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Het Grand Café, voorheen bekend als herberg De Gouden Star, staat op een kruispunt van 
wegen. In 1837 is de boerderij/herberg in brand gevlogen en weer herbouwd. Van 1844 tot 1860 
woonde en werkte hier Arie Post, de uit Rijswijk afkomstige stamvader van de Nootdorpse 
Posten. In 1919 kocht Aart van der Marel De Gouden Star. Zoon Kees nam het bedrijf over, 
concentreerde zich op het café en beëindigde de landbouwtak. Vanaf 2014 wordt het bedrijf, 
inmiddels functionerend onder de naam Grand Café 1837, gerund door Kim Kleiweg. 

Jacob Dirkszoon Vlok (1782-1840) x Trijntje Patijn (1784-1849) 

In 1828 kocht Jacob Vlok een boerderij en herberg, gelegen op de hoek Dorpstraat-Kerkweg.  
Jacob Vlok was getrouwd met Trijntje Patijn. Dit echtpaar kreeg drie kinderen: Wijntje, Krijn en 
Antje. Jacob Dirkszoon werd steevast kastelein of tapper genoemd. Hij is nergens genoemd als 
bouwman. In deze periode werd de Gouden Star de Vergulde Ster genoemd. 

 
Eerste melding van de naam Vergulde Ster in 1829. Bron: Rotterdamsche courant, 3 oktober 1829. 

Brand in 1837 

Op 11 februari 1837 woedde er een grote brand in Nootdorp. Bij deze brand zijn vijf huizen 
grotendeels verwoest, waaronder de Gouden Star. De brand ontstond aan de zuidzijde van de 



Dorpstraat nabij de hoek Dorpstraat-Oudeweg en sloeg via de harde zuid-oosten wind over naar twee 
aan de overzijde gelegen panden waaronder de Gouden Star.  

     
Vóór de brand van 1837 had boerderij/herberg De Gouden Star een andere ligging. Bron: kaart van 
Krukius, 1712. 

De brand ontstond ten huize van het hoogbejaarde echtpaar Jan Dijkman-Margaretha Brons. Jan 
Dijkman overleed ruim een half jaar na de brand op 85-jarige leeftijd op 9 augustus 1837. Zijn vrouw 
Margaretha Brons overleed op 12 maart 1840, zij werd 86 jaar oud. 

     
Verslag van de brand in Nootdorp op 11 februari 1837. Bron: Leydse courant, 17 februari 1837. 

Omdat de brandschade onvoldoende verzekerd was, werd er onder leiding van burgemeester 
Reijtenbach geld ingezameld. De niet verzekerde schade werd begroot op f6900,-. Uit het hele land 
kwamen giften binnen. De giften werden soms vergezeld van een spreuk of een gedicht, zoals “Alle 
baatjes helpen” en  
   “Die in het weldoen blijdschap vindt 
    En zijn natuurgenoot bemint 
    Die smaakt reeds hier een zalig lot 
    En namaals ’t hoogste heil bij God”. 



     
Gift van f2,471/2 door H. H. uit Deventer vergezeld van de tekst “Alle baatjes helpen”. Bron: 
Algemeen Handelsblad, 25 februari 1837. 

     
Opsomming van giften uit het hele land voor de noodlijdenden als gevolg van de brand van 11 
februari 1837. Bron: Dagblad van ’s Gravenhage, 26 april 1837. 

De Gouden Star was ook slachtoffer van deze brand. De voorzijde is grotendeel afgebrand en in 1837 
herbouwd. De gevelsteen aan de voorzijde van het pand geeft aan de letters J.V. en J.R.L.D. en het 
jaartal 1837. De initialen J.V. staan voor Jacob Vlok, de uitbater. De letters J.R.L.D. staan 
waarschijnlijk voor Jan RijLaarsdam. Dochter Wijntje Vlok was getrouwd met Adrianus Rijlaarsdam. 
De ouders van Adrianus waren Jan Rijlaarsdam en Adriana Verboom. Waarschijnlijk investeerde deze 
Jan Rijlaarsdam in de herbouw van de herberg en werd zo middels de initialen J.R.L.D. vereeuwigd in 
de gevelsteen. Het jaartal 1837 duidt op het jaar van herbouw van het pand. 

     
Gevelsteen aangebracht bij de ingang van de Gouden Star met de initialen J.V. en J.R.L.D. en 1837. 



