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Van de voorzitter 

Het is een druk eerste halfjaar geweest. Twee mooie 
lezingen werden gegeven. Aad Vijverberg vertelde 
over de geschiedenis van de glastuinbouw. Bert 
Huijgen vertelde over de Tweede Wereldoorlog. Hij 
had een heel druk bezochte avond, zie ook verderop 
in deze Nieuwsbrief. Ook stonden we op de jaarmarkt 
en hielden we onze jaarlijkse Ledenvergadering. 
Voor de tweede helft van dit jaar is het ook gelukt 
twee interessante lezingen te plannen, zie de 
agenda. In ons Historisch Informatie Punt in de 
bibliotheek willen we wat actiever worden. We willen 
een inloopmiddag organiseren waar mensen vragen 
kunnen stellen over genealogie. Daarnaast willen we 
schoolfoto’s verzamelen die we dan tentoon kunnen 
stellen – samen met ander historisch schoolmateriaal 
– in de bibliotheek. We gaan dit nog verder uitwerken 
en u hoort hier nog van. 

Wilt u een wijziging van uw e-mail adres ook aan ons 
doorgeven? Heeft u uw e-mail adres nog niet door-
gegeven, dan kunt u dit alsnog doen. Tussen de 
Nieuwsbrieven in kunnen we u dan makkelijk op de 
hoogte houden. 

Nieuwe leden 
• F.J.A. van Zijp 

• Anna Omzigt 

Een hartelijk welkom als lid van onze vereniging. Na 
diverse mutaties telt onze vereniging nu 121 leden. 

Agenda 
• Donderdag 13 september: Nicolaes Kruikius en 

de wondere wereld van de cartografie door Frits 
van Ooststroom. 

• Donderdag 22 november: Delft, stad met een 
vergeten bierhistorie door Aad van der Hoeven. 

De lezingen beginnen om 20.00 uur en worden 
gehouden in de bibliotheek aan de Wilhelminastraat. 
De deuren gaan om 19.30 uur open. 

11e jaargang 
nr 2, juni 2012 
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Slag om Ypenburg herleefde in 
de bieb 
door: Ninon Vis  

Zelfs het allerlaatste krukje in de Nootdorpse 
bibliotheek bleef niet onbezet op donderdag-
avond 26 april, toen Bert Huijgen, voorzitter van 
de historische vereniging Buitenplaats Ypenburg, 
daar kwam vertellen over de Slag om Ypenburg, 
dan wel de Slag om de Residentie. Meer dan 
vijftig toehoorders kregen vele details te horen 
over de meidagen 1940, toegelicht met foto’s, 
plattegronden en enkele boek-citaten. Zowel de 
Eendracht, als het Algemeen Dagblad hebben 
uitgebreide verslagen van deze avond geplaatst. 

Deze slag, door de Duitsers verloren, is om 
begrijpelijke redenen door hen in de doofpot gestopt. 
Wel merkwaardig, dat in Nederland de 
gebeurtenissen nooit gevierd worden, wel herdacht, 
terwijl wij toch een tot dan toe onbekende aanval van 
parachutisten, gevolgd door luchtlandingstroepen, 
hebben afgeslagen. 

Deze wijze van aanvallen behoorde bij de Blitzkrieg: 
snelheid en verrassing, waartoe in januari 1940 in 
Duitsland werd besloten. 

De Duitsers wilden bruggen bezetten en Den Haag, 
regeringsstad, veroveren. Door een spion uit 
Duitsland werd zeventien keer gewaarschuwd voor 
een ophanden zijnde luchtaanval, maar omdat dit 
steeds loos alarm bleek, was de man niet 
geloofwaardig meer. Een KLM-piloot berichtte echter 
vanuit Noorwegen dat daar Duitse parachutisten 
waren geland en toen werden onze vliegvelden, 
waaronder Ypenburg, toch maar versterkt met 
ondermeer een regiment grenadiers en zes 
pantserwagens. Aan de Vliet stelde zich 
luchtdoelartillerie op. In Pijnacker kwamen 
pontonniers, - bruggenbouwers - , terecht en rondom 
het vliegveld stonden drie enorme zoeklichten 
opgesteld. Als versperringen dienden vrachtwagens, 
die op de wegen werden gezet. 

Ypenburg was in 1936 opgericht en kreeg in 1939 
een militaire bestemming; Zestienhoven bestond nog 
niet. Het werd genoemd naar de hoeve Ypenburg, 
destijds gelegen onder het huidige Prins Claus 
knooppunt.  

Op 10 mei om kwart over vier in de vroege ochtend 
kwamen de bommenwerpers aandaveren uit een 
onverwachte hoek over Delft heen, want om de 
verrassing nog groter te maken vlogen ze eerst naar 
de Noordzee om bij de kust van Engeland te keren. 

