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Van de voorzitter 

De laatste Nieuwsbrief van het jaar al weer. Dit jaar 
zijn we behoorlijk gegroeid als vereniging en dat is 
mooi om te zien. Zowel met “echte” leden als ook 
volgers via onze Facebook pagina’s, dat zijn er 
ondertussen zo’n 1.500! 

De eerste lezing van een nieuwe reeks is in oktober in 
de Boerenstal geweest, Tinus Verwijmeren gaf de 
aftrap, zie deze Nieuwsbrief. De volgende twee voor 
2019 zijn we voor april en oktober aan het plannen.  

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. Nieuw 
materiaal is natuurlijk altijd welkom. 

Nieuwe leden 
In de vorige periode hadden zich negen nieuwe leden 
aangemeld. Deze keer hebben we helaas geen 
nieuwe leden te melden. Ondertussen zijn we een 
vereniging met 180 leden. Een mooi aantal waar we 
blij mee zijn. Maar uiteraard zijn meer leden welkom. 
Misschien dat u iemand kunt verrassen met een 
jaarlidmaatschap? 

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 4, dec. 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. 

In Memoriam 
Op 12 oktober 2018 overleed plotseling Marc van den 
Biesen. Marc was al heel lang lid van de vereniging. 
Hij heeft 40 jaar voor de gemeente Nootdorp gewerkt 
en zodoende kon hij na de fusie met Pijnacker een 
grote hoeveelheid Kronieken van Nootdorp redden 
van de vuilstort. Vervolgens schonk hij deze kronieken 
aan de vereniging. Ook hielp hij regelmatig 
enthousiast mee op de jaarmarkt en we zagen hem 
regelmatig op onze lezingen. 
Op 13 oktober overleed Ed Dobbenga. Ed (en 
Anneke) hebben bij het begin van de vereniging 
meegeholpen om het plekje wat we hadden in het 
toenmalige gemeentehuis in te richten. Met hun 
Volkswagen Camper werden de kast en de spulletjes 
gebracht en later weer opgehaald toen het 
gemeentehuis verkocht werd. Ook hielpen ze mee met 
de knipseldienst die we toen nog hadden. 
Wij wensen beide families heel veel sterkte toe. 

Lezing Oud Hollandse molens 
Op dinsdagavond 16 oktober 2018 organiseerde de 
vereniging een lezing over Oud Hollandse molens die 
gegeven werd door oud-molenaar van de molen 
Windlust Tinus Verwijmeren. Zo’n veertig 
belangstellenden kwamen naar deze interessante 
lezing. In “Molenpraat”, een uitgave van de Stichting 
Vrienden van de Windlust te Nootdorp vonden we het 
volgende verslag dat we met toestemming over 
mochten nemen. 

Ondanks de concurrentie van de rechtstreeks op 
televisie uitgezonden voetbalwedstrijd België-
Nederland, was de Boerenstal van Grand Café 1837 
goed bezet. In de met passend beeldmateriaal 
aangeklede presentatie kwamen veel wetens-
waardigheden aan de orde. 

Wie gedacht had dat de windmolen een typisch 
Hollandse uitvinding was, heeft het mis. Volgens Tinus 
hebben in de 12e eeuw deelnemers aan de 
Kruistochten vermoedelijk gezien, dat in het Midden-
Oosten de woestijnwind gebruikt werd om een 
raamwerk met daaronder een maalsteen te laten 
draaien. In Noordwest Europa moest men – vanwege 
wisselende windrichtingen – een molen (met maal-
inrichting) proberen te bouwen, die naar de 
windrichting gedraaid kon worden. Zo ontstond rond 
1200 de standerdmolen. 

Het duurde bijna twee eeuwen voordat een molen 
gebouwd kon worden, waarbij vanuit de bovenas door 
een holle paal een scheprad aangedreven kon 
worden. Deze wipmolen was het eerste type polder-

molen. Weer duurde het bijna twee eeuwen, voordat 
het lukte om een molen te bouwen, waarvan alleen het 
bovenste gedeelte (met de wieken, de bovenas en het 
grote tandwiel) gedraaid hoefde te worden: de 
bovenkruier. 

