dat best een uitdaging. Dat is in het 
verleden wel anders geweest. Dit kleine kaartje met 
zijn internationaal voorgeschreven formaat van 14,8 
bij 10,5 centimeter vertelt ons eigenlijk heel veel. De 
voorzijde met de afbeelding, een foto, is een 
tijdsbeeld. De achterzijde vertelt ons vaak iets over de 
afzender, met al dan niet verborgen boodschappen. 
Dit artikel gaat over de opkomst van de prentbriefkaart 
in Nederland en specifiek in Nootdorp.  

De oorsprong 
De prentbriefkaart vindt zijn oorsprong in de briefkaart. 
De briefkaart is in 1869 in Oostenrijk ‘uitgevonden’. 
Het werd daar ‘Correspondenz-Karte’ genoemd. Na 
het Oostenrijkse succes volgden veel andere 
Europese landen. Duitsland was het tweede land dat 
dergelijke kaarten in omloop bracht. Ook vanuit dat 
land kwamen positieve berichten over het gebruik van 
de briefkaart. Het nieuwe correspondentie-middel 
bleek daar een groot succes te zijn. Tijdens de Frans-
Duitse oorlog (1870-1871) werden in Duitsland in 10-
12 dagen tijd zo’n 1 miljoen briefkaarten verkocht! Dat 
was niet zo gek. De kaart kostte maar een halve cent 
en Duitse militairen mochten de kaart gratis versturen. 

In Nederland verscheen de eerste briefkaart bij 
Koninklijk Besluit op 1 januari 1871. Het nieuwe 
medium kwam niet makkelijk tot stand. In het ontwerp 
van de gewijzigde Postwet 1850 was nog helemaal 
geen sprake van briefkaarten. Een Commissie van 
Rapporteurs had eigenhandig een passage 
toegevoegd aan het Voorlopig Verslag. De Commissie 
wees als voorbeeld naar de Belgische ‘Carte-
correspondances’. Toenmalig minister van Financiën, 
mr. P.P. van Bosse, nam de suggestie over en na 
enige discussie ging ook de Tweede Kamer akkoord 
met de wet. In de Kamer werd ook de naam van het 
nieuwe poststuk vastgesteld: ‘briefkaart’, al werd de 

De eerste drie telefoonaansluitingen uit het telefoonboek van 1929. 
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kaart ook wel ‘postkaart’ genoemd. In Nederland had 
aanvankelijk het Staatsbedrijf der Posterijen het 
alleenrecht op deze briefkaart. De kaarten werden 
vervaardigd bij Joh. Enschedé en Zonen, waar ook het 
bankpapier werd gedrukt.  

De briefkaart werd ook in Nederland een groot succes. 
In het eerste kwartaal van 1871 werden er 1,4 miljoen 
verkocht. 

Prentbriefkaarten 
Slimme ondernemers besloten om de briefkaarten te 
bedrukken met een (topografische) afbeelding. 
Daarmee was de prentbriefkaart geboren. Over wie de 
prentbriefkaart heeft ‘uitgevonden’ is lange tijd 
onduidelijkheid geweest. Twee Duitsers met dezelfde 
achternaam kwamen ongeveer op hetzelfde moment 
op hetzelfde idee. Steendrukker Georg Schwartz uit 
Assmannshausen maakte kaarten met daarop 
gedrukte afbeeldingen van de Rijn en de eigenaar van 
de Schulzesche Hofbuch-handlung in Oldenburg, 
August Schwartz, maakte meer patriottische kaarten. 
Althans, als we een kanon met een kanonnier 
‘patriottisch’ willen noemen. De laatstgenoemde 
Schwartz wordt tegenwoordig gezien als de bedenker 
van de prentbriefkaart in 1870. De Fransen claimen 
dat Léon Besnardeau degene was die op het idee is 
gekomen van de geïllustreerde briefkaart, ‘la carte 
postale illustrée’. Het was ten tijde van de Frans-
Duitse oorlog in Franse ogen uiteraard ondenkbaar 

dat de bedenker van de prentbriefkaart uit Duitsland 
kwam! 