Na het overlijden van Jacob Vlok in 1940 heeft weduwe Trijntje Patijn de herberg nog korte tijd 
voortgezet. Vervolgens kwam in 1842 Wijnand van Dijk als nieuwe uitbater. Wijnand van Dijk was 
een zoon van Anna Vlok en Joannes van Dijk. Anna Vlok was familie van de overleden Jacob Vlok. 
Wijnand van Dijk gaf de herberg een nieuwe naam: Gouden Star, in de voorgaande jaren “De Vergulde 
Star” genoemd. Zijn leven als uitbater van de Gouden Star duurde niet lang. Wijnand van Dijk 
overleed op 27-jarige leeftijd op 22 september 1844. Wijnand werd opgevolgd door zijn broer Arie. 
Ook Arie zou niet lang op de Gouden Star verblijven, hij overleed op 30-jarige leeftijd op 18 
december 1845. Eigenaresse Trijntje Patijn verkocht De Gouden Star in 1844. 

Arie Post (1789-1860) x Petronella van den Akker (1791-1848) x Maria Seepers 
(1911-1886) 

Arie Post kocht boerderij en herberg De Gouden Star op 17 augustus 1844 voor f2800,- van Trijntje 
Patijn. Arie Post was op dat moment 55 jaar oud en boer in Rijswijk. Hij was op 12 augustus 1815 
getrouwd met Petronella van den Akker. Samen kregen zij 13 kinderen, waarvan er 9 de huwbare 
leeftijd bereikten, dit waren: Gerrit, Johannes Adrianus, Maria Johanna, Huibert, Klazina Johanna, 
Simon, Martinus Johannes, Arie Gerritse en Pieternella Johanna. In 1845 verhuisde het gezin Post naar 
Nootdorp. Arie Post werd veehouder en waard in  “De gouden Star”. Na het overlijden van zijn eerste 
vrouw in 1848 trouwde de 63-jarige Arie Post op 2 april 1852 met de 39-jarige weduwe Maria 
Seepers. Maria Seepers was eerder getrouwd met Aart van Klaveren met wie zij zes kinderen kreeg. 
Arie Post was een ondernemend man, hij was veeboer, akkerbouwer, handelde in turf en runde de 
uitspanning “De gouden Star”. Daarnaast is hij ook nog wethouder geweest. Volgens overlevering had 
hij zo’n 20 paarden die waarschijnlijk ingezet werden voor het vervoer over de weg. De gouden Star 
lag op een kruispunt van wegen. Jarenlang heette het in de volksmond “De Uitspanning” waar 
wagenmenners stopten om hun paarden te laten drinken en namen daar zelf een hartversterkinkje bij. 
Het werd een geliefd dorpscafé, waar generatie na generatie Nootdorpers elkaar ontmoetten voor een 
drankje en een hapje. 
Arie Post overleed op 70-jarige leeftijd op 16 maart 1860.  Zoon Gerrit werd boer in Rijswijk, Simon 
werd boer op het Hof  in Nootdorp, Martinus Johannes werd boer in het Langeland en Arie ging als 
boer naar boerderij “Bouwlust” in Nootdorp. 

 
Openbare verkoop van onder meer 12 paarden en 15 koeien. Het is de levende have van de 
overleden Arie Post. Bron: Delftsche courant, 13 juli 1860. 

Arie Post was de stamvader van vele nakomelingen in Nootdorp. In onderstaand schema zijn de 
Posten weergegeven (in lichtgroen) die boer werden in Nootdorp.   



 
Schema met de nakomelingen van Arie Post  die boer werden in Nootdorp. 

Johannes (Jan) Rijlaarsdam (1815-1885) x Maria Seepers (1911-1886) 

Ruim 4 jaar na het overlijden van haar tweede man huwde Maria Seepers op 27 april 1864 met 
Johannes Rijlaarsdam. Johannes Rijlaarsdam was eerder gehuwd met Wijnanda Vlok (dochter van 
Izaak Vlok en Dirkje van Dijk) en kreeg met haar 5 kinderen: Dirkje, Maria, Wijnanda, Johanna en 
Jannetje. Johannes was aanvankelijk turfschipper en woonde in Nootdorp. Met de teloorgang van de 
turfwinning moest hij op zoek naar andere inkomsten. Tussen 1857 en 1864 had hij een boerderij in 
Vrijenban. Johannes Rijlaarsdam trok na zijn huwelijk bij Maria Seepers in en werd waard en boer op 
de Gouden Star. Kleinzoon Arie van der Marel (1886-1969) schreef over zijn oma Maria Seepers: “Zij 
moet een flinke, krachtige persoonlijkheid geweest zijn, een knappe slanke vrouw, die niet bij de 
pakken neerzat”. Over Jan Rijlaarsdam schreef hij: “Deze Rijlaarsdam moet een best mens en een 
ideale stiefvader geweest zijn, want er werd bij mij thuis altijd vol lof over hem gesproken. Ook stond 
hij vaak borg voor mijn vader”. 