Op Ypenburg stonden ondermeer Fokkers, de 
Douglas Northrop en Koolhoven. Geen enkele van 
deze vliegtuigen is na de slag teruggekeerd. Zij 
leverden slag met de Messerschmitts en Heinkels. 
Om kwart voor vijf arriveerden de Junkers met 
ongeveer 800 parachutisten. Zij kwamen neer tussen 
de Rotterdamseweg en de Vliet, bij de Brasserskade 
en in de weilanden waar nu het golfterrein van 
Rijswijk is. In de polder van Biesland vond een 
noodlanding plaats. Groepen soldaten werden 
gesignaleerd bij de Kortelandseweg en bewoners 
vertelden dat ze in de lucht brandende parachutes 
zagen.  

Hoornbrug 

Tegen half zes arriveerde de eerste golf 
transportvliegtuigen met materiaal en 
luchtlandingstroepen, gevolg door een tweede golf 
een half uur later. De parachutisten hadden alleen 
een pistool bij zich en haastten zich naar de 
eveneens uitgegooide containers met wapens. Deze 
hadden wieltjes en konden zo gemakkelijk worden 
meegenomen. 

Inmiddels was de Nederlandse verdediging 
teruggeweken tot op de Hoornbrug, maar de zes 
pantservoertuigen rondom Ypenburg hielden stand, 
evenals een groot deel van de luchtafweer. 

Daardoor moest de derde aanvalsgolf uitwijken naar 
onder meer het strand en Ockenburg.  

In Ypenburg hebben diverse straten namen gekregen 
van militairen die een opmerkelijke rol hebben 
gespeeld tijdens de meidagen. Jan van Oudheusden 
was korporaal gewondenverzorging. Hij kroop naar 
schietende parachutisten toe in een poging 
kameraden te redden. De Duitsers ranselden hem af 
en hij is kort daarop overleden. Luitenant Warnaar 
verzamelde bij Hoornwijck in zijn stevige schuttersput 
een aantal mannen en hield van daaruit de Duitsers 
op afstand.  
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Het resultaat van de Duitse aanval was, dat 
Ypenburg en omringende weilanden bezet waren en 
de Nederlandse vliegtuigen allemaal vernietigd. 
Alleen de Hoornbrug, Drievliet en steunpunt Warnaar 
waren nog in Nederlandse handen.  

De Nederlanders hergroepeerden en na half elf die 
ochtend volgde een tegenaanval met versterkingen 
uit Den Haag. Deze mislukte, maar een tweede 
poging via de Rijswijkse wielerbaan en de hoeve 
Johanna (gelegen op de plaats waar nu de 
gebouwen van Avalex en t.v. West staan) slaagde. 
Om kwart over twee op die 10

de
 mei was Ypenburg 

weer in Nederlandse handen.  

Gewaarschuwde Engelsen hebben later in de 
middag Ypenburg nog gebombardeerd, waarbij de 
Nederlanders moesten maken dat ze wegkwamen. 
Pas om 18 uur is de Johanna hoeve heroverd, 
waarbij ook bewoners als slachtoffer vielen. 

Hoeveel Duitsers er bij Ypenburg zijn gesneuveld is 
onbekend, het aantal Nederlanders bedraagt 92. 
Rond Den Haag kostte de strijd echter in totaal 500 
Nederlandse militairen het leven. Meer dan 1000 
Duitse krijgsgevangenen zijn naar Engeland 
getransporteerd.  

De volgende dag, op 11 mei, kwam een groep van 
ruim dertig Duitse soldaten vanuit Pijnacker via de 
Rijskade, dus niet de Oudeweg, naar Nootdorp en is 
er bij de Dwarskade gevochten. Op 12 mei hebben 
Delftse rekruten Nootdorp Duits-vrij gemaakt. 

Het gunstige gevolg van de gewonnen Slag bij 
Ypenburg was, dat Hitler geen vertrouwen meer had 
in het gebruik van luchtlandingstroepen en dit wellicht 
de pogingen tot een invasie van Engeland heeft 
vertraagd. 

 

Laat op de avond, na afloop van de lezing, volgde 
een leuke verrassing toen Jan de Lint jr. aan Bert 
Huijgen het uniformjasje en de sjako van zijn vader 
overhandigde, die als grenadier meevocht met 
Warnaar. 

Ypenburgse verslagen van 
ooggetuigen 
(overgenomen uit Nootdorp ‘40-’45, uitgave van de bibliotheek uit 
1990. Aldaar te leen).  

