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Van de voorzitter 

Ook dit jaar zullen we weer een aantal lezingen laten 
verzorgen. Na het succes van afgelopen jaar – Rees 
van der Lubbe over de draf- en rensport in Nootdorp, 
Leen Groenewegen over Nootdorp in de jaren 70, 
Noud Janssen over oude ambachten en beroepen en 
Tinus Verwijmeren over molen Windlust – begonnen 
we dit jaar met een lezing van Aad Vijverberg over de 
geschiedenis van de glastuinbouw. In samenwerking 
met de bibliotheek proberen we ook dit jaar weer 
interessante onderwerpen aan te bieden. Heeft u zelf 
ideeën laat het ons weten. Vaak kunnen we wel 
iemand vinden of misschien vindt u het zelf leuk om 
iets te vertellen over een historisch interessant 
onderwerp. Ook de ledenvergadering komt er weer 
aan. We leggen als bestuur verantwoording af en 
samen kunnen we kijken hoe we de vereniging 
verder kunnen verbeteren. 

Nieuwe leden 
• Tim Blom 

Een hartelijk welkom als lid van onze vereniging. 
Onze vereniging telt nu 122 leden. 

Agenda 
• Donderdag 26 april: Nootdorp en de slag om 

Ypenburg door Bert Huijgen. 

De lezing begint om 20.00 uur en wordt gehouden in 
de bibliotheek aan de Wilhelminastraat. De deuren 
gaan om 19.30 uur open. 

• Dinsdag 8 mei: Jaarvergadering. 

Nootdorp en de slag om Ypenburg 
Op donderdag 26 april zal Bert Huijgen een lezing 
geven over de Slag om Ypenburg. 

11e jaargang 
nr 1, mrt. 2012 
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Sommige Nootdorpers weten het nog als de dag van 
gisteren, anderen van horen zeggen: Op 10 mei 
1940 raasden honderden vliegtuigen over de 
omgeving. Ontelbare bommen vielen op Ypenburg, 
dat toen nog een klein vliegveldje was. Daarna de 
Duitse parachutisten met hun overalls en pothelmen. 
En de strijd op de grond. De meeste soldaten 
kwamen uit Westlandse families. Families met 
banden in Nootdorp. 

Nog is het niet helemaal 
bekend wat er in de regio 
gebeurde op die dag. Al 
helemaal niet bekend is 
wat er in de dagen erna 
gebeurde. Verplaatsen 
van de strijd naar Delft, 
maar ook opruimen van 
de chaos. De doden en 
de gewonden die werden 
afgevoerd. 

Dit zijn de thema’s die de 
rode draad vormen van 
een lezing op donderdag 
26 april 2012 in de 

Bibliotheek in Nootdorp. “Noitdorpsche Historiën” 
organiseert deze bijeenkomt in samenwerking met de 
Historische Vereniging Buitenplaats Ypenburg. 

Bert Huijgen is mede-oprichter van de Historische 
Vereniging Buitenplaats Ypenburg en heeft zich 
gespecialiseerd in Ypenburg in de meidagen van 
1940. Naast de militair-historische context zal hij ook 
ingaan op persoonlijke verhalen van soldaten en 
bevolking. Een goede gelegenheid om ook uw 
verhaal in de strijd te gooien. 

De slag om Ypenburg 

Op 10 mei 1940 kreeg ons land een bedenkelijke 
primeur. Voor het eerst in de krijgsgeschiedenis 
werden er namelijk door de Duitsers op grote schaal 
luchtlandingstroepen ingezet. Voor die tijd waren er 
door de Duitsers in Noorwegen en Denemarken ook 
wel luchtlandingstroepen gebruikt, maar dat waren 
nooit meer dan enkele compagnieën. De Duitse 
militairen moesten de vliegvelden rond Den Haag 
veroveren en Den Haag bezetten. Het doel was de 
leden van het Koninklijk Huis, de Nederlandse 
regering, en het opperbevel van het Nederlandse 
leger gevangen nemen.  

Bombardement 

In de vroege morgen van de tiende mei 1940 begon 
de goed voorbereide operatie.Van 04.00 tot 04.45 
uur werd Ypenburg aangevallen en gebombardeerd 
door Heinkel 111 bommenwerpers, vergezeld door 
Messerschmitt jachtvliegtuigen die de Nederlandse 
stellingen bestookten. Na het bombardement werden 
Duitse parachutisten boven Ypenburg gedropt om de 
grondverdediging op Ypenburg uit te schakelen om 
de weg vrij te maken voor de luchtlandingstroepen 
die rond Ypenburg landden en zich snel meester 
maakten van het veld en de gebouwen.  

