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Van de voorzitter 

Dit jaar bestaat onze vereniging 10 jaar. Een tweede 
lustrum dat we zullen vieren met een aantal lezingen. 
In die tien jaar hebben we 4 boeken uitgegeven en 
organiseerden we diverse lezingen. Ook zijn we 
actief bezig met archeologie en in de monumenten-
commissie en waar nodig vertegenwoordigen we de 
belangen van historische aangelegenheden. 
Belangrijke mijlpaal was de opening van het 
Historisch Informatie Punt in de Bibliotheek van 
Nootdorp. Samen met de bibliotheek organiseren we 
dit jaar 4 uiterst interessante lezingen waarvan de 
eerste op 1 maart door Rees van der Lubbe is 
gegeven. Zie verderop in deze Nieuwsbrief. De drie 
andere lezingen zullen uitgebreid aangekondigd 
worden en in de Nieuwsbrief vind u natuurlijk alvast 
de data zodat u ze in uw agenda kunt noteren. We 
hopen u te zien. 

Nieuwe leden 
• Theo Boonekamp. 
Hartelijk welkom als lid van onze vereniging. 

Nicolaas van der Kruk 
gesneuveld op 10 mei 1940 tijdens de slag om Ypenburg 
(door: Piet van der Kruk) 

Adriaan van der Kruk (*1897) en Maria Johanna 
Roozenburg (*1896) leerden elkaar in hun 
geboorteplaats Delft kennen. Op 25 juni 1920 traden 
ze in Voorburg in het huwelijk, de plaats waar het 
jonge paar ook ging wonen. Nadat Adriaan een paar 
jaar in de drankenhandel had gezeten begon hij in 
1923 in zijn Voorburgse winkelpand aan de 
Willemstraat 3 een slijterij. In de Kamer van Koop-
handel van Den Haag werd zijn zaak ingeschreven 
onder de naam “Wijnhandel A. van der Kruk, 
kleinhandel (winkel) in alcoholhoudende en alcohol-
vrije dranken”. 

In de winkel werd de scepter gezwaaid door 
echtgenote Maria. Adriaan kocht de producten in en 
bezorgde met zijn T-Ford bestellingen in Den Haag, 
Voorburg en Rijswijk. Als een klant uit Loosduinen 

10e jaargang 
nr 1, mrt. 2011 
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Nico van der Kruk 

* 1920 - † 1940 

De familie Van der Kruk voor de slijterij in de Willemstraat te 

Voorburg. 

v.r.n.l. Nico van der Kruk, Adriaan van der Kruk vader van 

Nico, Mies Zuur-van der Kruk tante van Nico, Maria 

Roozenburg moeder van Nico, Rie van der Kruk tante van 

Nico en Willy Zuur nichtje van Nico. 

een fles jenever wilde hebben werd ook die bezorgd. 
In 1955 trok het echtpaar zich uit de zaak terug. 

Het jonge paar was nog niet goed en wel in Voorburg 
neergestreken of er werd op 10 oktober 1920 een 
zoon geboren. Zijn doopnaam werd Nicolaas en zijn 
roepnaam Nico. Hij werd vernoemd naar zijn 
grootvader de schipper Nicolaas van der Kruk 
(*1863). Nico’s vader en moeder kwamen uit een 
groot en gezellig gezin, daarom hadden zij zelf ook 
hun zinnen gezet op een groot gezin. Tot hun grote 
verdriet bleef het alleen bij Nico, een reden temeer 
om heel “zuinig” op hem te zijn. 

 

Nico volgde het lager onderwijs op de Delflandsche 
School aan de Grindweg, nu Prinses Mariannelaan, 
in Voorburg. Waarna hij de middelbare school 
voltooide op de HBS aan de Mijnbouwstraat in Delft. 
Dagelijks fietste hij door weer en wind van Voorburg 
naar Delft vice versa. Hij ging naar de Delftse HBS 
omdat Voorburg er nog geen had. Lunchen deed hij 
bij zijn tante Mies Zuur-van der Kruk aan de Oude 
Langendijk. Een zuster van zijn vader. Na de HBS 
deed Nico een dagopleiding bij "Schoevers" waar hij 
onder meer steno Frans, Duits en Engels leerde. Na 
Schoevers kreeg hij in 1939 werk op het kantoor van 
de Bataafsche Petroleum Maatschappij (BPM) in Den 
Haag. 

