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Van de voorzitter 
Een late vakantie en drukte op het werk hebben er 
voor gezorgd dat u deze Nieuwsbrief later dan 
gewoonlijk ontvangt. Maar het is wel weer een zeer 
interessante Nieuwsbrief geworden! Daarnaast gaat 
het bestuur kijken naar de activiteiten voor volgend 
jaar. Heeft u ideeën dan horen wij dat graag. Heeft u 
een interessant artikel of een mooie oude foto van 
Nootdorp, neem dan contact met ons op. De 
Nieuwsbrief blijft interessant, ook met uw hulp. 

Agenda 
- 27 oktober: Workshop Bibliotheek Nootdorp 

Nieuwe leden 
Als nieuwe leden verwelkomen wij: 
- Jan Kleijn 
- Arend van der Velden 
Enthousiast betrokken bij molen Windlust zijn zij ook 
lid geworden van onze vereniging. Zie verderop het 
bericht over de molen. 

Overlijden 
Helaas moeten wij u het overlijden melden van 
Jacobus Albertus (Jaap) Steeneveld. Hij woonde tot 
voor kort in de Prins Bernhardstraat. Van Jaap 
ontvingen we een mooie tekening van de Dorpsstraat 
omstreeks 1890 met daarop alle huizen van Boele tot 
de vroegere openbare school. Als rasechte 
Nootdorper staat hij ook in ons boek Nootdorpers. 
Jaap overleed op 15 juli 2008 en hij is 88 jaar 
geworden. Wij wensen zijn vrouw Gonda, kinderen 
en kleinkinderen sterkte toe met het dragen van dit 
verlies. 

7e jaargang 
nr 3, sept. 2008 
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Drama bij ambtenaar Leen de 
Glibber (1844-1924) 
Door F.J.A.M. van der Helm 
 
Leen van der Helm alias Leen de Glibber werd in 
1844 geboren te Stompwijk als 12

e
 kind van het 

echtpaar Dirk van der Helm en Barbara van Hoek. Hij 
was afkomstig uit een echte boerenfamilie, die al 
lange tijd woonde aan de Stompwijkse zijde van de 
Veenweg en daarvóór waren zijn voorouders te 
vinden aan het Wilsveen, waar de familie vanaf de 
tweede helft van de 18

e
 eeuw de boerderij 

“Meulensight” bestierde. De boerderij is rond 1890 
tegen de vlakte gegooid en herbouwd. Het gaat om 
de eerste boerderij rechts komende vanaf de 
Kostverlorenweg richting Wilsveen.  

 
Leen huwde in 1871 met de Voorburgse Catharina 
Goemans en kwam in dat zelfde jaar officiëel aan de 
Nootdorpse zijde van de Veenweg te wonen. We 
komen hem verscheidene malen tegen als bouwman 
en hiermede trad hij in de voetsporen van zovelen uit 
zijn familie. Zijn dagelijkse leven speelde zich af op 
de boerderij te Nootdorp. Daar werden ook zijn 
kinderen geboren. Af en toe verliet hij de 
dorpsgrenzen en ging naar de (vee)markt of naar de 
notaris in Delft. De Nootdorpers waren vanouds erg 
op Delft georiënteerd. Wanneer men vertelde naar de 
stad te gaan, werd daarmee altijd Delft bedoeld. Over 
het boerenleven van Leen is veel te vertellen, doch in 
dit stuk willen we ons hoofdzakelijk beperken tot zijn 
baan als ambtenaar van de Burgerlijke Stand. 
 
Ambtenaar

1
 

In 1905, Leen was toen 61 jaar, werd hij gevraagd 
om ambtenaar te worden van de Burgerlijke Stand. 
Dat was geen zware taak. Hij deed het werk erbij, 
terwijl hij officiëel landbouwer bleef van beroep. Tot 
zijn werkzaamheden behoorde onder andere het 
registreren van geboorten, huwelijken en overlijdens 

