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Van de voorzitter 

Ons Historisch Informatie Punt in de bibliotheek 
functioneert redelijk. Er komen af en toe bezoekers 
en leden. Soms scholieren die informatie voor hun 
project nodig hebben. Toch denken we dat we meer 
kunnen halen uit ons HIP. De samenwerking met de 
bibliotheek is prima, zie onze succesvolle lezingen en 
de publiciteit die de bibliotheek verzorgt. 

We hebben een drietal ideeën waarvoor we graag de 
hulp van de leden inroepen. Ten eerste willen we iets 
doen met de scholen en dan vooral oude 
schoolfoto’s, zie verderop in de Nieuwsbrief. Ten 
tweede zouden we een tentoonstelling in willen 
richten. We hebben nu een kleine vitrine maar de 
bibliotheek heeft meer ruimte. Een onderwerp zou 
bijvoorbeeld schilderijen over Nootdorp kunnen zijn. 
Ten derde willen we kijken of we een fototen-
toonstelling zouden kunnen organiseren rondom een 
bepaald – liefst Nootdorps – thema. 

Wie kan ons hierbij helpen? Wie wil eens een 
avondje onder het genot van een 
glaasje bier, wijn of fris meepraten 
over de mogelijk-heden die we in 
ons HIP samen met de bibliotheek 
kunnen benutten? Wie durft de uitdaging aan? Neem 
eens contact met me op: 015 310 8117 of 
henk@rolvink.info. Ik ben benieuwd! 

Nieuwe leden 
Helaas geen nieuwe leden te melden deze keer. 

Agenda 
• Dinsdag 6 november: Vergadering historische 

verenigingen in de regio, Zoetermeer. 

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

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

11e jaargang 
nr 3, sep. 2012 
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Vrouwtjeslant en Zonnehof 
Door Ninon Vis 

De gemeente doet pogingen om oude en nieuwe 
Nootdorpers nader met elkaar in contact te 
brengen. In de wijk Vrouwtjeslant en de 
nieuwbouw van Zonnehof heeft dit geleid tot een 
project dat ”Kus de kikker” is genaamd. Twee 
kunstenaressen uit Arnhem maakten de opzet en 
zullen als afsluiting een kunstwerk vervaardigen, 
dat op de grens van beide wijken wordt geplaatst. 
Er hebben al diverse activiteiten plaatsgevonden, 
waaraan ondermeer onze vereniging deelnam.  

Op vrijdagavond 14 september verzamelden een 
aantal bewoners zich op de parkeerplaats langs de 
Magnoliadreef waar een film/lezingenavond werd 
gehouden. Alle lof voor de organisatie. Vanuit een 
busje serveerden de Arnhemse dames koude en 

warme dranken, er waren klapstoeltjes, een filmdoek 
en – hoewel het droog bleef – kon men plaatsnemen 
in de tent van buurtbewoner Siem van Hagen. Onze 
voorzitter had voor 2 films over Nootdorp gezorgd, 
die – begeleid door het commentaar van de 
aanwezigen – enthousiast werden ontvangen. Hij 
opende de avond, waarna Noud Janssen, bewoner 
van de wijk en bij onze leden welbekend, aan de 
hand van oude kaarten en luchtfoto’s de 
ontstaansgeschiedenis van het gebied toelichtte. 

De secretaris van Noitdorpsche historiën, toevallig 
ook bewoonster van de wijk, vertelde iets over de 
echte Nootdorpers en hun sociale achtergrond. Dit 
verhaal wordt hieronder weergegeven. 

De stad 
De bouw van de wijk Vrouwtjeslant, - dat je 
inderdaad met een t aan het eind schrijft, omdat het 
een heel oude naam betreft – begon eind jaren 
zestig. De Delflandstraat was het eerste klaar en 
daarna begonnen ze aan de zijstraten. Ik kwam in 
1969 aan de Berkenhof te wonen en ik wist helemaal 
niets van Nootdorp. We wilden een eigen huis, met 
een tuin, in een rustig dorp en verder interesseerden 
het ons eigenlijk niet veel. De Dorpsstraat vond ik 
leuk, er stond een echte boerderij met hooiberg op 
de plaats waar nu Veenhage is en je had er een paar 
winkels: bakkers, groenteboer, slagerijen (katholiek 
en protestant, dat was toen erg belangrijk) en v.d. 
Goes manufacturen, die bestond toen ook al. Op de 
plaats waar nu CulturA is, dreef De Vreede een soort 

van beginnende supermarkt, die later onderdeel werd 
van winkelketen De Kroon. 