In 1939 snuffelde Nico ook nog wat aan de Nationale 
Luchtvaart School op Ypenburg. Hij had wel zin in 
vliegen. Zijn ouders waren niet enthousiast, een 
oproep voor het vervullen van de militaire dienstplicht 
was de echte spelbreker. Zijn ouders slaakten een 
zucht van verlichting toen duidelijk werd dat hij niet 
ging vliegen. In zijn vrije tijd voetbalde Nico bij de 
Voorburgse voetbalclub “Excelsior” en zwom hij bij de 
Reddingsbrigade in Zoetermeer. 

Op de lagere school had Nico een oogje laten vallen 
op klasgenote Catharina Cornelia (Catrien) Meijer. 
Dochter van een drogist met een winkel aan het Spui 
156 in Den Haag. In de middelbare schooltijd ging de 
verkering over in liefde en hebben verloofden ze zich 
in 1938. Voordat Nico in militaire dienst ging zijn ze 

samen  samen nog op 
fiets-vakantie geweest 
naar de Veluwe en de 
Belgische Ardennen. 
Samen zaten ze ook op 
dansles bij dansschool 
J.A. Bronmeijer aan de 
Lange Poten in Den 
Haag. 

Nico werkte nog maar 
kort bij de BPM toen hij 
vanwege de dreigende 
Tweede Wereldoorlog in 
februari 1940 werd opge-
roepen om zich als 
dienstplichtige te melden 
voor het Nederlandse 
Leger. Hij werd gelegerd in Den Haag en was nog 
rekruut toen de Duitsers op 10 mei 1940 onverhoeds 
Den Haag wilden veroveren. Maar eerst moesten de 
Duitse elitetroepen Ypenburg nog veroveren. 

 

Nico van der Kruk en Catrien Meijer met vakantie op de Veluwe. 

De landing van de eerste Duitsers op Ypenburg was 
per parachute om 4.45 uur, daarna zouden er nog 
vele Duitse militairen volgen. Nico behoorde tot de 4e 
Compagnie van het 4e Depot Bataljon Infanterie dat 
bij de verdediging van Ypenburg onder bevel stond 
van kapitein A.J.N. Tiggelman. Aanvankelijk waren 
de Nederlandse rekruten, die nauwelijks getraind 
waren en amper wisten hoe ze een geweer vast 
moesten houden, door de Duitsers in het defensief 
gedreven. Maar de motivatie van de jonge 
Nederlandse militairen was groot. Na hergroepering 
vielen ze de vijand aan. Ook de compagnie waar 
Nico toe behoorde werd ingezet om de Duitse 
paratroepen te verdrijven van het voor een deel door 
hen veroverde vliegveld. Op nog maar 19-jarige 
leeftijd zat de beschermd opgevoede Nico van der 
Kruk midden in een echte oorlog. Wat hadden hij en 
zijn ouders zich de toekomst van Nico anders 
voorgesteld. 

In zijn boek "De slag om Ypenburg" schrijft luitenant-
kolonel E.H. Brongers over de compagnie waar Nico 
toe behoorde: 

"De compagnie van Tiggelman kreeg het bevel om 
met haar drie secties en één zware mitrailleur ten 
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Vierde van rechts Nico van der Kruk, voor de kazerne in Den 

Haag aangetreden met zijn bataljon 

aanval te trekken. De oprukkende troepen kwamen 
voorbij de Hoeve Ypenburg al spoedig in een fuik 
terecht, waardoor de aanval dreigde vast te lopen.  

Het zwaarst te verduren kregen de troepen van 
kapitein Tiggelman het ten westen van de A13. Ze 
liepen regelrecht in de mitrailleurbundels vanuit de 
boerderij Loos en werden op de flank bevuurd door 
de vijand die zich in verschillende huizen en 
boerderijen aan de Vliet had verschanst. Bovendien 
ontvingen ze hevig vuur vanaf de hoofdingang van 
Ypenburg. Toch bleven ze dapper voorwaarts gaan, 
wadend door sloten, om zo ten minste enige dekking 
te hebben in het vlakke terrein. Niet ver van de 
hoofdingang maakte een hel van vuur en het verlies 
van vele gesneuvelden en gewonden een verder 
opdringen onmogelijk Toen daarna Duitse vliegtuigen 
op de compagnie gingen duiken, trokken de rekruten 
terug. Eerst geleidelijk, maar spoedig in grote haast" 

