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Van de voorzitter 
Bovenstaande inhoudsopgave lijkt wat aan de kleine 
kant maar u vindt zeer lezenswaardige artikelen. Blij 
zijn wij met deze kopij. Zelfs niet-leden boden 
spontaan aan een rubriek te vullen. Dat wordt door 
ons maar hopelijk ook door u als lezers bijzonder 
gewaardeerd. Hebt u nog een leuk artikel of een 
bijzondere foto, schroom niet en neem contact met 
ons op. Daarnaast willen we een nieuwe rubriek 
beginnen waarvoor we uw hulp nodig zullen hebben! 
Het bestuur wenst u naast veel leesplezier fijne 
feestdagen toe en een gezond, gelukkig maar 
bovenal zinvol 2008. 

Agenda 
Op dit moment is onze agenda leeg. 

Nieuwe leden 
Een hartelijk welkom aan: 
 Piet van der Kruk, Populierenlaan 5 

 
Alweer een Olympische deelnemer. Piet nam in 1968 
deel aan de Olympische Spelen in Mexico. Jan 
Janssen, ons erelid nam in 1960 deel aan de 
Olympische spelen in Rome. 
Daarnaast hebben we nog Stella Jongmans (1992, 
Barcelona en 1996, Atlanta) en Menno Boelsma 
(1988, Calgary) als Nootdorpse deelnemers. 
Daar moet toch een leuke avond mee te organiseren 
zijn. U hoort nog van ons! 

Overlijden 
Helaas moeten wij u het overlijden melden van ons 
lid Hans Ruël Engelman. Hans was enthousiast bezig 
met het inventariseren van het archief van maalderij 
de Eendracht. Helaas heeft hij dit werk niet af mogen 
maken. Wij wensen Toos, kinderen en kleinkind 
sterkte toe bij het verwerken van dit verlies. 

6e jaargang 
nr 4 dec. 2007 
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Aan het einde van de Dwarskade 
de veranderde omgeving, van 1829 tot ongeveer 40 jaar 
geleden door Martien Waaijer 
 
Aan het einde van de Dwarskade was het 40 jaar 
geleden heel erg rustig. Er stond een hek met 
daarachter koeien. De weg was doodlopend. Je kon 
voor het hek naar links de brug over naar boer Piet 
Waaijer en tuinder Dorus Waaijer, of naar rechts het 
erf op van Dries Oudshoorn. Links was Nootdorp en 
rechts was Pijnacker (nu Den Haag). Als we nog 
eens ongeveer 150 jaar terug gaan in de tijd dan 
stonden er op extact dezelfde plaats ook al huizen 
met gebouwen. Dit is terug te zien op oude 
landkaarten. 
“De allereerste opmetingen in Nederland vinden in 
1811 en 1812 plaats. Na de val van Napoleon in 
1813 wordt onder Willem I in 1832 het Kadaster in 
Nederland – behalve in Limburg (1841) – officieel 
ingevoerd.” (Bron: Van Franse komaf, G. Geebel, 
Kadaster, 2edruk, 2001) 
Landmeter Dooren heeft in 1829 een gedetailleerde 
kaart gemaakt van Nootdorp waarop alle percelen 
zijn vastgelegd, genummerd en met hun eigenaren. 
Op deze kaart zijn ook alle gebouwen zichtbaar. De 
kaart, maar ook veel meer, is te zien op de nieuwe 
internet site www.watwaswaar.nl. 
  
Op de kaart uit 1829 is te zien waar Piet en Dorus 
Waaijer hebben gewoond (Dwarskade 41 en 45). De 
afgebeelde kaart is een klein deel van de werkelijke 
kaart. De kleuren en de tekst in de kaart zijn ter 
verduidelijking aangebracht. Duidelijk is te zien dat 
de bebouwing op een eilandje moet hebben gestaan.  

Als eigenaar van een aantal percelen (405 t/m 408) staat 
Cornelis Meester (wellicht Meister) met beroep 
scheepmaker genoemd.  
 
