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Van de voorzitter 

Belangrijke mijlpaal is de opening van het Historisch 
Informatie Punt in de Bibliotheek van Nootdorp, zie 
voor een verslag verderop in deze Nieuwsbrief. 
Volgend jaar vieren we ons 10-jarig bestaan. We zijn 
dringend op zoek naar mensen die mee willen helpen 
hier iets moois voor te organiseren. We hebben een 
aardig budget dus meld u aan. 
Het bestuur wenst u naast veel leesplezier fijne 
feestdagen toe en een gezond, gelukkig maar 
bovenal zinvol 2011. 

Nieuwe leden 
Helaas deze keer geen nieuwe leden. 

Evenementen-commissie 

Oprichten evenementen-commissie 
In 2011 bestaat de vereniging 10 jaar. Het plan is 
enkele activiteiten te organiseren, dan wel één grote 
activiteit. In een op te richten evenementen-
commissie zouden drie tot vier mensen zitting 
kunnen hebben. Wie zou in deze commissie willen 
zitten? Graag opgeven bij Ninon of Henk. Ook kunt u 
uw ideeën bij hen kwijt. 

Herinneringen (5)  
In 1994 en 1995 heeft Cor van Tilburg diverse stukjes 
geschreven in de Nootdorpse Kerkbode, een uitgave 
van de Hervormde Gemeente en Gereformeerde 
Kerk in Nootdorp. Het eerste stukje verscheen in de 
Kerkbode van september 1994. Zijn plotseling 
overlijden op 18 augustus 1995 maakte een abrupt 
einde aan deze reeks “Herinneringen”, zoals hij ze 
zelf noemde. De herinneringen van Cor van Tilburg 
gaan over het kerkgebouw, waar hij en zijn familie 
nauw mee verbonden waren. 

9e jaargang 
nr 4, dec. 2010 
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Herinneringen (8) – de Herenbank 
Na het 10-gebodenbord komen we voor de 

herenbank te staan. Ziet 
u ze zitten? Helemaal 
links de ambachtsheer 
en daarnaast de schout 
en schepenen. Allen in 
hun kleurrijke zondagse 
gewaden. Hun gemalin-
nen eveneens met alles 
erop en eraan ervóór. 
De wapens op het orgel 
zijn van de ambachts-
heer Dirk Backer en zijn 
vrouw Abegael van 
Collen. Zij schonken het 
orgel aan de kerk. De 
bank stond voor de 

restauratie in 1971 op de plaats waar nu de 
preekstoel staat (zie foto).  

De bank stond voor het raam wat niet zo mooi was. 
Je zet thuis ook geen kast voor het raam. Ze zijn toen 
verwisseld, wat een nieuwe kerkindeling tot gevolg 
had. De preekstoel past precies tussen de ramen. Op 
de foto zie je dat er een lambrisering, van hout, hoog 
180 cm, rondom in het gehele kerkgebouw was.  

Herinneringen (9) – 100 jaar 
5 mei 1995: 50 jaar bevrijding 
 100-jarig bestaan kerkgebouw 

Het is dus voor de Hervormde Gemeente te Nootdorp 
dubbel feest. Zoals meer gezegd. Er werd een 
algemene openbare besteding gehouden, waarvan ik 
uit de notulen letterlijk citeer:  

Breijer en Sperwer ’s-Gravenhage ƒ 20.710,= 

C. Romeijn Haarlem ƒ 12.695,= 

J.P. Wimmers Maassluis  ƒ 11.800,= 

Ph. Romeijn Nootdorp  ƒ 11.645,= 

W.F.C. Schaap Delft  ƒ 11.200,= 

J.P.J. Lorrie Den Haag  ƒ 11.200,= 

F. Lalleman Pijnacker  ƒ 11.050,= 

L. van Rossem Maassluis  ƒ 10.990,= 

J.B. Dekkers Den Haag  ƒ 10.900,= 

H.S. Vroomans Pijnacker  ƒ 10.798,= 

J.N. Botermans Leiden  ƒ 10.639,= 

E. Pleijsier Schipluiden  ƒ 10.550,= 

C. Lalleman Maasland  ƒ 10.500,= 

J. Steffens Den Haag  ƒ 10.400,= 

J. de Baan Maasland  ƒ 10.334,= 

P. Kerklaan Vrijenban  ƒ 10.319,= 

J. den Heije Scheveningen  ƒ 10.300,- 

Joh. Baak ibidem  ƒ 10.200,= 

H. Westerduin Den Haag  ƒ 10.160,= 

H. van Venrooij Nootdorp  ƒ 10.091,= 

C. van Tilburg ibidem  ƒ 9.742,50  

A.A. Groenewegen ibidem  ƒ 9.690,=  

C.P. Sorber en A. Kranenburg Pijnacker  ƒ 9.300,=  

B. Krijnen Den Haag ƒ 9.100,=  

Dat mijn grootvader niet de laagste inschrijver was 
maar toch het werk kreeg, vervult mij wel met enige 
trots. Wat heerlijk is het, als je zoveel vertrouwen van 
je opdrachtgevers ontvangt. En ik kan daarover 