                                                      
1 Gemeentearchief Delft,  Inv 517 Nootdorp nr 1068 

en ze vervolgens jaarlijks op alfabetische volgorde 
van de familienaam te zetten. Het was een baan, 
waarbij Leen met alle Nootdorpers in nauw en soms 
zelfs intiem contact kwam. Hij ontving hiervoor een 
jaarwedde van 50 gulden in 1918 (koopkracht naar 
2008 omgerekend ongeveer ƒ 623,- / € 283,-), dat is 
bijna 1 gulden per week! Iedere familie kwam wel 
eens bij Leen langs voor een heuglijke gebeurtenis, 
hetzij om een kind aan te geven of om een (wettelijk) 
huwelijk te sluiten. Minder aangenaam, waren de 
overlijdens, die ook bij het leven horen en waarbij 
Leen even zorgvuldig als altijd de acte wist op te 
stellen. Van der Helm was goed geïnformeerd over 
het wel en wee te Nootdorp. Hij was behoorlijk goed 
op de hoogte of de huwelijken goed waren en of er 
gezinsuitbreiding op komst was. Het was een 
byzonder bijbaantje, waar Leen van genoot. In 1919 
zou hij 75 jaar worden en daarbij eervol met pensioen 
gaan. Vóór die tijd zou hij echter nog een nare acte 
moeten opmaken, namelijk de overlijdensacte van 
zijn eigen vrouw! Dat was een verschrikkelijke 
gebeurtenis. Ofschoon het overlijden niet geheel 
onverwacht kwam, was het opmaken van zo’n acte 
ongeveer het ergste wat er kan gebeuren in het leven 
van een ambtenaar van de Burgerlijke Stand. Op 9 
november 1918, om 9 uur in de ochtend, overleed 
zijn vrouw. Hij was er zelf bij en later was hij opeens 
ambtenaar en had een heel andere pet op. De 
aangifte werd officiëel gedaan door zijn zoon 
Theodorus en zijn schoonzoon Arnoldus Tetteroo 
tegenover hem als ambtenaar! Het is nauwelijks te 
geloven, dat uitgerekend deze acte één van de 
laatste moest zijn voor zijn pensionering op 1 januari 
1919. Op de acte linksonder zien we de 
handtekeningen van de personen, die aangifte 
hebben gedaan. Rechts zien we de handtekening 
van de ambtenaar Leen van der Helm.  
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Pensioen 
In 1919 ging de Nootdorpse ambtenaar met pensioen 
en het unieke was, dat Van der Helm één van de 
eerste ambtenaren was, die een kleine uitkering 
kreeg van 10 gulden per jaar. De uitkering was 
gebaseerd op een pensioengrondslag van zijn 14 
jaren arbeid en werd door Burgemeester en 
Wethouders van Nootdorp bij de Minister van 
Financiën aangevraagd. Het ontvangen van deze 
ouderdomsuitkering werd hem niet door iedereen 
gegund. Het krijgen van geld zonder te werken was 
nog een onbekend verschijnsel. Het zou nog zeker 
35 jaar duren alvorens de AOW zou worden 
ingevoerd. Van der Helm heeft bijna 5 jaar van het 
pensioen kunnen genieten, alvorens hij in 1924 op 
79-jarige leeftijd te Nootdorp overleed. 

Boeiende Boeken 

Rondom de Haagse Laakmolen 

 
Het boek beschrijft de oorsprong en de geschiedenis 

van de thans nog 
bestaande Laakmolen en 
de omgeving, waarin hij 
heeft gestaan. Geruime 
tijd is de ouderdom van 
de windwatermolen 
gedateerd geweest op 
1699. De auteur heeft de 
oorsprong van de molen 
weten te plaatsen vóór 
1459. Daarbij is onder 
andere gebruik gemaakt 
van de herontdekking van 
een unieke waterwegen-
kaart uit 1550. Tot 1901 

stond de molen op Rijswijks grondgebied, daarna 
werd hij door Den Haag geannexeerd. In de 20

e
 

eeuw is de molen twee keer in brand gestoken. 
Gelukkig is hij gerestaureerd en heropgebouwd. De 
laatste molenaar was de uit Nootdorp afkomstige Jan 
van der Helm, die er gemalen heeft van 1929 tot 
1956. In het boek wordt tevens aandacht besteed 
aan het lugubere galgenveld, waar vanaf de 
Middeleeuwen tot aan 1795 ter dood veroordeelden 
hingen te bengelen. Het galgenveld was dichtbij de 
molen gelegen. De historie van de windwatermolen 
wordt beschreven aan de hand van primair 
onderzoek dat hoofdzakelijk gedaan is op het archief 
van het Hoogheemraadschap Delfland te Delft.  
Drs M.C. Schenk, directeur van het Haags 
Gemeentearchief beoordeelde het boek als volgt : 
“we zien graag dat Uw onderzoek een plaats krijgt in 
het collectieve geheugen van Den Haag”.  
ISBN 978-94-6008-001-2 Rondom de Haagse 
Laakmolen (2008), F.J.A.M. van der Helm; uitg: 
Kirjaboek te Hoogwoud; afhaalprijs € 20,- ; 
Verzendprijs € 22,50; Index, talrijke (kleuren) 
illustraties. Info: helmhuis@wanandoo.nl; Bank 
41.32.81.604 t.n.v. F.J.A.M. van der Helm, Jacob 
Mosselstraat 80, 2585 RJ ‘s-Gravenhage 