Aan beide zijden van de Dwarskade stonden enkele 
huizen. Achter deze huizen was een grote 
watervlakte. Op de orginele kaart uit 1829, die geheel 
Nootdorp beslaat, is te zien dat er in de omgeving 
veel water is. Zoals tussen de Dwarskade en de 
Oudeweg, maar ook aan de andere kant van de 
Dwarskade in “Klein Vrijenban” stond veel water. Dit 
geldt ook voor de St Jans Dobbe, waar nu de 
Dobbeplas is. Na 1830 zijn er plannen gemaakt om 
deze polders droog te leggen en dit is ook 
uitgevoerd.  

Als we de oude kaart bekijken van 1850 van Panhuijs, dan 
zien we dat aan beide zijden van de Dwarskade de polders 
droog zijn gemaakt. In de St Jans Dobbe staat echter nog 
wel water. 



Nieuwsbrief Noitdorpsche Historiën 3 december 2007 

Hoe de boerderij en scheepsmakerij er in het verleden uit 
heeft gezien, is te zien op een aquarel gemaakt door J. 
Verheul, architect te Rotterdam gemaakt in oktober 1927.  
 
Verheul heeft in heel Zuid-Holland vele boerderijen 
vastgelegd. Deze zijn opgenomen in een fraai 
boekwerk (ISBN 9062553680). In dit boek staat 
aquarel 118: Gebr. Meister, Noordpoldervaart, 
Dwarskade, Nootdorp, Boerderij en scheepmakerij. 
 
In het boekje Nootdorp oude ansichten deel 2 staat 
een foto uit 1930. Op de foto staat de scheepsmakerij 
aan de Dwarskade 41-45 met Jan en Willem Meijster. 
Overigens was het toen Dwarskade 13. Later heeft 
men de Dwarskade hernummerd.  
 
In 1929 kocht Tinus Waaijer een stuk grond aan de 
Dwarskade (Document: 31 januari 1929, Transport 
door C. 't Hart aan M.J. Waaijer te STOMPWIJK C 

1039 weiland). Tinus pendelde geruime tijd heen en 
weer van Stompwijk naar de Dwarskade. 
Pas later zijn andere percelen door hem aangekocht 
aan de Dwarskade bij een veiling zoals blijkt uit 
onderstaande stukken.  
- 10/17 november 1938; Acte van veiling en afslag en 

toewijzijng, eigendomsbewijs voor M.J. Waaijer te 
LEIDSCHENDAM, Bouwmanswoning met stalling, 
schuren, annex woonhuis, scheepswerf, 
scheepsmakersloods en perceel tuinland gelegen 
naast perceel 1. 

 
Niet alle percelen heeft Tinus op de veiling kunnen 
kopen. Uit onderstaande stukken blijkt dat hij 3 jaar 
later ook nog een perceel kocht. Hier heeft later zijn 
zoon Dorus Waaijer op getuind. 
- 10/17 november 1938; Acte van veiling en afslag en 

toewijzijng, eigendomsbewijs voor J.A. Post te 
NOOTDORP, perceel weiland ten zuiden perceel 3 C 
1145. 

- 28 november 1941; Bewijs van eigendom: Martinus 
Johannes Waaijer, landbouwer en veehouder, 
Wilsveen 5, LEIDSCHENDAM, C 1145 tuinland in den 
Sint Jan Polder. 

 
Ook tijdens de Tweede wereld oorlog pendelde Tinus 
Waaijer met zonen van Wilsveen naar de 
Dwarskade, vaak met paard en wagen. Na de afloop 
van de oorlog in 1945 is Tinus met zijn gezin, na een 
flinke opknapbeurt van de gebouwen, verhuisd van 
Wilsveen naar de Dwarskade in Nootdorp. Zoon 
Dorus is er een tuinderij begonnen en zoon Piet heeft 
later de boerderij van zijn vader overgenomen.  
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Beide foto’s uit ongeveer 1950 tonen aan dat de 
gebouwen, die er in 1829 stonden, er toen nog 
steeds stonden. Vlak na de oorlog is in 1946 het één 
het ander opgeknapt en verbouwd. In het hele huis 
zaten elf bedstee’s, die toen allemaal zijn verwijderd. 
Het riet onder de dakpannen is vervangen door hout, 
waar overigens de stuifsneeuw nog gewoon 
tussendoor kon. De deur in het midden van het huis 
is vervangen door een raam. Het bovenste deel van 
de gevel is recht geworden, dit was een schuine punt 
zie vorige foto uit 1930. 