Onvergetelijk is het uitbreken van de oorlog op die 
mooie vrijdagochtend 10 mei 1940, prachtig mooi 
weer. De vliegtuigen ronkten laag over ons dorp 
heen, enkele waren vanaf de vliegbasis Ypenburg 
aangeschoten en stortten her en der neer. We wisten 
echt niet wat ons boven het hoofd hing, een ieder 
was verschrikt en overstuur. De Duitse 
parachutespringers werden vanaf de grond 
beschoten en menigeen was al dood, voordat hij op 
de grond neerkwam. Men kon goed zien als ze in de 
lucht dodelijk getroffen waren, ze trokken de benen 
omhoog en het was gebeurd met hen. (W.Th.Tetteroo) 

…………… 

’s Morgens vroeg zagen we ze vallen uit grote zwarte 
vliegtuigen. Honderden parachutisten dwarrelden 
neer in de polder rond Ypenburg. We stonden voor 
het raam van ons huis aan de Molenweg. Ik geloof 
dat de ernst van de situatie niet tot ons doordrong. 
Later lagen we achter de dijk van de Kromme Ka, 
waar van alles te zien was. Vliegtuigen landden op 
Ypenburg, verschillende vlogen meteen in brand, 
andere stegen weer op. Er was ook veel lawaai, 
ontploffingen, afweergeschut en mitrailleurvuur. 
Tegen de middag was alles weer rustig, geen 
vliegtuigen meer te zien, geen lawaai meer vanaf het 
vliegveld. Rond twee uur kwam er een groep van 
zo’n vijftig parachutisten via de Brasserskade naar 
Nootdorp. Ze trokken over de Dwarskade, soms door 
de tuinderijen en kwamen aan het eind van deze, 
toen nog doodlopende weg, terecht. Ik was daar op 
dat moment, want ik werkte op een tuinderij bij het 
voorlaatste huis rechts. Voor de schuur kwam ik oog 
in oog te staan met deze gevaarlijk uitziende kerels. 
Sommigen waren nat tot aan hun middel, blijkbaar 
hadden ze door sloten gewaad. Ze transpireerden 
allen hevig, het was een warme dag. Wat ik me 
vooral herinner was dat ik heel bang was. In het 
bijzonder het wapentuig dat ze bij zich droegen 
maakte me angstig. Ze schreeuwden wat Duitse 
zinnen, waar ik geen woord van verstond. Na 
onderling overleg gingen ze gelukkig weg. In de 
laatste boerderij rechts en in het laatste huis over het 
water (bij de oude scheepsmakerij) zouden ze zich 
verschansen. 

Ik vluchtte het huis van de tuinder binnen, even later 
kwamen daar ook de bewoners van de naastgelegen 
boerderij en van het huis bij de scheepsmakerij, die 
uit hun huizen verjaagd waren. Omdat het de 
verwachting was dat er geschoten zou worden, 
zochten wij de veiligste plaats in het huis op, dat was 
de slaapkamer. Het duurde niet lang of er kwamen 
Nederlandse soldaten en die verscholen zich in het 
huis van de tuinder naast onze schuilplaats (het twee 
na laatste huis rechts). Er werd van beide kanten flink 
geschoten. Wij zaten met onze groep letterlijk tussen 
twee vuren.  

Aanvankelijk bleek voor ons huis achter een dikke 
boom nog een Duitse voorpost opgesteld te staan. 
Na een uur was hij verdwenen. Door een kier in de 
voordeur werd dit door ons waargenomen. Het zou 
enkele uren duren voordat wij uit onze benarde 
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positie werden bevrijd. Het schieten hield toen op en 
er werd gebeld (toch weer even schrikken). Gelukkig 
bleken het Nederlandse soldaten te zijn met de 
boodschap dat de Duitsers zich overgegeven 
hadden. Buiten gekomen bleken er slechts enkele 
gewonden (aan Duitse zijde). Alles was snel 
afgehandeld, de Duitsers werden ontwapend en 
lopend afgevoerd. (Tinus Janssen). 

…… 

Een paar dagen voor 10 mei mocht er al geen 
verkeer meer over de rijksweg langs Ypenburg, 
natuurlijk niet de brede weg die het nu is. We 
merkten wel dat er iets aan de hand was vanwege 
het vele verkeer, maar niemand wist iets met 
zekerheid. Op 10 mei was er ’s morgens voor 4 uur al 
herrie in de lucht; bommenwerpers, 
transportvliegtuigen en jagers; luchtgevechten en 
schieten, brandende vliegtuigen kwamen naar 
beneden. Ik kijken natuurlijk, dat snap je. Dat het 
hartstikke gevaarlijk was, daar dacht je niet aan. 

Waar nu v.d. Goes is, was toen café De Zon van 
Sluis, daar vloog zo een luchtafweergranaat naar 
binnen en bleef daar bovenin de muur zitten. 
Naderhand hebben soldaten de onontplofte granaat 
weggehaald. 