Vanaf dat moment begon het de Duitsers tegen te 
zitten. De veronderstelling van de Duitsers, dat al het 
Nederlandse verzet na het bombardement wel 
gebroken zou zijn bleek namelijk allerminst op 
waarheid te berusten. Toen direct na het lucht-
bombardement de eerste eenheid Junkers-52 
transportvliegtuigen op Ypenburg probeerde te 
landen, openden de Nederlanders een moordend 
vuur. De eerste 17 Junkers werden doorzeefd of in 
brand geschoten. Wat achter bleef was een ravage, 
honderden dode Duitsers, en een onbruikbare 
landingsstrip. Ypenburg was  niet meer bruikbaar als 
landingsplaats voor de Duitse luchtlandingstroepen. 
De andere vliegtuigen weken uit naar de weilanden, 
de Rotterdamse weg, het strand en Hoek van 
Holland. De luchtlanding op Ypenburg was een 
volkomen mislukking geworden.  

De tegenaanval 

Uit allerlei hoeken bijeengeroepen eenheden 
zorgden voor een redelijk gecoördineerde tegen-
aanval, die eerst in het Duitse vuur vastliep. Een 
tweede tegenaanval slaagde wel, omdat die 
ondersteund werd met artillerievuur. Ypenburg was 
heroverd en veel Duitsers gevangen genomen. 
Daarna moest de omgeving nog van Duitsers worden 
gezuiverd, terwijl ondertussen de Engelsen nog een 
lading bommen op het terrein wierpen. Niemand had 
hun kunnen waarschuwen dat het veld weer in 
Nederlandse handen was. Bovendien ging de strijd 
verder in de richting van Delft en Schiebroek, waar 
de Duitsers nog gecoördineerde acties konden 
uitvoeren. 

Het einde 

Met wisselend succes vochten de Nederlanders door, 
traag oprukkend in de richting van Schiebroek. De 
stemming sloeg snel om, toen men het 
bombardement van Rotterdam zag. Nog erger werd 
het toen de soldaten hoorden dat Nederland zich had 
overgegeven. De zo succesvolle troepen konden dit 
nieuws maar nauwelijks verwerken. 

Lokale geschiedenis 
nog nooit zo populair – Marloes Wellenberg, webredacteur 

Er zijn maar weinig historische verenigingen in  Zuid-
Holland die Johan Knoester niet weten te vinden. Ze 
bellen de erfgoedconsulent voor advies, over het 
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uitgeven van publicaties 
bijvoorbeeld, of het 
registreren van collecties. 
Of hij spreekt ze op één 
van de vele studiedagen 
en cursussen die hij 
organiseert. Knoester, die 
jarenlang geschiedenisles 
gaf aan het Rotterdamsch 

Lyceum, werkt al bijna tien jaar bij het Provinciaal 
Historisch Centrum van het Erfgoedhuis. Een mooi 
moment om even stil te staan bij zijn activiteiten en 
ontwikkelingen in het veld.  

Er zijn ruim 120 historische verenigingen in Zuid-
Holland, ken je ze echt allemaal? 

‘Nou, de meeste wel. Ik werk natuurlijk al geruime tijd 
bij het Erfgoedhuis en dan bouw je de nodige 
contacten op. Wanneer het even mogelijk is zoek ik 
de verenigingen ook op. Dan ga ik bijvoorbeeld naar 
regionale bijeenkomsten. Daar kan ik in een keer bij 
een groep verenigingen mijn oor te luisteren leggen. 
Van de meeste verenigingen krijg ik ook het tijdschrift 
toegestuurd. Daardoor blijf ik globaal op de hoogte 
van wat er in het veld leeft en op welke manier het 
Erfgoedhuis een bijdrage kan leveren.’ 

Zelf ben je voorzitter van de historische 
vereniging Nieuwerkerk a/d IJssel. Heeft dat 
invloed op je werk?  

‘Daardoor weet ik goed met welke zaken 
verenigingen te maken hebben. Er komt heel wat 
kijken bij het bezit van een verenigingsgebouw en het 
beheren van een collectie. Ook heeft vrijwel elke 
vereniging te maken met het vinden van geschikte 
vrijwilligers. Lokale geschiedenis is nog nooit zo 
populair geweest, maar dat betekent niet dat mensen 
per definitie voor een vereniging actief willen worden. 
Leden zien zichzelf vaak vooral als donateurs en 
voelen zich niet altijd geroepen tot bijvoorbeeld 
bestuurswerk.’ 