Johannes Rijlaarsdam was ook bestuurlijk actief. Hij was lid van de gemeenteraad van Nootdorp, 
waarvan een aantal jaren wethouder, kerkvoogd van de Hervormde Gemeente en heemraad van de 
polder Nootdorp. In diverse krantenartikelen werd zijn inzet alom geprezen. Jan Rijlaarsdam overleed 
op 70-jarige leeftijd op 1 juli 1885. Blijkbaar was er geen opvolger, want 3 maanden later werd de 
Gouden Star bij openbare veiling verkocht. Maria Seepers vertrok korte tijd later, op 21 oktober 1885, 
naar Woubrugge. 

 



Openbare verkoop van de Gouden Star in de Gouden Star. Bij opbod werd f 5000,- geboden. Bron: 
Delftsche courant, 4 oktober 1885. 

 
Lovende woorden over de heer J. Rijlaarsdam na diens overlijden in 1885. Bron: Delftsche courant, 
8 juli 1885. 

Aart van der Marel (1862-1947) x Geertruida van Vliet (1864-1934) 

Aart van der Marel volgde zijn oom Jan Rijlaarsdam als veehouder en waard in  “De gouden Star” op. 
Aanvankelijk pachtte hij de Gouden Star, in 1919 kocht hij het goed voor f10.000,- van het echtpaar 
Diete Johanna van Sandick-jhr. Henri Francois van Kinschot.  
Aart van der Marel trouwde op 15 januari 1886 te Nootdorp met zijn nicht Geertruida van Vliet. Neef 
Arie van der Marel schreef over hen: “Hij was een zeer zorgzame vader, die veel van zijn kinderen 
hield en werd spoedig, overgevoelig als hij was, sentimenteel als hij over hen sprak. Zijn vrouw 
Geertje van Vliet, was een zeer aardige, sympathieke persoonlijkheid, die door haar kinderen op 
handen gedragen werd. Na een attaque heeft ze nog een tiental jaren geleefd, veel lijdend aan 
hoofdpijnen”. Hun kinderen waren: Klaasje, Arie Jacobus, Maria, Cornelia, Sybranda Adriana, 
Geertruida, Neeltje en Cornelis. 
Arie van der Marel beschreef de gouden Star in ca. 1900: “De Gouden Star was een combinatie van 
boerderij en herberg. Het had een zaaltje boven de kelder waar het polderbestuur vergaderde, een 
gelagkamer, verder beneden nog een paar kamers en keuken en daar achter een uitgestrekte 
Zuidhollandse boerderij met stallingen voor paarden en koeien. Men kon daar des zomers aan de 
Delftse kant heerlijk onder de bomen zitten, zodat het een gezochte gelegenheid was, en ook nu nog is, 
voor bezoekers om even uit te rusten en te genieten van de landelijke stilte”. 

Cornelis (Kees) van der Marel (1909-1995) 

De jongste zoon van het echtpaar Van der Marel-Van Vliet, Kees, nam de Gouden Start over. Hij bleef 
ongehuwd. Hij stopte met de landbouwtak en concentreerde zich op het cafégedeelte. 



 
In de deuropening: burgemeester jonkheer Hesselt van Dinter. In de tuin: eigenaar Arie van der 
Marel met zijn zoon Kees. Aan de tafel de dames Truus, Cor, Siet, Nel en Marie van der Marel met 
rechts hun broer Arie. Op de muur hangt een bord “Uitspanning-Rijtuigen te huur”. Foto ca. 1910. 

 
Boerderij/herberg  De Gouden Star vanuit de lucht. Bron: Ministerie van Defensie, ca. 1935. 



 
Familie van der Marel: Klaasje, Truus, Siet, Marie, moeder Geetruida van der Marel-van Vliet, 
Neeltje, Marie en Kees. 

  
Geertruida van der Marel-Van Vliet. 



 
In 1972 namen Gerard en Margreet Kleijweg-Heller Café de Gouden Star over. 

 
Café de Gouden Star, achter de bar, links Kees van der Marel. Foto 14 oktober 1961. 

Rijksmonument 

Boerderij-herberg de Gouden Star is aangewezen als rijksmonument in 1973. Het goed wordt 
omschreven als een boerenhuis onder pannen wolfdak, rechts onderkelderd en met zoldervedieping, 
vensters met zes- en twaalf-ruitschuiframen. Blijkens klezoortje (bepaalde metselmethode) is de 
boerderij gebouwd in de 18e eeuw. Volgens een gevelsteen herbouwd in 1837. 

   



Grand Café 1837 

In 1998 is de horecagelegenheid De Gouden Star door de familie Van der Marel verkocht aan Liniper 
Exploitatie BV, vervolgens in 2014 doorverkocht aan Kim Kleijweg. De naam Gouden Star is 
gewijzigd in Grand Café 1837 en verwijst daarmee naar de brand en de wederopbouw die in 1837 
heeft plaatsgevonden.  

  
Kim Kleijweg voor Grand Café 1837.    

                                         