In zijn lezing besteedde Tinus natuurlijk ook aandacht 
aan de geschiedenis van enkele technische aspecten 
(zoals de door ir. Fauël ontwikkelde fokwieken) van 
onze eigen Nootdorpse Windlust. 

Last but not least wist Tinus zijn enthousiasme voor 
het ambacht van molenaar over te brengen op zijn 
toehoorders, alleen door het opleiden van nieuwe 
molenaars kunnen de oude Nederlandse windmolens 
immers blijven draaien. 

Al met al – zo bleek ook uit de vragen na afloop – een 
boeiende avond! 

Nootdorp in Pennestreken 
Op vrijdagmiddag 14 december presenteerde Jan van 
der Sman zijn boek met 108 pentekeningen van 
Nootdorp. Tekeningen van vroeger en nu. De 
presentatie van het boek vond plaats in Grand Café 
1837 waar Sjaak Oudshoorn als spreekstalmeester 
deze bijzondere gelegenheid aan elkaar sprak. Het 
boek is uitgebracht door de Stichting Cultuur Support 
Pijnacker-Nootdorp en de winkelprijs is € 24,95. Per 
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10 boeken schenkt Jan 5 euro aan het Sophia 
Kinderziekenhuis. 

Jan van der Sman is een geboren en getogen 
Nootdorper. Naast schrijver van de stukjes Oud-
Nootdorp in Beeld die in de Eendracht verschijnen is 
Jan een buitengewoon goede pentekenaar. Met grote 
precisie is hij al dertig jaar bezig om met 
honderdduizenden streepjes Nootdorpse huizen, 
kerken, winkels en boerderijen te vereeuwigen van 
vroeger en nu. 

Biljartvereniging ADO 
Ons dorp, Nootdorp, heeft een rijk verenigingsleven. 
En aan dat “leven” willen we graag de komende 
nieuwsbrieven aandacht schenken. Nootdorp kent 
veel verschillende verenigingen, grote en kleine. De 
ene vereniging verbindt mensen vanwege een sport, 
de andere vanwege de sociale contacten die 
opgedaan worden. In dit eerste artikel willen wij graag 
een van de oudste verenigingen eruit lichten. Dat is : 
Biljartvereniging ADO.  

Deze vereniging is opgericht op 26 oktober 1926 en 
daarmee dus al 92 jaar oud. De eerste bestuursleden, 
o.a. Cees Sluijs en G. Groenewegen, richtten de 
vereniging op om de biljartsport te “promoten”, alleen 

mannen konden lid worden. Vrouwen… tja… dat was 
toch niet echt de bedoeling. Nog steeds niet 
overigens, de statuten zijn niet aangepast op dat punt. 

De eerste (bestuurs)leden, o.a. C. de Vreede, Wim 
Meyster en Aad van Eijk, speelden hun 
biljartwedstrijden bij Cees Sluijs, eigenaar van een 
café dat gevestigd was in de Dorpsstraat. 
Tegenwoordig is Woonwinkel v.d. Goes daar 
gehuisvest. In het 2e jaar van het bestaan kwamen C. 
v. Dorp en C. Groenewegen ook in het bestuur terecht.  

De afkorting ADO betekent (net als van de 
voetbalvereniging): “Alles Door Oefening”, want dat 
veel geoefend moest worden, en dan onder het genot 
van een drankje, was natuurlijk duidelijk. Dan waren 
de heren niet alleen voor een drankje in het café, maar 
kon tegen het thuisfront gezegd worden dat er een 
serieuze sport werd beoefend.  

De huisvesting is niet altijd in de Dorpsstraat geweest. 
Diverse andere locaties volgden: eerst Café de 
Gouden Star (huidige Grand Café 1837). Na de brand 
in het café (1995) ging de vereniging “zwerven”: 
Manege de Molenkant, SV Nootdorp, de Groene 
Wijdte (Pijnacker) boden onderdak. Die sporthal werd 
in 2007 afgebroken en noodgedwongen zochten de 
bestuursleden weer een nieuw onderkomen. De aula 
van Ipse bood vanaf 2006 uiteindelijk uitkomst. Omdat 

Foto van het 2e lustrum feest met bestuur en spelers. Van links naar rechts, van boven af: 