meepraten. Maar het legt wel een zekere druk op je, 
dat je dit vertrouwen nóóit beschamen mag.  

In de bouwcommissie zaten toen Jan Steeneveld die 
boerde aan de 's Gravenweg op hoeve "Hoogeveen" 
de vader dus van Elderien en Cor, en Kees van der 
Marel die boerde op de woning waar Daan van der 
Spek nu nog woont, de grootvader van Kees uit "de 
Gouden Star". Wat mij van de inschrijvers opviel is 
dat er verschillende R.K.-aannemers onder waren. 
Die wilden zeker ook wel eens een protestant kerkje 
bouwen. Laatst zei een oud aannemer tegen mij: Mijn 
grootvader was lager, wij hadden eigenlijk die kerk 
moeten bouwen. Hij was Rooms Katholiek. Het werd 
een bouwwerk van machinale steen, wat toen mooier 
gevonden werd dan handvorm. Verder vond ik de 
bouwtijd (5 juli 1894 - eerste steenlegging op 1 
oktober 1894 - inwijding 5 mei 1895), 10 maanden 
erg kort. Want in die korte tijd moest de oude kerk 
ook nog afgebroken worden, het orgel eruit en er 
weer in. En dat de kwaliteit van het gebouw goed 
was, kan iedereen bekijken. Geen reclame, wel trots.  

Na de besteding gingen alle heren nog even naar "de 
Gouden Star". Dit was de uitspanning van de kerk, 
waar ook nu hun gerei stond. Kees van der Marel uit 
de bouwcommissie ging direct naar grootvader toe 
en zei: "Knelis, jongen wat ben ik blij dat jij die kerk 
gaat bouwen. Het is een hele klus, maar jij met je 
jongens krijgt dat wel voor mekaar." Ik denk wel dat 
zij er toen een borreltje op gedronken hebben, 
geloven jullie niet? 

Toen lange Jan Steeneveld later naar huis reed, 

stond mijn grootvader voor zijn huis en Jan stak hoog 
de zweep voor hem uit, dat ook hij blij was met de 
uitslag, evenals opa. Allemaal, dus 100 jaar geleden, 
blijde mensen.  

Laten wij dan na 100 jaar met hen dankbaar en blij 
zijn met dit gebouw. Zorg ervoor, zodat het tot in 
lengte van jaren mag dienen tot verkondiging en 
verheerlijking van Gods Heilige Naam. 

Wilsveen 
Op een fietstocht door onze mooie omgeving kwam 
Aart Aartsen langs de begraafplaats aan het 
Wilsveen. Deze kleine, verstilde en met liefde en zorg 
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onderhouden begraafplaats, gelegen aan het 
Wilsveen en rondom in het groen, draagt een lange 
geschiedenis. 

Op deze plek stonden tot 1820 achtereenvolgens 
een kapel gewijd aan Maria en een protestantse 
kerk. De oudste meldingen van een kapel dateren uit 
het begin van de 15

e
 eeuw. 

De kapel was gebouwd voor een Mariabeeld dat in 
een veenplas in de buurt gevonden was. Het beeld 
zou genezende krachten hebben. Uit de wijde omtrek 
kwamen pelgrims naar Wilsveen om op knieën en 

ellebogen, drie maal biddend 
rond de kapel te kruipen. In 
1575 kwam de kapel in 
protestantse handen en 
haalden de katholieken het 
beeld weg. Nog tot 1655 
bleven de pelgrims de kapel 
bezoeken, wat regelmatig tot 
spanningen leidde tussen 
katholieken en protestanten. 
Twintig jaar later werd de 
kapel gesloopt en in 1684 
vervangen door een nieuwe 
kerk voor de protestantse 
eredienst. 