In Nederland verscheen de eerste briefkaart met een 
topografische afbeelding in 1883, ter gelegenheid van 
de wereldtentoonstelling in Amsterdam. Ook de 
uitgever van de eerste geïllustreerde Nederlandse 
kaart was een Duitser: Franz Schemm uit Nürnberg. 
Dit betrof een particulier uitgegeven kaart met een 
voorbedrukte postzegel. Dergelijke kaarten met een 
voorbedrukte zegel worden tegenwoordig niet tot de 
prentbriefkaarten gerekend maar tot de geïllustreerde 
briefkaarten.  

In Nederland hadden de Posterijen volgens de wet het 
monopolie op de briefkaart, maar dat veranderde op 1 
april 1892. De markt werd vrijgegeven en iedereen 
mocht kaarten uitgeven, zonder voorbedrukte 
postzegel. De particuliere uitgevers stortten zich in de 
decennia daarna op de markt. De oudst bekende 
echte prentbriefkaart in Nederland is gestempeld op 
22 mei 1892. De afbeeldingen op de kaart in die 
beginjaren waren vrijwel nooit foto’s maar 
lithografieën, plaatjes door middel van steendruk 
vervaardigd. Rond 1897 verschenen de eerste 
kaarten met een echte foto als afbeelding.  

Deze geïllustreerde briefkaarten werden in het begin, 
naar het Duitse voorbeeld ‘Ansichts(post)karte’ 
genoemd. Ansicht betekent afbeelding, gezicht. De 
redactie van ‘Lente’, een Nederlands weekblad voor 
jonge meisjes, had in juni 1899 een prijsvraag 
uitgeschreven “voor het beste, kortste en zuiver 
Nederlandsche woord” voor de “te onzent uit 
Duitschland ingevoerde Ansichtskarten”. In totaal 
kreeg ‘Lente’ 141 reacties, uiteenlopend van 
postplaat, sierkaart, photogravure-briefkaart, 
plaatsbriefkaart, kiekjes-briefkaart et cetera. De jury 
koos voor het beste, kortste en zuiver Nederlandse 
woord: ‘postprent’. Hiermee moest het Duitse 
‘Ansichtskarte’ verbannen worden en het gebruik van 
het Nederlandse ‘aanzichtskaart’ in de kiem 
gesmoord. De Maasbode publiceerde “met allen 
eerbied voor de jury” dat zij ‘prentbriefkaart’ een heel 
wat beter woord vond dan ‘postprent’. Het was een 
vooruitziende blik, ‘prentbriefkaart’ is uiteindelijk de 
meest gebruikelijke Nederlandse term geworden.  

Toch is het niet meer gelukt om de Ansichtskarte uit 
onze taal te bannen, al is dit wel verbasterd tot het 

Dit is één van de eerste briefkaarten van Nederland. Met het poststempel 

1 januari 1871. 

De kleurrijke kaarten met willekeurige plaatsnamen waren een gewild 

verzamelobject. Deze kaart werd door G. van Dorp uit Nootdorp met twee 

maal 2½ cent gefrankeerd verstuurd naar Den Heer Duijvestijn in het 

Westminster Hotel in Nice, Frankrijk. 

Een kaart met echte foto uit Nootdorp, verstuurd op 16 januari 1907 aan 

Mej. W.E.M. Verburg te Apeldoorn. 
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Nederlandse ansichtkaart. De term ansichtkaart levert 
momenteel op internet drie keer zoveel hits op als de 
term prentbriefkaart. Toch is het taalkundig juister om 
ansichtkaarten prentbriefkaarten te noemen maar er 
zijn geen vaste normen voor. In dit artikel gebruik ik de 
meest officiële term: ‘prentbriefkaart’. 