Voor de rest moest je het dorp uit. Wij, de import, de 
nieuwe Nootdorpers, zeiden dan: “We gaan naar de 
stad.” Voor ons vanzelfsprekend Den Haag. Pas na 
enige tijd kwam ik erachter dat als de echte 
Nootdorpers het over de stad hadden, ze Delft 
bedoelden. “Ik gaat naar de stad”, zeiden ze dan, 
want in de ogen van de nieuwe Nootdorpers, spraken 
ze lang niet allemaal ABN. 

Gelukkig kwamen veel leveranciers langs de deur, 
want openbaar vervoer was er nauwelijks. Eén keer 
per uur en ‘s avonds één keer per twee uur, reed er 
een bus naar Den Haag, die niet in het dorp kwam, 
maar alleen stopte bij de op- en afritten van de A12. 
Weer of geen weer, de middelbare scholieren gingen 
dus per fiets of brommer naar Voorburg, Den Haag, 
Delft of Zoetermeer 

Er gaapte een flinke kloof tussen de echte 
Nootdorpers, - zij die hier geboren waren, die hier 
hun roots hadden - en de nieuwe Nootdorpers en in 
zekere zin is dat nog steeds wel zo. Je sloot je, als 
import, aan bij de andere nieuwkomers. En dat waren 
meestal jonge gezinnen. Die gingen verenigingen 
oprichten: tennissen, volleyballen, bridgen. Als je 
katholiek was en je kinderen dus naar de Jozefschool 
gingen, dan was je iets eerder ingeburgerd. Het dorp 
was van oorsprong overwegend katholiek en er was 
sprake van enige rivaliteit tussen protestanten en 
katholieken. Mijn kinderen zaten op de katholieke 
kleuterschool, noodgedwongen, omdat er geen 
openbare was. Dan kwamen ze thuis met kreten als: 
katholieken elastieken, protestanten olifanten, 
openbaren klapsigaren. Ik begreep niet waar het op 
sloeg, maar het schenen een soort van 
scheldwoorden te zijn. 

De echte Nootdorpers waren overwegend mensen 
met een agrarische achtergrond, boeren en vooral 
tuinders of neringdoenden. De meeste nieuwe 
Nootdorpers waren kantoormensen; er zaten ook 
veel TU medewerkers bij. Je was dus beslist geen 
echte Nootdorper en toen wilde je dat eigenlijk ook 
niet zijn, je streefde er niet naar, want voor jou was 
het toch een andere belevingswereld. Bovendien 
kwam er in de jaren 70 en 80, toen de wijk Achter het 
raadhuis werd gebouwd, zo’n enorme toestroom aan 
nieuwe inwoners bij, dat de autochtone bevolking 
steeds meer naar de achtergrond verdween. 

Noud Janssen vertelt zijn verhaal aan de hand van oude kaarten 
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In de jaren tachtig kregen we burgemeester Waals 
en hij vertelde, dat hij rond 1981 merkte dat hierin 
verandering kwam. Toen vierde Nootdorp een jaar 
lang het 700 jarig bestaan. Uit de burgerij was een 
comité gevormd, de Stichting 700 jaar Nootdorp, 
waarin oude en nieuwe Nootdorpers eendrachtig 
gingen samenwerken. Het gaf een band, die tot 
vandaag de dag doorwerkt. De inwoners 
organiseerden straatfeesten en barbecues. Dit bracht 
een nieuw gemeenschapsgevoel.  

In het programmaboekje stond: 700 Jaar Nootdorp 
laat zien dat de huidige generatie vertrouwen heeft in 
de toekomst van een zelfstandig Nootdorp. Nou, van 
dat laatste is dus uiteindelijk niet veel terecht 
gekomen. 

In de jaren negentig werd Nootdorp met Ypenburg, 
door het rijk als Vinex-locatie aangewezen en velen 
beschouwden dit als de teloorgang van het dorp. De 
bevolking had nog wel met succes, door 
demonstraties en gelobby de bouw van de GAVI 
kunnen voorkomen, een enorme afvalverbrandings-
oven bij het Clausplein. 

