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Van de voorzitter 

Voor dit najaar hebben we weer een aantal 
interessante en leuke activiteiten op het programma 
staan.  
- 7 augustus: jaarmarkt in winkelcentrum Parade.  
- 7 september: inloop genealogie (met overzicht 

van enkele Nootdorpse families) door Maria 
Berkovits – van Eijk in samenwerking met de 
Genealogische Werkgroep van het Historisch 
Genootschap Oud Soetermeer. 

- 24 september: lezing over Nederlandse molens 
door Dick Prins. 

- 12 november: lezing over 200 jaar Nederland 
door Evert Vles. 

Nieuwe leden 
Wim en Yvon Hulst. Van harte welkom! 

In memoriam 
Op maandag 10 juni overleed ons lid Aart Aartsen. 
Aart was onder andere enthousiast genealoog en 
fotograaf. Zijn foto siert de omslag van ons eerste 
boek Nootdorpers en ook in het boek Nootdorpse 
Olympiërs vinden we een fraaie foto van hem. Wij 
wensen Janny, kinderen, kleinkinderen en verdere 
familie sterkte toe met het dragen van dit verlies. 

e-mail adres 
Steeds vaker sturen we tussen het verschijnen van 
de Nieuwsbrief een e-mail met interessant nieuws 
over lezingen, tentoonstellingen, etc. Mogelijk wilt u 
dit nieuws ook ontvangen. Geef uw e-mail adres door 
op info@noitdorpsche-historien.nl en u blijft op de 
hoogte van het laatste nieuws. Graag ook doorgeven 
als uw e-mail adres wijzigt. 

12e jaargang 
nr 2, juni 2013 
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Zwembaden 
Door Ninon Vis 

Ons Historisch Informatie Punt (HIP) in de bibliotheek 
kreeg van een bezoeker het boek Zwemmen ’n 
eeuwig feest, dat is uitgegeven ter gelegenheid van 
het honderdjarig bestaan van de Koninklijke 
Nederlandse Zwembond in 1988. 

Voor mij persoonlijk is zwemmen nooit een feest 
geweest, laat staan eeuwig. Eerst, omgord door 
kurken of bussen in een ijskoud kikkerbadje, daarna, 
aan een genante hengel in een naar chloor walmend 
sportfondsenbad. Het resultaat? Een primaire 
beheersing van de schoolslag, een levenslange 
afkeer van zwembaden en geen diploma’s. 

In Nootdorp ging het met mijn kinderen al niet veel 
beter. Schoolzwemmen was er niet of nauwelijks bij 
gebrek aan een zwembad in de buurt. Veel moeders 
gingen met hun kinderen naar Pijnacker, maar ik 
bracht dat niet op. We schijnen nu een prachtig bad 
te hebben in Ypenburg, enfin, aan ons dus niet 
besteed. 

Hilarisch 

Uit het jubileumboek blijkt dat in de begintijd van de 
zwembaden zich hilarische taferelen hebben afge-
speeld. In 1883, bij de start van het 40 meter snel-
zwemmen voor vrouwen op den buik. Megafoon: 

“Mogen wij de aanwezige heeren verzoeken bij het 
eerste openbare optreden van deze lieftallige 
wezens, zich te onthouden van verrukte 
uitdrukkingen of onkiesche taal, daar de Jury zich 
dan genoodzaakt zou zien de wedstrijd voor vrouwen 
geen doorgang te doen vinden.” 

Bij de zwembaden hingen in 1882 onder meer de 
volgende instructies: 

Wasschen is goed, baden is beter, zwemmen is het 
best. 

Niemand ga baden of zwemmen zonder zijn dokter 
geraadpleegd te hebben. 

Blijf niet te lang te water, langer dan een kwartier is in 
den regel schadelijk. 

Droog u goed af onmiddellijk na het bad. 

De eerste zwembaden in de openlucht werden rond 
1800 in ons land aangelegd. Natuurlijk waren er voor 
de jeugd ook voor die tijd al talloze zwemplaatsen bij 
rivieren, beken, meren en kanalen, zoals bij ons de 
Plas van Reef. Bekend is dat er in 1820 zwemles 
werd gegeven aan de jongens van het burger-
weeshuis in Amsterdam. Gebleken was namelijk, dat 
het voor soldaten belangrijk was om te kunnen 
zwemmen. Het niet kunnen zwemmen kostte in die 
tijd elk jaar vele honderden Nederlanders het leven.  