Razend populair 
De prentbriefkaart werd in korte tijd razend populair, 
vergelijkbaar met de hypes van nu. Wie deed er niet 
mee? W. Sonntag in ‘Gruss von der Bahn, die 
Eisenbahn in alten Postkarten’ citeert een reiziger uit 
1900: “Het pad van de toerist is bezaaid met schrijvers 
van ansichtkaarten. Men komt op een stations perron, 
en iedereen heeft een pen in de ene hand en een kaart 
in de andere. In de trein idem. De reizigers 
converseren niet met elkaar. Ze hebben een stapeltje 
ansichtkaarten op de zitting naast zich liggen en 
schrijven maar door, zonder op of om te zien”. 
Vervang ‘ansichtkaart’ door ‘mobiele telefoon’ en u 
merkt dat er in bijna 120 jaar eigenlijk niet zoveel is 
veranderd.  

De prentbriefkaart werd niet overal met enthousiasme 
onthaald. In Engeland schreef een verontruste burger 
dat “het schrijven van een prentbriefkaart hoort bij de 
tijd waarin een gehaaste generatie geen tijd meer 
heeft om zijn vrienden een brief te sturen”. Kunt u zich 
voorstellen dat er mensen waren die de samenleving 

van rond 1900 ‘gehaast’ noemden? En de ‘gehaaste’ 
jongeren van die tijd? Tja, die waren blij met de 
prentbriefkaart. Dan hoefden zij die vervelende lange 
brieven niet meer te schrijven. En wat die ‘zeurende’ 
oudere generatie betreft, het zijn toch dezelfde 
argumenten die we nog steeds gebruiken? Is het niet 
zo dat veel mensen vinden dat de gehaaste jongere 
van nu niet meer de tijd neemt om een kaartje te 
sturen maar in plaats daarvan een bericht via 
WhatsApp of Facebook stuurt? 

Ondanks de negatieve reacties, was de opmars van 
de prentbriefkaart niet te stuiten. De ‘gouden jaren’ 
van de kaarten lagen in de periode 1900-1919. 
Fotografen togen door heel Nederland om zelfs de 
verste uithoeken voor de eeuwigheid vast te leggen. 
Soms met bevolking en al. Want hoe meer mensen op 
de foto stonden, hoe populairder de kaart was. Hoe 
vaak werd niet een kaart verstuurd met daarop een 
kruisje boven een persoon of boven het huis van tante 
Mien of ome Jan? De kaart was namelijk een goed en 
goedkoop alternatief voor een dure foto. Zo verkocht 
een Delftse aanbieder in 1902 de ‘nieuwe briefkaarten’ 
van uitgever Trenkler voor 2 cent per stuk. Tel daar 
een postzegel van 2,5 cent bij op. Dan kon je voor 4,5 
cent een persoonlijk bericht sturen, opgeluisterd met 
een mooi plaatje. Ter vergelijking, een (fabrieks)brood 
kostte 9 tot 11 cent rond 1900.  

Officiële aantallen zijn er niet, maar het aantal kaarten 
dat wereldwijd is verzonden moet een aantal cijfers 
bevatten dat zo groot is, dat we het ons nauwelijks 
kunnen inbeelden. Tientallen miljarden kaarten 
moeten er sinds het einde van de 19e eeuw zijn 
vervaardigd. In 1905 werd alleen al in Duitsland een 
onwaarschijnlijke hoeveelheid van 300 miljoen 
kaarten geproduceerd! In Frankrijk waren in 1910 
maar liefst 33.000 mensen werkzaam in de 
prentbriefkaartenbranche, inclusief fotografen en 
verkopers en leveranciers van karton. Maar ook in 
Nederland was de prentbriefkaart populair. Doordat 
het een goedkoop en aantrekkelijk product was, 
werden in 1903 in Nederland 59 miljoen 
prentbriefkaarten verzonden. En dat op een bevolking 
van 5 miljoen zielen. Rekening houdend met een 
gemiddeld huishouden van 4,5 persoon werden in 
1903 dus per huishouden gemiddeld 53 kaarten per 
jaar verstuurd. Gemiddeld een kaart per week per 
huishouden! Qua hoeveelheid was het aantal 

Een prentbriefkaart met daarop de woning aan de Veenweg 27 met Mie 

Rolvink. De kaart is verstuurd op 13 juni 1902 aan den jongejuff. S.A. van 

Santen in Voorschoten. De tekst moest op de voorkant. 