 
In de bijkeuken zat een gemetseld waterfornuis met 
een gietijzeren pan van ongeveer 50 liter. Dit fornuis 
werd op hout gestookt en heeft tot ongeveer 1975 
dienst gedaan. Het water werd gekookt voor de was 
op maandag. 

 

Grafsteen met wapen verplicht 
in kerk van Nootdorp 
BESTUUR MAAKT IN 1624 VERORDENING1 
 
door F.J.A.M. van der Helm 
 
De 17e eeuw 
In Nootdorp waren er aan het begin van de 17e eeuw 
problemen bij het begraven van de overledenen. Hoe 
de situatie precies was, vermeldt het verhaal niet, 
maar het schijnt nodig te zijn geweest om een 
verordening uit te vaardigen betreffende het 
begraven in en om de kerk. De nieuwe regels worden 
op 8 december 1624 in de kerk bekendgemaakt. Ze 
worden zowel van de kansel voorgelezen en 
toegelicht als aan de deur opgehangen. Men moet 
beseffen dat in die tijd het merendeel van de 
bevolking de leeskunst niet machtig was. 
  
De kerk vormde eeuwenlang het middelpunt van de 
Nootdorpse samenleving. Zowel letterlijk als figuurlijk 
stond de kerk centraal in het dagelijkse leven. Het is 
bekend, dat de kerk veel invloed had op de mensen 
en de samenleving. Armenzorg, jeugdzorg, onderwijs 
en zang (door de koster), ouderenzorg je kan het zo 
gek niet noemen of de kerk was er al dan niet 
bestuurlijk bij betrokken. Rondom de kerk speelde 
het dagelijkse leven van Nootdorp zich af. Daar 
hoorde men de nieuwtjes en daar bezocht men de 
dode voorouders, die voor een groot deel in de kerk 
lagen begraven. 
 
                                                      
1 GA Delft, Nootdorp 517 nr 554 
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Begraven in de kerk 
Van oudsher vonden begravingen plaats in de kerk. 
Bij de Katholieken is de kerk het huis van God en hoe 
dichter men bij het altaar een plaats kon krijgen, hoe 
dichter men zich bij God waande. Deze traditie is ook 
na de reformatie door de protestanten overgenomen. 
Daar de ene plaats gunstiger was dan de andere, 
moest het aanbod en de vraag van ideale plaatsen 
door geld op elkaar worden afgestemd. Dus: hoe 
mooier de plaats, hoe hoger de kosten van het graf. 
Anders gezegd, de gefortuneerden lagen op de beste 
plaatsen. De beste plaats bevindt zich op het koor in 
de kerk. De overige lieden konden een plaats krijgen 
in de rest van de kerk of buiten op het kerkhof.  
 
In Nootdorp ging het erbij het begraven niet bepaald 
ordentelijk aan toe, dat moge wel duidelijke zijn. 
Grote bron van ergernis was de ware wildgroei, 
waarbij iedereen zelf aan het begraven was 
geslagen. Zelfs haalde men tot ergernis van de 
kerkmeesters aarde van het kerkhof en bracht het de 
kerk binnen. Het lijkt erop alsof men het graf telkens 
mooier wilde maken, zoals ook wij heden nog een 
bloemetje bij een graf plaatsen. Het duurde vaak 
geruime tijd alvorens een graf werd afgedekt. Een 
andere gruwel was het aantal mensen van buiten het 
dorp, dat afkwam op deze “liberale”vorm van 
begraven! Het moet werkelijk de spuigaten zijn 
uitgelopen! Het was een doorn in het oog van zowel 
het ambachtsbestuur als het kerkbestuur. Ook de 
Nootdorpers van goede wil, konden deze toestanden 
niet waarderen. Het werd tijd voor enige regulering: 
de orde diende hersteld te worden. De regelgeving is 
eenvoudig en duidelijk. Kort en krachtig werden de 
volgende maatregelen genomen: 
 