In deze ongelijke heroïsche strijd heeft ook Nico van 
der Kruk het leven gelaten. De ouders van Nico 
vreesden het ergste. Vrachtwagens vol 
gesneuvelden en gewonden hadden ze al door Den 
Haag naar de kazerne zien rijden. Pas vier dagen na 
de gevechten, op de 14e mei kreeg vader Adriaan 
van der Kruk, die in Den Haag naar de kazerne was 
gegaan, desgevraagd te horen dat zijn zoon Nico vier 
dagen eerder gesneuveld was. Toen hij met het 
droeve bericht in Voorburg thuis kwam waren alleen 
zijn vrouw en Nico’s vriendin Catrien aanwezig. 

Catrien kan zich nog goed herinneren dat hij erg 
bedroefd alleen maar de woorden “oorlog is oorlog” 
uit kon brengen. Voldoende om de twee vrouwen te 
laten beseffen dat Nico hun enige zoon en vriend 
gesneuveld was. Het gezin raakte in grote ontred-
dering en moest het verlies onderling verwerken. 
Slachtofferhulp zoals we dat tegenwoordig kennen 
was er niet. Een dag voordat hij op 19-jarige leeftijd 
zou sneuvelen, op 9 mei 1940, zag Catrien haar 
vriend Nico voor het laatst in levenden lijve. Hij liep in 
colonne op de Rijswijkseweg in Den Haag nabij de 
Laakbrug. De ogen kruisten elkaar, uitbundig 
zwaaien kon hij niet omdat hij in het gelid liep, maar 
met een hangende arm langs zijn lichaam zwaaide 
hij toch nog stiekem uit de losse pols met zijn hand. 
Ongezien voor zijn commandant, maar voldoende 
voor zijn vriendin. Het is een dierbare herinnering die 

zij nog steeds koestert, zelfs 70 jaar nadat de jongen 
Eregraf op de begraafplaats Oud-Rijswijk te Rijswijk van de op 

10 mei 1940 op Ypenburg gesneuvelde militairen. 

waarop zij verliefd was sneuvelde. Tot hun dood 
bezochten Nico's ouders met Catrien het eregraf op 
de begraafplaats Oud-Rijswijk aan de Churchilllaan in 
Rijswijk, waar Nico en andere gesneuvelde militairen 
hun laatste rusplaats vonden. Aanvankelijk in een 
eenvoudig verzamelgraf, later werd daar een 
monumentale erebegraafplaats van gemaakt. Nico's 
ouders zijn in een flat nabij de Hoornbrug in Rijswijk, 
dicht bij zijn graf gaan wonen en liggen na hun 
overlijden in een familiegraf in zijn nabijheid 
begraven. De burgemeester van Rijswijk legt ter 
nagedachtenis en vol respect voor de gesneuvelden 
jaarlijks op 4 mei een krans op het eregraf. 

Na de oorlog heeft Catrien toch nog een gelukkig 
huwelijk gehad met de musicus Petrus Johannes 
(Peep) van den Elzen, trompettist, saxofonist en 
violist in het bekende radio orkest de Skymasters. Hij 
componeerde vele werken en gaf deze ook uit. 
Samen brachten Peep en Catrien een geadopteerd 
kind groot. Catrien is op 90-jarige leeftijd nog in 
goede conditie en helder van geest. Ondanks haar 
lange leven is Nico nooit uit haar gedachten 
verdwenen. Tot aan hun overlijden heeft zij de 
ouders van Nico, die haar als hun dochter 
beschouwden, bezocht en verzorgd. Haar man heeft 
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haar daar altijd in gesteund. Prachtig vond zij het 
toen ik haar kon vertellen dat er in de Haagse wijk 
Ypenburg, op de grond waar Nico is gesneuveld een 
straat met de naam “Van der Krukwater”, naar hem is  

 

vernoemd. Onlangs, op maandag 11 oktober 2010, 
vierde Catrien als weduwe haar 90e verjaardag. In 
de “Stal” van restaurant “Lage Vuursche” gaf ze een 
high-tea te midden van familie en goede vrienden. 