Heb je een advies voor verenigingen die gebrek 
aan vrijwilligers hebben?  

‘We hebben onlangs een studiedag over vrijwilligers 
en erfgoed georganiseerd. Daar is ook aandacht 
besteed aan werving. Een leuke tip die ik daar 
hoorde betrof maatschappelijke stages. Vaak blijken 
scholieren het enorm leuk te vinden om in een 
oudheidkamer of museum te werken. Ze willen na de 
stage best blijven, maar dan moet het ze wél expliciet 
gevraagd worden. Daarnaast is het belangrijk om 
vrijwilligers te waarderen en belonen voor hun inzet. 
Dat kan op verschillende manieren. Door erachter te 
komen waarom iemand vrijwilligerswerk doet 
(mensen leren kennen, interesse in het onderwerp, 
kennis en vaardigheden opbouwen), is het 
makkelijker om een passende blijk van waardering te 
bedenken.’  

Goudalogie 

‘Als ik over een bepaald onderwerp veel vragen krijg 
en merk dat er weinig informatie over is, kan dat 

aanleiding zijn om een bijeenkomst te organiseren 
waar ervaringen kunnen worden uitgewisseld. 
Bijvoorbeeld onze studiedag ‘Ken uw Stad’, waarvoor 
we de initiatiefnemers van de succesvolle 
Goudalogie-cursussen (met als doel inwoners en 
ambtenaren van Gouda meer over de geschiedenis 
van hun stad te leren) en van enkele vergelijkbare 
initiatieven uitnodigden om hun ervaringen met 
collega-verenigingen te delen. Dat was echt een 
groot succes. Dergelijke cursussen zijn inmiddels in 
een groot aantal plaatsen (o.a. Dordrecht, Maassluis) 
opgezet. We hebben een groot netwerk in de 
provincie en daarbuiten, weten wat er speelt en 
kunnen zo snel inspringen op actuele onderwerpen.’  

Wat staat er momenteel op het programma? 

‘Eén voorbeeld. Momenteel organiseer ik de 
studiedag ‘Beeldmateriaal Digitaal’ over het 
digitaliseren van beeldmateriaal. We willen 
verenigingen die dat nog niet doen laten zien wat er 
allemaal bij komt kijken, zowel bij het digitaliseren als 
bij het registreren van gegevens over het materiaal. 
Een volgende stap is  collecties toegankelijk te 
maken voor een breed publiek, bijvoorbeeld door 
historische foto’s op internet te zetten. Sommige 
verenigingen zijn erg actief op dit vlak, anderen zijn 
nog wat huiverig. We kunnen ze op weg helpen en 
van informatie voorzien, zodat ze in ieder geval goed 
voorbereid zijn. Zelf heb ik niet zoveel met 
bijvoorbeeld sociale media, maar ik zie wel dat het 
interessante mogelijkheden biedt. Mijn eigen 
vereniging is vorig jaar begonnen met filmpjes op 
YouTube. We vinden het belangrijk dat kennis over 
oude landbouwtechnieken bewaard blijft en hebben 
dat op film laten vastleggen.’ 

Historisch onderzoek 

‘Er is ook veel belangstelling voor onze cursus oral 
history, al jaren een doorslaand succes. Ik kreeg veel 
vragen over het onderwerp, maar er bleek maar 
weinig over te vinden. Contact met de Erasmus 
Universiteit leidde uiteindelijk tot een fraaie scriptie 
over het onderwerp door Sandy Marijnissen, die later 
bewerkt werd tot de uitgave Oral History, zegt het 
voort.’ Over hulp bij onderzoek gesproken: Knoester 
is als redacteur betrokken bij de Op Zoek-reeks, een 
serie gidsen voor vrijetijdshistorici die onderzoek 
willen gaan doen op een specifiek gebied. Inmiddels 
zijn bij Uitgeverij Verloren uitgaven verschenen over 
onder meer religieus erfgoed, landschaps-
geschiedenis en, heel populair, de geschiedenis van 
de lokale middenstand.’  

Leidens Ontzet 

Knoester geeft ook lezingen door de hele provincie. 
Over de geschiedenis van het veenweidelandschap, 
over de schoolplaten van Isings en Jetses en, sinds 
kort, ook over Leidens Ontzet. ‘Een ontzettend 
boeiend onderwerp’, vindt hij, ‘daar zouden ze nou 
eens een film over moeten maken.’ Hij is ook de 
initiatiefnemer van de sprekersgids, die inmiddels 
online staat op www.geschiedenisvanzuidholland.nl. 
’Het is meestal een hele toer om geschikte sprekers 
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te vinden, in de gids staat een handig overzicht en is 
het mogelijk om met trefwoorden te zoeken.’  