De inwoners van Nootdorp, Nieuweveen en 
Hoogeveen betalen voor een graf op het koor 6 gld 
en elders in de kerk 3 gld. Het openen van een graf 
kost 10 stuivers, te betalen aan de kerk.  
De grafmakers en de kosters dienen voor een 
administratie te zorgen. De naam van de overledene 
alsmede de dag en datum van de bijzetting dienen 
iedere 14 dagen te worden gemeld aan de 
kerkmeesters. 
Op straffe van 1½ gulden mag men geen aarde de 
kerk binnenbrengen. Ook het begraven zonder 
toestemming van de kerkmeesters wordt bestraft met 
dezelfde boete. 
De tarieven van overledenen buiten de ambachten 
Nootdorp, Nieuweveen en Hoogeveen bedragen op 
het koor 9 gulden, elders in de kerk 4 ½ gulden en 
buiten op het kerkhof ½ gulden. Voor bijzetting in een 
bestaand graf dient voor het openen 1 gld te worden 
betaald. 
Men is verplicht binnen een termijn van 3 maanden 
de graven in de kerk af te dekken met “een steen 
daer twapen off merck op gehouden sal wesen”. Dit 
op straffe van verbeurd verklaring van het graf. 
 
Opvallend is dat “mensen van buiten” anderhalf keer 
zoveel moeten betalen dan de Nootdorpers zelf. Niet 
zo verwonderlijk als men bedenkt, dat het aantal 

plaatsen niet onuitputtelijk was en men deze 
buitenstaanders toch zoveel mogelijk wilde weren. 
Opmerkelijk is ook het feit dat uitdrukkelijk een 
familiewapen op de grafsteen in de ordonnantie 
wordt voorgeschreven. De meeste families hebben 
namelijk geen familiewapen en moesten het met een 
eenvoudig merkteken doen.  
Na deze verordening zijn er geen ongeregeldheden 
meer te vinden in de oude archieven. Maar, zoals 
iedere verandering zal ook deze niet zonder slag of 
stoot zijn gegaan. Het duurt dan ook nog geruime tijd 
alvorens er een serieus grafboek komt. 
 
Rijke stinkerd 
Aan het hebben van een kerkgraf is een definitief 
einde gekomen aan het begin van de Bataafse 
Revolutie in 1795. Al geruime tijd vond men het 
onhygiënisch om in de kerk te worden begraven. 
Wanneer het grondwaterpeil steeg, hing er nogal 
eens een indringende lijkenlucht in de kerk. En 
aangezien het later toch steeds meer de rijken waren 
die in de kerk hun laatste rustplaats hadden, sprak 
men op deze wijze van een rijke stinkerd! 
Ongetwijfeld waren deze hygiënische motieven niet 
de hoofdreden tot het verbod op een kerkgraf, die lag 
op het terrein van het democratiseringsproces, dat 
vanuit Frankrijk was komen overwaaien. 
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Legende van de renbaan 
WEERZIEN MET DICK DEN HOLLANDER 
Het regionale amateurvoetbal is een rijke bron 
van anekdotes, glorie en verdriet. In het AD - 
Haagsche Courant van woensdag 26 september 
werd teruggeblikt op een voetballer van toen. Dat 
was die keer Dick den Hollander, in Nootdorp ook 
bekend als Knorke, sportverslaggever en 
columnist van De Eendracht. 
 