Naschrift. 

Om me te kunnen inleven in wat er zich in 1940 op 
Ypenburg heeft afgespeeld zijn de boeken “De slag 
om Ypenburg” en “De slag om de Residentie” van 
luitenant-kolonel b.d. E.H. Brongers voor mij van 
onschatbare waarde geweest. Daarnaast heb ik vele 
gesprekken mogen voeren met enkele naasten van 
Nico van der Kruk, t.w.: Catrien van den Elzen-Meijer 
zijn verloofde, Nico van der Kruk zijn neef (tevens 
mijn vader), Jaap van der Kruk zijn neef en Willy van 
Duijn-Zuur zijn nicht. 

In het boek “Ypenburg, veroverd op de zee - Van 
Vliegveld tot woonwijk” treft u over Nico van der Kruk 
een artikel aan van mijn hand dat met mijn 
instemming door een van de auteurs is bewerkt. 

 

Catrien van den Elzen-Meijer op haar 90e verjaardag 
omarmd door Piet van der Kruk 

Dit zijn wij 
Wat is immaterieel erfgoed? Dat zijn tradities en 
rituelen die zo waardevol zijn, dat zij niet verloren 
mogen gaan. Zoals bijvoorbeeld het Sinterklaasfeest, 
ringrijden, draaksteken, zingen op St.Maarten, 
carbidschieten, dierendag, gay parade, haring 
happen enz.enz. Tradities zijn de culturele bagage 
die iedereen van huis uit meekrijgt en die van 
generatie op generatie wordt doorgegeven. 
Nederland ondertekende een conventie van de 
Unesco, waarin de lidstaten worden opgeroepen 

beleid te ontwikkelen om het immaterieel erfgoed te 
beschermen.  

Het Nederlands Centrum voor Volkscultuur in Utrecht 
beijvert zich om ons immaterieel erfgoed te 
behouden en heeft onlangs een bijzonder fraai 
boekwerk uitgegeven, getiteld: 

“Dit zijn wij”, de 100 belangrijkste tradities van 
Nederland, geschreven door de directeur van het 
Centrum, Ineke Strouken. 

Er is een enquête gehouden, waaruit bleek dat niet 
klompen en tulpen bepalend zijn voor de 
Nederlandse identiteit anno 2010, maar Sinterklaas 
en Koninginnedag. Uit deze enquête kwam een top 
honderd van Nederlandse tradities voort. 

In het standaardwerk “Dit zijn wij” worden die op een 
prettig leesbare, informatieve manier beschreven en 
verduidelijkt met een groot aantal fraaie kleurenfoto’s. 

Het boek geeft niet alleen een beschrijving van de 
tradities, maar gaat ook dieper in over het ontstaan 
ervan en de historische achtergronden. Wat is luilak? 
Waarom beschuit met muisjes? Krijgen we echt maar 
één koekje bij koffie of thee? Nee, dus. Dit is een 
cliché beeld, dat nog steeds aan onze identiteit plakt. 

Het boek behandelt niet alleen typisch Nederlandse 
zaken, zoals kaas, fietsen, de grote schoonmaak en 
zuinig zijn, maar ook import-tradities, zoals het divali-
feest, de ramadan en het offerfeest. 

Al lezende komt men allerlei interessante en vaak 
verrassende feiten tegen, zoals het feit dat de oer-
Hollandse kroket is bedacht in de keuken van de 
Franse koning Lodewijk XIV, dat het spatbord op de 
fiets een Nederlandse uitvinding is, dat het woord 
snerten (van onze erwtensoep) heel erg gaar koken 
betekende en dat de eerste Nederlandse camping in 
1925 bij Vierhouten (Gelderland) werd geopend. Het 
boek bevat een enorme schat aan wetens-
waardigheden. 

Speciaal voor leden van historische verenigingen en 
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heemkunde kringen is het boek tot 31 maart 2011 te 
bestellen voor € 19,75 in plaats van € 22,50. 