In de beginjaren van 1800 bevond zich op deze plek 
de Nederduitsch Hervormde Kerk van Wilsveen. Op 
20 september 1795 ontving ds. Jacobus Albertus van 
Waenen een brief van de plaatselijke municipaliteit 
met het verzoek alle manslidmaten op te roepen om 
drie dagen later in het “Regthuis De Zwaan” te 
verschijnen. De municipaliteit meldde: gezien de 
schulden, de steeds kleiner wordende gemeente en 
het aanstaande vertrek van ds. Van Waenen, is het 
een gunstige gelegenheid de twee gemeenten 
samen te voegen (Leidschendam en Wilsveen). Dat 
de gemeente steeds kleiner werd had te maken met 
het opraken van de veenlaag. Daarom trokken veel 
bewoners, overwegend turfstekers weg en liep het 
aantal kerkgangers sterk terug.  

Kerk en pastorie konden dan gesloopt worden om op 
diezelfde plaats een begraafplaats te stichten. Bij de 
kerk aan de Leytsche Dam was de gelegenheid 
daartoe niet aanwezig en het begraven in de kerk 
zoals gebruikelijk was, kon worden beëindigd. 

Men was het niet eens met de argumenten; men 
wilde nu eenmaal zelfstandig blijven. Nadat ds. Van 
Waenen was vertrokken werd dus weer een nieuwe 
predikant beroepen. Zijn traktement werd immers 
door de landsoverheid verstrekt en daar had de 
kerkenraad geen zorgen over. De geldmiddelen 
bleven beneden peil ondanks het invoeren van een 
vrijwillige bijdrage. In 1803 moest zelfs geld uit de 
armenkas worden geleend voor de reparatie van de 
kerk en de pastorie. 

Een veeg teken was het bij Koninklijk Besluit 
invoeren van een reglement voor de Hervormde 
Kerk. De koning kreeg hierdoor grote invloed op het 
reilen en zeilen van de kerk. Voor de Wilsveense 

gemeente zat een verandering in de lucht vanwege 
het vertrek van hun predikant ds. Jacob van Eijk. 

Het besluit van koning Willem I van 15 mei 1818: te 
weinig leden voor een predikant, te korte afstand tot 
Leidschendam, de goede staat waarin de kerk aan 
de Leytsche Dam verkeerde. De gemeenten moesten 
samen en heetten met ingang van 1 juli 1818 
Hervormde Gemeente Leidschendam en Wilsveen. 
Uit de opbrengst van de kerk en pastorie moesten de 
resterende schulden worden voldaan en wat 
overbleef was bestemd voor de bouw of aankoop van 
een nieuwe pastorie aan de Leytsche Dam. 

De Wilsveners hadden zich neer te leggen bij het 
besluit van Willem I. Ze poogden nog wel hun kerk te 
behouden maar dit mocht niet baten. En zo werden 
op 14 december 1819 door notaris van Rhijn de 
gebouwen met kerkinventaris geveild. Cornelis 
Rijneveen werd voor een bedrag van ƒ 4.621,20 de 
nieuwe eigenaar. De klok was eerder verkocht aan 
de hervormde gemeente van Schipluiden. Bij de 
hervormde gemeente van Nootdorp waren de 
preekstoel met doophek en de lezenaar terecht 
gekomen. 

Rijneveen had grote plannen en vroeg uitstel voor de 
afbraak. Hij wilde het gebouw bestemmen voor het 
welzijn van de gemeente door behoeftige huis-
gezinnen daar handarbeid te laten verrichten, zodat 
zij zelf de kost konden verdienen. Een soort sociale 
werkplaats. De verkopers vonden dit niets maar het 
gemeentebestuur ging akkoord op voorwaarde dat 
daarin minsten vijftien personen een bestaan in 
konden vinden. De nobele Rijneveen kon niet aan 
deze voorwaarde voldoen. Het kerkgebouw werd in 
1820 gesloopt evenals de pastorie en tussen de 
muurresten werd van het geheel een begraafplaats 
gemaakt die nog steeds bestaat. 

Vanwege de beeldbepalende ligging en het belang 
van de begraafplaats voor de geschiedenis van de 
begrafeniscultuur in Nederland zijn de oudste delen 
van de begraafplaats sinds 1998 Rijksmonument. 

De begraafplaats is eigendom van en wordt beheerd 
door de Stichting Hervormde Begraafplaats 
Wilsveen. 

Een tekening uit 1752 met links de drie molens en rechts de 
kerk van Wilsveen 
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De heer Leechburch Auwers bij zijn nieuwe woning aan de 
Delflandstraat 53. Op de achtergrond de tuin van Hendriks aan 
de Veenweg. 