Door Jan-Willem van de Wal 
 
Wie twintig jaar geleden aan RKDEO dacht, kreeg 
meteen het complex van de Nootdorpse club voor 
ogen. De club speelde toen in het midden van de 
paardenrenbaan, die anno 2007 plaats heeft 
gemaakt voor huizen en winkels. Zelfs in de 
stralende zon maakte het complex een desolate 
indruk. 
„Het waaide er altijd,'' merkt Dick den Hollander, die 
tussen 1978 en 2000 het merendeel van zijn 486 
competitiewedstrijden voor RKDEO speelde 'op de 
renbaan', lachend op. „Ach, wij waren het gewend. 
En we waren trots op ons complex. En ja, ik kan me 
voorstellen dat de tegenstanders toen niet graag naar 
RKDEO kwamen.'' 
Het terrein van de roodwitten maakt nu een knussere 
indruk. Den Hollander: „Met dit complex, inmiddels 
met een tribune, is de club er op vooruitgegaan. 
Aardig voor mij was dat ik scoorde bij de eerste 
officiële wedstrijd op het nieuwe hoofdveld. Tegen 
Nootdorp nog wel, in een bekerwedstrijd. Ik stond 
opgesteld als linksback en dat was niet m'n favoriete 
plaats. Ik kreeg de bal voor m'n zwakkere linkerbeen 
en haalde uit. De bal verdween stijf in het kruis.'' 
Dick den Hollander (48) debuteerde op 19-jarige 
leeftijd in het eerste elftal van RKDEO. „Op m'n 
zeventiende mocht ik aan het eind van het seizoen 
een keertje met het eerste meedoen in een of ander 
oefenwedstrijdje. Volgens mij omdat ze op dat 
moment weinig spelers hadden. Inderdaad, veel 
talenten debuteren al op hun zestiende in het eerste. 
Maar ik was geen natuurtalent. Toen ik 19 was, 
haalde trainer Jan den Oever - een oud-prof van 
ADO - me bij het eerste elftal.'' 
Dat 'Dirk' bij RKDEO speelde en niet bij Nootdorp, 
was logisch. „In die tijd was het heel simpel: als 
rooms-katholiek jongetje ging je naar 'DEO. Had je 
een ander geloof, bijvoorbeeld protestants-christelijk, 
ging je naar SV Nootdorp. Dat is nu allemaal anders. 
Bovendien was mijn moeder nauw betrokken bij de 
handbalafdeling van RKDEO, dus ook daarom werd 
ik automatisch lid van die club. RKDEO-handbal 
bestaat overigens allang niet meer.'' 
 
Den Hollander bewaart mooie herinneringen aan het 
begin van de jaren tachtig, toen de Nootdorpers een 
prima elftal hadden. „Ik speelde onder anderen 
samen met Paul Blokland, Henk Boon, Leo van 
Hagen en Wm Hooijmans, de huidige elftalleider van 
'DEO. Nico van Beek stond in de spits. RKDEO was 
sterk, we speelden in de tweede klasse.'' 

Den Hollander verhuisde in 1986 naar Leiden. „Mijn 
vrouw komt daar vandaan en we hebben toen 
besloten in Leiden te gaan wonen. Ik werk daar als 
leerkracht in het basisonderwijs. Vanaf 1986 reed ik 
drie keer in de week van Leiden naar Nootdorp om te 
spelen en te trainen. Nooit problemen mee gehad.'' 
Tot en met zijn veertigste speelde middenvelder Den 
Hollander met zijn techniek, overzicht en uithoudings-
vermogen een belangrijke rol voor RKDEO. „Mijn 
afscheid in 2000 was fantastisch. We werden 
kampioen tegen Lyra en promoveerden naar de 
derde klasse.'' 
Hoeveel doelpunten Den Hollander maakte in zijn 
486 competitiewedstrijden, hoeft hij niet na te vragen. 
„Het waren 93 goals,'' zegt de Leidenaar, die alle 
statistische gegevens bijhoudt van de hoofdmacht. 
„Dat deed ik als speler al. 'Ik ga nu mijn 250ste 
wedstrijd spelen', zei ik eens in de kleedkamer. 'Jij 
bent ook niet wijs, om dat allemaal bij te houden', 
hoorde ik dan. Maar de volgende vraag was: Hoeveel 
heb ík er eigenlijk gespeeld?'' 
Den Hollander is nog altijd nauw betrokken bij zijn 
club, en niet alleen cijfermatig. Hij is inmiddels vaste 
omroeper, schrijft voor het huis- aan-huisblad De 
Eendracht en werkt als radioverslaggever voor de 
lokale omroep. „In die functies kom ik ook bij 
Nootdorp en zelfs bij ADO Den Haag. Maar RKDEO 
is en blijft m'n club. Nee, ik ben nooit benaderd door 
andere clubs. Hoewel, één keer ben ik gevraagd. 
Door het zesde elftal van Bernardus! Maar zelfs dat 
heb ik niet gedaan.'' 
 