Markant Midden–Delfland 
een wereld apart 

Een bijzonder fraai uitgevoerd fotoboek over een 
gebied dat een bezoek meer dan de moeite waard is. 
Gemma van Winden – Tetteroo ging een jaar lang 
met de camera op pad en legde de seizoenen vast in 
dit mooie gebied. Een aanrader! 

 

Govert van Oord, voorzitter van de Midden-Delfland 
Vereniging schrijft in het voorwoord over dit boek: 

Midden-Delfland een aparte wereld ... ?  
Overdreven, zullen sommige mensen zeggen, 
Midden-Delfland is niet meer dan een groene 
postzegel te midden van grote stedelijke gebieden, 
industrieterreinen en glas. Voor echt groen en een 
ander landschap moet je ver weg, bijvoorbeeld in 
Friesland zijn. Daar gaat de horizon groen onder. 
Midden-Delfland is een landschap dat letterlijk onder 
de rook van de grootste wereldhaven ligt en waar 
mensen uit flats en binnensteden moeten recreëren 
of hun honden uitlaten. 
 
Maar anderen denken daar heel anders over. Die 
spreken in lyrische termen over Midden-Delfland als 
een groene wereld te midden van steen en de glazen 
woestenij van de Randstad. 
Is het niet op zich al bijzonder dat je al fietsend wilde 
eenden protesterend kwakend omhoog jaagt, of dat 
je twee lepelaars opschrikt van hun visklus, of een 
vos betrapt met iets in zijn bek, waarvan je hoopt dat 
het geen zeldzame vogel zal zijn? Maar voelt het dan 
niet bijna bizar als je tegelijk de flats van Delft en 
Maassluis, of de immense kranen van de Botlek ziet, 
die je duidelijk maken waar je eigenlijk bent: midden 
in de Randstad!  
Midden-Delfland lijkt een soort kolonie van dieren en 
mensen, die leven alsof ze nog gewoon op het 
platteland in een ècht dorp wonen. Een gebied dat 
geregeerd wordt door de seizoenen, waar de mensen  
's morgens nog even kijken waar de wind vandaan 
waait om te zien of er misschien regen komt. Het 
leven is in Midden-Delfland anders dan in de wereld 
eromheen, waar dag en nacht net zo licht zijn 
gemaakt en 'zondagsrust' iets is waar vooral kleine 
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politieke partijen zich druk om maken. Goed, Midden-
Delfland is misschien nog maar een postzegel, maar 
dan wel een heel groene, op een mooie ansichtkaart 
geplakt, afkomstig uit een heel andere wereld. 
Bladert u maar verder in dit boek en u begrijpt wat ik 
bedoel. Prachtige landschappen, actieve mensen, 
traag kauwende koeien, dansende vogels en al die 
doodgewone dingen, die zo bijzonder zijn 
gefotografeerd. 
 