Maar tegen Den Haag konden we niet op, ondanks al 
die pamfletten voor de ramen van: Landjepik Nee. 
En ook de vereniging Houd Nootdorp Groen heeft 
geen resultaten kunnen boeken. Na de annexatie 
van een deel van Nootdorps grondgebied bleef de 
vrees voor Den Haag bestaan, dus toen in 2001 een 
volksstemming werd gehouden of we met Pijnacker 
samen wilden gaan, stemden de meeste Nootdorpers 
in godsnaam maar voor het samen-gaan. Hoewel 
Nootdorp eigenlijk van oudsher niets met Pijnacker 
had en veel meer op Delft was georiënteerd. 

Keihard werken 
En wat heeft het ons allemaal gebracht? 

Veel positiefs: prima openbaar vervoer; 
winkelcentrum De Parade. Maar er zijn minpunten. 

Je achterdeur openlaten? Je fiets zonder slot even 
ergens neerzetten? Dat is er allemaal niet meer bij; 
het dorpse is absoluut verdwenen; de laatste boeren 
zijn vertrokken, bepaalde evenementen zoals de 
jongveedag, bestaan niet meer. Of dit erg is, zijn 
persoonlijke afwegingen. 

Toen ik voor de boeken van de historische vereniging 
echte Nootdorpers ging interviewen kreeg ik – tot 
mijn schande - eigenlijk pas door wie nu dat eigenlijk 
waren. Hun jeugd als plattelander, was mij, 
stadskind, volkomen vreemd. En wat ik dan wel 
grappig vind, is dat veel van die mensen, die als kind 
armoede hebben gekend er nu warmpjes bijzitten, 
doordat de voorouderlijke grond goed is verkocht. 
Nou, ik gun het ze van harte. 

Ze werkten als kinderen keihard mee met hun ouders 
en konden bijna nooit doorleren, ook als ze dat wel 
wilden. Hoewel ze gewoon naar school moesten, 

Start van de bouw van Vrouwtjeslant in 1969 

Ninon Vis vertelt haar verhaal 



Nieuwsbrief Noitdorpsche Historiën 4 september 2012 

stonden ze voor dag en dauw op. Helpen met 
varkens voeren, koeien melken, brood bezorgen of 
bloemkolen hakken. En als ze uit school kwamen 
was er ook werk genoeg: melkbussen schoon 
schrobben, schoenen poetsen, boontjes afhalen. De 

zoon van de beheerder 
van Party Centrum Het 
witte paard, schilde toen 
hij zes jaar was al elke 
dag een volle emmer 
aardappels. En dan 
moesten de katholieke 
kinderen ook nog voor 
schooltijd naar de mis, 
want elke ochtend naar 
de kerk gaan was de 
gewoonste zaak van de 
wereld. Als je niet ging, 
werd dat aangetekend op 
je schoolrapport. 

De gezinnen waren groot, 
vooral bij de katholieken 

was een gezin met tien kinderen heel normaal. Als je 
nu ziet in wat voor kleine huisjes die gezinnen 
hebben gewoond, dan begrijp je niet hoe dat kon.  

“We lagen in een lange rij op zolder te slapen”, 
vertellen ze je dan.  

Vroeger hielden ze in Nootdorp op Koninginnedag 
voetbalwedstrijden tussen de verschillende grote 
families. Bij de familie Van der Sman hadden ze tien 
broers, die allemaal meededen terwijl de vader in het 
doel stond. 

De zoon van de dorpstimmerman, Paul 
Groenewegen, moest als kind zijn vader helpen bij 
het maken van doodkisten. Was de kist klaar, dan 
werd hij op een handkar geladen en liep hij met zijn 
broertje mee om vader te helpen de overledene erin 
te tillen. Vader het hoofdeinde en de kinderen elk een 
been. Nu zou je slachtofferhulp erbij halen voor die 
kinderen.  

De dochter van de molenaar van onze Windlust, aan 
de Oudeweg, Marie Jongste, was tien jaar toen ze 
haar vader moest helpen de zakken op te hijsen. Op 
de tweede verdieping gooide haar vader het koren in 
de stortkoker en onderaan ving Marie het meel op in 
een zak.  

Er waren ook veel neringdoenden in het kleine dorp, 
bijvoorbeeld in de jaren vijftig wel zeven kruideniers. 
Die konden niet allemaal met hun winkel brood op de 
plank krijgen, dus deden ze er van alles bij. Zo was 
er een kruidenier die elke dag naar Delft ging om de 
postzak voor Nootdorp op te halen. En een ander 
onderhield een bodedienst en gebruikte daarvoor 
een hondenkar. Weer een ander stak de 
straatlantaarns aan of haalde het vuilnis op. Een 
gezegde uit die tijd was: er is geen bokkinkje zo 
mager of er komt wel wat vet uit. 