Vader en zoon, beiden Ridder 
der Militaire Willemsorde. 
Door: Piet van der Kruk 

 
Bij mijn genealogisch onderzoek naar de familie Van 

der Kruk ontdekte ik 
twee Ridders der 
Militaire Willemsorde 
(MWO). Het is een leuke 
ervaring als je in je 
familie een drager van 
de MWO ontdekt, maar 
uniek is het als je ook 
nog eens kan vaststellen 
dat de twee Ridders 
vader en zoon zijn. 
Vader is de adjudant-
onderofficier der Artillerie 
in het Leger van de 
Koning, Johannes van 
der Kruk, geboren te 
Honselersdijk op 30 
december 1796. Zijn 
zoon is de kapitein der 
Artillerie in het Kon. Ned. 
Indisch Leger, Johannes 

Adrianus van der Kruk, geboren te Delft op 28 januari 
1837. 

Johannes van der Kruk werd bij besluit van Zijne 
Majesteit de Koning op 11 januari 1833 benoemd tot 
Ridder der Militaire Willemsorde 4

e
 klasse, zoals 

vermeld in de “Nederlandsche Staats-Courant” van 7 
februari 1833. Johannes van der Kruk behoorde tot 
de “Bezetting der Citadel van Antwerpen” en werd 
benoemd tot Ridder der MWO wegens zijn “loffelijk 
gedrag bij de verdediging dier sterkte”. Hij vocht 
vanuit een hopeloze situatie tot het laatste moment 
door en werd uiteindelijk door het leger van Napoleon 
krijgsgevangene gemaakt. 

Eerder was hij ook al ingezet tijdens de Tiendaagse 
Veldtocht en deed hij mee aan de gevechten tijdens 
de Slag bij Waterloo. Naast de MWO kreeg hij dan 
ook nog vele andere onderscheidingen waaronder 
het Metalen Kruis vanwege zijn deelname aan “den 
roemrijke tiendaagsche veldtocht”. De ca. 175 jaar 
oude onderscheidingen van Johannes van der Kruk 
zijn nog steeds in familiebezit. Anno 2010 worden zij 
beheerd door Adriaan van der Kruk (Rotterdam, 19 
april 1952). 

Johannes van der Kruk behoorde tot het in Delft 
gelegerde 3

e
 bataljon Artillerie Nationale Militie. Met 

zijn gezin woonde hij over een periode van bijna 19 
jaren in Delft, afwisselend op de adressen Oude Delft 
169 en 181. In het pand Oude Delft 169 is nu het 
Gemeente Archief Delft gehuisvest, Oude Delft 181 
was een onderofficierswoning in het Prinsenhof. Nu 
een expositieruimte van het Museum Prinsenhof. Zijn 
zoon Johannes Adrianus van der Kruk, waarover 
hierna meer, werd geboren in het Prinsenhof. 

 

Johannes Adrianus van der Kruk werd op 6 
oktober 1874 bij besluit van Zijne Majesteit de Koning 
benoemd tot Ridder der Militaire Willemsorde 4

e
 

klasse, nadat hij zich op 16 april 1874 had 
onderscheiden tijdens de 2

e
 expeditie tegen het Rijk 

Atjeh. Hij vertoonde onverschrokken gedrag bij de 
bestorming van de versterkte Kampong Lampoe-
Idjoe. In zijn stamboek wordt de benoeming door de 
Koning als volgt gemotiveerd:  

“Terwijl het linkerhalf 3
e
 bataillon vooruit rukte stond 

de sectie bergartillerie onder het commando van de 
1

e
 luitenant Van der Kruk op een smal pad omringd 

door zeer begroeid en moeilijk terrein. Met grote 
krachtsinspanning kwam die sectie in batterij op 50 
passen van de vijandelijke linie. Bij één der stukken 
waren twee kanonniers buiten gevecht gesteld, 
waarop Luitenant Van der Kruk in persoon de 
bediening hielp en richtte en een op het pad gerichte 
vuurmond van de vijand tot zwijgen bracht. Hij gaf de 
gehele dag bewijzen van veel bedaardheid en grote 
moed. Bij elke gelegenheid dat de 1

e
 Luitenant Van 

der Kruk gedurende deze expeditie in actie kwam 
toonde hij veel beleid en een grote doodsverachting”. 

Anderhalf jaar na zijn benoeming tot Ridder der 
MWO overleed Johannes Adrianus van der Kruk, 
daags nadat hij volgens vermelding in zijn stamboek 
tijdens een veldtocht op Atjeh “een schot door de 
buik” had opgelopen. Kort voor zijn overlijden, op 13 
mei 1875, werd hij bevorderd tot Kapitein der 
Artillerie. 