B. Rijgersberg, R. Lindeman, A. van Eijk, G. Groenewegen, Ant. Lakens, W. de Vreede, W. Meijster, J. Naaijen, J. Veerman, J. van der Meer, F. de 

Bruijn, C. van Leeuwen, A. van der Helm, S. van der Sman, G. Groenewegen, C. Koot, Kees van Leeuwen, C. van Dorp, L. Sliedregt en C.M. Sluijs. 
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er andere plannen kwamen voor die aula moest het 
bestuur weer op zoek naar nieuwe huisvesting. 
Tegenwoordig zijn de huidige 19 leden (sinds 2016) 
wekelijks te vinden op de zolder van het clubgebouw 
van de Nootdorpse Tennis Club.  

De heren wilden echter ook graag samen met hun 
partners leuke dingen ondernemen en dus worden nu 
niet alleen gezellige kaartavonden, maar ook 
weekeindjes weg georganiseerd. Dit ging niet zonder 
slag of stoot. De eerste jaren waren alle leden erop 
tegen dat vrouwen bij de biljartavonden kwamen. 
Maar sinds 1932 mogen ook de vrouwen bij de 
feestavonden zijn. Tegenwoordig zijn er 
kaartavonden, die rond Kerst en Pasen worden 
georganiseerd. De jaarlijkse weekeindjes weg leveren 
altijd heel veel plezier en mooie herinneringen op.  

Maar het belangrijkste is toch wel wekelijks oefenen 
om dan tijdens de competities, waaraan mee gedaan 
wordt, te pieken. Uiteraard is er de “strijd” met de 
biljartvereniging van RKDEO, maar ook met 
verenigingen uit Pijnacker, Delft en de B-driehoek. 
Door onderlinge wedstrijden te spelen wordt serieus 
gekeken wie de beste van de vereniging is. Dat 
leverde veel kampioenen op. De eerste beker, bij een 
wedstrijd in 1928, werd gewonnen door C. de Vreede. 
Eén competitie, die destijds is opgestart door de 
diverse kasteleins van de cafés uit deze gemeenten, 
wordt nog steeds elk jaar georganiseerd en dat is de 
Vriendschap competitie.  

In het huishoudelijk reglement is overigens een 
“gedragscode tijdens wedstrijden en speelavonden” 
opgenomen. Opmerkelijk daarbij is dat erin staat: “De 
verliezer wenst de tegenspeler geluk, beide spelers 
bedanken de “teller” en de “schrijver” met een 
handdruk en schroeven pas dan hun keuen uit elkaar”. 
Ook staat erin vermeld wat er verwacht wordt van het 
“publiek”. Duidelijke afspraken dus. 

Vooral de sportiviteit is heel belangrijk binnen de 
vereniging. 

ADO was wellicht zijn tijd ver vooruit, want ook wordt 
vermeld: “Rondom de speeltafels mag niet gerookt 
worden en mogen geen consumpties worden 
gebruikt”. Dit ter bescherming van de tafels …. niet om 
gezondheidsredenen! 

De tafels zijn het duurste bezit van de vereniging. Met 
maar maximaal 25 leden en de relatief lage contributie 
is het voor de penningmeester soms een puzzel om 
ervoor te zorgen dat de onderhoudskosten voor deze 
tafels weer betaald kunnen worden.  

Hans Janmaat is lid sinds 1964. Hij is ook lange tijd 
voorzitter geweest en nu als erelid nog steeds 
verbonden aan de vereniging. Ook zijn er leden die, 
hoewel een aantal jaren geen lid, toch al in totaal ruim 
50 jaar lid zijn, b.v. Aad van Eijk. 

ADO verbindt, zorgt voor gezellige avonden en is 
waarschijnlijk niet alleen een van de oudste 
verenigingen, maar heeft waarschijnlijk de oudste nog 
actief sportende leden van Nootdorp. 