Later kwam er een echte brievenbesteller. Hij 
bezorgde voor de oorlog de post bij ongeveer 

honderdvijftig woningen en boerderijen, groter was 
Nootdorp niet. Deze Jan Elderhorst, ook zo’n echte 
Nootdorpse achternaam, vervoerde soms 
honderdduizenden guldens in zijn fietstas als hij naar 
de bank moest. Die fiets stond dan rustig onbeheerd 
langs de weg. En omdat de carbidlamp op zijn fiets 
weinig licht gaf, botste hij ’s avonds wel eens op een 
varken.  

Speciaalzaken waren er nog niet in Nootdorp, 
behalve dan misschien de zand-zeep en soda man, 
maar winkeliers verkochten van alles: niet alleen 
levensmiddelen, maar ook klompen, rozenkransen, 
tabak en oude jenever. Soms werkten ze als kapper. 
In de Dorpsstraat zijn smalle steegjes tussen 
sommige huizen. Eén van die steegjes, daar waar nu 
Van Vliet Keukens is, noemden ze de potten- en 
pannensteeg. De huisjes waren namelijk zo klein, dat 
de pannen buiten moesten staan. In die steeg stond 
een stoel waarop de mannen zaten die door de 
kruidenier werden geknipt en geschoren. 

Theo Boonekamp, zoon van de kruidenier hier op de 
hoek van de Veenweg en de Delflandstraat, - het 
huis staat er nog -, vertelde dat hij als kind balen met 
suiker in de badkuip moest leegstorten, van waaruit 
hij dan de zakjes vulde.  

De zoons van boeren gingen melk uitpinten, zoals ze 
dat noemden. En de zoons van de kaasmakerij 
verkochten langs de deuren pondjes kaas. Daar 
begonnen ze al mee toen ze 10 jaar waren. 

Sociale gemeenschap 
De dochter van de oprichter van onze bekende 
woninginrichting Van der Goes aan de Dorpsstraat, 
stond samen met haar zus al als kind in de 
manufacturenwinkel van haar ouders. Laatjes vol 
garen, klosjes en band. Knopen, linten en knotten 
wol. Manchester broeken en overalls, die verkochten 
ze veel. En schorten voor de boerenvrouwen. Het 
assortiment breidde zich steeds maar uit, want later 
gingen ze ook katoenen luiers verkopen en 
maandverband. Alleen dat laatste woord mochten ze 
niet gebruiken, dat was niet netjes, de dames 
vroegen om Parijse wafels, dat moest je wel even 
weten.  

Een bekende aannemer in Nootdorp is Van Venrooij, 
daar staat nu al de vierde generatie aan het hoofd. 
De kinderen hadden als taak de huur op te halen: 19 
centen per week, die de mensen soms gewoon niet 
hadden. In die tijd stuurde je geen incassobureau 
naar wanbetalers, dat kon je niet maken, want dan 
wist het hele dorp dat en kreeg je geen opdrachten 
meer. Het was een heel kleine, sociale 
gemeenschap. Een knecht die zondags op schoenen 
liep, terwijl de baas klompen aan de voeten had? Dat 
kon eigenlijk niet, daar werd over gepraat. Maar de 
gemeenschap was ook hecht; men hielp elkaar in 
barre tijden.  

Aan de ’s Gravenweg, die nu helemaal is 
volgebouwd, dat is bij de Poort van Nootdorp, staat 
tussen de nieuwbouw, het is even zoeken, de 
kaasboerderij. Thea van Veldhoven is daar geboren 
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en getogen en ze werd als kind in het voorjaar 
regelmatig om half vijf uit bed getrommeld om te 
helpen de koeien te verzamelen, die moesten 
worden opgedreven, dat kon vader niet alleen. Dat 
speelde zich af op de plaats waar nu de tennisbanen 
liggen.  