Een fotokaart van de Dorpsstraat verstuurd op 27 oktober 1910 aan C.J. 

Prins te Hillegersberg. 
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verzonden kaarten in Nederland echter nog niets in 
vergelijking met Duitsland. Datzelfde jaar 1903 was in 
Duitsland het hoogtepunt van de rage. Toen werd een 
duizelingwekkende hoeveelheid van 1,16 miljard 
kaarten verzonden. Het Metropolitan Museum of Art 
(‘The Met’) in New York heeft momenteel een 
verzameling van 1 miljoen prentbriefkaarten met 
verschillende afbeeldingen! 

Wordt vervolgd. 

Snelbouw in Nootdorp 
Via Belia Snoep-Gardien kregen we onderstaand 
krantenartikel uit de Leidsche Courant. Belia heeft aan 
de ’s-Gravenweg gewoond, net over het spoor. Ze 
was op zoek naar informatie over het huis dat vrij 
vooraan, aan de Nieuwkoopseweg, gebouwd is in 
Januari 1957, in 14 dagen tijd. Ze hoopte een foto te 
vinden, omdat ze zich de bouw nog goed kan 

herinneren. Er was toen veel bekijks. Ze dacht dat het 
nummer 7 kon zijn. Ze wist nog dat het toen helemaal 
in zilverfolie was aangekleed. 

Ze kon de bouw vanuit haar ouderlijk huis volgen en 
zag dan ook, dat er veel belangstelling was. Met een 
vriendje, Piet Wiegel, is ze het van dichtbij gaan 
bekijken. 

Ze vraagt zich nog wel af, of dezelfde bewoners er nog 
in wonen. In het krantenartikel staat dat het een jong 
echtpaar was, dat het gingen bewonen. Belia was 12½ 
jaar oud. Als dat echtpaar toen begin twintig was, dan 
zouden zij nu in de tachtig moeten zijn. Als de 
bewoners nog leven, dan hebben zij vast wel 
aanvulling voor het verhaal uit 1957. 

Gelukkig heeft onze vereniging een behoorlijk archief 
van foto’s en ansichtkaarten. Met de locatie en vooral 
de opmerking over het folie kon ik al snel een foto 
tevoorschijn halen. Die komt weer uit het oude archief 
van de Gemeente Nootdorp. 

 

Met de hand ingekleurde fotokaart van de Veenweg. Verstuurd op 8 juni 

1916 aan den Eerwaarden Heer A.A. van den Berg te Alkmaar. De kaart 

werd uitgegeven door Th.G. Boonekamp. 
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Een bijzonder bezoek 
Door Noud Janssen 

Op 24 januari j.l. kwam prof. Maureen Moore in 
verband met een studie naar Nootdorp. Professor 
Moore doceert Humanties (menswetenschappen) aan 
het Cosumnes River College in Sacramento in de 
staat California. Zij doet 
een onderzoek naar de 
grote verzameling van 
Europese schilderijen en 
tekeningen die de heer 
en mevrouw Edwin en 
Margaret Crocker in 1871 
in Europa aankochten. 
Toen de rijke Edwin 
Crocker in 1875 
overleed, schonk zijn 
weduwe het huis en 
kunstbezit aan de stad 
Sacramento, sindsdien 
bekend als het Crocker 
Art Museum. Eén van die 
schilderijen die zij 
schonk, is gemaakt door de in Nootdorp geboren 
Maria van Oosterwijck. Omdat het onderzoek van 
Maureen Moore ook is gericht op de levensloop van 
een tiental kunstenaars, van wie het museum 
schilderijen bezit, vond zij het nuttig Noud Janssen en 

Henk Rolvink te 
ontmoeten. Noud en 
Henk toonden haar het 
interieur van de 
Dorpskerk en 
vertelden over de 
grootvader en vader 
van Maria van 
Oosterwijck, die daar 
beiden predikant 
waren. Na het bezoek 
aan de kerk werd het 
gesprek voortgezet in 
Eetcafé 1837, waar 
Noud Janssen nog 
tientallen vragen 
moest beantwoorden. 
Professor Moore was 

vol waardering voor de hartelijke ontvangst en voor de 
kennis die zij opdeed. 