Vijftig jaar Delflandstraat 
Door: Marcel Leechburch Auwers 
 

De woningen in de Delflandstraat staan er inmiddels 
vijftig jaar. In december 1960 verhuizen de eerste 
bewoners naar hun nieuwe woningen, onder wie mijn 
ouders.  

Ik wil hieronder ingaan op de geschiedenis van deze 
woningen. Ik beperk me overigens tot de achtenvijftig 
huizen die als eerste in de Delflandstraat zijn 
gebouwd met de huisnummers 1 t/m 85 en 2 t/m 30.  

In het begin van de jaren vijftig besluit de gemeente 
Nootdorp een uitbreidingsplan op te stellen om grond 
te bestemmen voor de vestiging van industrie, 
woningbouw, tuinbouwbedrijven en de aanleg van 
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een wegverbinding tussen de Veenweg en het hart 
van het dorp. Het uitbreidingsplan Veenweg Zuid is 
hiervan mede het resultaat. Voorzien wordt in de 
bouw van woningen aan de wegverbinding naar het 
dorp nabij de Veenweg. In 1957 maakt ir. Wim 
Wissing (geboren op 29 september 1920 te Rijswijk) 
een stedenbouwkundig ontwerp van de Delfland-
straat. De zuidzijde van de straat wordt gekenmerkt 
door woningen in langwerpige blokken. De oneven 
zijde kent meer variatie. De blokken zijn korter en er 
is ruimte voor kleine inhammen. Dit stedenbouw-
kundig ontwerp van W. Wissing wordt daadwerkelijk 
uitgevoerd.  

Na de vaststelling van het uitbreidingsplan Veenweg 
Zuid start de gemeente met het aankopen van 
verschillende stukken grond voor de aanleg van de 
Delflandstraat en de Sportparkweg. Men legt de weg 
aan in 1959.  

Het Advieskundig Ingenieursbureau Stuurman & 
Zonen te Waddinxveen krijgt de opdracht om 
achtenvijftig premiekoopwoningen te ontwerpen. Het 
bureau Stuurman & Zonen is opgericht in 1911 door 
Pieter Dirk Stuurman (geboren op 15 januari 1885 te 
Ammerstol en overleden op 20 juni 1965 te 
Waddinxveen). Het bureau bestaat nog steeds en 
heet SP Architecten. Op 25 mei 1959 dient P.D. 
Stuurman een verzoek tot een bouwvergunning in 
voor het bouwen van vierentwintig middenstands-
woningen van type A en vierendertig middenstands-
woningen van type B. Het zijn woningen bestaande 
uit een keuken voorzien van een Bruynzeel Monta-
keuken, huiskamer, toilet en trapkast op de begane 
grond, douche en drie slaapkamers voor in totaal zes 
personen op de eerste verdieping en daarboven een 
zolder die te bereiken is met een vlizotrap. De huizen 
verschillen niet veel van elkaar. Type B is qua 
oppervlakte 10 vierkante meter groter dan type A. 
Type A heeft betrekking op de huizen met de 
huisnummers 2 t/m 30 en 1 t/m 17, type B betreft de 
huizen met de nummers 19 t/m 85. De gemeente 
verstrekt de bouwvergunning op 16 februari 1960.  

De bouw start aan het begin van 1960. De fundering 
bestaat uit houten palen met gewapend 
‘betonoplangers’. Medio april is men klaar met de 
fundering. In juni is de begane grond in ruwbouw 
klaar en eind juli staat het hele huis. In december 
worden de eerste huizen opgeleverd.  

Wie komen er te wonen? Uit een advertentie die in 
de Haagsche Courant op 27 juni 1959 staat, blijkt dat 
men zich vrij kan vestigen. Men noemt als positief 
punt de gunstige ligging ten opzichte van Voorburg 
en het centrum van Den Haag. Overigens valt op dat 
men in de advertentie spreekt van herenhuizen. De 
architect houdt het op middenstandswoningen. Het 
zijn ten slotte woningen met een vloeroppervlakte 
van 91 vierkante meter.  

De nieuwe bewoners kwamen uit Nootdorp en 
omliggende gemeenten, zoals Delft, Den Haag en 
Leiden. Het waren veelal pas getrouwden die zich 
vestigden. Dat gold ook voor mijn ouders. Mijn vader 
kwam uit Den Haag en mijn moeder uit Purmerend. 
Zij zijn op 24 november 1960 in Purmerend getrouwd 
en vlak daarna als eerste bewoners in de 
Delflandstraat op nummer 53 komen wonen. Mijn 
vader had zijn werk in Den Haag. Hij was dus een 
forens.  