Groeten uit de wereld van Midden-Delfland!  
Ach, zeggen die zwartkijkers dan weer, dat is 
allemaal nostalgie.  
Het zijn mooie foto's die je hard nodig zult hebben 
om straks nog te weten hoe Midden-Delfland vroeger 
was. Want deze aparte kwaliteiten zullen het niet 
gaan redden in de toekomst. De hoogspannings-
lijnen, snelwegen, de verrommeling van het 
landschap, het grote geld en de kleine ideeën, het 
vreet allemaal de wereld van Midden-Delfland weg.  
Dat zijn de realisten, met het gelijk van de andere 
wereld om ons heen. 
Maar ik geloof dat niet. Niet omdat ik van illusies 
houd, maar juist omdat er niet alleen mooie 
landschapsplaatjes in dit boek staan. Er staan ook 
foto's in van actieve mensen. Mensen die je ziet 
genieten van Midden-Delfland, die weten wat ze 
zouden missen als de andere wereld van Midden-
Delfland zou verdwijnen. Die mensen maken in het 
groot (beleid, politiek) èn in het klein (familie, 
vrienden, vereniging) duidelijk dat ze Midden-
Delfland willen bewaren. Niet onder een glazen stolp, 
maar als een lévende, aparte wereld. Die mensen 
vertellen anderen over Midden-Delfland, kijken mee, 
genieten, maar waarschuwen ook als er iets fout 
gaat. En gelukkig worden velen ook actief lid van een 
vereniging als de onze. 
Of de wereld van Midden-Delfland het houdt, zal van 
veel dingen afhangen, maar één ding weet ik zeker: 
het zijn de mensen in het gebied, en zeker ook de 
mensen die er rondom wonen, die de beste garantie 
vormen voor de toekomst van de wereld van Midden-
Delfland. Welkom in de wereld van Midden-Delfland!  
ISBN: 9789081304214 
Prijs: € 22,- 
Harde kaft, 192 pagina’s 
Te bestellen via: markantmiddendelfland@gmail.com 

Verlichte boerderijenroutes 
In het winterseizoen 2008-2009 zet de Boerderijen 
Stichting Zuid Holland wederom de schijnwerpers op 
een groot aantal karakteristieke boerderijen. Ditmaal 
gaat dat gebeuren in het gebied Midden-Delfland en 
in de Hoeksche Waard. Het worden twee bijzondere 
routes. Die van Midden- Delfland, omdat het de 
laatste regio in Zuid-Holland is, waar de 
boerderijlinten nog niet eerder zijn aangelicht. Die 
van de Hoeksche Waard, omdat het een lustrumroute 
betreft. Vijf jaar ná de eerste verlichte 
boerderijenroute in Zuid-Holland komen we weer 
terug in de Hoeksche Waard. Het lijkt erop dat er 
weer een nieuwe ronde routes van start gaat… 

Bij elke verlichte boerderijenroute verschijnt een 
routeboekje met inlegvel. In het boekje worden de 
dan aangelichte boerderijen en overige bijzondere 
panden als gemalen en molens, beschreven. Het 
inlegvel bevat de routekaart met de opengestelde 
locaties en wat er aan activiteiten georganiseerd 
wordt.  
  
Inmiddels hebben zeven verlichte boerderijenroutes 
in Zuid-Holland plaatsgevonden. Deze routes 
brachten ruim 21.000 mensen op de been. De 
bezoekers maakten kennis met een unieke mix van 
boerenbedrijvigheid, proeverijen, cultuurhistorie en 
creativiteit op het platteland. Verspreid over de zeven 
uitgezette routes zetten ruim negentig locaties 
daarvoor hun deuren gastvrij open. Er was voor elk 
wat wils.  
Dank zij het enthousiasme van de bewoners én de 
inzet van vrijwilligers, diverse organisaties, 
sponsoren en subsidieverstrekkers zijn er inmiddels 
routes gerealiseerd in de gemeenten Cromstrijen, 
Berkel en Rodenrijs, Vlist en Oudewater, het gebied 

Land van Wijk en Wouden, in de gemeente 
Graafstroom, op Goeree-Overflakkee en in de 
gemeenten Nieuwkoop en Alphen aan den Rijn. 
  
In het Jaar van de Boerderij 2003 en daarna is het 
besef gekomen dat de boerderij én haar bewoners 
het verdienen om blijvend aandacht te krijgen van 
publiek en politiek. Eén van de mogelijkheden 
daartoe is – letterlijk én figuurlijk – de schijnwerpers 
op de boerderijen te plaatsen. De Boerderijen-
stichting Zuid-Holland organiseert daarvoor al diverse 
winterseizoenen lang verlichte boerderijenroutes; 
zodat sinds 2003, het Jaar van de Boerderij, de 
boerderijen in de hele provincie streeksgewijs in de 
schijnwerpers komen. 
Voor meer informatie en de routes zie de website: 
http://www.verlichteboerderijen.nl 

Delflanddag 
Elk najaar wordt er een regionale genealogische 
contactdag georganiseerd, de zogenaamde 
“DELFLANDDAG” 
De Delflanddag wordt bij toerbeurt georganiseerd 
door de Studiegroep Genealogie Westland, de 
Genealogische Vereniging Prometheus, de 