In Nootdorp hielden de boeren meestal melkkoeien 
en daarom ging de dorpsslager, Adrianus Opstal, 
elke maandagochtend om zes uur naar de veemarkt 
in Rotterdam om vleeskoeien en varkens te kopen. 
Zijn winkel aan de Dorpsstraat zal binnenkort 
afgebroken worden. Opstal slachtte zelf; toen ik net 

in Nootdorp woonde zag ik wel eens hoe de dieren 
voor zijn winkel werden uitgeladen en dan liep ik met 
de kinderen maar even een blokje om, want ik vond 
het zo’n zielig gezicht. Voor het slachten gebruikten 
ze een schietpistool. Als kind stond Opstal daarbij; hij 
vond het niet akelig, je wist niet beter.  

De tuinders waren vaak boerenzonen, die stukken 
land van hun vader kregen om daar te beginnen met 
het telen van groente: sla, andijvie, spinazie. Vooral 
in de oogsttijd werkten de tuinders keihard. De 
kinderen hielpen mee. Zij hadden het meeste hekel 
aan sla pluizen, dan moesten ze de gele blaadjes 
van de kroppen plukken. ‘s Morgens vroeg kreeg je 
daar ijskoude vingers van. Ook het sjouwen met de 
zware bloemkolen was afzien, want die waren 
kletsnat van de dauw, dus waren ze in de kortste 
keren doorweekt en verkleumd.  

Veel agrariërs namen het bedrijf van het vader over, 
maar ik heb er ook heel wat gesproken, die zo'n 
hekel aan het werk op het land kregen, dat ze een 
ander beroep kozen. 

Zoals Jan van der Sman, die bakker werd maar als 
tienjarige al flink mee hielp in de tuinderij van zijn 
vader aan de Brasserskade. Soms was hij zo moe 
dat hij per ongeluk plantjes wegschoffelde in plaats 
van onkruid. Die stak hij in zijn zak om ze later 
stiekem in de sloot te gooien. Zoals zoveel 
Nootdorpse jongens zat ook Jan niet graag in de 

schoolbanken. Het was er nogal saai, veel uitjes 
hadden ze niet. In de zevende klas gingen ze met de 
meester op de fiets naar de druivenkassen in het 
Westland. Dat was hun schoolreisje. Vonden ze 
prachtig. Naar het strand van Scheveningen? Dat 
gebeurde eenmaal per jaar, dan reden ze mee met 
een vrachtauto. Soms mochten we mee met de 
groenteschuit naar de speeltuin van Drievliet; dan 
namen ze liters limonade mee en hadden de dag van 
hun leven. 

Ook de laatste jaren zijn er weer heel veel nieuwe 
Nootdorpers bijgekomen. Ik hoorde onlangs iemand 
zeggen: “Als ze vragen waar ik nu woon, zeg ik maar 
Den Haag…”  

Dat vind ik jammer. Want Nootdorp was, is en blijft 
toch wel uniek. 

Historisch Vaandel (II) 
In de vorige Nieuwsbrief plaatsten wij de foto van een 
historisch vaandel, namelijk het vaandel van de 
B.V.L. (Bijzonder Vrijwillige Landstorm) uit 1918. De 
kleinzoon van burgemeester Hesselt van Dinter (foto) 

vroeg zich af waar dit vaandel, 
dat vroeger in het gemeentehuis 
hing, was gebleven. 

We kregen als antwoord op 
deze vraag een kaart van de 
heer P.A.M. Zwart uit 
Enkhuizen. 

De heer Zwart, die in 1975 
benoemd werd als gemeente-

secretaris na het vertrek van Maasdam, schrijft ons: 

“Het BVL-vaandel stond in mijn tijd nog in de 
raadszaal tegen de wand tussen zaal en 
burgemeesterskamer. De brandmeesterstokken op 
de foto lagen toen al in de kluis beneden op een van 
de archiefstellingen. Na de verbouwing (1977), toen 
de dienst was overgeheveld naar de voormalige 
school met de Bijbel aan de Molenweg, was het 
vaandel met de smeedijzeren voet, vertrokken. Ik 
denk dat bode Bertus de Groot het heeft opgeborgen. 
In de kluis. Als die daar niet is weggehaald, ligt hij er 
misschien nog wel. Opgevouwen en uitgepakt. 
Hopelijk. Succes ermee! P.A.M. Zwart.” 

Nog iemand die iets meer weet? 

Bewoners van Vrouwtjeslant en Zonnehof ontmoeten elkaar. 
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Tegeltableau 
Enno Hesselt van Dinter, de kleinzoon van 
burgemeester jhr. J.K. Hesselt van Dinter (1897-
1933) stuurde ons behalve de foto van het BVL-
vaandel, ook deze foto van een tegeltableau, 
Nootdorp voorstellend. 