Op 10 september 1961 ben ik geboren en op 27 
februari 1963 mijn broer Peter. Doordat er veel jonge 
gezinnen in de straat woonden, waren er voldoende 
speelkameraadjes. De Jozefschool was om de hoek. 
De bakker bezorgde brood aan huis, kruidenier 
Boonekamp had zijn zaak op de hoek van de 
Veenweg en de Delflandstraat. Voor de niet-
dagelijkse boodschappen waren we op Den Haag en 
Delft aangewezen. Met het openbaar vervoer was dat 
een hele onderneming. Mijn vader hield zijn werk in 
Den Haag. Uiteindelijk hebben mijn ouders besloten 
om naar Den Haag te verhuizen. Op 30 december 
1969 verhuisden we naar een nieuwbouw 
appartement in de wijk Mariahoeve. 

Gebruikte bronnen: 

• C. Spoor, Kroniek van Nootdorp, 1966 

• Archief van het Gemeentebestuur Nootdorp, dossier Bouw 
woningen Delflandstraat 1 t/m 85 oneven, 2 t/m 30 even 
(1957-1961)  
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Verder heb ik op 1 december 2010 de volgende 
websites geraadpleegd: 

www.bonas.nl/archiwijzer 
www.genlias.nl 
www.online-familieberichten.nl 
www.sparchitecten.nl 

Het Historisch Informatiepunt 
Het is een `gezellig` hoekje geworden, dat Historisch 
Informatie Punt in de Nootdorpse bibliotheek aan de 
Koningin Wilhelminastraat. 

Op de bovenverdieping achterin naast de trap staan 
een speciale kast, een computertafel en een leestafel 
opgesteld, die worden beheerd door onze vereniging 
in samenwerking met de bibliotheek. Aan de muur 
boven de trap hangt een scherm waarop tijdens de 
openingsuren van de bibliotheek een presentatie te 
zien is. 

Dit zogeheten HIP werd op 16 oktober feestelijk 
geopend door wethouder Francine v.d. Jagt en onze 
voorzitter Henk Rolvink. Het HIP is opgericht in 
samenwerking met Bibliotheek Oostland, - waarvan 
onze bibliotheek deel uitmaakt - , de Delftse en 
Rotterdamse archieven, de gemeente en Fonds 
1818. Het is de bedoeling dat bezoekers hier 
inlichtingen kunnen vragen en kunnen geven, een 
gezellig praatje komen maken over het Nootdorp van 
vroeger en boeken hierover komen lenen. 

Om de veertien dagen is er iemand van Noitdorpsche 
Historiën in het HIP aanwezig. Behalve Henk Rolvink 
en de secretaris, Ninon Vis, zijn dit Anneke 
Dobbenga en Noud Janssen. De komende tijd zijn wij 
er op vrijdagavond 7 januari, zaterdag 22 januari, 
vrijdagavond 4 februari en zaterdag 19 februari. 

Tijdens de opening en ook tijdens de drie eerste 
keren dat het HIP “open” was, kwamen er diverse 
mensen langs om een praatje te maken en het 
gastenboek te tekenen. Heel blij waren we met de 
oude ansichten, foto’s, brochures en programma-
boekjes (van Paul Groenewegen) die wij van de 
bezoekers kregen en van onze zustervereniging het 
Historisch Genootschap Oud Pijnacker. 

Ook kunt u uw verhaal kwijt of informatie over ons 
dorp dat interessant kan zijn. Zie bijvoorbeeld 
verderop in deze Nieuwsbrief het verhaal van Lenny 
Voshol – Lugtigheid over de bodedienst van haar 
vader op Delft. 

In het HIP is ook een vitrinekast aanwezig. Daar 
kunnen we allerlei materiaal in zetten dat met een 
specifiek onderwerp te maken heeft dat op een 
gegeven moment in de aandacht staat of er kan 
algemeen materiaal in dat we als vereniging graag 
willen laten zien. Wanneer u Nootdorpse spulletjes 
heeft dan kunnen we die voor een bepaalde tijd in de 
vitrinekast zetten. Op dit moment bijvoorbeeld heeft 
Truus van der Neut – Reijgersberg leuk Nootdorps 
materiaal ter beschikking gesteld en dat hebben we 
aangevuld met materiaal over de protesten tegen de 
annexatie van Nootdorp door Den Haag. 

Een reden te meer om eens een bezoekje te brengen 
aan het Historisch Informatie Punt en de Bibliotheek. 