Aan het eind van de Dwarskade waar nu het 
bruggetje is, daar was toen de scheepsmakerij van 
Meijster. Parachutisten hadden zich daar verscholen, 
maar ze moesten zich toch overgeven aan onze 
soldaten. Ze zijn toen in een legerwagen via de 
viersprong afgevoerd richting Den Haag, wij kijken 
natuurlijk. 

Nu was het zo dat in Pijnacker een detachement 
pontonniers ingekwartierd lag, maar die zijn ook al 
gauw deze kant opgestuurd voor de verdediging van 
Ypenburg. Op de rijksweg lagen de kapotgeschoten 
Junkers. (onbekend). 

…. 

Op 10 mei ’s morgens om een uur of vier kwamen de 
vliegtuigen in grote getale aanvliegen, vol met 
parachutisten. Het was een heldere hemel, dus je 
kon de parachutisten zien hangen. Velen waren 
geland bij de plas van Goo. Daar verstopten ze zich 
tussen het riet. Daar werden ze niet met rust gelaten, 
want al gauw kwamen de jagers aanscheren met 
veel gerikketik, dus was het wegwezen voor de 
Duitsers. Ze gingen langs de Postkade, onderlangs 
de dijk, dat was veiliger, richting Brasserskade. Ze 
kwamen aan het eind van de Dwarskade terecht, 
waar ze later door Hollandse soldaten gevangen zijn 
genomen. Die soldaten kwamen uit Pijnacker.(J.v.d.L.). 

....... 

Dit is het verhaal van mijn oom Willem Hendrik 
Wiegel, jachtopziener. Hij woonde in een houten huis 
over de Goo bij de plas Schuilenburg. Voor de oorlog 
was daar een ijsvereniging, nu staan er de hangars 
van Fokker. Toen er op 10 mei hard gevochten werd, 
vond mijn oom het te gevaarlijk worden en is met zijn 

vrouw uit het huis vertrokken. Er zijn heel wat Duitse 
Junkers neergehaald toen; ik heb er tenminste 
verschillende naar beneden zien dwarrelen. Op 14 
mei is mijn oom naar zijn huis teruggegaan. Hij komt 
aanlopen in zijn groene jachtopzieneruniform, zijn 
jachtgeweer bij zich en gelukkig, het huis staat er nog 
en is zo te zien onbeschadigd, maar er staat een 
raam open. En in het open raam zit een Duitse 
militair met mitrailleur. Oom sluipt naderbij en wat ziet 
hij: de soldaat is diep in slaap. Voorzichtig gaat hij 
zijn huis binnen en daar ziet hij nog vier slapende 
soldaten. Ze schrikken wakker, steken hun armen in 
de lucht en geven zich over. Ze dachten 
waarschijnlijk met een Nederlandse soldaat van doen 
te hebben. Oom heeft ze meegenomen naar het dorp 
en daar aan de bevoegde instantie overgedragen. In 
1950 heeft hij daarvoor nog een onderscheiding 
gekregen.  

…. 

Vijftien jaar was ik toen de oorlog uitbrak. Mijn ouders 
woonden aan het einde van de Dwarskade. Het was 
een hels spektakel op die tiende mei. Ik klom op een 
hek en zag de vliegtuigen overkomen. Die Duitse 
parachutisten, jonge jongens nog, werden gewoon 
het vliegtuig uitgeschopt. En dan al dat water hier. 
Sloten, vaarten en onder water gelopen weilanden. 
Kletsnat liepen ze hier voorbij en verschansten zich 
aan het eind van de Dwarskade. Even later kwamen 
de Nederlandse soldaten langs. Wij hadden de 
rolluiken dicht, want de kogels vlogen links en rechts 
over de weg. Mijn vader wees onze soldaten waar de 
Duitsers zaten en die gaven zich over. Met onze 
vrachtwagen werden de Duitse wapens naar een 
verzamelpunt bij de Paardenmarkt in Delft gereden, 
maar op de Brasserskade werden ze eerst nog per 
ongeluk door onze eigen mensen onder vuur 
genomen. Dat liep toen goed af. 

Wij jongens stonden soms, als er iets aan de hand 
was, gewoon op de weg te kijken. We realiseerden 
ons absoluut het gevaar niet. (Nico Struyk) 

Oranjefeesten 
Dat de Oranjevereniging ook al zeer actief was in 
augustus 1948 (gouden regeringsjubileum 
Wilhelmina en inhuldiging Juliana) blijkt wel uit het 
programmaboekje, dat een bezoeker van het 
Historisch Informatie Punt (HIP) in de bibliotheek ons 
gaf. 

Voorzitter was toen C.G. van Dorp. Het hoofdstuk 
Volksspelen, vermeldt in het vierdaagse programma 
niet alleen fietsrijden met hindernissen en 
mastklimmen, maar ook kruiwagen rijden (voor 
geblinddoekte paren), het blinde ruiterspel en het 
stoelenspel. 