Dit tableau werd zijn grootvader aangeboden, toen hij 
25 jaar burgemeester was. Deze leende het uit aan 
de gemeente en het heeft lange tijd op een driepoot 
in de hal van het gemeentehuis gestaan. Nu schijnt 
niemand meer te weten waar het is gebleven. 

Heeft iemand tips? 

(Foto’s van het tableau en het vaandel zijn te zien in het Historisch 
Informatie Punt op de bovenverdieping van de bibliotheek). 

Nieuwe boeken 
Begin dit jaar telde Noitdorpsche Historiën 124 leden. 
De Nieuwsbrief, die elk kwartaal verschijnt, kan 
geheel bekostigd worden uit de contributiegelden van 
de leden. 

Verder staat de vereniging er financieel ook redelijk 
goed voor, gezien het feit dat wij zowel van het 
Fonds 1818 als van de ex-huurdersvereniging van 
Vestia een schenking kregen. 

Dit geld zal worden bestemd voor het uitgeven van 
twee boekdelen over de Nootdorpse geschiedenis, 
waaraan momenteel wordt gewerkt door Noud 
Janssen. Het is de bedoeling dat op deze boeken 
kan worden vooringeschreven. Aangezien de ex-
huurdersvereniging wil dat hun gift ten bate komt aan 
de Nootdorpse bevolking, zal de verkoopprijs van het 
boek aan de lage kant worden gehouden. 

Schoolfoto’s 
Wij willen in het Historisch Informatie Punt (HIP) in de 
bibliotheek graag oude schoolfoto’s exposeren uit 
Nootdorp van voor 1970. 

Wie hierover beschikt verzoeken wij contact op te 
nemen met de secretaris (Ninon Vis, tel. 3109680, e-
mail: ninonvis@casema.nl). We scannen deze foto’s 
dan in en maken er afdrukken van voor de expositie. 

Lezing Kruikius 
Op donderdagavond 13 september ontvingen wij 
Frits Ooststroom weer. Ditmaal hield hij een lezing 

over cartografie. Dit naar aanleiding van het feit dat 
het dit jaar 300 jaar geleden is dat de kaart van het 
Hoogheemraadschap van Delfland verscheen. 

Het eerste deel van de lezing ging vooral over de 
hele oude kaarten waar voorbeelden op kleitabletten 
ons heel ver terugvoeren in onze geschiedenis. De 
oudste ons overgeleverde kaart, met daarop een 
rivierdal tussen twee heuvels, staat op een 
Babylonische kleitablet van 7.6 × 6.8 cm, gevonden 
in 1930 bij Ga-Sur, in de buurt van het tegenwoordige 
Kirkuk, een oude stad in het noorden van Irak. De 
begeleidende tekst in spijkerschrift geeft een 
verklaring van de kaart en beschrijft een stuk land 
van 354 iku (12n hectare) toebehorend aan een 
persoon met de naam Azala. De meeste 
wetenschappers dateren de tablet in de 25e tot 24e 
eeuw v.Chr. 

Onder de Griekse astronoom Claudius Ptolemaeus 
bereikte de cartografie van de Oudheid een 
hoogtepunt bij zijn Geographia, een gids voor het 
maken van kaarten. Uit de Romeinse tijd hebben we 
de Tabula Peutingeriana of Peutinger kaart. Dit is 
een kopie van een Romeinse reiskaart uit de 3e tot 
4e eeuw. Zij beslaat een gebied van Groot-Brittannië, 
Spanje en Noord-Afrika in het westen tot de Ganges 
rivier in het oosten. 

Deelkaart van Tabula Peutingeriana waarop enige plaatsen in 
Nederland (Batavia), uit Commentariorum Rerum Germanicarum 
(1616) van Petrus Bertius. 
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Na de pauze kwamen kaarten van Blaeu, Floris 
Balthazars en natuurlijk Kruikius aan de orde. 
Cruquius werd gedoopt in de Hervormde gemeente 
van West-Vlieland. Kort na zijn geboorte verhuisde 
het gezin naar Delft, waar zijn vader, Samuel 
Cruquius, in diverse hoedanigheden, waaronder 
koster, schoolmeester, wiskundige en examinator 
voor de Verenigde Oost-Indische Compagnie ging 
werken. Hij had twee broers, Jacob en Dirk, en twee 
zusters, Lucia and Aafjen. Aangezien zijn beide 
broers reeds op jeugdige leeftijd stierven en zijn 
moeder, Veronica van der Meer, op zeker moment 
vanwege psychische problemen thuis verpleegd 
moest worden, was het Cruquius zijn taak om na de 
dood van zijn vader, waarschijnlijk zo omstreeks 
1722, financieel voor het gezin te zorgen. 