Den Haag had met zijn zwembad Zuiderpark in de 
jaren twintig de primeur met een watercirculatie-
systeem over een filter. In 1940 waren er bijna 500 
openluchtbaden in ons land en pas 41 overdekte. 
Ook hier had Den Haag de primeur, want daar 
opende in 1883 het zwembad aan de Mauritskade 
zijn poorten.  

Via het Sportfondsensysteem met spaaraandelen en 
gemeentelijke leningen kwam in de jaren dertig een 
groot aantal overdekte baden in de grote steden tot 
stand. 

Aan het eind van de vorige eeuw nam de 
belangstelling voor de oude zwembaden sterk af; de 
zwemmer was teveel verwend door de recreatie-
baden bij bungalowparken etc., met glijbanen, water 
van 30 graden en golfslaginstallaties. Heeft Ypenburg 
dat ook?? 

Meester Martinus Koopman 
bejubeld 
Door Noud Janssen 

Gedurende een groot deel van de eerste helft van 
19

e
 eeuw verzorgde meester Cornelis de Rijk het 

lager onderwijs voor Nootdorp. De Rijk deed zijn 
werk als onderwijzer tot zijn overlijden op 63 jarige 
leeftijd in 1846, dus meer dan 35 jaar. De school lag 
naast de kerk in de Dorpsstraat. De meester en zijn 
gezin woonde daar ook. Overigens was hoofd-
inspecteur H. Wijnbeek in 1838 niet tevreden over de 
kwaliteit van de Nootdorpse school. Hij vond het 
‘eene matige school. Matig, ten aanzien van het 
lokaal en van het onderwijs’. Meester De Rijk werd 
opgevolgd door Martinus Koopman, die op 3 mei 
1871 zijn 25-jarig ambtsjubileum als dorps-
onderwijzer vierde. Het hele dorp vierde dit mee, zo 
blijkt uit het onderstaande verslag. 
 
In den vroegen morgen reeds wapperde de nationale 
vlag van bijna alle gebouwen. Vóór het school-
gebouw was eene erepoort geplaatst, waaruit men 
kon opmaken, dat het den onderwijzer gold. De 
schoolkinderen, die zich in feestgewaad te 10 uren 
op zeker punt van het dorp vereenigd hadden, 
werden in rijen geschaard en, begeleid door den 
hulponderwijzer Blum, trokken zij onder het zingen 

Zwemschool aan de Westerdoksdijk, Amsterdam in 1870 
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van een vrolijk Meilied, op het feest toepasselijk 
gemaakt, door het dorp naar de school, waarna een 
der scholieren uit naam van allen in dichtmaat den 
onderwijzer gelukwenschte. Daarop verschenen 
verschillende corporatiën, waaronder ook de 
Predikant en de Pastoor, en wenschten in hartelijke 
bewoordingen den jubilaris geluk met dezen dag, 
hetgeen op gepaste wijze beantwoord werd. Dit alles 
geschiedde onder afwisseling van het zingen van 
toepasselijke liederen door de schoolkinderen. Aan 
stoffelijke bewijzen van genegenheid ontbrak het 
niet. Onder meer werd vanwege de gemeente den 
jubilaris aangeboden eene prachtige marmeren 
pendule, door den Kerkeraad der Hervormde 
gemeente een elegante fauteuil en door de 
schoolkinderen een smaakvolle canapé, hetgeen ten 

bewijze strekt, dat men hier degelijk openbaar lager 
onderwijs op prijs stelt. Daarop ging men de 
onderwijzerswoning binnen, waar door de 
echtgenoote van den jubilaris ververschingen werden 
aangeboden. Dat de schooljeugd onder het nuttigen 
van krentebrood en chocolade niet weinig pret had, 
zal wel door niemand in twijfel worden getrokken. Na 
een paar uren in vriendelijke gesprekken doorgebragt 
te hebben, nam men afscheid met aanneming der 
uitnoodiging om des avonds terug te komen. Niet 
lang daarna werd de jubilaris verrast door de komst 
van den Schoolopziener, die, door ambtsbezigheden 
verhinderd 's morgens het feest bij te wonen, nu door 
eene persoonlijke gelukwensching zijne belang-
stelling deed blijken. Des avonds te 7 uren kwamen 
de meesten van hen, die 's morgens door hunne 
tegenwoordigheid het feest hadden opgeluisterd, 
weder, plaatsten zich aan een wel toebereiden disch 
en bragten met den jubilaris en diens gezin verder 
een genoegelijken avond door. Menige toast werd er 
uitgebragt, menige kwinkslag gegeven, zoo dat het 
middernacht was eer men er aan dacht. 