De dag hierna was er een grote 
Nationale Ringrijderij op de 
Kerkweg. Leden van de bij de 
Hervormde Jeugdraad aangesloten 
jeugdverengingen voerden een 
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openluchtspel op, de Wilhelmina-revue: 

De dochter der Oranjes, het edel vorstenkind, om 
afkomst, jeugd, karakter, door heel het volk bemind. 

En tot slot worden we in het programmaboekje er 
nog even aan herinnerd dat we niet moeten vergeten 
ons stoom- en verfgoed Maandag a.s. te brengen bij 
J.M. Eisberg, Dorpsstraat 17, want dan hebben wij 
het Zaterdags weer thuis. 

Wij ontvingen ook het programmaboekje van de 
bevrijdingsfeesten van 10 mei 1945; waarover een 
volgende keer meer.  

Lezing Frits van Ooststroom 
Nicolaes Kruikius en de wondere wereld van de cartografie’.  

 
Dit jaar is het precies 300 jaar geleden dat de grote 
kaart van het Hoogheemraadschap van Delfland 
verscheen. De kaart is een uniek staaltje van 
cartografie en werd tussen 1701 en 1712 vervaardigd 
door de gebroeders Jacob en Nicolaes Kruikius, met 
een team van graveurs. Het ‘jubileum’ van de kaart 
vormt de aanleiding voor deze lezing over 
cartografie.  
Het eerste deel van de lezing gaat over oude kaarten 
van een wereld, een wereld die in de loop der 
eeuwen steeds groter is geworden, o.a. door de 
ontdekkingsreizen. In het tweede deel worden o.a. 
kaarten getoond van de regio en van het 
veranderende Nederlandse landschap. In dit deel 
vervullen Nicolaes Kruikius en de door hem 
vervaardigde kaarten een belangrijke rol. 
Het wordt een lezing met een keur aan bijzondere, 
zeldzame, fraaie, bekende en onbekende kaarten. 

Leden: attentie! 
We kunnen niet zeggen dat de algemene 
ledenvergaderingen van onze vereniging (elk jaar 
in mei) druk worden bezocht. Dit keer waren we 
op 8 mei met elf personen aanwezig in de 
Nootdorpse bibliotheek, die ons hiervoor gastvrij 
onderdak verleent. 

Toch zijn het vruchtbare bijeenkomsten, waarbij veel 
zaken worden besproken en plannen worden 
gemaakt. Uiteraard moeten ook de financiën worden 
doorgenomen, want een kascommissie controleert 
elk jaar getrouw de boeken, zorgvuldig bijgehouden 
door onze penningmeester Ruud Staal. 

Ruud is afgetreden, evenals – al enige tijd terug – 
onze voorzitter Henk Rolvink. Tot nog toe hebben 
zich echter geen kandidaten voor deze posten 

aangemeld en, trouw als zij aan de vereniging zijn, 
vervullen beide heren nu ad interim hun posten. 

Wie wil hen vervangen?  

Hermandad na de oorlog 
(vervolg van Gemeenteveldwachters, Nieuwsbrief maart 2012) 

De gemeenteveldwachter P.C. Bolk kwam in 1944 
als hoofdwachtmeester der marechaussee in 
Nootdorp terug. In dit jaar kwamen de 
Nootdorpse politiemensen wederom in het 
nieuws. Volgens de officiële lezing kwam een 
groepje Duitse soldaten op de boerderij van 
Willem Mooijman aan de Veenweg levens-
middelen opeisen. Zij zetten hun eis kracht bij 
door te schieten. Een knecht rende weg en belde 
bij Piet Mooijman de politie. 

De marechaussee was snel ter plaatse in de persoon 
van Commandeur, die later postcommandant van de 
Rijkspolitie Nootdorp zou worden. Hij woonde 
namelijk aan de Rijksweg vlakbij de Veenweg. 
Commandeur probeerde de Duitse aanvoerder te 
kalmeren. Even later arriveerde ook Bolk, die een 
Heil Hitler gebaar maakte, dat echter door de Duitser 
als een bedreiging werd opgevat. Hij schoot en 
raakte Commandeur in zijn dijbeen. Bolk schoot terug 
en verwondde de Duitser zo ernstig, dat deze in de 
loop van de nacht overleed. Commandeur herstelde 
in het ziekenhuis voorspoedig en de zaak liep met 
een sisser af, omdat bleek dat de Duitsers op eigen 
houtje aan het fourageren waren.  

In september 1944 moesten huizen aan de Veenweg 
geruimd worden en deze taak kreeg Räumings-
kommissar in Duitse dienst, Dijkers uit Rotterdam in 
de schoenen geschoven. 

Het hoofd van de secretarie, Van Eerd, stelde 
politieman Lubbert Brouwer voor om deze Dijkers op 
te sluiten en hem te beschuldigen van zwarte handel 
in levensmiddelen. 