Johan Knoester is te bereiken op 015-215 43 40 (niet  
op woensdag) en via knoester@erfgoedhuis-zh.nl. 
Voor meer informatie over de activiteiten van het 
Provinciaal Historisch Centrum van het Erfgoedhuis 
zie www.erfgoedhuis-zh.nl. Daar kunt u zich ook 
aanmelden voor onze digitale nieuwsbrief, waardoor 
u op de hoogte blijft van onze actuele activiteiten, 
cursussen, studiebijeenkomsten, etc. Voor meer 
informatie over de geschiedenis van Zuid-Holland en 
de daarmee verbonden erfgoedcollecties zie 
www.geschiedenisvanzuidholland.nl.  

Koningin Wilhelmina 
schaatsend in Nootdorp 

Sommige weerkundigen dachten dat het de komende 
winter erg koud zou worden. Het was inderdaad een 
korte periode heel erg koud. Meer dan een eeuw 
geleden was er een lange en stevige winter: die van 
1894/1895 was zeer streng. Februari was de koudste 
maand in 40 jaar. Van 27 januari tot 17 februari vroor 
het onafgebroken matig tot streng. Schaatspret was 
er volop. Ook de toen vijftienjarige Koningin 
Wilhelmina genoot van het schaatsen. In de krant De 
Tijd van 9 februari 1895 stond het volgende bericht: 

De Koningin op schaatsen 

Ook Woensdag heeft de Koningin een tochtje op 
schaatsen gemaakt. Men schrijft daaromtrent uit 
Nootdorp: Woensdag deed de jeugdige Koningin in 
allen eenvoud door deze gemeente een toertje per 
schaats. In gezelschap van eenige dames en heren 
kwam H.M. van Voorburg af rijden, aan den 
Veenweg de schaatsen afbindende. Toen te voet 
naar het dorp, waar opnieuw aangebonden werd, en 
zoo per schaats op de Nootdorpervaart tot den 
Bieslandschen polder. Hier werd de terugtocht 
aanvaard, om langs denzelfden weg op Voorburg 
aan te rijden. Het leverde een treffenden aanblik op, 
de Koningin te midden van het volk zoo 
ongedwongen te zien schaatsen rijden. 

 

Schaatsende Koningin Wilhelmina (derde van links) in 1893 
(mogelijk in het Haagse Bos); fotograaf: H. Fuchs, Den Haag, 
collectie Rijksmuseum. 

 

Schilderij Otto Eerelman 1895 ‘Koningin Wilhelmina als amazone’ 

Koningin Wilhelmina was sportief. Zij leerde op 
jeugdige leeftijd ook paardrijden. 

Moderne marketing 
oorsprong bij kwakzalvers 

Misleidende reclame in de 19
e
 eeuw waarin ook 

Nootdorp een rol speelde. 

De eerste grote internationale adverteerder in 
dagbladen was de Engelse industrieel Thomas 
Holloway. Tussen 1840 en 1890 bouwde hij een 
imperium op met de productie van één soort pillen en 
één zalf. Die pillen en zalf bevatten als 
hoofdbestanddelen de gel en hars van de aloë (een 
vetplant), reuzel en olijfolie. Als er al een medische 
werking aan de pillen kon worden gegeven, dan was 
het hoogstens een bevordering van de stoelgang, 
maar zij konden bij inwendig gebruik ook tot darm-
beschadiging leiden. De zalf zou mogelijk iets kunnen 
bijdragen aan genezing van oppervlakkige wondjes. 
Niettemin, Holloway slaagde erin door een 
agressieve reclamecampagne vele malen miljonair te 
worden door zijn wonderpillen. Hij plaatste zijn 
reclame in de toen uiterst saaie kranten en gebruikte 
daarin voor het eerst ook de zogenoemde advertorial: 
een advertentie, vermomd als redactioneel artikel of 
ingezonden brief. Daardoor ontstaat er een 
ogenschijnlijk objectieve publicatie. 

Eén van die advertorials in de vorm van een brief 
werd gepubliceerd in de Provinciaalsche 
Overijsselsche en Zwolsche Courant van 13 oktober 
1848. De tekst wordt hieronder onverkort weerge-
geven. 
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ECHT VERHAAL 

VAN DRIE NIEUWE WONDERDADIGE 
WERKINGEN . DOOR HET GEBRUIK VAN DE 
HOLLOWAYS PILLEN EN HOLLOWAYS ZALF TE 
WEEG GEBRAGT.  