Doodsprentje 
Het doodsprentje van Nicolaas van Outshoorn, 
pastoor van Nootdorp van 1665 tot 1719 

Door Noud Janssen 

Nicolaas van Outshoorn werd geboren in Berkel in 
1623. Vanaf 1665 tot aan zijn dood in 1719 was hij 
pastoor van Nootdorp. Het prentje dat bij zijn 
overlijden werd gemaakt, is uitzonderlijk. Het is het 
oudst bekende prentje in Nederland dat speciaal voor 
dit doel werd ontworpen en gedrukt, en vooralsnog het 
enige overgeleverde exemplaar. Verder is het groter 
dan de in die tijd circulerende prentjes, zodat het zeer 
waarschijnlijk niet alleen is gemaakt om in een 
gebedenboek te worden bewaard, maar ook om aan 

Vanitasafbeelding met memento mori voor Nicolaas van Outshoorn, 

gemaakt door Jan Baptist Jongelinx, 1719, ingekleurde gravure op 

perkament, 18,5 x 13,5 cm Utrecht, MCC, BMH dp1832 
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de muur te hangen. Een andere bijzonderheid is dat 
de prent werd gegraveerd in opdracht van de 
overledene zelf, zoals blijkt uit het opschrift: 

Mijn loop is nu volbrocht mijn kaars siet gij 
verdwenen k’ ben door de dood geveld en voor 
Gods throon verschenen dat mijn verlangen 
was, om eens bij dien te sijn die den verlosser is 
van Nijd, List Druck en Pijn Al dat ick nu versoeck 
van u mijn waarde vrienden die k’waecksaem en 
getrouw als vader langh bedienden op dat geen 
valsche leer verderven soud uw hert is dat door 
uw gebed mijn siel ontbonden wert Nicolaus van 
Outhoren oud 85 Jaeren 7 Maenden Pastor tot 
Nood Dorp 55 Jaeren overleden den 13 April 
1719.  

Net zoals de meeste in de toenmalige Republiek 
circulerende devotieprentjes is de doodsprent van Van 
Outshoorn gegraveerd in Antwerpen: de prent draagt 
de signatuur van de Antwerpse graveur Jan Baptist 
Jongelinx.  

Op de afbeelding staat de Dood, in de gedaante van 
een skelet, triomferend op de overledene. Hij houdt 
een zeis vast, waarmee hij symbolisch het leven heeft 
afgesneden. Uit de schedel van de overledene kruipen 
wormen ten teken van zijn vergankelijkheid. De man 
ligt met zijn hoofd naar het oosten en met zijn voeten 
naar het westen, zó, dat hij op de jongste dag – de dag 
van de opstanding – direct oog in oog zal staan met 
Christus. Op deze manier wordt uiting gegeven aan de 
hoop op verrijzenis. Ook het decor zinspeelt op de 
vergankelijkheid. Op de achtergrond is links een 
vervallen gebouw zichtbaar. In de ruïneuze nis, rechts, 
staat een zandloper als symbool van de verglijdende 
tijd en een zojuist gedoofde levenskaars die nog 
nawalmt. Boven het prentje is de Latijnse bijbeltekst 
‘Pretiosa in conspectu Domini mors Sanctorum eius. 
Psalm 115’1 gegraveerd.  

In de afscheidswoorden die onder zijn doodsprent zijn 
gegraveerd verzoekt hij zijn vrienden, die hij als vader 
waakzaam en trouw bediend heeft, voor hem te 
bidden, opdat ‘mijn siel ontbonden wert’. De gravure is 
ingekleurd met rood en goud (nu groen geoxideerd) en 
gedrukt op perkament. Ondanks het feit dat dit 
exemplaar van de herinneringsprent van Van 
Outshoorn vooralsnog de enige bekende is, moet er, 
gezien de gegraveerde tekst, een behoorlijke oplage 
van zijn gedrukt. Het graveren, drukken en inkleuren 
van een dergelijke prent op perkament, moet veel geld 
hebben gekost. Wie de kosten hiervan voor zijn 
rekening heeft genomen, is niet te achterhalen. Of Van 
Outshoorn zelf veel geld bezat, is niet bekend. Zijn 
testament, dat op 10 juni 1709 werd opgemaakt door 
notaris Hugo François van Aken, geeft daarover geen 
informatie. De pastoor vermaakte al zijn bezittingen 
aan de Haagse advocaat Cornelis de Bije. In zijn 
testament staat nadrukkelijk vermeld dat hij die zelf 
had vergaard en dat hij ‘niets ter weerelt’ had geërfd 
van zijn ouders. In tegenstelling tot predikanten, die 
een staatinkomen hadden, was het inkomen van 