De 31-jarige Brouwer was postcommandant van de 
marechaussee en hij werkte op de politiepost in het 
Raadhuis aan de Dorpsstraat. Dijkers en zijn 
chauffeur werden in de cel gezet, maar omdat hij zo 
te keer ging, schoot iemand Dijkers dood met het 
pistool van Brouwer. 

Het lichaam van Dijkers werd in jute zakken 
gewikkeld en verstopt in een duiker onder de 
Rijksweg. Nadat Brouwer de chauffeur had 
vrijgelaten, ging deze direct het hele verhaal vertellen 
aan de Duitse politie in Rotterdam, hoewel hij had 
beloofd erover te zwijgen. De Sicherheitsdienst 
arresteerde Brouwer en verhoorde hem in het 
raadhuis. Commandeur was ook in het gebouw en hij 
hoorde op een gegeven moment geschreeuw en 
schoten. De Duitsers hadden Brouwer met een 
pistool mitrailleur doodgeschoten. 

De organisatie van Landelijke Knokploegen besloot 
dat Blok uit de weg geruimd moest worden. Er werd 
een aanslag op hem gepleegd in het donker bij de 
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molen, maar die mislukte. Bolk schoot zijn aanvaller, 
Maarten de Hoog (vermoedelijk degene die Dijkers 
had doodgeschoten) in het hoofd. Deze heeft dit op 
het nippertje overleefd. Bolk werd na de bevrijding 
gevangen gezet, kwam in 1946 weer vrij en werd 
ontslagen uit de politiedienst. 

In Pijnacker was tijdens de oorlog aan de 
Emmastraat een bureau voor de rijksveldwacht 
geopend. De latere groepscommandant Remijn had 
daar de beschikking over een motor met zijspan; zijn 
vrouw moest – tegen vergoeding- de arrestanten 
eten geven.  

Discipline en gezag 

Na de oorlog kregen de kleinere gemeente een 
Rijkspolitie. Organisatie en omgangsvormen waren 
op militaire leest geschoeid, dus discipline en gezag. 
Het uniform was blauw en zwart en het logo, een 
springende granaat, leek op dat van de Koninklijke 
Marechaussee. 

Het is een ereteken dat uit Frankrijk stamt (van de 
grenadiers) en dat in 1806 in Nederland was 
ingevoerd.  

Personeel was er genoeg, maar het ontbrak aan 
materieel, zoals uniformen. Daarom droegen veel 
politiemensen alleen een armband met de letter P. 
Rijkspolitiepost Nootdorp viel na de oorlog onder de 
groep Leidschendam. Het bureau was gevestigd in 
een kamer naast het oude gemeentehuis aan de 
Dorpsstraat (waar nu CulturA staat). Alleen overdag 
was deze post geopend en via een binnendeur kon 

men in de garage van de brandweer komen. 

In 1950 kwam Gerrit Gruis in dienst van de post 
Nootdorp. Hij ging in de kost bij het gezin van 
Commandeur, waar hij in het huis aan de Rijksweg 
een kamertje kreeg. Commandeur zelf was niet thuis. 
Hij bleek overspannen te zijn en werd elders 
verpleegd. Volgens Gruis had dit te maken met de 
oorlog. Wachtmeester Arie Pronk was 
plaatsvervangend postcommandant en verder werkte 
in Nootdorp wachtmeester Van Lenteren. Gruis werd 
al snel overgeplaatst naar Pijnacker. Arie Pronk ging 
later bij de districtsrecherche werken. Hij werd 
opgevolgd door de nieuwe postcommandant 
Groeneweg. 

In die tijd had de politie de beschikking over 
reservisten, Nootdorpers die een uniform kregen en 
in hun vrije tijd de agenten assisteerden. Dit was niet 

altijd een voordeel. Bekend is het verhaal van de 
reservist die een bloemenzaak had en een jongen 
bekeurde, die zonder licht op zijn fiets reed. De 
volgende dag kreeg de reservist van de moeder van 
deze jongen te horen, dat zij nooit meer bloemen bij 
hem zou kopen. 

Elke politieman had een eigen fiets, maar er werd 
ook lopend gesurveilleerd. Daarbij waren zij ’s nachts 
altijd met z’n tweeën. Tijdens de surveillance 
kwamen de agenten op bepaalde controlepunten bij 
elkaar, want dit was de enige mogelijkheid om 
gegevens uit te wisselen. 

Zo’n controlepunt was bijvoorbeeld de Gouden Star 
aan de Kerkweg (nu eetcafé 1837). 

Grote zaken deden zich nauwelijks voor. Arrestanten 
werden lopend naar het bureau gebracht. De enige 
geruchtmakende zaak was die van een zekere dokter 
Opdam uit Berkel, die zijn vrouw vergiftigd zou 
hebben, maar dit nooit heeft bekend. 