Ruim vier maanden later, op 26 september 1871, 
schrok het dorp op van het bericht dat Martinus 
Koopman op de leeftijd van 59 jaar was overleden. 
Zijn opvolger L. Verhoog werd op 8 april 1872 
plechtig geïnstalleerd. Ook dat werd kleurrijk 
opgetekend: 

Het schoollokaal was op zulk een eigenaardige wijs 
met vlaggen, groen en bloemen versierd, dat het voor 
den nieuwen onderwijzer een aangenaam en 
streelend gevoel moest verwekken, om onder zulke 
genoegelijke indrukken zijn belangrijken werkkring te 
aanvaarden. Nadat deze het ruimbezette lokaal door 
een versierden ingang was binnengetreden, hieven 
de kinderen, daartoe geleid door den verdienstelijken 
hulponderwijzer, zoon van den vroeg ontslapen en 
zoo algemeen geachten vorigen Hoofdonderwijzer 
Koopman, een toepasselijk welkomstlied aan. Kort 
daarop vatte de heer Prins, oudste wethouder (de 
heer Burgemeester was door ambtsbezigheden 
verhinderd) het woord op, om, namens de Raad, 
welke in zijn geheel tegenwoordig was, den nieuwen 
onderwijzer welkom te heeten en tot zijn gewichtige 
taak in te leiden. Hij gedacht op waardige wijs den 
man, die zoovele jaren tot heil der jeugd was 
werkzaam geweest, wees den nieuwen onderwijzer 
op zulk een goed voorbeeld en beloofde volgaarne 
de ondersteuning van het Bestuur in het moeielijke, 
doch gewichtige werk, dat hij stond te aanvaarden. 
De heer Verhoog beantwoordde deze toespraak op 
flinken en hartelijken toon. Hij betuigde zijn 
welmeenenden dank voor de vereerende wijs, 
waarop hij in zijn werkkring werd ingeleid; bracht 
rechtmatige hulde aan wijlen zijn verdienstelijken 

In het prentenboek "Toen en nu 1801-1901" wordt het verschil 
tussen de situatie in het klaslokaal vergeleken. De tekst onder het 
eerste plaatje luidt: 'De meester was in vroeger tijd de schrik van 
stoute snaken, want wie toen ongehoorzaam was kon met "de 
plak” gevoelig kennis maken.’. Onder het tweede plaatje: ’t Is of ze 
van geen jongensondeugd weten, zoo stil zijn hier de knapen 
neergezeten.’ 

Kaart van de kern van Nootdorp in 1824 met in de rode cirkel de 
school, tevens de woning van de hoofdonderwijzer.  
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voorganger, en toonde met één woord de gunstige 
verwachtingen, die men van hem koestert, niet te 
zullen beschamen. De hulponderwijzer Koopman 
legde daarop zijn betrekking als waarnemend 
Hoofdonderwijzer neder en gedacht op gevoelvolle 
wijs zijn dierbaren vader, 't geen bij ouden en jongen 
menigen traan uit de oogen lokte, die zoo duidelijk te 
kennen gaf, hoezeer men den waardigen man had 
geacht en gewaardeerd. 

De leerlingen werden daarna door de gemeente 
getrakteerd op krentenbrood, koek en chocolade en 
zongen tussendoor vrolijke liedjes. 

Bronnen: 

• De wekker; weekblad voor onderwijs en schoolwezen, 

diverse nummers uit de jaargangen 1878- 1896 

• Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de 

opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen 

in het Koningrijk der Nederlanden (1871) 

Buurtzorg 5 jaar 
Door Ninon Vis 

 
“Als we samen meer voor elkaar gaan zorgen, 
krijgen we een nog mooier dorp.” 
Met deze woorden beëindigde Lies Rutte van 
Buurtzorg Nootdorp haar lezing over de historie 
van de wijkverpleging in Nootdorp. 
Zij hield deze voordracht, die zij illustreerde met 
een groot aantal foto’s en met een korte film van 
het Florence Nightingale instituut, zowel in 
Veenhage (10 mei) als in het Historisch Informatie 
Punt van de Nootdorpse bibliotheek (16 mei). 