EERSTE GEVAL. Hoe eene boerendochter uit 
Nootdorp van krom en gebogcheld , knap en regt van 
postuur werd, en meteen goed in de kleeren en aan 
man en drielingen kwam.  

Copie van een brief van den heer N.N. uit Rotterdam, 
aan professor Holloway,te Londen,Strand n°: 244.  

Mijnheer! ik heb de eer u te melden, dat de vraag om 
uwe pillen en zalf van uur tot uur toeneemt, zoodat ik 
veilig aannemen durf, dat het getal gebruikers hier 
alleen in Rotterdam thans reeds, bij matige raming, 
tot  tusschen de 200,000 en 250,000 is 
opgeklommen, en de daardoor noodig geworden 
nieuwe aanvoer van uwe heerlijke middelen, de 
thans kwijnende scheepvaart tusschen Engeland en 
Holland dit jaar aanmerkelijk verlevendigen zal. 
Verscheidene genezingen zijn mij ter kennis 
gekomen, waarvan ik u ditmaal slechts de volgende 
wil mededeelen. Voorleden voorjaar meldde zich 
eene jonge boerendochter, A. B., van Nootdorp bij 
Delft, bij mij aan. De arme lijderes was geheel krom 
en mismaakt, had een bult van voren en van 
achteren, en was zoo klein en vergroeid, dat ze als 
bij den grond voortkroop, en niet grooter was dan 
een gewoon kind van drievierendeeljaars. Daarbij 
leed ze aan hevige jichtpijnen en aan een zwerend 

been, waarvoor ze al honderde guldens verdocterd 
en verprofesserd had, zonder de geringste 
beterschap te ondervinden. Toen zij bij mij kwam, 
kon zij geen lid van haar ligchaam verroeren, zonder 
het uit te gieren van pijn, en alleen mond-, keel- en 
strotwerk waren nog in behoorlijken slaat, zoodat het 
innemen der pillen zonder buitengewone moeijlijkheid 
kon geschieden. Terstond na het gebruik , viel ze in 
een diepen, gezonden slaap, die van zaterdag den 1 
April tot op Palmzondag den 16 onafgebroken 
voortduurde. Bij haar ontwaken op dien dag, was 
hare eerste vraag naar zuurkool met spek , waarvan 
zij dan ook dadelijk eene hoeveelheid nuttigde, die 
alle aanwezigen met reden versteld deed staan. De 
algemeene verbazing nam echter nog toe, bij haar 
opstaan uit het bed, dat zij zonder hulp van 
vreemden deed. Van den bogchel voor en achter was 
geen spoor meer te zien en van een krom , stijf en 
verdraaid ding was A. B. tot een knap, flink 
vrouwspersoon van volle vijf voet, Rijnlandsche maat, 
opgeschoten. Daar hare kleeren intusschen niet 
meegegroeid waren, zoodat haar jak uit de naden 
hing en hare rokken haar pas aan de knieën reikten, 
nam ik de proef, om al die stoffaadje met de zalf te 
bestrijken , welke daarop dan ook dezelfde 
wonderdadige uitwerking had, als de pillen op de 
ligchaamsdeelen. Reeds na de eerste inwrijving, 
kreeg het jak de behoorlijke wijdte en de rokken de 
behoorlijke lengte, zoodat zij fatsoenlijk tot op de 
schoenen neerhingen. Vrolijk, welgemoed en alsof 
haar nooit iets gescheeld had, verliet de gewezen 
patiënt nu mijn huis, danste een heelen nacht in een 
speelhuis, en is zoo knap van uitzien en postuur naar 
hare woonplaats teruggekeerd, dat ze de eerste 
week aan elken vinger een vrijer had en de jongens 
van Nootdorp om haar vochten, tot ze haren 
tegenwoordigen man trouwde, dien ze nu onlangs 
gelukkig vader van welgeschapen drielingen heeft 
gemaakt. Tot meerdere zekerheid en om alle gevaar 
van wederinstorting voor te komen, blijft meer 
gemelde A. B., thans vrouw K., zalf en pillen nog 
geregeld voort gebruiken, en verzekert daar 
uitstekende vruchten van te zien. 

Soortgelijke verhalen plaatste Holloway tientallen 
jaren en mensen geloofden erin. Pas in het derde 
kwart van de 19

e
 eeuw kwamen er tegengeluiden. 