Met toestemming overgenomen uit het AD – Haagsche 
Courant  

Nootdorp Vroeger: 
Door Nel van der Helm 
 
Toen Leen Wijtvliet in 1930 als 5 jarige naar de 
"bewaarschool" ging(zo werd de kleuterschool toen 
genoemd) was hij niet gelukkig met het 
kledingvoorschrift, een soort schortjurkje. Hij had al 
van die mooie krullen en zo werd hij helemaal voor 
een meisje aangezien. De namen van de zusters 
zitten nog in zijn geheugen geprint. Zr. Clementina, 
Zr. Gerardus, Zr.Augustines, Zr. Mathilda, Zr. 
Melania, Zr. Therese, Zr. Ansille en Zr. Persila, ga zo 
maar door. Een paar jaar later mocht hij misdienaar 
worden. Als hij na de mis ook de kapel bleef stoffen 
kreeg hij na afloop van de keukenzuster Zr. 
Maximiliana de broodkorsten (kroetjes) met hagelslag 
en een kopje thee met suiker. Daar deed hij het wel 
voor, het was in die tijd, bij de meesten van ons, een 
groot gezin en geen vetpot. Ook in de grote vakantie 
ging Leen helpen op school. Matten sjouwen en 
kloppen. In de keuken helpen met groenten inmaken. 
In die keuken was het bloedje heet. Later werd er 
een nieuwe keuken gemaakt in de kelder van het 
Jozefhuis. Die was stukken koeler. En niet te 
vergeten, op elke kamer stond een kolenkachel. Leen 
heeft heel wat kolenkitten gevuld en naar boven 
gesjouwd. In iedere klas stond ook een kachel. De 
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jongens van de 6e klas hadden de taak om kolen te 
scheppen. Buiten was een ijzeren luik waardoor de 
kolenboer zijn zakken kolen leegde. Ook broer Piet, 
(later zelf priester geworden) ging mee 's-morgens de 
mis dienen bij de zusters. Het gebeurde op een 
zaterdagmorgen dat ze na de mis met kapelaan 
Drost in diens auto mee mochten rijden. Rijdt hij zich 
klem tussen twee bomen! De pastoor en kapelaans 
kwamen eten bij de zusters in het Jozefhuis. 
Kapelaan Groeneveld vond echter dat hij te weinig 
eten kreeg en vroeg Leen om mee te gaan naar zijn 
kamer, dan gaan we lekker nog wat eieren bakken. 
Nou daar was Leen wel voor te vinden. De ramen 
werden opengezet en stompjes kaarsen 
aangestoken, zo rook de pastoor later niets. 
De wat grotere misdienaars mochten ook dienen als 
er een begrafenis was. Leen herinnert zich nog een 
begrafenis vanuit de noodkerk onder het afdak. Op 
de terugweg richting kerk gingen ze onder de 
appelbomen door. De oudste misdienaar droeg het 
kruis en ramde de appelboom onderweg. Zij die 
erachter liepen raapten vlug de appeltjes op en 
stopte die onder hun superplie (misdienaarsjurk).  
De regels op school waren toen wel even strenger 
dan tegenwoordig. Als om vijf voor negen de grote 
bel klonk, gingen alle leerlingen vlug in de rij op een 
tegel staan. Op aanwijzing van je juf of meester of 
zuster kwam de rij in beweging. Ging niet per ongeluk 
wat opzij uit de rij want dan kon je terug en opnieuw 
beginnen.  
Als het erg warm weer was rolden de zusters de 
slang uit en spoten het water over de scholieren. Ze 
koelden af en werden gewassen!? Na school gingen 
ze zwemmen en pootje baden. Natuurlijk niet in een 
zwembad maar gewoon in de tocht. De dag erna zat 
je onder de rode bulten en pukkels. Jeuken dat dat 
deed, oei. Dan moesten ze naar de wijkzuster die 
zitting had in de school, naast de voordeur. Ze was 
van het wit-gele kruis.  
 
10 mei 1940. 
De oorlog brak uit. Toen de eerste vliegtuigen 
overvlogen dachten ze niet dat het serieus was. De 
eerste bom viel bij Ruigrok aan de Noordweg. De 
scherven kwamen bij Wijtvliet in de tuin terecht waar 
Leen vanaf 's morgens 4 uur met vader aan het 
spinazie snijden was. Ik geloof nooit dat we het 
afgemaakt hebben, we waren zo in huis, aldus Leen.  
 