Voor volgend jaar zijn er vier avond-activiteiten 
gepland in het HIP (toegang vrij): 

1. Op dinsdag 1 maart: Rees van der Lubbe over 
de Draf- en Rensport in Nootdorp  

2. Op donderdag 16 juni: Leen Groenewegen over 
het veranderende Nootdorp vanaf de jaren 70 

3. Op dinsdag 6 september: Noud Janssen over 
oude beroepen en ambachten  

4. Op donderdag 24 november: Tinus Verwijmeren 
over molen Windlust, Nootdorp 
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Arie Lugtigheid bezorgt een gasfles met zijn transport-

fiets 

Bodedienst naar Delft 
Onderstaande herinneringen kregen wij in het HIP overhandigd door 

Leny Voshol- Lugtigheid 

 
Mijn ouders hebben op 1 november 1931 een 
kruidenierszaak en de bodedienst overgenomen. 
Deze winkel was van mijn moeders oom, die 
Saarberg heette. Hij beheerde 40 jaar lang de zaak 
aan de Dorpsstraat nr.16. 
Het overnemen van de bodedienst hield in dat mijn 
vader, Arie Lugtigheid, een of twee keer per week 
met de bakfiets naar Delft moest om te halen wat er 
in Nootdorp niet te krijgen was. Dit waren allerhande 
zaken, die bij ons door de klanten waren besteld. 
Zo haalde mijn vader geneesmiddelen op bij de 
Gaper aan de Markt, schoenen bij Van Veen (die 
waren dan op zicht), horloges en klokken bij De Wolf 
aan de Choorstraat, stomerijgoed bij Palthe, 
gewassen overhemden bij Van Oosten aan de 
Oostsingel en dan ook nog klompen, laarzen, 
hengels enz. 
In Nootdorp kwamen de klanten het bestelde ophalen 
of het werd thuis bezorgd, waarna de bode zijn geld 
kreeg. Mijn oudste broer was in 1944 dertien jaar 
geworden en hij ging vaak met mijn vader mee om 
hem in de stad (Delft dus) te helpen met het ophalen 
van de boodschappen. Dan waren ze sneller klaar.  

Er waren drie bakkers in het dorp, die gist nodig 
hadden. Dat haalde mijn vader dan bij de gist- en 
spiritusfabriek in Delft. Voor deze kleine bestellingen 
gebruikte hij een transportfiets. In die tijd hadden de 
Nootdorpers soms een fiets; pas rond 1948 kwamen 
de eerste auto’s. 
Tijdens de oorlog werden er mansgaten gegraven 
van ongeveer een meter diep en een halve meter 
breed in de berm van de Brasserskade. Wanneer er 
luchtalarm werd gegeven of als er vliegtuigen laag 
overkwamen, dan sprong je in zo’n gat. Vanaf de 
Brasserskade zag je het vliegveld Ypenburg liggen; 
aan het eind van de Bras stond een kazerne, waar de 
luchtmacht was gelegerd. 
Mijn vader heeft geluk gehad; hem is niets 
overkomen tijdens zijn bodediensten. Hij bezat een 
vervalste identiteitskaart, waarop zijn leeftijd hoger 
was dan in werkelijkheid. Drie vrienden, Piet van ’t 
Wout, Leen van Pelt en Arie Zegwaard, zijn langs de 
Bras ter hoogte van Ypenburg beschoten. Er werd er 
één in zijn long geraakt, de ander moest een oog 
missen, de derde bleef ongedeerd.  
Aan het eind van de oorlog waren bijna alle bomen 
langs de Bras omgezaagd. Dat gebeurde ’s nachts. 
Zelfs in het dorp kon je de bomen horen vallen. Dan 
kwamen de mensen van alle kanten aanlopen om 
hout te bemachtigen. De bakkers namen hun karren 
mee om takken te vervoeren waarmee zij hun ovens 
stookten.  
Doordat wij een kruidenierszaak hadden en mijn opa 
Van ’t Wout bakker was, hadden wij genoeg artikelen 
om in de hongerwinter te ruilen. Ook slager Van 
Velzen was een vriend van mijn ouders. Zo ruilde 
mijn vader bijvoorbeeld slaolie tegen tarwe, die werd 
gemalen door molenaar Jongste in de Windlust. Die 
kreeg dan weer sigaren en zo waren alle partijen blij. 
Mijn oudste zus Nel, die in de oorlog 10 jaar was, 
herinnert zich nog goed dat de Duitsers de klok uit de 
kerktoren haalden. Die klok heeft dagen op het 
Kerkepad gestaan, waar veel Nootdorpers kwamen 
kijken. Na de oorlog kregen we een nieuwe klok 
terug. 
Onze kruidenierszaak is na de dood van mijn ouders 
in 1978 opgeheven. 