                                                      
1
 Kostbaar is voor het aangezicht van de Heer de dood van zijn heiligen 

katholieke priesters geheel afhankelijk van giften van 
de katholieke gemeenschap. De katholieken in wat nu 
Nootdorp heet, woonden voornamelijk in Nieuweveen 
en Hogeveen. Dat Van Outshoorn en zijn omgeving 
gevoel voor decorum hadden, blijkt ook uit een ander 
overgeleverd document: een lofdicht dat vier jaar voor 
zijn overlijden ter gelegenheid van zijn vijftigjarig 
priesterfeest in 1715 werd gedrukt. Enkele 
biografische gegevens van Van Outshoorn zijn in het 
gedicht verwerkt. In de eerste strofen wordt Nootdorp 
vergeleken met een bloeiende tuin of een park waarin 
de tuinman (Van Outshoorn) kwam werken. Eertijds 
was deze tuin droog, onvruchtbaar en verwilderd, 
maar door de komst van de zielzorger was hij weer 
gaan bloeien2. Van Outshoorn was ‘Eerst van calvin 
bezielt, daer naer ’t licht herboren’; hij was dus van 
protestantse afkomst. Mogelijk hadden zijn ouders 
hem onterfd omdat hij was overgestapt op het 
katholieke geloof.  

Een belangrijk incident in Van Outshoorns leven was 
zijn gevangenneming op de tweede Pinksterdag in 
1679: ‘Als m’hem bracht binnen Delf gevangen als een 
guyt.’ Hij werd gearresteerd in de pastorie door Isaäk 
Knol, de drost van Delfland, en zijn met karabijnen 
gewapende gevolg. Toen de pastoor met geweld naar 
buiten werd gevoerd ontstonden er rellen met de daar 
aanwezige parochianen. Zij probeerden de gevangen-
neming van hun pastoor te voorkomen. Bij de 
gevechten die volgden, kwam de parochiaan Cornelis 
Arentsz van Veen om het leven. Er werd een 
uitgebreid onderzoek ingesteld, waarbij diversen 
mensen getuigden dat de drost dronken was op het 
fatale moment. Uiteindelijk werd Van Outshoorn rond 
middernacht vrijgelaten na betaling van twee dukaten.  

Van Outshoorn verzette zich met krachtige 
bewoordingen tegen de invloed van de protestantse 
kerk en het jansenisme (een calvinistische stroming 
binnen de katholieke kerk). Dat wordt in het genoemde 
lofdicht gememoreerd:  

‘Geluckigh Venen-land, den roem van alle dorpen,  
Waer ’t Jansenisten saet noyt is in d’aerd geworpen,  
Dat ’t wortel heeft gevat: want weynig is ’t gejond,  
Daer men Outhorens vier, of waere Herders vond.’  

Mede daarom kreeg de pastoor de niet zo vlijende 
bijnaam “Claes de Vloecker”. Bij zijn overlijden op 13 
april 1719 was hij bijna 55 pastoor geweest. Hij werd 
opgevolgd door pastoor Joannes Verburg. 

(een deel van deze bijdrage is overgenomen uit: Beelden voor passie & 

hartstocht; Bid- en devotieprenten in de Noordelijke Nederlanden 17e en 

18e eeuw / proefschrift van Evelyne M.F. Verheggen 2006 / Walburg Pers 

/ pag 162 -163) 

Archief Muziekschool 
Nootdorp 
In 1968 werd de stichting Vrije Expressie opgericht. 
Sinds dat jaar tot 2012 heeft deze stichting zich 
beijverd voor de muzikale vorming van de Nootdorpse 

2
 Van Outshoorn volgde pastoor Lelievelt op 
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jeugd, door middel van de Muziekschool Nootdorp. 
Vele Nootdorpers hebben daar lessen Algemene 
Muzikale Vorming genoten, met blokfluit en – later – 
andere instrumenten. 