U kunt het boek verkrijgen door het bedrag over te 
maken op rekening 810806 ten name van het 
Nederlands Centrum voor Volkscultuur in Utrecht, 
onder vermelding van de code HV DZW. Zie ook 
www.volkscultuur.nl 

Recordbedrag voor schilderij 
Maria van Oosterwijck 
Tijdens een veiling van Sotheby’s in New York op 26 
januari 2010 is het onderstaande schilderij van Maria 
van Oosterwijck verkocht voor een prijs van 
1.426.500 dollar (1.035.963 euro). Dit is het hoogste 

bedrag dat ooit voor 
een schilderij van haar 
hand is betaald. Het 
doek meet 97 x 77 cm 
en is geschilderd in 
1680. De vele details in 
het boeket en het 
bijwerk op de tafel 
maken het schilderij 
volgens kunstkenners 
schitterend. Hoewel de 
okerkleuren van de 
zonnebloem door de 

jaren heen zijn verzwakt, is de conditie van de 
verflaag prachtig. Alle elementen van het doek 
worden gekenmerkt door zeer fijn geschilderde 
details. Opmerkelijk is het mes rechtsonder op het 
marmeren tafelblad. Het heeft een bijzonder zilveren 
heft in de vorm van een man (ridder?) met een 
zwaard in de linkerhand. Zie het detail op deze 

bladzijde dat voor de herkenning is omgedraaid. 

Sinds 1 december 2010 is een website gelanceerd, 
die geheel gewijd is aan Maria van Oosterwijck. Op 
die website is haar levensgeschiedenis beschreven 
en zijn al haar bekende werken te zien. Het is voor zo 
ver bekend de eerste website die een zo uitgebreide 
verhandeling geeft over een schilder uit de Gouden 
Eeuw. Volgende Nieuwsbrief meer informatie maar 
nu alvast zeker een bezoekje waard: 
www.mariavanoosterwijck.nl 

Politie Nootdorp  
Door Peter Ripken 

Eind 1600 waren Pieter Claus Brants en begin 1700 
zijn zoon Jacobus Pieterse Brants de mannen die het 
voor het zeggen hadden in Nootdorp.  

In de Franse tijd van Napoleon kregen Pijnacker en 
Nootdorp de eerste vorm van politie, namelijk een 
schout. Zijn naam was Laurens van den Braak. Dit 
was begin 1800. Eind 1800 kreeg Nootdorp zijn 
eerste veldwachter, namelijk J. Bijsterveld. Hij was 
tevens bode bij de gemeente Nootdorp in het nieuw 
aangekochte raadhuis op de hoek van de Maria van 
Oosterwijckstraat – Dorpsstraat waar nu Cultura is.  

Bijsterveld deed dienst van 1897 tot 1928, hij werd 
opgevolgd door P.C. Bolk. In dit raadhuis bevond 
zich ook de eerste Nootdorpse politiecel.  
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J. Bijsterveld en echtgenote. Het origineel van deze foto kregen wij 
onlangs aangeboden door jonkheer Hesselt van Dinter. 

Piet Bolk stond erg goed aangeschreven en was al 
een echte politieagent die zijn werk erg goed deed. In 
1935 verhuisden de politie/brandweer en gemeente 
naar een nieuw pand in de Dorpsstraat. Dit is op de 
plek waar nu nog steeds het gemeentehuis staat. Dit 
was eens een openbare school en deze werd uit- 
gebreid met een politiebureau en brandweerkazerne.  

Piet Bolk kreeg assistentie van G. Romijn uit 
Pijnacker. Deze hielp hem met politiewerk en verving 
hem tijdens vakanties. In de Tweede Wereldoorlog 
kreeg Bolk versterking van Opdam, volgens de 
geruchten was Bolk fout in de oorlog, maar hij zorgde 
er ook voor dat mensen die problemen hadden met 
de Duitsers goed weg kwamen, dus deze fout werd 
hem vergeven. In 1943 werd hij overgeplaatst naar 
Zeeland. In 1944 keerde Bolk terug naar Nootdorp. In 
die tijd werd Commandeur postcommandant van de 
Rijkspolitie in Nootdorp. In 1944 was Lubbert 
Brouwer werkzaam als postcommandant in het 
raadhuis in Nootdorp. Hij werd doodgeschoten door 
de Duitsers nadat hij verraden was en ondervraagd 
werd door de Duitsers.  