Volgens het in 1878 verschenen pamflet ‘De 
Kwakzalverij met geneesmiddelen en de middelen 
om haar te bestrijden’ kon het gebruik van zijn 
medicijnen voor ‘teere gestellen’ zelfs dodelijke 
gevolgen hebben. Het Maandblad tegen de 
kwakzalverij van 15 augustus 1881 is niet mals in 
kritiek op Holloway: 'Holloway is een schandelijke 
bedrieger, die door zijn ruim 40 jarigen arbeid meer 
ellende heeft gesticht dan hij ooit met tienmaal 
zooveel geld, als waarover hij thans beschikt, zou 
kunnen goed maken. Wij zouden liever een 
moordenaar de hand reiken dan hem. Zijn pillen zijn 
sterke purgeerpillen,met aloë, die hij onbeschroomd 
tegen alle kwalen aanbeveelt ... Hij heeft door die 
leugen de welvaart en de gezondheid van duizenden 
bedorven en menigeen in het graf gebracht. Elk 
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geneesheer kan daarvan droevige voorbeelden uit 
zijne ervaring aanwijzen.’ 

Holloway stierf op tweede Kerstdag 1883 aan een 
bronchitis. Zijn vermogen werd toen op 5 miljoen 
pond sterling geschat. De erfenis ging grotendeels 
naar liefdadige instellingen. Dat dan weer wel… 

De geschiedenis van de 
glastuinbouw 
Een enthousiaste groep van ruim 25 mensen 
luisterde geboeid naar de lezing van de heer 
Vijverberg op 23 februari 2012.  De avond begon 
zonder dia’s, maar door de boeiende vertelwijze van 
Aad Vijverberg, had niemand daar last van. Na een 
tijdje deed het dia-apparaat het toch en kreeg de 
lezing over de glastuinbouw een gezicht en maakte 
het de avond compleet. 

Weet u nog wat een pottenpers is? Of een tomaten-
hobbel? Hoe bollenkistjes naar binnen gebracht 
werden? Ach, die nostalgie..... 

De moderne glastuinbouw in Nederland is gebouwd 
op durf, toepassing van wetenschap, samenwerking 
en een dosis technische inventiviteit. De 
ontwikkelingen van de laatste halve eeuw hebben de 
Nederlandse tuinbouw op de wereldkaart gezet. 
Eigenlijk begon die ontwikkeling al eerder, in 1880.  

In de land- en tuinbouw werd in de 19e eeuw 
gepoogd de oogst op kunstmatige wijze te 
vervroegen om de producten eerder op de markt te 
kunnen aanbieden. Om de zonnewarmte bij de teelt 
van de producten optimaal te kunnen benutten en ter 
bescherming tegen weersinvloeden, is er rond de 
eeuwwisseling een ontwikkeling van verschillende 
typen glazen kassen geweest. 

Afhankelijk van de producten en hun groeiwijze, zijn 
er verschillende oplossingen toegepast. Het eerste 
glas dat men gebruikte waren de 'schietramen', 
samengesteld uit kleine glasruitjes gevat in een 
houten omlijsting. Deze werden vrijwel rechtopstaand 
tegen een muur geplaatst. Een ontwikkeling vanuit 
het schietraam met goede resultaten, was het 
plaatsen van ramen tegen de gemetselde muren. 
Hieruit is later de muurkas in verschillende vormen 
ontstaan, waaronder ook de lessenaarkas en kopkas. 

De presentatie van Aad Vijverberg gaf een hele 
goede indruk van de geschiedenis. Van het glas en 
de ramen uit de 19

e
 eeuw tot en met de huidige 

ontwikkelingen. Aangezien er vele oud-tuinders 
aanwezig waren ontstonden er regelmatig levendige 
discussies die soms toch weer tot nieuwe inzichten 
leidden. 

De canon, het onderwerp van de lezing, bevat vijftig 
verhalen, vijftig vensters over de tuinbouw. Aan bod 
komen de vragen waar tuinbouw zich ontwikkeld 
heeft, de teelt van vroege aardappelen, de 
ontwikkeling van de veilingen, de ontwikkeling van de 
kassenbouw, de ontwikkeling van het begrip ‘ziekte’ 
en het begrip ‘daglengte’. Bij al die ontwikkelingen zal 
gezocht worden naar de drijvende krachten achter 
die ontwikkeling. 

De Pastorie 
Op het kruispunt stond in het verleden een statig 
pand. Dit was de pastorie van de Hervormde Kerk. 
Het oude statige pand is afgebroken en heeft plaats 
gemaakt voor een moderne pastorie. Van Theo 
Spoor – zoon van de vroegere dominee Spoor, 
schrijver van de Kroniek van Nootdorp – ontvingen 
we een oude foto van die oude pastorie. Theo 
schreef hierover het volgende. 