(wordt vervolgd) 

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

De Dobbeplas – vroeger en nu 
Het is altijd leuk om te zien als mensen zich 
interesseren voor de historie van Nootdorp. Zeker 
als dat jonge mensen zijn zoals Menno en Jeroen 
de Koeijer. Zij klopten aan met de vraag of er 
informatie was over de Dobbeplas. Zij wilden een 
werkstuk maken voor school over de Dobbeplas. 
De vereniging heeft wel kaartmateriaal maar niet 
zo heel veel verdere informatie. Dus gingen zij 
zelf op onderzoek uit. Onderstaand hun werkstuk 
waarvoor zij een 9 kregen! 

Het onstaan van de Dobbeplas 

De plas is gegraven in 1986 tot en met 1993. Omdat 
er steeds meer mensen in Pijnacker en Nootdorp 
kwamen wonen moest er ook een plek komen waar 
de mensen konden wandelen door de natuur. 

De Dobbeplas is een recreatieplas. Het heeft een 
krekenstelsel. De Dobbeplas ligt op de grens van 
Pijnacker en Nootdorp. 

De Dobbeplas nu 

De plas is 450 bij 350 meter groot. Het water-
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oppervlak van de plas is ongeveer 13 hectare en die 
van het krekenstelsel is ongeveer 4,5 hectare. De 
gemiddelde diepte van het water is 1,8 meter. Op het 
diepste stuk is het 2 bij 2,5 meter, de totale 
oeverlengte is 4.400 meter lang. Waarvan de omtrek 
van de plas ongeveer 1.400 meter is en het 
krekenstelsel ongeveer 3.100 meter. 

Wat kun je nu doen bij de Dobbeplas: zwemmen, 
wandelen, vissen, hardlopen, fietsen, skaten. Aan de 
Dobbeplas zit ook nog een hondenbos daar mag je 
met je hond wandelen. 

De Dobbeplas staat niet in verbinding met ander 
water, er is geen stroming. Nu zijn ze bezig om een 
heel groot stuk Dobbeplas er bij te maken. Dat doen 
ze zodat het nog een beetje blijft stromen. Zo denken 
we dat er steeds minder blauwalg komt, want elke 
zomer heeft de Dobbeplas last van blauwalg. 

Er zwemmen verschillende vissen in de Dobbeplas. 
Het meeste waar op wordt gevist is zeelt en snoek of 
een karper. Om te vissen heb je een vispas nodig. In 
2011 hebben ze een onderzoek gedaan hoeveel 
vissoorten er in de Dobbeplas zitten. Er zaten 8 
vissoorten in de Dobbeplas: Baars, Bittervoorn, 
Brasem, Karper, Spiegelkarper, Pos, Snoek, Tien-
doornige Stekelbaars en Zeelt. De grootste snoek die 
ze toen gevangen hebben was een meter lang. En 
de zeelt kwam het meeste voor. 

In de Dobbeplas is ook heel veel natuur. Je hebt 
verschillende soorten bomen. Langs de oevers groeit 
veel riet en lisdodde. En in de plas groeit de gele 
plomp. De bodem van de Dobbeplas bestaat uit klei 
en veen. 

Iets verder bij de Dobbeplas staat een molen. De 
molen heet Windlust. Bij de molen is ook een 
restaurant. 

Geschiedenis van de Dobbeplas. 

Voor de elfde en twaalfde eeuw woonden er nog 
geen mensen in de gemeente Pijnacker-Nootdorp. 
Omdat de veengrond niet geschikt was voor land-
bouw en veeteelt en omdat het gebied vaak 

overstroomde. 

In de elfde en twaalfde eeuw zeiden de graven van 
Holland tegen de mensen dat de moeras- en 
veengronden afgegraven moest worden. Ook werden 
er dijken gebouwd. 

Dat veen werd gebruikt als brandstof. Door het vele 
graven kwam het gebied lager te liggen en daardoor 
liep het vol met water. Ze noemden het stukje polder 
waar nu de Dobbeplas is de Sint Jans Dobbe. 

Op de originele kaart uit 1829 van Nootdorp kan je 
zien dat er in de omgeving veel water is. Dit geldt ook 
voor de Sint Jans Dobbe. 

Omdat ze later meer land wilden hebben werd 
besloten de polder leeg te pompen. Rond 1844 werd 
de polder van Nootdorp, met hierin de Sint Jans 
Dobbe leeg gepompt. Dit gebeurde voor de 
allereerste keer in Nederland door het malen met 
stoom. Het ging alleen mis en de ketel klapte uit 
elkaar. Er gingen toen drie mensen dood. 

Toen de polder droog werd, werd deze ook gebruikt 
voor veeteelt en landbouw. 