Begin jaren 50 kwam Arie Pronk. Hij werd 
wachtmeester. Pronk stond erg goed aangeschreven 
en ging bij de recherche werken. Hij werd opgevolgd 
door Groenewegen. Eind jaren 50 werd hij opgevolgd 
door M.B. Mulken; hij kreeg het erg druk met veel 
parkeeroverlast tijdens de paardenkoersen en feest-
avonden in het Witte Paard.  

In 1961 werd het politiebureau gesloopt en kreeg de 
politie een tijdelijk noodbouw aan de Sportparkweg. 
In 1965 kreeg men een nieuw politiebureau aan de 
Hof van Delftstraat. Rond 1970 bestond het 
politiekorps Nootdorp uit 4 man, postcommandant 
Wijburg, Dirk Eckhof, Eus Smits en A. van Essen.  

A. van Essen werd opgevolgd door Cor Dijkhuizen. In 
1969 kreeg Nootdorp haar eerste politieauto, een 
blauwe Volkswagen Kever. In de 70’er jaren 
gebeurden er vele ongelukken op de Brasserskade, 
hier vielen vele slachtoffers, dit bracht veel werk met 
zich mee. In die tijd gebeurde ook de eerste 
fietsdiefstal: iemand ging een proefrit maken bij Joop 
Elderhorst en kwam niet meer terug. 

P.J. Hettema werd postcommandant in Nootdorp. 

Tijdens oud- en nieuw 1973-1974 kreeg Nootdorp te 
maken met een heftige nieuwjaarsnacht. Op de hoek 
Veenweg-Delflandstraat liep het volledig uit de hand. 
Op de hoek waar de familie Van der Sman woonde, 
kwam het tot heftige ongeregeld-heden tussen de 
Nootdorpse jeugd, politie en brand-weer. Hierbij loste 
de politie enkele schoten om de menigte tot bedaren 
te brengen. Met deze actie kwam Nootdorp zelfs 
negatief op de landelijke televisie.  

In de jaren die volgden kreeg Nootdorp steeds meer 
te maken met de groeiende problemen van groepen 
met opgevoerde brommers en baldadige jeugd. De 
drive-in disco shows van Veronica in het Witte Paard 
brachten ook op straat de nodige baldadigheid met 
zich mee. Piet Vergeer deed alle moeite om met 
politie samen dit tegen te gaan en op te lossen.  

Hettema werd opgevolgd door Vermeulen. 
Vermeulen kreeg te maken met veel sluipverkeer dat 
van Pijnacker en Delft richting A12 reed en ’s avonds 
weer terug. Vermeulen werd in de jaren 80 opge-
volgd door Arie Bezemer, die door het groter worden 
van het dorp steeds meer te maken kreeg met 
woninginbraak, vernieling en winkeldiefstal. Ook in 
deze tijd werd oud- en nieuw groots gevierd met een 
groot vuur van auto’s en autobanden op de kruising 
bij de Gouden Star. Dit werd na onderling overleg 
ook beëindigd omdat dit niet meer in deze tijd past.  

Na de periode Bezemer werd Nootdorp onder-
gebracht bij de politie Haaglanden waarmee het 
politiewerk steeds meer een regionale functie kreeg. 
Ook Nootdorp krijgt steeds meer te maken met alle 
problemen die groeigemeentes hebben. Drank, 
drugs, baldadige jeugd, hangjongeren enz.  

De Nootdorpse politie is uitgegroeid van een soort 
bromsnor tot een belangrijk onderdeel van het zorgen 
voor de veiligheid in onze omgeving. 

Draf- en Rensport in Nootdorp 
Door Ninon Vis 

Iedereen die voor 1999 in Nootdorp woonde, zal 
waarschijnlijk uit het hoofd de mars kunnen zingen 
die op woensdagmiddagen door het dorp schalde als 
er gedraafd werd op de renbaan. Deze mars klonk, - 
in sterk verbeterde versie -, ook op dinsdagavond 1 
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maart in de Nootdorpse bibliotheek. Henk Rolvink, 
onze voorzitter, had het geluidsbandje meegenomen 
en liet ook de reclameboodschap horen, die via radio 
West werd uitgezonden om een koersdag aan te 
kondigen. 