Evert de Ruiter nam contact met ons op omdat het 
archief verloren dreigde te gaan. Dat is nu 
ondergebracht bij onze vereniging en we gaan te 
zijner tijd eens kijken of we hier nog een leuk artikel uit 
kunnen halen, tenslotte is dit ook een stukje 
Nootdorpse geschiedenis. 

Bij de beëindiging van de activiteiten van de 
Muziekschool viel er ook kapitaal vrij dat vooral ten 
goede gaat komen aan de jeugdige muziekbeoefening 
in Nootdorp. Als blijk van waardering voor het 
opnemen van het archief ontvingen we ook nog een 
schenking van € 500,- waarvoor wij de stichting Vrije 
Expressie zeer erkentelijk zijn. 

De Vliet 
De Historische Vereniging Voorburg viert dit jaar haar 
25-jarig bestaan en haar jubileumuitgave is gewijd aan 
de vertrouwde twee-eenheid: Voorburg en de Vliet. In 
deze jubileumuitgave beschrijft Kees van der Leer een 
drietal wandelingen langs de Vliet, Wiard Beek deelt 
zijn ontdekkingen over de eerste molens die hier 
werden gebouwd, Constance Scholten schetst een 
beeld van diverse koepels die ooit de Vliet sierden, en 
Anne Jacobs bespreekt de kaart van Coenraet 
Oelensz uit 1556. Vertegenwoordigers van de zusters, 
de Historische Vereniging Rijswijk en de vereniging 
Erfgoed Leidschendam, leveren eveneens een 
bijdrage aan dit jubileumnummer. Zo schrijft Idsard 
Bosman, bestuurslid van Erfgoed Leidschendam, over 
de Leidschendamse sluis en beschrijft Hans van 
Rossum, voorzitter van de Historische Vereniging 
Rijswijk, diverse wetenswaardigheden over de 
Hoornbrug.  

Voor meer zie: http://www.keesvanderleer.nl/boek-de-
vliet-langs-leidschendam-en-voorburg/  

Het boek is te koop voor €29,50 bij museum 
Swaensteyn, Herenstraat 101 te Voorburg en bij 
Huygen’s Hofwijck, Westeinde 2a te Voorburg. 

Sponsors 
Onze sponsors maken het mogelijk dat we naast deze 
Nieuwsbrief ook andere activiteiten kunnen ontplooien 
zoals bijvoorbeeld de uitgave van ons nieuwe boek 
van Willem Janssen over de Nootdorpse boerderijen. 
 

Caminada  Notarissen was onze allereerste sponsor. 
Het passeren van de akte van oprichting op 28 februari 
2001 bij notaris Michiel Kouwenhoven hoefden wij niet 
te betalen. Dat stelden wij zeer op prijs zeker ook 
omdat de vereniging nog niet heel veel geld had bij de 
oprichting maar ook omdat Michiel interesse had (en 
nog heeft) in de historie van Nootdorp. Kijk ook eens 

op https://caminadanotarissen.nl/ 

Afsluiting spoor Veenweg 
Het was zo makkelijk: je reed met je auto de Veenweg 
af, over het spoor en bij de tunnel onder de A12 door, 
pakte je eenvoudig de oprit naar de A12. Richting 
Utrecht of richting Den Haag. Fluitje van een cent. 
Maar op vrijdag 10 december 2004 kwam hier een 
einde aan. Het werd omrijden en niet zo’n klein stukje 
ook. De Veenweg werd afgesloten, er bleef alleen een 
fietstunnel over.  

Je kon kiezen: via de Laan van Nootdorp en de 
Ypenburgse Boslaan en – Stationlaan met de hinder 
van een reeks verkeerslichten, of via de Poort en de 
Hofweg, gemarkeerd door opeenvolgende  rotondes. 
Zelf moest ik in de tijd meerdere malen per week naar 
Den Haag en dat kostte me per week zeker wel een 
uur extra rijtijd. Nu moet ik erbij zeggen, dat ik voor die 
afsluiting van de Veenweg regelmatig aldaar een forse 
file aantrof, voornamelijk veroorzaakt door het 
toenmalige verkeerslicht op de hoek van de Veenweg 
en de Delflandstraat. 