In dit zogeheten HIP was tevens een expositie van 
oude verpleegartikelen te zien. Aanleiding voor deze 
tentoonstelling en voor de lezingen was het feit, dat 
Buurtzorg Nootdorp 5 jaar bestaat. In vrienden- en 
kennissenkring hoor ik niets anders dan lovend 
spreken over de thuiszorg, die Buurtzorg biedt. Deze 
hulp is in feite geboren uit onvrede. Onvrede van de 
wijkverpleegkundigen met de gang van zaken in de 
steeds meer fuserende en bureaucratischer 
wordende thuiszorg. De filosofie van de Buurtzorg – 
met als motto: eerst buurten, dan zorgen - is, dat je 
met een kleine groep van maximaal 12 medewerkers 
geen leiding nodig hebt en je het met elkaar kunt 
regelen. Het geld gaat naar de zorg aan het bed. Als 
team werk je samen met de huisartsen en je hebt het 
gevoel te worden gedragen door de gemeenschap, 
zoals dat vroeger met de wijkzusters ook het geval 
was. 

In 2006 werd in Enschede de eerste Buurtzorg opge-
richt. Nootdorp was de twintigste op rij en inmiddels 
zijn er nu al 600 en stijgt dit aantal nog steeds. In 
Nootdorp was het een klein groepje wijkver-
pleegsters, werkzaam bij het steeds groter wordende 
Careyn, dat in 2008 het initiatief tot de oprichting nam 

“De ouderen- en ziekenzorg staat bij ons voorop,” 
vertelde Lies. “Verder geven we bijvoorbeeld ook een 
cursus voor mantelzorgers en laten we ons 
bijscholen in bijvoorbeeld wondverzorging, want de 
mensen komen nu veel sneller uit het ziekenhuis 
weer thuis, dan vroeger het geval was. Ook 
stimuleren wij ouderen om deel te blijven nemen aan 
activiteiten, bezig te blijven, dat is zo enorm 
belangrijk. 

Buurtzorg Nootdorp vond eerst onderdak aan de 
Veenweg, waar Waaijer zo vriendelijk was zijn 
leegstaande woning aan te bieden. Toen de Galerie 
van Labordus aan de Dorpsstraat vrij kwam kon 

Buurtzorg dit pand van Theo Boonekamp huren 
samen met Babyzorg (dat later weer vertrok). Er 
moest veel verbouwd worden en dit lukte met hulp 
van vrijwilligers van de decorploeg van Kees Balm. 
Een benefietvoorstelling van de musical van Balm 
bracht de nodige financiële middelen op.  

De drie R’s 

Inmiddels telt Buurtzorg Nootdorp zo’n 20 vaste 
medewerkers en heeft Ypenburg een aparte groep 
gekregen. Ook Leidschenveen is in beeld.  

Lies Rutte begon haar voordracht met een terugblik 
op de rijke historische van de Nootdorpse kruis-
verenigingen, de voorlopers van de thuiszorg. Die 
geschiedenis begint al in 1916 met een vlugschrift, 
dat de nadruk legde op de beroemde drie R’s: 
Reinheid, Rust, Regelmaat. Veel tijd werd toen 
besteed aan hygiëne en voorlichting hierover. Het 
afrekenen met de bedstede heeft jaren geduurd. Pas 
in de jaren vijftig kwam de verzorging van zieken en 
ouderen meer in beeld. In Nootdorp opende het 
eerste zuigelingenbureau in 1938 de deur. Het was 
gevestigd in het Verenigingsgebouw aan de 
Veenweg. Uiteindelijk vonden de Kruisverenigingen 
onderdak in het Wijk- en Badgebouw, Kerkweg 17, 
dat in 1954 was voltooid.  

Lies Rutten ontvangt de sleutel van Theo Boonekamp 
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Lies illustreerde haar verhaal met diverse anekdotes 
uit dit “zorg-verleden” van Nootdorp. Nooit geweten 
dat de Dorpsstraat pas in 1976 riolering kreeg.  

Duidelijk werd hoe zwaar het beroep van 
wijkverpleegster was in de jaren zeventig. Ook het 
afleggen van een overledene behoorde tot hun taak, 
zelfs als deze niet hun patiënt was geweest. Dag en 
nacht konden de zusters worden opgeroepen; 
officiële avonddiensten werden pas in 1984 
ingevoerd. 