De foto is tijdens het sneeuwen gemaakt dus weinig 
licht en dan wordt zo'n ding onscherp. Jammer aan 

de ene kant dat het huis weg is maar het werd 
gebouwd voordat de spouwmuur haar intrede deed 
en was dus enkel steens wat veel condensvorming 
gaf. De muren waren bespannen met een constructie 
van latten – betengeling – zodat er een luchtspouw 
was en de muren ook beter behangen konden 
worden. De waterleidingen waren nog van lood en in 
het huis stonden allemaal kolenkachels. In het 
houtwerk zat de houtworm en het was natuurlijk 
allemaal nog enkel glas. In je jeugd is zo'n huis 
natuurlijk leuk. Maar om er echt te wonen 
tegenwoordig is niet echt prettig meer, te vochtig en 
te koud. Toen we er kwamen wonen gingen al gelijk 
de zonluiken van de ramen. Teveel houtworm. Het 
schuurtje, oorspronkelijk voor het rijtuigje, was niet 
veel soeps. Zo ben ik eens door de planken van de 
zoldervloer gezakt. Het was jaren een deel van de 
kippenren en later het duivenhok van mijn broer. Het 
is natuurlijk leuk dat Maria van Oosterwijk in het 
opkamertje was geboren. Alleen de pogingen om het 
op de monumenten lijst te plaatsen werden niet 
gehonoreerd. Desondanks met het eilandje, nu pad, 
als bos en de rest van de tuin als moestuin een 
geweldige tijd. 
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Namen van huizen 
Rijdend door Nootdorp zie je regelmatig huizen met 
daarop een naam, wapen of attributen. In de 
komende periode willen we eens kijken of we een 
inventarisatie kunnen maken van al die namen en de 
mogelijke betekenis achter die namen. Hieronder 
alvast een aantal willekeurige voorbeelden. 

 

De attributen van een bouwman op het huis van 
Boele in de Dorpsstraat. Links een pleistertroffel, in 
het midden een voegspijker en rechts een 
metseltroffel. 

 

Het huis Antonio aan de Veenweg. 

 

Het huis Tuinlust aan de Veenweg, gebouwd in 1925. 

 

Het Scheepje aan de Veenweg. Dit was de naam van 
een café dat op deze plaats stond. 

Naast de namen van huizen hadden bruggen ook 
vaak opschriften zoals we in het decembernummer 
van de Nieuwsbrief al zagen. Hiervan hebben we er 
al vele genoteerd en vaak is er ook wel een oude foto 
bij omdat veel bruggen ondertussen helaas zijn 
vervangen door betonnen platen over de sloot. 

 

Gemeenteveldwachters 
Vanaf begin 1800 liep er in Nootdorp een 
veldwachter rond, een slecht betaalde baan. 
Lezen en schrijven hoefde hij niet te kunnen, 
maar hij moest wel van wanten weten en zijn 
mannetje staan. Om zich te onderscheiden van 
zijn mede dorpelingen droeg hij een uniform met 
een dubbele rij knopen en een pet met klep. Aan 
het eind van die eeuw was J. Bijsterveld onze 
veldwachter en tevens bode. Een flink postuur 
had hij zeker, zoals op foto’s is te zien. Hij 
verdiende 350 gulden per jaar en werkte vanuit 
het raadhuis aan de Dorpsstraat, gelegen op de 
plaats waar nu CultuurA staat.  

Bijsterveld had een deel van dit raadhuis gehuurd en 
woonde er met zijn gezin. Hij deed dienst van 1897 
tot 1928 en werd opgevolgd door P.C. Bolk.  

Inmiddels bestond er een heuse opleiding voor agent 
of veldwachter van een jaar met een landelijk erkend 
diploma als beloning. Wilde je inspecteur worden, 
dan duurde dit twee jaar.  

Bolk werd in Nootdorp af en toe geassisteerd door G. 
Remijn, die in 1936 als rijksveldwachter in Pijnacker 
was aangesteld en later groepscommandant zou 
worden. Hij hielp Bolk bijvoorbeeld met het opmaken 
van processen-verbaal, want daar had deze moeite 
mee. Bolk was, aldus de overlevering, een 
goedgelovig mens met een goed hart. Alle mensen 
waren voor hem gelijk, ook NSB-ers. Hij werd zelfs lid 
van de partij. 