De Telstar van 1 december 2004 wijdde een 
paginagroot artikel aan de afsluiting, die de 
gemoederen in Nootdorp, maar ook in Ypenburg en 
Leidschenveen aardig bezig hield. De gemeente 
organiseerde een informatiebijeenkomst in het Witte 
Paard, die werd bezocht door ruim 300 inwoners.  
Daar heerste vooral opschudding over een 
pasjesregeling (Roeleveenseweg) en de Carpool-
bank van stadsgewest Haaglanden. Ook zou de 
fietstunnel van de Veenweg te steil zijn (te 
stijl…vermeldt de Telstar onbekommerd). 

Tegelijk met de Veenweg werd in de nacht van vrijdag 
10 op zaterdag 11 december ook de Brasserskade ter 
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hoogte van de Middelweg afgesloten. Verkeer uit 
Nootdorp richting A13 moest voortaan over de 
Rijswijkse Waterweg, een minder heftige omweg dan 
die bij de Veenweg. En inmiddels rijden de meeste 
automobilisten helemaal niet meer over de 
Brasserskade, maar nemen zij de Oudeweg, Braslaan 
en Brasserhoutweg om de A13 te bereiken.  

Zowel de gemeente als de Telstar besteedden enorm 
veel moeite aan het promoten van deelname aan de 
gratis Carpool-bank, waar aanvragen voor meerijden 
behandeld zouden worden. Nooit meer iets over 
gehoord, dus of het een succes werd? 

Erfgoedhuis Zuid-Holland 
Als historische vereniging krijgen wij regelmatig 
berichten en aankondigen van het in 1999 
opgerichte Erfgoedhuis Zuid-Holland, gevestigd in 
Delft. Deze “club” is zeer actief en organiseert met 
grote regelmaat symposia en lezingen.  

Zo is dit najaar een bijeenkomst georganiseerd rond 
het thema Ontstaan van Holland. Duizend jaar 
geleden, in 1018, werd in Vlaardingen de basis gelegd 
van de vorming van het hedendaagse Holland. Wat 
toen nog grotendeels moerasland was - nauwelijks 
toegankelijk en bewoonbaar en daarnaast grotendeels 
onrendabel - is anno 2018 het dichtstbevolkte en 
meest verstedelijkte gebied van Nederland. 

Momenteel is men bezig erfgoedcollecties digitaal te 
ontsluiten via het digitaal platform Zuid-Holland. In de 
Canon van Zuid-Holland worden verhalen verteld over 
kunstvoorwerpen, personen, gebeurtenissen etc. Het 
platform is voor iedereen gratis toegankelijk. 

Aandacht is er ook bij het Erfgoedhuis voor de 
architectuurhistorische waarde van interieurs, zoals 
versieringen op een schouw, met bladmotieven 
versierde stucplafonds en marmeren vloeren. 
Dergelijke interieurelementen zijn in alle typen 
monumenten te vinden, van kasteel tot 
arbeiderswoning en van 17de-eeuwse molen tot 19de-
eeuwse fabriekshal.  

Het onderhoud van vaste delen van interieurs in 
rijksmonumenten is subsidiabel. Volgens de 
Erfgoedwet zijn deze bestanddelen (aard- en 
nagelvast) beschermd.  

Roerende zaken vallen niet onder de wettelijke 
bescherming van (rijks)monumenten, ook niet als het 
een zogenoemd ‘interieurensemble’ betreft. 

Trekschuit 
Erfgoedhuis Zuid-Holland heeft ook een film laten 
vervaardigen die een reis toont met een trekschuit 
over historische vaarwegen, dwars door schilderijen 
en langs steden en buitenplaatsen. Er is ook een 
ondertitelde versie, zonder geluid.  

Deze korte film Trekvaarten in Zuid-Holland. De 
Intercity van de Gouden Eeuw neemt je in zes minuten 
mee op reis met de trekschuit van Haarlem naar 
Leiden, Delft, Schiedam en Vlaardingen.  