Meer over dit werk en de Nootdorpse zusters valt te 
lezen in ons boek Nootdorpers II, waarin een 
interview met Diny Groenendijk staat. 

In de jaren negentig volgde fusie op fusie (Kruiswerk 
Delft, Westland en Oostland; Maatzorg; Careyn) en 
begon de afkalving van het beroep van 
wijkverpleegster, hetgeen tenslotte leidde tot onvrede 
en het stichten van Buurtzorg.  

Lies Rutte: “Het beroep van wijkverpleegkundige 
werd uitgekleed, de zorg ging steeds meer naar 
lagergeschoolde en goedkopere krachten.” 

Buurtzorg Nootdorp mag met recht blij en trots zijn op 
dit jubileum. Het bezoek van premier Balkenende in 
2009 onderstreepte nog eens het belang van deze, 
door velen zo gewaardeerde, instelling. 

Jaarvergadering: we gaan 
onvermoeibaar door! 
De algemene ledenvergadering van onze 
vereniging werd dit jaar gehouden op 14 mei, 
zoals gebruikelijk weer in de bibliotheek. 
Uiteraard zijn wij blij, dat wij deze ruimte hiervoor 
mogen gebruiken. Met elf aanwezigen, gezeten 
aan de leestafel, een gebruikelijk aantal helaas, is 
het ook niet nodig om een zaaltje af te huren… 

Inmiddels zijn twee van de drie bestuursleden, te 
weten Henk Rolvink, voorzitter en Ruud Staal, 
penningmeester, ad interim. Dit wel zeggen: ze zijn 
afgetreden, maar tot nog toe waren er geen 
opvolgers te vinden en doen beide heren met 
onverminderd enthousiasme hun bestuurswerk. 
Secretaris Ninon Vis was dit jaar ook aftredend, maar 
wel herkiesbaar. Hetgeen gebeurde. 

De vereniging staat er financieel beter voor dan ons 
land. De kascommissie had niets dan lof voor het 
gevoerde beleid en dankzij een gift van Fonds 1818 
en de Huurdersvereniging Nootdorp zullen wij, 
wellicht volgend jaar, een boek kunnen uitgeven over 
de geschiedenis van Nootdorp. 

Het betreft een toegankelijke, moderne herschrijving 
van het boek van Spoor/Vink, aangevuld met nieuwe 
gegevens. Noud Janssen is de auteur. Voorts is het 
plan om – als dit lukt rond Sinterklaas – een boek uit 
te geven waarin oude foto’s/ansichten staan naast 
een afbeelding van de huidige situatie ter plaatse.  

Noitdorpsche Historiën telt zo’n 120 leden. Het zou 
natuurlijk toe te juichen zijn als ook zogeheten 

nieuwe Nootdorpers belangstelling zouden gaan 
tonen voor de historie van hun woonplaats. Dan zou 
dit ledental fors kunnen stijgen. Wij hopen deze 
mensen te kunnen bereiken op de jaarmarkt tijdens 
de kermisweek, want dan hebben wij een kraampje 
tot onze beschikking. 

Niet alleen hier, maar ook bij de bestuursleden en bij 
het Historisch Informatiepunt (HIP) in de bibliotheek 
zijn nog steeds afdrukken van oude ansichten te 
koop ( 5 euro per pakje van 10 stuks) en het boek 
Nootdorpers II (nu voor 15 euro). Naar verluid 
worden de uitverkochte Van Veen tot Steen en 
Nootdorpers al voor flinke prijzen aangeboden op 
internet…Tevens bestaat het plan om tijdens de 
markt ook DVD’s met oude films over Nootdorp te 
verkopen. 

Elk jaar organiseert de vereniging in de bibliotheek 
vier lezingen, die redelijk tot goed worden bezocht. 
De eerste twee, over de wijkverpleging en over de 
Hofpleinlijn, hebben inmiddels plaatsgevonden. 

Buitenplaats Ypenburg 
Onze zustervereniging "Historisch Vereniging 
Buitenplaats Ypenburg" gaat meer naar buiten 
treden. De laatste twee jaar is voornamelijk besteed 
aan het digitaliseren van heel veel documentatie en 
fotomateriaal én aan de aanschaf en bewerking van  
representatief en professioneel presentatiemateriaal. 