Nieuwsbrief Noitdorpsche Historiën 5 september 2008 

Genealogische Werkgroep Zoetermeer en de NGV 
afdeling Delfland.  
Op de Delflanddag zijn er stands van diverse 
genealogische verenigingen, van makers en 
gebruikers van diverse genealogische computer-
programma's en van diverse organisaties uit onze 
regio die te maken hebben met genealogie, 
streekhistorie en andere voor de genealoog 
interessante onderwerpen.  
Dit jaar is het de zeventiende Delflanddag en deze 
dag zal gecombineerd worden met de “Nationale 
Genealogische Dag” en de viering van het zevende 
lustrum van de genealogische vereniging 
Prometheus. De laatste organiseert de dag en deze 
valt op zaterdag 22 november 2008 en zal gehouden 
worden in de collegezalen, gangen en hallen van de 
faculteit Ontwerp, Constructie en Productie, 
Mekelweg 2, 2628 CD Delft. De entreeprijs bedraagt 
€ 5,00 per persoon. 
Ook onze vereniging is op deze dag aanwezig. We 
worden vertegenwoordigd door Maria Berkovits – van 
Eijk. U kunt haar vinden bij de stand van de 
genealogische werkgroep Zoetermeer. Voor meer 
informatie betreffende het programma van de dag 
zie: http://www.prometheus-delft.org/.  

Molen Windlust 
Aangezien onze vereniging het belangrijk vindt dat 
Nootdorps erfgoed behouden blijft zijn we blij met het 
volgende bericht dat we ontvingen van de stichting 
Vrienden van de Windlust te Nootdorp. 
 

Molen in eigendom van de stichting!!! 
Vanaf september is de molen formeel in 
eigendom van de stichting ‘Vrienden van de 
Windlust te Nootdorp’ en daarmee dus in zekere 
zin van de Nootdorpse en Pijnackerse 
gemeenschap. 
 
We feliciteren het bestuur met verkrijgen van dit stuk 
Nootdorps Industrieel Erfgoed en wensen hen succes 
met het onderhoud en de exploitatie. Velen kunnen 
nu blijven genieten van deze fraaie molen die met 
veel enthousiasme door vrijwilligers draaiende 
gehouden wordt. Voor meer informatie zie ook 
http://www.windlustnootdorp.nl/. 

Het exploiteren van een molen kost geld en natuurlijk 
kunt u donateur worden van de Stichting, daarmee 
steunt u het vele werk en het onderhoud. Wij vinden 
het een goede ontwikkeling dat de molen nu in 
handen is van de stichting. De Stichting vraagt haar 
donateurs een extra donatie te doen. 
 
Wist u overigens dat de eerste vergaderingen voor 
de oprichting van onze vereniging plaats vonden op 
de maalzolder van de molen, samen met molenaar 
(en lid van onze vereniging) Tinus Verwijmeren!! De 
molen speelt dus ook een rol in onze vereniging 
vandaar dat wij de Stichting van harte ondersteunen. 
Misschien wilt u als lid van onze vereniging ook 
overwegen een donatie te doen op rekening 
1373.36.020 onder vermelding extra donatie? De gift 
is – zoals een gift aan onze vereniging – onder 
voorwaarden aftrekbaar van de belasting. 

Spelen op het schoolplein. 
In de periode dat ik op de Jozefschool zat (1960 – 
1966) werd er natuurlijk ook op het schoolplein 
gespeeld. Het ommuurde en van hoge hekken 
voorziene schoolplein was groot genoeg om naar 
hartenlust te ravotten en te spelen. Wat deden we 
zoal? Ik ben eens na gaan denken en kwam tot de 
volgende lijst met spelletjes waarvan ik me kon 
herinneren dat ik ze zelf gespeeld heb of heb zien 
spelen. (Sommige spelletjes daar deed je namelijk 
niet aan mee, dat was voor meisjes…..). Niet in alle 
gevallen wist ik de benaming maar met een korte 
omschrijving erbij weten jullie misschien zelf nog wel 
de goede naam. 

� Trap springen 
Beginnende op de onderste tree was het de 
bedoeling dat je van de tree afsprong en te 
proberen zo hoog mogelijk te komen. Een 
spelletje voor degene die durfde. Het ultieme doel 
was natuurlijk een sprong van de hoogste tree!! 