Delft 
In het stadkantoor van Delft (Stationsplein 1) is 
onlangs een nieuwe tentoonstelling geopend van 

archeologische vondsten: 
‘De eerste eeuwen van 
Holland – ontstaan en 
groei van een bijzonder 
graafschap’. Te zien tot 
en met 14 januari. Aan de 
hand van archeologische 
vondsten vertellen vier 
graven en een gravin het 
verhaal over de groei en 
bloei van Holland tussen 
1000 en 1400, de periode 
waarin ook Delft 
ontstond. Nu deze 
reizende tentoonstelling 
naar Delft is gekomen, 
heeft Archeologie Delft 
de presentatie uitgebreid 
met bijzondere Delftse 
voorwerpen. Het onder-
zoek in de Spoorzone 
leverde veel kennis op 
over de ontwikkeling van 
de stad. Zo is er speciale 
aandacht voor het beleg 

van Delft in 1359. De stad werd toen anderhalve 
maand omsingeld en aangevallen door graaf Albrecht 
van Beieren. ‘De eerste eeuwen van Holland’ verbindt 
het verhaal van de vijf graven met thema’s als steden, 
boeren, geweld, adel en religie. Dit speelde natuurlijk 
niet alleen in de stad, daarom heeft ook het platteland 
een belangrijke plaats in de expositie. Juist dat was 
namelijk van groot belang voor de opkomst van de 
steden en de bloei van Holland. Zo wordt een 
compleet tijdsbeeld geschetst over het ontstaan en 
groei van het graafschap Holland. 

Archeologische Kroniek 
Elk jaar worden bij opgravingen in Zuid-Holland 
archeologische resten gevonden. Daar zitten vaak 
spectaculaire vondsten bij, die nieuwe informatie 
geven over de wereld om ons heen. Soms kan het 
jaren duren voordat de onderzoeksresultaten zijn 
uitgewerkt en gepubliceerd. Op 21 september werd 
tijdens de netwerkdag archeologie de Archeologische 
Kroniek 2017  gepresenteerd. Deze is in gedrukte 

De Veenweg met spoorwegovergang en oprit naar de A12 

Ridderhandschoen, opgegraven in 

de spoorzone van Delft 
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vorm te bestellen in de webwinkel van het Erfgoedhuis 
Zuid-Holland. Digitaal kan men terecht via 
Geschiedenis van Zuid-Holland. Hier zijn ook de oude 
edities van de kroniek te vinden. Zie ook 
www.erfgoedhuis-zh.nl  

Brassershof 
Van Ton Gribnau kregen wij dit schilderij van 
Brassershof, dat zijn overleden vrouw Ria in 2003 
heeft geschilderd. Zij gebruikte daarbij als voorbeeld 
een penseeltekening van Cornelis Pronk uit 1731. 

De buitenplaats Brassershof stond in de heerlijkheid 
Hoogeveen, Nootdorp, dus niet bij de Brasserskade, 
zoals je geneigd bent te denken.  Nu is daar de 
kruising van de Molenaar Blonkweg en de 
Hogeveenseweg. De hofstede is omstreeks 1627 
gebouwd door het Delftse bierbrouwersgeslacht 
Brasser. 

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. 

Naar de Koningin 
Ongeveer veertig jaar geleden, namelijk op 13 juni 
1978, bracht een groep van ruim 150 Nootdorpse 
bejaarden een bezoek aan koningin Juliana op Paleis 
Soestdijk. Op de voorkaft van “Van het raadhuis” 
(augustus-nummer) staan vier van deze senioren 
afgebeeld met de koningin en burgemeester Winkel. 
Het onderschrift vermeldt: 

“De Nootdorpse bejaarden kwamen niet met lege 
handen, maar boden H.M. de Koningin een fraai 
opgemaakte mand aan, bevattende een keur van 

zomergroenten van Nootdorpse bodem. Een 
deputatie bood deze mand aan. Op de foto: 
burgemeester Winkel, F.B.H. Deiman (voorzitter van 
het Nootdorps comité Uitgaansdag Bejaarden), C.G. 
van de Sande (93 jaar), een hofdame, H.M. de 
Koningin, mevr. C.M. van Leeuwen-van der Burg en 
mevr. J.Tilburg-Starreveld (86 jaar). 

 

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. Vindt u een brief bij 
deze Nieuwsbrief dan graag even aandachtig lezen. 
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