Het is mogelijk om de actieve leden van de 
vereniging te ontmoeten op elke donderdag- en 
vrijdagochtend van 10 uur tot half 1. Iedereen (ook 
niet- en aspirant-leden)  is van harte welkom. Meestal 
is er wel tijd voor een bakje koffie. Locatie 
HVBY: wijkcentrum Piet Vink, Plesmanlaan 217a op 
Ypenburg (Oranje zaal op de 1e etage). HVBY hoopt 
op toestemming om te verhuizen naar de begane 
grond, zodat nog meer geïnteresseerden de club 
kunnen bezoeken. 

Voor Nootdorpers is HVBY een leuke tussenstop om 
per fiets of te voet een tochtje te maken naar het 
'Stationsgebouw Ypenburg'. Dit is aan de buitenkant 
geheel in de oorspronkelijke staat van 1936 
teruggebracht. Echt de moeite waard om eens 
uitgebreid te bekijken. Het 'Stationsgebouw' is het 
voormalige luchthavengebouw, waar later de 
luchtmacht stafschool was gevestigd, en nog later het 
projectbureau Ypenburg.  

Lid worden van HVBY? Het lidmaatschapsgeld 
bedraagt € 15,- per persoon per jaar. Opgeven via: 
www.historischypenburg.nl/lidmaatschap 
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Volgend evenement: Op 16 juni organiseren de 
bewonersorganisaties op Ypenburg in samenwerking 
met Rotaryclub Rijswijk-Ypenburg het Waterfestijn. 
HVBY is die dag aanwezig met een presentatie en 
films over de ILSY's op het evenemententerrein aan 
het Böttgerwater te Ypenburg. 

Hofpleinlijn 
Op dinsdag 11 juni waren we weer in de bibliotheek. 
Dit keer voor een lezing over de Hofpleinlijn. Dick 
Elkhuizen heeft een grote verzameling dia’s en deze 
toont hij met groot enthousiasme. Een 600, een 
1160, de kameel, een 54, de hondekop, een tweetje 
of een viertje, een vla-flip, de blokkendoos, de ICE, 
een city-pendel, het zijn  termen die het hart van de 
treinenthousiast sneller doet kloppen. In het publiek 
zaten zo’n 30 mensen die enthousiast mee vertelden 
en aan vulden op de getoonde dia’s. Hierdoor werd 
het een levendig geheel. 

Als basis voor de dia’s werd 
de Hofpleinlijn genomen. De 
Hofpleinlijn werd aangelegd 
door de ZHESM, de Zuid-
Hollandsche Electrische 
Spoorweg Maatschappij. De 
officiële ingebruikname was 
op 1 oktober 1908. De 
eerste elektrische treinen 
van Nederland reden over 
deze lijn. De Hofpleinlijn liep 
vanaf Rotterdam Hofplein 
via Rodenrijs, Berkel, 

Pijnacker, Nootdorp, Leidschendam, Voorburg en 
Den Haag (Hollandsch Spoor) naar het eindpunt, 
Scheveningen Kurhaus. Tot 2006, toen de lijn 
omgevormd werd tot Randstadrail, reden er vele 
soorten elektrische treinen over dit traject. 

Vele treinen passeerden de revue en er werd veel 
technische informatie gegeven. Zoals bijvoorbeeld 
over de elektrificatie. Aanvankelijk was de lijn 
geëlektrificeerd met een bovenleidingspanning van 
10.000 volt (eenfase wisselspanning). In 1926 werd 
dit gewijzigd in 1500 volt gelijkspanning, de nieuwe 
standaard voor Nederlandse spoorlijnen. 

 

De Blokkendoos op  25 mei 2006, een afscheidsrit voor dit rijtuig 
waar in het prille begin op de Hofpleinlijn mee gereden werd. 
(Foto Peter Ripken) 

Vliegtuig te Koop 
Prachtige blikken Junkers 52, 'tante Ju' in civiele 
uitvoering. Natuurlijk is het de bedoeling om dit fraaie 
vliegtuig om te toveren in de kist die op 10 mei 
1940 de Duitse parachutisten en luchtlandings-
troepen vervoerde naar Ypenburg. 

 
Voor leden: € 60,- inclusief aflevering aan huis in de 
regio Ypenburg. Voor niet-leden € 75,- inclusief 
verzending in Nederland. Aanmelden via de website 
http://www.historischypenburg.nl. 