In het begin van de oorlog telde Nootdorp nog een 
veldwachter, Opdam. In 1941 werden zowel Bolk als 
Opdam  met een aantal burgers gearresteerd door de 
Sicherheitspolizei, omdat er pamfletten gericht tegen 
Mussert waren verspreid. De veldwachters hadden 
verzuimd uit te zoeken, wie hiervoor verantwoordelijk 
waren. 
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Alle arrestanten zaten enige weken vast in de 
gevangenis in Scheveningen. Bolk werd al snel 
vrijgelaten, als lid van de NSB was hij niet verdacht. 
Opdam kreeg vijf maanden gevangenisstraf en werd 
overgebracht naar Waddinxveen. Burgemeester 
Schölvinck, ontheven van zijn taak, werd opgesloten 
in het gijzelaarskamp in St.Michielsgestel. In 
Nootdorp kreeg Bolk, die inmiddels hoofdwacht-
meester bij de marechaussee was geworden, hiervan 
de schuld.  

Toch oordeelde men over het algemeen mild over 
hem. Hij zag namelijk veel door de vingers, 
waarschuwde de Nootdorpers voor Duitse 
maatregelen of bemiddelde bij razzia’s, waarbij het 
hem lukte mensen vrij te krijgen. In 1943 werd Bolk 
overgeplaatst naar Overzande in Zeeland en in 1944 
keerde hij terug. 

(wordt vervolgd) 

Bron: Dienen in Pijnacker-Nootdorp door de eeuwen 
heen, Lex de Vroedt. 

Kus de kikker 
Zoals te lezen was in de Eendracht en in Nootdorp 
Nu is de gemeente een kunstproject gestart, 
genaamd Kus de Kikker,  in een deel van  

Vrouwtjeslant met het 
doel de bewoners van 
deze wijk en die van het 
aangrenzende Zonnehof 
(achter de Delflandstraat) 

met elkaar in kennis te brengen. 

Inmiddels zijn er gezamenlijk knotwilgen geplant en 
gaan er nog enkele activiteiten plaatsvinden. 
Uiteindelijk komt er een kunstwerk te staan op de 
grens van beide wijken. 

Ook Noitdorpsche Historiën is bij het project 
betrokken middels twee in Vrouwtjeslant wonende 
leden. 

Auteur van Van Veen tot Steen, Noud Janssen, heeft 
bewoners van beide wijken verteld over de 
ontstaansgeschiedenis. Secretaris Ninon Vis heeft 
een verhaaltje gehouden over de geschiedenis van 
de bewoners en de sociale toestanden van weleer. 

Na afronding van dit project is Plan West aan de 
beurt. 

Fietsroute 
Erfgoedhuis Zuid-Holland bericht dat de provincies 
een aantal nieuwe fietsroutes heeft uitgebracht. Deze 
laten de recreant kennismaken met herbestemd 
erfgoed, zoals kerken, boerderijen of buitenplaatsen 
die een nieuwe bestemming hebben gekregen als 
restaurant, museum, winkel etc. Ook maakt de fietser 
kennis met de verschillende landschappen. 

Bij fietsroute nummer 16 (30 km.) is de start in 
Nootdorp en fietst men door Acker- en Biesland. Zie 

ook: www.fietseninzuidholland.nl. 

Pijnacker-Nootdorp is een groene gemeente met veel 
natuur- en recreatie. Absoluut de moeite waard voor 
een fietstocht. De bewegwijzerde Acker- en Biesland 
fietsroute leidt u in ongeveer 30 kilometer langs alle 
groengebieden die de gemeente rijk is. U volgt 
gewoon de bordjes. 

Telefoonnummers 
We kregen een pagina van een telefoongids uit 1932 
in handen. Hieruit blijkt dat in ons dorp 24 mensen 
een telefoon bezaten. Nummer 1 was 
voor pastoor A.G. Rhee, wonende 
aan de Veenweg. Belde men een 2 
dan kreeg men de veeverloskundige 
A.A. Tetteroo, Dorpsstraat, aan de lijn. 
Een zekere C.G. Janssen aan de 
Dwarskade had nummer 3. 

De allerlaatste die een aansluiting had gekregen was 
nummer 24: A. Lugtigheid, Dorpsstraat, bode voor 
Delft-Nootdorp. 

Van de penningmeester 
Voor diegenen die de contributie (€ 15,00) voor het 
jaar 2011 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. 

Voorzitter  Secretaris  Penningmeester 

Henk Rolvink 
Fonteinkruid 23 
2631 DT Nootdorp 
tel.: 015 310 8117 

Ninon Vis  
Berkenhof 17 
2631 GJ Nootdorp 
tel.: 015 310 9680 

Ruud Staal 
Sytwinde 185 
2631 GZ Nootdorp 
Tel.: 015 310 6037 
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