De 300 jaar oude kaart van de gebroeders Kruikius 

Hij is waarschijnlijk geboren als Nicolaas Kruik, maar 
hij nam, zoals veel tijdgenoten, een Latijnse naam 
Cruquius (varianten: Kruchius, Kruikius en Krukius) 
aan. Hij begon als landmeter bij het 
Hoogheemraadschap Delfland. In 1712 publiceerde 
hij samen met zijn broer Jacob een gedetailleerde 
kaart van het Hoogheemraadschap Delfland. 

Erfgoeddag 
Het Erfgoedhuis Zuid-Holland organiseert op 
donderdag 8 november 2012 van 13.45 uur tot 
21.00 uur haar vijfde Erfgoeddag. Het thema van 
dit jaar is: Agrarisch Erfgoed – Bestemming & 
Beleving. Voor gemeenten speelt de vraag wat te 
doen met leegstand van boerderijen of met 
boerderijen met een monumentenstatus die een 
andere bestemming krijgen. Daartegenover 
moeten boerderijbezitters soms (deels) een 
andere bestemming aan hun erf geven om in 
staat te blijven het hoofd boven water te houden. 
En wat voor alle partijen in het erfgoedveld speelt 
is: kun je van agrarisch erfgoed blijven genieten 
met alle veranderingen van de laatste decennia? 
Deze en nog meer onderwerpen passeren de 
revue op dit bijzondere congres. De locatie van 
de dag is heel toepasselijk, nl. een schaapskooi 
in Ottoland (Gemeente Graafstroom), die kort na 

dit congres weer de oor-
spronkelijke bewoners terugziet. 
Na het avondeten volgt een ware 
belevingstour: alle congres-
gasten kunnen dan mee met de 
Verlichte Boerderijenroute langs boerderijen aan 
het pittoreske riviertje de Giessen. Op 
www.erfgoeddag.nl staat alles in detail. 

Provinciale invalshoek van het thema 
Agrarisch erfgoed wordt op de Erfgoeddag gekoppeld 
aan provinciaal beleid. Aandacht dus voor de functie 
die goed bewaarde agrarische bebouwing en 
landschap hebben binnen ruimtelijke ordening. Er 
wordt een relatie gelegd met de ‘Agenda Landbouw’ 
van de Provincie Zuid-Holland. Welke (nieuwe) 
bestemmingen heeft agrarisch erfgoed? Maar ook: 
wie bewaart en onderhoudt het? En natuurlijk: hoe 
beleef je het? 

Middagdeel: kennis en informatie  
De Erfgoeddag bestaat deze keer uit een middag- en 
avonddeel. ‘s Middags richt het progamma zich met 
presentaties (van Auke van der Woud en Frank 
Westerman, schrijver van resp.”het lege land” en “de 
graanrepubliek”) en deelsessies op het delen van 
kennis en informatie. Gedeputeerde Han Weber van 
de PZH zal de Erfgoeddag officieel openen. 

Avonddeel: ervaring en beleving 
´s Avonds gaan de deelnemers agrarisch erfgoed 
daadwerkelijk beleven. Na een diner met 
streekproducten gaan de deelnemers per bus langs 
de dan net geopende ‘Verlichte Boerderijenroute 
Alblasserwaard / Vijfheerenlanden’. Zie ook de site: 
www.verlichteboerderijen.nl. 

De tocht voert langs een aantal van de mooiste 
boerderijen van Zuid-Holland. Uitgestapt wordt o.a. 
bij boerderij ‘Noorderlicht’ voor een indruk van 
moderne kaasboerderij die teruggrijpt op biologische 
bedrijfsvoering. 