� Beweeg niet 
Iemand stond boven aan de trap en vijf of zes 
anderen helemaal achter op het schoolplein. De 
bedoeling was om ongemerkt naar voren te 
komen. Als degene die boven stond zich 
omdraaide en je zag bewegen, dan moest je weer 
achteraan beginnen. Degene die het haalde 
mocht de plaats boven innemen en dan begonnen 
we weer opnieuw. Erg lastig met al die andere 
kinderen op het schoolplein. 

� Voetballen 
Dat spreekt voor zich. De strepen van het doel 
staan nog achter op het muurtje. Ook hier was het 
lastig want je moest om iedereen heen spelen die 
niet mee deed. Slidings heb ik niet gezien….. 

� Bokkie springen 
Dat was er volgens mij in twee varianten. In de 
ene variant stelde je je op met het hoofd tussen 
de knieën en de handen op de enkels op 
ongeveer een meter van je buurman. Zodoende 
ontstond een rij. De achterste begon, nam een 
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aanloop, zette de handen op de rug (liefst 
stevig…) en sprong over de bok net zolang tot je 
bij de eerste kwam. Dan ging je zelf staan totdat 
je weer de laatste was. 

De andere vorm was als volgt. Er stond er één 
met de rug tegen de muur met de handen in een 
kom voor zich. Hierin lag het hoofd van een ander 
en de volgende gingen met hun hoofd naar 
beneden tussen de benen van de voorganger 
staan. Daarna nam de springer een aanloop en 
probeerde over zoveel mogelijk anderen heen te 
springen. Wie het verst kwam had gewonnen.  

� Tikkertje 
Dit was – en is – een bekende. Ook in 
verschillende vormen. Gewoon iemand proberen 
te tikken die hem dan was en weer probeerde de 
tikbeurt aan een ander over te tikken. Soms had 
je plaatsen waar je vrij was – en eigenlijk een 
beetje uit kon rusten – en soms moest je proberen 
in volgorde te tikken. Er werden soms allerlei 
extra regels bij verzonnen om het zo leuk mogelijk 
te maken. Vooral een spel voor de snelle lopers. 

� Hoela Hoep 
Een spel waarvan ik me wel kan herinneren dat 
het gespeeld is maar ik weet niet zeker of het ook 
op het schoolplein is gespeeld. Een hoepel van 
PVC buis of iets anders deed je om je middel. En 
dan maar draaien met je heupen om de hoepel zo 
lang mogelijk om je lijf te laten draaien. Zou Elvis 
zo aan zijn swingende heupen zijn gekomen? In 
ieder geval de Hoela danseressen uit Hawaii. 

� Elastieken 
Een spel voornamelijk voor de meisjes. 
Tegenover elkaar staan met een lang elastiek om 
de benen van elk. De bedoeling was om allerlei 
figuren te springen daarbij het elastiek met de 
benen meenemend. Soms springend op het 
elastiek, soms erover. Om het moeilijk te maken 
werd het elastiek na een beurt soms hoger om de 
benen gedaan. Wie het hoogst kwam was de 
winnaar. 

� Touwtje springen 
Ook in spel voornamelijk voor meisjes hoewel 
hierbij soms ook jongens zijn gesignaleerd. Tegen 
over elkaar staan met één – en soms twee – 
touw(en) in de hand(en). De touwen ronddraaien 
en dan inspringen – al dan niet op een wijsje als 
in spring de bocht gaat in… - en zo lang mogelijk 
springen. Soms werd de snelheid van het touw 
opgevoerd, soms werd het touw hoger gehouden, 
variaties genoeg. Nog steeds een goede oefening 
om in conditie te blijven! 

� Knikkeren 
Knikkeren werd ook erg veel gedaan. Allerlei 
soorten glazen knikkers had je. In Nootdorp 
hadden we een appie, een bom, een dubbele en 
waarschijnlijk nog veel meer. De waarde was 1, 2, 
5 of tien of een waarde die je afsprak. 
Tegenwoordig spelen zo om 10.000, 100.000 en 
meer. Het zal ook hier de inflatie wel zijn. De 
uiteindelijke bedoeling was om als laatste de 
knikker in de pot te krijgen. Je won dan de inhoud 
van de pot. Als je bijvoorbeeld een vijfje speelde 
dan betekende dat ieder vijf knikkers opgooide. 
Degenen die de tiende in de pot knikkerde had 
gewonnen. 