Ruim dertig bezoekers woonden op deze avond de 
eerste – gratis toegankelijke – lezing bij, die 
Noitdorpsche Historiën in samenwerking met de 
bibliotheek Oostland dit jaar organiseert. Er volgen er 
nog drie, zie onderaan dit bericht. 

Nu was de beurt aan Rees van der Lubbe, die sprak 
over de Draf- en Rensport in Nootdorp. 

Hij was zelf een actief deelnemer, evenals een aantal 
van de aanwezigen. Zij stonden dan ook, met de 
paarden, afgebeeld op de foto’s, die in de bibliotheek 
waren opgehangen. De avond droeg mede hierdoor 
ook het karakter van een reünie en was zeer 
geslaagd te noemen. 

 

De paardenrenbaan in 1950, toen nog een grasbaan 

Van der Lubbe maakte duidelijk dat de 
“paardenrenbaan” vanaf de oprichting in 1950 tot aan 
de laatste koersdag in 1999 een wezenlijk onderdeel 
vormde van de Nootdorpse gemeenschap. Aan het 
eind van de 18

e
 eeuw werden er al draverijen 

gehouden langs de Brasserskade, waarvoor 
kasteleins, paardenfokkers en veeartsen prijzen 
uitloofden, zoals de zilveren zweep. Rond 1910 reed 
een enkeling rond in een sulky, zoals veehouder v.d. 
Sande en veeverloskundige Tetteroo. Paarden, 
meestal een Gelderlander, werden beslagen door 
hoefsmid v.d. Poel aan de Dorpsstraat. Het waren 
mooie paarden, die men ook gebruikte om mee naar 
de kerk te rijden, zodat er aan de Veenweg 
tegenover de Bartholomeuskerk speciale stallingen 
waren gebouwd. Op een weiland langs de 
Dorpsstraat/Oosteinde reed een enkeling met een 
sulky, dit was tegenover café De Zon. 

Sportvelden 

Van der Lubbe legde uit, dat de term Draf- en 
Renvereniging eigenlijk niet juist is, maar werd 
gebruikt omdat het landelijk overkoepelend orgaan 
ook zo was genoemd. Op de Nootdorpse baan is 
nooit gerend, maar toch sprak iedereen van “de 
renbaan”.  

Het rennen vond zijn oorsprong in Engeland, waar de 
adel, meestal militairen, wedstrijden hield door 
bijvoorbeeld van dorp naar dorp of naar kasteel te 
racen. De drafsport komt voort uit de wereld van de 
stalhouderijen, de veehouders en de hoefsmeden. 

De Nootdorpse gemeenteraad besloot rond 1950 om 
de sportvelden (2 voetbalvelden), die langs de A12 
lagen, te verplaatsen naar het centrum van het dorp. 
Han Post, die met zijn sulky een route langs de ’s 
Gravenweg placht te volgen, verstuurde ruim 70 
oproepen om naar een vergadering te komen met het 
doel rondom deze sportvelden een renbaan aan te 
laten leggen.  

Het kostte moeite maar het lukte, vooral ook dankzij 
de steun van burgemeester Schölvink en de Arie v.d. 
Sande (boer aan de Veenweg, loco-burgemeester). 
Als penningmeester kwam Huub Starmans 
(gemeente-ambtenaar) in het bestuur. 

Het startkapitaal van 4.000 gulden werd 
bijeengebracht door het uitgeven van aandelen en de 
eerste koersdag trok al direct zeven duizend 
bezoekers, die goed waren voor een toto-omzet van 
23.000 gulden.  

Ondanks dit ogenschijnlijke succes kreeg de 
Nootdorpse baan toch te kampen met tekorten, die 
soms door de gemeente werden voorgeschoten. De 
slechte grasbaan werd verhard en uitgebreid richting 
Kerkweg. Na een moeizame aanloop van een jaar of 
zes, verbeterde de situatie, mede doordat Piet 
Vergeer sr. in 1960 het Witte Paard gaat exploiteren. 
(zie Nootdorpers deel 2). 

Er kwam een apart terrein voor de veewagens, 
benevens instant boxen voor de paarden. In 1965 
bracht Koningin Juliana een bezoek aan de renbaan. 
Cracks traden aan in Nootdorp, waarmee zowel de 
paarden (Quick Silver S, Kees Verkerk) als de 
pikeurs (Guus Knijnenburg e.a.) worden bedoeld. 
Han Post had een eigen stal (Arctic) aan de 
Kruisweg. 