De Dobbeplas is gegraven in 1986 tot en met 1993. 

Geschiedenis van de molen. 

De molen Windlust is in 1885 van Delft naar 
Nootdorp verplaatst. De molen is gebouwd in 1781 in 
Delft. Hij werd gebruikt door leerlooiers. Doordat er 
stoomkracht kwam werd de molen niet meer gebruikt. 
Hij werd verkocht aan molenaar Blonk. Hij kwam 
begin 1886 op 61-jarige leeftijd om het leven, nadat 
zijn paard op hol geslagen was. 

Daarna wisselde de molen enkele keren van 
eigenaar. 

Historische vlag 
Onze secretaris werd gebeld door de heer Hesselt 
van Dinter, de kleinzoon van de voormalige 
burgemeester. Hij woont in Zuid-Limburg en hij kreeg 
van een neef in Amerika een foto van een vlag van 
de B.V.L., gemaakt in het gemeentehuis van 
Nootdorp. De gemeente is niet meer in het bezit van 
deze vlag maar misschien weet iemand waar deze 
vlag gebleven is. 

De afkorting B.V.L. staat voor Bijzonder Vrijwillige 
Landstorm. Het eind van de Eerste Wereldoorlog 
ging met revoluties gepaard. In Rusland hadden in 
1917 de communisten de macht gegrepen, en bij de 
wapenstilstand in november 1918 viel Oostenrijk-
Hongarije in stukken uiteen en werd in Duitsland de 
republiek uitgeroepen. In Nederland bestond de 
vrees dat de revolutie vanuit Duitsland naar ons land 
zou overslaan. 

Hoewel Nederland buiten het oorlogsgeweld was 
gebleven, had het volk toch vier jaar onder 
voedselrantsoeneringen en allerlei tekorten geleden. 
Ook in het dienstplichtige leger bestond in 1918 veel 
ontevredenheid en onrust. De regering en de 
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legerleiding voelden er daarom niet voor dit leger in 
te zetten voor ordehandhaving mocht er een opstand 
uitbreken. Daarom werd op 13 november 1918 de 
Bijzondere Vrijwillige Landstorm (BVL) opgericht. Een 
exacte omschrijving van dit korps is moeilijk te geven, 
ook al omdat de wetten omtrent de BVL een aantal 
keren veranderd zijn. Kort gezegd het komt erop neer 
dat afgezwaaide dienstplichtigen met groot verlof, 
zich konden aanmelden.  

De regering had daarmee de beschikking over "een 
betrouwbare gewapende macht tot steun van het 
wettig gezag en ter handhaving van orde en rust in 
geval van binnenlandse beroeringen". De BVL was 
een normaal onderdeel van het leger. Eenheden 
hiervan zijn in november 1918 ingezet bij 
ordeverstoringen in Den Haag en Rotterdam, en 
daarna nog maar één keer, namelijk in 's-
Heerenberg. 

 

De BVL is na 1920 niet meer gemobiliseerd, maar 
wel blijven bestaan tot de Duitsers het korps in 1940 
verboden. Tot aan de Tweede Wereldoorlog werden 
de normale activiteiten ontplooid, namelijk schiet-
wedstrijden in de zomer en huishoudelijke 
vergaderingen in de winter. Militaire oefeningen 
(behalve schietwedstrijden) werden door de BVL niet 
gehouden.  

De naam Landstorm leidt vaak tot verwarring. 
Enerzijds is dit een gevolg van het bestaan eertijds in 
Nederland van een Landstorm, van een Vrijwillige 
Landstorm en van de hier beschreven Bijzondere 
Vrijwillige Landstorm. Geen van drieën hebben zij 

echter iets te maken met de door de Duitsers op 12 
maart 1943 opgerichte “Landwacht Nederland”, die 
op 16 oktober 1943 werd hernoemd in “Landstorm 
Nederland”, en een jaar later nog eens in “SS-
brigade Landsturm Niederlande”. 

Bron: De Bijzondere Vrijwillige Landstorm, H. Tomas, Stichting 
Liemers Museum, 1991.  

Jaarmarkt 
Op 16 juni was de traditionele jaarmarkt en ook wij 
stonden er weer. Mede met de hulp van een aantal 
vrijwilligers – Bart, Maria en Aad: bedankt – konden 
we een kraam inrichten. 
Dit jaar stonden we samen met de Historische 

Vereniging Buitenplaats Ypenburg. Dat was een 
goede combinatie want het was zeer regelmatig 
gezellig druk en de mensen konden informatie krijgen 
over Nootdorp, het vliegveld Ypenburg en de oorlog. 
Een nieuw lid meldde zich aan en we verkochten nog 
wat boeken die vooral als Vaderdag cadeau moesten 
dienen. Al met al een geslaagde jaarmarkt. 
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