� Bussie trap 
Een spelletje met een leeg conservenblik. Dit 
werd ergens neergezet en vervolgens liep 
iedereen behalve één hard weg en verstopte zich. 
De bedoeling was nu om ongezien bij het bussie 
te komen en het dan hard weg te trappen. 
Hierdoor moest de achterblijver het bussie weer 
halen en moest weer opnieuw begonnen worden. 
Werd je gezien, dan moest je naar de bus komen 
en was je erbij. Trapte iemand het bussie weer 
weg dan begon het spel opnieuw. 

 
Als het speelkwartier voorbij was, dan ging de bel. 
Iedereen per klas in de rij, de kleinsten voorop en de 
grootten achteraan, en dan in strak tempo de trap op 
naar een volgende les…….. 
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Wat Was Waar 
In de afgelopen periode is druk gewerkt in de 
Dorpsstraat. Rioleringswerkzaamheden moesten 
uitgevoerd worden in dit archeologisch interessante 
gebied. We hebben helaas moeten constateren dat 
er zeer onzorgvuldig is omgegaan met hetgeen men 
in de grond aantrof. Met name op de kruising van de 
Dorpstraat en de Maria van Oisterwijkstraat 
tegenover Cultura. Daar liep in het verleden het water 
dat de vaart achter de Dorpsstraat verbond met het 
ontveningsgebied waar nu het Wilhelminaplantsoen 
is. Op de kaart zien we een bruggetje in de 
Dorpsstraat, het kleine zwarte vierkantje. Restanten 

van deze brugfundering en de kade zitten in de 
grond, dat wisten we al omdat we bij eerdere 
werkzaamheden in 2005 al eens zijn wezen kijken 
toen daar gegraven is. Helaas moesten we 
constateren dat enige brokken metselwerk met twee 
lange stukken natuursteen uit de grond waren 
gehaald. Stukken die waarschijnlijk het brugdek 
hebben gedragen. Er is zeer waarschijnlijk geen 
archeologisch advies geweest en het materiaal is 
inmiddels afgevoerd. Dat archeologisch advies is 
nodig omdat op de Provinciale Verwachtingskaart – 
waaraan onze vereniging heeft meegewerkt – staat 
aangegeven dat dit archeologisch belangrijk gebied 
is. Het is jammer te moeten constateren dat vooral de 
gemeente niet alert reageert en blijkbaar geen actie 
onderneemt. De verantwoordelijke wethouder is via 
de beleidsambtenaar aangesproken. Men gaf aan 
voor bijvoorbeeld vier toekomstige projecten met 
verwachting nu wel actie te zullen ondernemen. We 
wachten af. 

Nootdorpse Olympiërs 
De Olympische Spelen zijn ondertussen afgelopen 
maar in de Delftse Post van woensdag 10 september 
stond nog een mooie recensie over het succesvolle 
boek “Nootdorpse Olympiërs” dat de vereniging op 

10 juni presenteerde in CulturA. Zie ook de vorige 
Nieuwsbrief. De recensie willen we u niet onthouden. 
 