De school als onderduik adres 
Razzia’s werden meestal in de avond uitgevoerd 
maar het gebeurde ook eens na de H. Mis. De 
zusters namen Leen en Bertus van der Sande tussen 
zich, gingen over het bruggetje en bracht ze zo 
binnendoor naar de school waar ze door het luik 
onder de school kwamen. Daar werd verschillende 
weken door zo'n stuk of tien jonge mannen geslapen. 
Henk Flippo en zijn vader, Chris van Zon, Piet van 
Zon, Hein Mooijman, Piet Wijtvliet en Leen Wijtvliet. 
Ik zal er best een paar vergeten. Ze hadden een zeil 
op de grond liggen en kropen onder een jas. Er stond 
een grote emmer als toilet die moest rond 12 uur al 
geleegd worden want ze bleven plassen. Je at 2 keer 

per dag aardappelen, nou daar wil je wel van gaan 
plassen. Er werd al langer hoe gemakkelijker met het 
onderduiken omgegaan. Zo bleven ze na enkele 
dagen tot ze gingen slapen boven de grond of tot ze 
door de glazen deur de Duitsers zagen lopen, dan 
doken ze vlug onder de vloer. Spannende tijd. 
Gelukkig zijn ze geen van allen opgepakt. 
 
Met toestemming overgenomen uit Jozefvrienden 
Courant, het contactblad van de Sint Jozef 
Basisschool. Ook u kunt Jozefvriend worden. Voor 
informatie: jozefschool@laurentiusstichting.nl of 
Sportparkweg 6-8, 2631 GA Nootdorp. 

Boeiende Boeken 
Langs het spoor van de wagenmaecker 
Van 1600 tot heden - Boeiende familiegeschiedenis uit Zwartewaal 
 
In het zojuist verschenen boek Langs het spoor van 
de wagemaecker. Een familiegeschiedenis van 1600 
tot heden wordt de geschiedenis van de familie 
Kastelein – die model staat voor veel van hun 
tijdgenoten – uit Zwartewaal verteld. Aan de hand 
van ruim tweehonderd documenten komen tientallen 
familieleden en andere inwoners uit de archieven 
(waaronder het streekarchief Voorne- Putten-
Roozenburg) te voorschijn. Soms uitgebreid, soms 
dramatisch, soms enerverend en soms schokkend.  
Het verhaal begint bij Bastiaen Bastiaensz. Casteleijn 
uit 1630, wagenmaker in Poortugaal. Een vakman die 
erin slaagt een succesvol bedrijf op te bouwen. Zijn 
zoon Bastiaen vertrekt in 1690 naar Zwartewaal en 
trouwt met Mijntje Arens de Geus. In de ruim 
driehonderd jaar lotsverbondenheid met het dorp 
Zwartewaal op het Zuid-Hollandse eiland Voorne-
Putten volgen de gebeurtenissen elkaar snel op. 
 “Bastiaen Castelein is stuurman op een vissersboot 
en beleeft op 19 juli 1695 een hachelijk avontuur als 
hij door een Franse kaper op de Noordzee wordt 
aangevallen. Na enkele waarschuwingsschoten 
besluit de kapitein na overleg met Bastiaen zeil te 
minderen. Tegen een overmacht van honderd 
matrozen en veertig soldaten zijn de vijftien vissers 
kansloos. Nog geen tien minuten na het eerste schot 
is de vissersboot geënterd en wordt de bemanning 
overmeesterd. Als op 19 september het losgeld van 
‘twee duijsent twee hondert Carolus guldens’ is 
betaald komt er een einde aan de ontberingen.” 
Een kleine greep uit de vele verhalen: een dag uit het 
leven van een wagenmaker, Bastiaen Casteleijn 

wordt met zijn 
vissersboot in 1695 door 
Franse piraten gekaapt, 
conflict met chirurgijn 
Cornelis Croon, 
verwoestende brand in 
Zwartewaal, dienstbode 
bij oud raad Leendert de 
With in Brielle, 
ontdekking van de 
familie-Bijbel uit 1769, 
orangisten en patriotten, 
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de barre winter van 1823, een brikkebijter is ook niet 
alles, visser op de Brielse Maas en de verzetman.  
De verhalen zijn spannend, met vaart geschreven en 
geven een unieke kijk op levens die vergeten zijn. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen via e-
mail kasteleineric@hetnet.nl of 06-53153358. 
De prijs van dit 232 bladzijden tellende fraaie boek is 
€ 16,- excl. € 2,20 verzendkosten. Het boek bevat 56 
illustraties en ruim 250 noten. Het is uitgegeven in 
eigen beheer onder ISBN 978-90-9021942-4. 
 