Jaarvergadering 
Op donderdag 24 mei is de jaarlijkse leden-
vergadering in Nové. De deuren zijn om 19.45 open 
en we verwachten zo rond 22.00 uur weer klaar te zijn. 
De agenda en andere stukken zullen we via de e-mail 
verspreiden. 

Naast het afleggen van de financiële verantwoording 
en het gevoerde beleid willen we ook altijd nog even 
nadenken over activiteiten die we uit zouden kunnen 
voeren. Zijn er ideeën dan horen we dat natuurlijk 
graag. 

Kaarten Jan van der Sman 
Velen kennen de pentekeningen van dorpsgenoot Jan 
van der Sman. Hij heeft er ondertussen meer dan 300 
gemaakt. Jan heeft na lang wikken en wegen de 
stoute schoenen aangetrokken en 15 van zijn 
pentekeningen uitgebracht als ansichtkaart. 

Hij heeft ze zelf uitgezocht en bij de 15 kaarten zit ook 
één van de eerste pentekeningen die Jan ooit 
gemaakt heeft, de kerk in de Dorpsstraat. 

Jan is in 1987 bij de Damastbloem begonnen met 
schilderlessen. Al snel schakelde hij over naar het 
maken van pentekeningen. Overigens heeft Jan nog 
steeds schilderles, nu bij Sonja Janssen. 

Naast de verhalen die Jan voor De Eendracht schrijft 
onder de titel Oud-Nootdorp in Beeld exposeert hij ook 
regelmatig. Hij is nu druk bezig met de 
voorbereidingen voor De Verbeelding van dit jaar. Ook 
vorig jaar nam hij hier aan deel en was zijn werk – en 
de beroemde plakboeken – te bewonderen bij zijn zus 
Truus en partner Koos aan de Nieuwkoopseweg. Die 
plakboeken zien we ook bij de vogeltentoonstelling 
van De Nachtegaal, in de molen, in Nové en uiteraard 
op de Kermis.  

Gosse Beitsma van Bruna in winkelcentrum Parade 
was ook nu weer enthousiast over deze kaarten die 
een beeldend stukje lokale geschiedenis laten zien. In 
het verleden kon onze vereniging ook op de steun 
rekenen van Gosse die onze boeken altijd op een 
prominente plaats in de winkel neerlegde. 

De kaarten van Jan zijn te koop bij Bruna voor € 2,95 
per kaart. 

Van de penningmeester 
Voor diegenen die de contributie voor het jaar 2018 
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. Vind u een brief bij 
deze Nieuwsbrief dan graag even aandachtig lezen. 

Margaret Crocker 

Crocker Art Museum 
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Sponsors 
Onze sponsors maken het mogelijk dat we naast deze 
Nieuwsbrief ook andere activiteiten kunnen ontplooien 
zoals bijvoorbeeld de uitgave van ons nieuwe boek “In 
de slagschaduw”. 
 

Vink IT is een jong en dynamisch IT bedrijf dat haar 
diensten vooral aanbiedt bij het Midden- en Klein 
Bedrijf. Ze hosten en onderhouden bijvoorbeeld onze 
website zoals ze dat voor vele klanten doen. Vink IT is 
een ICT bedrijf in de breedste zin van het woord. 
Internet, telefonie, het bouwen van websites, 
netwerken aanleggen en onderhouden, Wi-Fi 
verbeteren of gewoon een computer repareren; het is 
een kleine greep uit de diensten waarvoor u bij Vink IT 
aan het juiste adres bent. Ze hebben veel ervaring met 
zowel het MKB als particulieren en bij Vink IT is dan 
ook iedereen van harte welkom om een beroep op ons 
te doen. Zij helpen u bij het opsporen, voorkomen en 
verhelpen van uw problemen en het motto is dan ook: 
Voor ieder probleem is een oplossing! Kijk ook eens 
op www.vinkit.nl.  

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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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. 

Met de winter achter ons, is dit een mooie afsluiter, een pentekening van Jan van der Sman. 