In 1966 kreeg de baan verlichting en successievelijk 
volgden vergroting van het totalisatorgebouw en van 
het Witte Paard. In de jaren tachtig vonden de 
automatisering van de totalisator en het bouwen van 
een jurytoren op de middenbaan plaats.  

Na de pauze, waarin de aanwezigen het Historisch 
Informatie Punt (HIP) in de bibliotheek bewonderden, 
vertelde Van der Lubbe over enkele markante figuren 
uit de Nootdorpse historie van de Draf- en Rensport, 
onder wie behalve bovengenoemden ook Frits 
Deiman behoorde, die zich bijzonder verdienstelijk 
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heeft gemaakt, vooral met het werven van sponsors. 

Burgemeester Schartman kreeg via de bouw van 
winkelcentrum Parade tenslotte de Zwarte Piet 
toegespeeld, aldus v.d. Lubbe, maar de ondergang 
van de Nootdorpse baan was zeker niet zijn schuld, 
maar al voordien landelijk bepaald. Men vond dat 
een kleine baan, die niet draaide op professionaliteit 
maar op zeer kundige liefhebbers, eigenlijk niet meer 
kon bestaan. Bovendien had de sport, al vanaf het 
begin, te lijden onder een minder gunstig imago, dat 
van het clandestiene wedden en de bookmakers. 
Niettemin is er hard maar tevergeefs geknokt om de 
baan te behouden.  

Lezingen in de Nootdorpse bibliotheek 

Donderdag 16 juni 20 uur: Leen Groenewegen over 
het veranderende Nootdorp vanaf eind jaren 70 

Dinsdag 6 september 20 uur: Noud Janssen over 
oude beroepen en ambachten 

Donderdag 24 november 20 uur: Tinus Verwijmeren 
over molen Windlust 

Familie Holtkamp 
Door Martin Holtkamp 

Kortgeleden hebben wij een familieboek uitgegeven 
over de Holtkampen maar dan met name de 
compleet uitgewerkte tak van opa Cees Holtkamp. Bij 
het maken van dit boek kwamen wij een zwaar 
beschadigde foto tegen, die inmiddels is 
gerestaureerd, waarop ook Arie Holtkamp uit 
Nootdorp staat afgebeeld. Arie Holtkamp en zijn 
vrouw staan onder andere op deze foto maar wie 
herkent er nog meer bekenden? Wij weten niet wie 
de onbekende vrouw rechts onderaan de foto is. 

Twee ooms, zonen van opa Cees Holtkamp, hebben 
beiden hun partner gevonden in Nootdorp. Dat zijn: 
Arie Holtkamp die trouwde met Marie v.d. Poel, 
dochter van een smid. En Adriaan Holtkamp die 
trouwde met Rika van Dorp eveneens uit Nootdorp. 
Arie Holtkamp vestigde zich in Wateringen en had 
een kruidenierszaak aldaar. Adriaan Holtkamp is een 
bakkerij begonnen in Achthuizen (Goeree 
Overflakkee).  

Gift Huurdersvereniging 
Zeer blij en verrast waren wij toen Bram Slootweg 
van de huurdersvereniging Nootdorp-Ypenburg 
contact met ons opnam en vertelde dat zij een gift 
voor ons hadden. Er moest echter wel een 
bestemming gevonden worden voor deze gift en in 
de afwikkeling van het vermogen van de 
Huurdersvereniging Nootdorp-Ypenburg is met de 
Noitdorpsche Historiën dan ook het volgende 
afgesproken. 

Noitdorpsche Historiën wilt een boek uitgeven over 
de geschiedenis van Nootdorp. Dit boek zal 
waarschijnlijk verschijnen in het najaar 2011. Als 
bijdrage voor dit boek stelt de Huurdersvereniging 
Nootdorp-Ypenburg een bedrag van € 3.500,- 
beschikbaar. 

Daar zijn wij natuurlijk heel blij mee en een eerste 
vergadering over dit boek hebben we ondertussen 
gehouden. Plannen zijn gemaakt en er wordt aan het 
boek gewerkt. Nadere details zullen nog volgen maar 
het belooft weer een mooi en interessant boek te 
worden. 

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. 
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