Toekomst Agrarisch Erfgoed gaat iedereen aan 
Door op 8 november de Erfgoeddag bij te wonen 
kunnen deelnemers in één dag veel onderwerpen 
‘meepikken’, collega’s ontmoeten, over de eigen heg 
kijken, en samenwerken, netwerken, evalueren, 
informatie delen met anderen, nieuwe ideeën 
opdoen…. en enthousiast worden!  
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Bevrijdingsfeesten 
In het juni-nummer van de Nieuwsbrief stond een 
stukje over het programmaboekje van de 
Oranjefeesten in 1948. Wij ontvingen ook een 
programmaboekje van de Nootdorpse bevrijdings-
feesten op 12,13 en 14 september 1945. Drie dagen 
feest dus, met welwillende medewerking van de 
muziekverenigingen Gloria in excelsis Deo en 
Concordia. 

De feesten waren georganiseerd door de Oranje-
vereniging en werden al om half 7 ’s morgens 
geopend in het r.k. Verenigingsgebouw aan de 
Veenweg door de voorzitter, C.G. van Dorp. 
Vervolgens hield pastoor Heijdeman een toespraak 
over het verzet. Zijn collega ds. Meyer, uit Pijnacker, 
sprak over het onderwerp feestvieren. Die ochtend 
waren twee koren actief, te weten de chr. 
Zangvereniging Soli deo Gloria en het r.k. Kerkkoor 
St. Caecilia. 

Het feestlied begon met de plechtige woorden: 

Vroolijk waait van steng en stag de oude driekleur, 
Neerlands vlag, die haar banen bol laat zwieren 
boven dak en toren tin. 

Na de matineuze bijeenkomst aan de Veenweg 
vertrok de stoet met vaandels en vlaggen naar het 
gemeentehuis. Hier in de Dorpsstraat hield 
burgemeester Schölvinck een rede. De volgende 
ochtend werden alle schoolkinderen klasgewijze 
opgesteld voor de zanghulde bij het gemeentehuis. 
Hierna volgde een uitgebreid programma van 
kinderspelen, ringrijderij, volksspelen (zoals vogelprik 
op fiets en blinderuiter spel). Uiteraard waren er 
spelleiders aanwezig, onder wie de heren Q.A. de 
Vreede, E. van Venrooij, P.Vis, Joh.Eisberg, C.Verloo 
en G. Kneppers. 

Op 14 september vond de grote historische en 
allegorische optocht plaats. De Oranjevereniging 
loofde voor 300 gulden aan prijzen uit, maar wie zich 
niet om half 9 had opgesteld op de 
Langzaamverkeersweg, die kwam onherroepelijk niet 
voor een prijs in aanmerking. De stoet werd 
voorafgegaan door herauten te paard. Volgens het 
programmaboekje namen o.a. deel: neger per fiets, 
(P.Ripken) Mussert en zijn tante, (fa.van Eijk) 
Engelsche Jeep (H.P.Wiegel), onderduikers 
(bewoners Kerkweg), Jacoba van Beieren (N.Post) 
en een voedselbrenger van de RAF (v.d. Salm). 

Een bont gezelschap dus… 

Bij de gekostumeerde kinderoptocht, die ’s middags 
plaatsvond, vallen namen op als Hans v.d. Sande als 
voddezak, Eef Ripken als clown, Kees Koot als 
onderzeeër, fam. v.d. Goes met een kano en Corrie 
de Groot als Rode Kruis zustertje.  

De feesten werden afgesloten met “gelegenheid tot 
dansen.”  

Heeft iemand nog foto’s van deze gedenk-
waardige dagen? 

Bierhistorie 
Tegenwoordig wordt er zeer 
weinig aandacht besteed aan 
het roemrijke bierverleden van 
Delft. We hebben Aad van der 
Hoeven – oprichter van 
Bierhistorie Delft – uitgenodigd   
om met zijn lezing hier 
verandering in te brengen en 
weer aandacht te krijgen voor het ambacht waar Delft 
bekend door geworden is. 

We gaan van het ontstaan van de eerste brouwerij op 
het Heilige Geest Kerkhof tot aan het sluiten van de 
laatste brouwerij 'De Gekroonde P' aan de Voorstraat 
in 1922. Ook de ambachten bierkruier, kuiper en 
accijnsinner komen aanbod. 

In de Nederlandsche Stad- en Dorpbeschrijver van 
Van Ollefen uit 1793 staat dat er aan de Dorpsstraat 
een Rechthuis en Uitspanning stond, genaamd De P. 
Mogelijk schonken zij bier van brouwerij De 
Gekroonde P? 

Van de penningmeester 
Voor diegenen die de contributie (€ 15,00) voor het 
jaar 2012 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 
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Sytwinde 185 
2631 GZ Nootdorp 
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