Nootdorp en de Spelen 
Sportief Dorpje 

Nootdorp – De Olympische Spelen worden 
gekenmerkt door het beeldmerk met vijf ringen. Maar 
Nootdorp leverde zes deelnemers aan de 
Olympische Spelen, in de periode van 1952 tot 
heden. Eén van die topsporters is Piet van der Kruk, 
geboren en getogen in Delft en in 1975 verhuisd naar 
Nootdorp, die in gesprek met de voorzitter van de 
vereniging Noitdorpsche Historiën op het idee kwam 
een boek samen te stellen over die zes sportieve 
dorpsgenoten. Dat boek ligt nu in de winkel. 
Bij deelname aan de Olympische Spelen wordt 
natuurlijk al snel gevraagd of er ook medailles zijn 
gewonnen. De zes Nootdorpers, zo staat in het boek 
overzichtelijk vermeld, zorgden voor twee plakken. 
Puck Brouwer won in 1952 in Helsinki een zilveren 
medaille op de 200 meter hardlopen. “Zij was de 
opvolgster van de vliegende huisvrouw Fanny 
Blankers-Koen. Ze liep in Helsinki een snellere tijd 
dan Fanny in 1948 nodig had voor goud!,” vermelden 
de schrijvers. Ze is in 2006 overleden. Zwemmer 
Wieger Mensonides deed twee keer mee aan de 
Olympische wedstrijden (in 1960 en in 1964) en 
zorgde bij zijn eerste keer voor een bronzen medaille 
op de 200 meter schoolslag. Maar Piet van der Kruk 
(gewichtheffen, Mexico 1968), Menno Boelsma 
(schaatsen, Calgary 1988), Jan Janssen (wielrennen, 
Rome 1960) en Stella Jongmans (atletiek, Barcelona 
1992 en Atlanta 1996) kwamen niet op het 
erepodium. Het aardige aan het boekwerk, 
gelardeerd met historische en actuele foto’s, is dat 
iedere Nootdorpse Olympist in twee artikelen wordt 
voorgesteld. Een verhaal over de sportcarrière en 
een verhaal over de binding met Nootdorp. 
Wetenswaardigheden zijn bijvoorbeeld dat sinds dit 
jaar het Jan Janssenpad bestaat, Stella Jongmans 
de bijnaam “snelle Stella” en “het meisje van Mars” 
had, Menno Boelsma zijn eigen schaatsschoenen 
maakte en Piet van der Kruk nooit meer weg wil uit 
Nootdorp. Wie meer wil weten moet simpelweg het 
boek aanschaffen. 
 
Hoewel nog wat ver weg misschien maar het fraai 
uitgevoerde boek is natuurlijk een prima Sinterklaas 
of kerstgeschenk! 

Familie Donkelaar 
In eerdere uitgaven van de Nieuwsbrief hebben we al 
eens foto’s geplaatst die we van de familie Donkelaar 
mochten ontvangen. Ook nu kunnen we u weer een 
erg mooie foto laten zien. Als we de foto op de 
volgende bladzijde goed bekijken dan zien we rechts 
nog net een stukje van de muziektent. Dat komt mooi 
uit want de harmonie – die daar uitvoeringen gaf – 
loopt net voorbij. 
Kijken we in het midden bovenin dan zien we een 
schoorsteen die op de tuin van De Koning stond. 
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Vele schoorstenen stonden in de jaren 60 op de 
tuinderijen in Nootdorp. Helaas zijn deze allemaal 
verdwenen. 
Wanneer we vanaf de schoorsteen iets links naar 
onderen kijken dan zien we een vrachtwagen staan. 
Dit was de vrachtwagen van Frans de Vreede. Hij 
had een bodedienst en uw voorzitter heeft vele 
woensdagmiddagen geholpen om pakketten op te 
halen en rond te brengen in Den Haag en Delft. 
Begin jaren 60 moest je je nog zonder televisie 
vermaken en rijden naar Den Haag of Delft achterin 
de auto van Frans was toen nog een heel avontuur. 
Het helpen werd beloond met een patatje met in Delft 
en ook dat was toen een traktatie! 

Een mooi tijdsbeeld en we roepen iedereen op om 
nog eens te grasduinen in de fotoalbums of 
schoenendozen. Een scan is zo gemaakt en u doet 
de vereniging er een enorm plezier mee, zeker als er 
ook nog een verhaal aan de foto vastzit! 
We zijn bijvoorbeeld op zoek naar foto’s van het 
Jeugdhuis aan de Veenweg, foto‘s van de muziek-
tent, liefst tijdens een uitvoering, foto’s van De Ark, 
het rijtje huizen aan het Oosteinde, foto’s van garage 
Zegwaard op de plek waar nu De Melkpotte is, foto’s 
van de oude pastorie op de hoek van de Kerkweg en 
de Molenweg, foto’s van de diverse café’s in 
Nootdorp, enz. Als u zoekt vindt u zeker wat. Laat het 
even weten (015 310 8117) of een e-mail naar 
info@noitdorpsche-hisotorien.nl, Scant u zelf dan 
liefst een zo hoog mogelijke resolutie, dat komt de 
kwaliteit ten goede als we de foto in de Nieuwsbrief 
af willen drukken. Alvast dank voor uw moeite! 

Van de penningmeester 
Voor diegene die de contributie (€ 15,00) voor het 
jaar 2008 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. 
 

Sponsors 
Dank ook aan onze sponsors: 

 
 

 

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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