Molenrijk Zuid-Holland 
Naar aanleiding van het nationale Jaar van de 
Molens hebben de provincie Zuid-Holland, het 
Erfgoedhuis Zuid-Holland en Uitgeverij 

Watermerk een nieuw 
standaardwerk ge-
maakt met daarin een 
overzicht van alle 224 

Zuid-Hollandse 
molens. Achter iedere 
molen schuilt een 
leuk en spannend 
verhaal, dat in dit 
boek uit de doeken 
wordt gedaan. Het 
boek is geschreven 
de Dordtse auteur 

Henk Schröder, in nauwe samenwerking met 
een deskundige redactie, en bevat ruim 450 
kleurenfoto's. Daarnaast is zeldzaam historisch 
materiaal in het werk opgenomen. Het 
voorwoord is geschreven door Jan Franssen, 
Commissaris van de Koningin in de provincie 
Zuid-Holland. Het boek te koop in de 
boekhandel of via www.watermerk.eu. De prijs 
van het boek is € 34,50. 
 
Leidschenveen 
Het nieuwe boek “Leidschenveen Veroverd op de 
zee - Van veen tot woonwijk” vertelt de geschiedenis 
van het gebied waarop nu Leidschenveen wordt 
ontwikkeld. Het beschrijft een periode vanaf de IJstijd 
tot aan de opleveringen van de laatste woningen in 
Lanen en de start in De Dijken.  
Onderwerpen als de ontvening, de ontwatering, de 
politieke geschiedenis van het gebied, de oude 
boerderijen en landhuizen die in het gebied van 
Leidschenveen staan en stonden, de eerste plannen 
voor nieuwbouw en de Vinex-bestemming komen 
uitgebreid aan bod. Het boek telt ruim 130 pagina’s, 
is voorzien van vele kleuren en zwart-wit foto’s en 

bevat diverse oude 
(land)kaarten.  
De redacteuren Astrid 
Abbing en Ron 
Labordus hebben op 
een prettig leesbare 
manier de geschiedenis 
beschreven. Het boek 
dat uitgegeven wordt 
door het Ontwikkelings-

bedrijf Leidschenveen (OBL) is voor iedere inwoner 
van Leidschenveen en ver daarbuiten een bijzonder 
lezenswaardig en eigenlijk onmisbaar document en 
vormt samen met het twee jaar geleden uitgegeven 
boek over Buitenplaats Ypenburg een mooie 
verzameling. Het fraai vormgegeven boek kost 
slechts € 19,95 en het is onder andere te koop bij 
Bruna Nootdorp in Parade en Galerie Nootdorp in de 
Dorpsstraat. 

Van de penningmeester 
Voor diegenen die de contributie (€ 15,00) voor het 
jaar 2007 nog niet betaald hebben het verzoek dit 
bedrag zo spoedig mogelijk over te maken op 
bankrekening nummer 1373.59.675, ten name van 
Noitdorpsche Historiên te Nootdorp. 
Voor informatie kunt u de penningmeester bellen. 

Giften 
Bij beschikking van de Inspecteur van de 
Belastingdienst - dossiernummer 23347, dd. 30 juli 
2004 - is besloten om de Vereniging Noitdorpsche 
Historiën aan te merken als instelling zoals bedoeld 
in artikel 24, lid 4 van de successiewet 1956. 
Dit betekent dat giften gedaan aan de Vereniging 
aftrekbaar zijn in uw aangifte Inkomstenbelasting. 
Hiervoor gelden natuurlijk een aantal regels. Zie voor 
de meest actuele regels de site van de 
belastingdienst. 
Het bankrekeningnummer van de vereniging is: 
1373.59.675 ten name van Noitdorpsche Historiën te 
Nootdorp. Vermeld er wel bij dat het om een gift gaat! 
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