Aurora 
Een boerengezin in de vorige eeuw 
 

Ankie Olsthoorn is de oudste dochter van Wim en 
Bep Olsthoorn, belangrijke personen in het boek dat 
zij geschreven heeft. Ze studeerde pedagogiek en 
gaf jarenlang leiding in het volwassenenonderwijs. 
Haar belangstelling voor cultuur bracht haar er toe de 
cultuur van het boerenleven in de vorige eeuw op 
schrift te stellen. Ze is geboren op de Elizabethhoeve 
te Zoetermeer en als zevenjarige verhuisd naar 
Hoeve Aurora in het Wilsveen, waar haar vader al 
sinds de dertiger jaren het bedrijf runde. Het gezin 
waaruit haar vader ooit voortkwam vormde het 
vertrekpunt voor een boeiend inzicht in het 
veranderende boerenleven van de vorige eeuw. 
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Haar vader werd ge-
boren op Hoeve Aurora 
in het Wilsveen. Vanaf 
zijn dertiende, toen zijn 
vader stierf, heeft hij op 
de boerderij gewerkt. Hij 
heeft daar de grote 
veranderingen meege-
maakt die het boeren-
bedrijf in de twintigste 
eeuw heeft ondergaan: 
de schaalvergroting, de 
intensivering, de ratio-
nalisering en de mecha-
nisatie. 

Toen na de dood van haar moeder in 1999 het huis 
werd leeggeruimd, ontdekte zij dat haar vader bijna 
al zijn kasboeken en melkboekjes vanaf 1930 tot en 
met 1978 had bewaard en dat er stapels brieven 
lagen van zijn broers uit Indië, Frankrijk en Canada. 
Nadat Ankie Olsthoorn in 2006 was gestopt met 
werken besloot zij de brieven te lezen en realiseerde 
ze zich, dat de geschiedenis van het gezin waar haar 
vader uit voortkwam eigenlijk exemplarisch is voor de 
geschiedenis van een boerengezin in de twintigste 
eeuw. 

Een erg interessant en goed leesbaar boek. Het boek 
ligt niet in de winkel maar het is via Ankie te koop 
voor € 12 als u het zelf ophaalt of voor € 15 als het 
opgestuurd moet worden. U kunt Ankie telefonisch 
bereiken via 070 419 0195 of via de e-mail: 
a.van.rongen@hccnet.nl 

Oorlog in Blik 
Bij het Archief in Delft, Oude Delft 169, zijn twaalf 
korte tot zeer korte films te zien, die handelen over 
de bezettingstijd en de bevrijding in Delft. Het zijn 
amateuropnamen die met subsidie van het ministerie 
van VWS zijn gedigitaliseerd in het kader van het 
landelijke project: Oorlog in Blik. Op de gelijknamige 
site zijn nog meer filmpjes te zien. 
Het Archief is geopend van dinsdag tot en met 
donderdag tussen 9 en 17 uur. Dan kan men in de 
voorzaal de filmpjes gratis bekijken. 

Vleermuizen in het gemaal 
Vorig jaar had het Hoogheemraadschap een besluit 
genomen: het oude gemaal aan de Tweemolentjes-
kade (Delftse Hout), daterend uit de 19

e
 eeuw, zou 

worden gesloopt. Dit najaar werd het besluit 
herroepen en wilde men het verkopen als woonhuis. 

Hiertegen zijn natuurbeschermers in opstand ge-
komen, want verbouwing en bewoning zou de unieke 
kolonie watervleermuizen in de kelder bedreigen. 

De oude pompen van het gemaal zijn als cultureel 
erfgoed bestempeld en die zouden moeten worden 
verwijderd, om van het gemaal een woonhuis te 
kunnen maken. Ook dit is een probleem. De 
Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische 

Vereniging heeft nu het Delftse stadsbestuur ver-
zocht om in een nieuw bestemmingsplan de 

bestemming van het gemaal te veranderen in natuur, 

in plaats van wonen.  

Van de penningmeester 
Voor diegenen die de contributie (€ 15,00) voor het 
jaar 2010 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. Vindt u een brief 
bij deze Nieuwsbrief dan verzoeken wij u deze 
aandachtig te lezen. 
Voor informatie kunt u de penningmeester bellen. 

Giften 
Vanaf 1 januari 2008 is onze vereniging aangemerkt 
als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 
Dat betekent onder andere 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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