Historische wegen 
Maarten Westmaas is fotograaf. Zijn eerste fotoboek 
over de Drentse hunebedden is in 2009 verschenen 
en zijn tweede fotoboek over het Nationaal Park 
Nationaal Beek en Esdorpenlandschap Drentsche Aa 
verschijnt binnenkort. Voor een nieuw project is hij op 
zoek naar de oude paden van Nederland. Specifiek is 
hij op zoek naar paden en wegen die oud zijn en 
waar een verhaal aan vast zit. Het kunnen 
functionele paden zijn (kerkepad, holle weg, veldweg, 
trekweg, jaagpad, dodeweg, Middeleeuws 
karrespoor), of paden met een specifiek verhaal 
(Manpad in Heemstede of het Eibertjespad bij 
Nunspeet). 

Door heel Nederland loopt een historisch web van dit 
soort paden en wegen (sommige zelfs vanaf de 
bronstijd). Nu wil ik een fotoserie maken (misschien 
zelfs een boek) over dit soort wegen. De insteek is 
fotografie maar tegelijkertijd zoek ik naar de verhalen, 
mythes en sagen die aan zo'n pad kleven. Ik ben dus 
op zoek naar historische paden die nog in het 
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landschap als zodanig herkenbaar, of nog in gebruik 
zijn. Mijn bedoeling is 4 of 5 paden per provincie te 
selecteren om die te gaan fotograferen en het 
verhaal ervan te beschrijven. 

Onderwerpen waar ik op dit moment erg mee bezig 
ben is de hermythologisering van het landschap 
(vandaar dat ik op zoek ben naar de verhalen bij de 
paden) en de trage paden (in de zin dat wandelen de 
beste manier is om het landschap te ervaren). Dit zijn 
thema's die aan dit project ten grondslag liggen.  

Wie weet in Nootdorp of omgeving locaties waar 
dergelijke wegen nog in het landschap liggen zodat 
hij er heen kan gaan om te fotograferen (misschien 
een gezamenlijke excursie?)? Neem contact op met: 

Maarten Westmaas 
JM den Uylstraat 65 
9728 RJ Groningen 
050-5712081 
http://www.maartenwestmaas.nl 

Genealogie Online 
Stamboomonderzoekers publiceren 20 miljoen voorouders 

In mei van dit jaar heeft de website Genealogie 
Online het punt bereikt van 20 miljoen gepubliceerde 
voorouders. Genealogie Online is een service 
waarmee stamboomonderzoekers gemakkelijk hun 
genealogische gegevens en afbeeldingen kunnen 
publiceren. Ruim 5.000 stamboomonderzoekers 
maken hiervan gebruik. Het resultaat is de website 
http://www.genealogieonline.nl/ waar door iedereen 
gegevens over voorouders gevonden kunnen worden 
en waar men in contact kan komen met stamboom-
onderzoekers. 

De focus van Genealogie 
Online ligt niet alleen op de 
kwantiteit. Bob Coret (van 
Coret Genealogie) zet ook 
bewust de kwaliteit van de 
gegevens in de schijnwerpers. 

Genealogie Online voert automatisch diverse 
controles uit om inconsistenties op te sporen in 
termen van gebeurtenissen en data. Deze feedback 
wordt niet exclusief aan de auteur getoond, fouten en 
waarschuwingen worden ook getoond in de 
publicatie. Hierdoor worden de lezers van de 
genealogische publicaties ook geïnformeerd over 
mogelijke inconsistenties. 

Een ander soort kwaliteitscontrole richt zich op de 
plaatsnamen in de genealogische gegevens. Plaats-
namen worden opgezocht in de wereldwijde 
geografische database Geonames om te controleren 
of de naam goed is geschreven en uniek is. Een 
stamboomonderzoeker die Heikant heeft genoteerd 
als geboorteplaats is onvolledig, want er zijn 25 
plaatsen in Nederland die Heikant heten, welke zou 
er bedoeld worden? 

De gestage groei van Genealogie Online - de 
grootste stambomen website in Nederland - maakt 

ook dat het vinden van overeenkomsten tussen 
stambomen steeds interessanter wordt. Deze 
aanknopingspunten tussen stambomen worden 
gemeld aan de auteurs van de stambomen. De 
aanknopingspunten worden ook getoond in de 
publicatie, omdat deze aanknopingspunten ook 
interessant zijn voor de lezers die daardoor ook in 
contact kunnen treden met de auteurs van die 
stambomen. 

Met de Scans zoeken functionaliteit biedt Genealogie 
Online zijn gebruikers suggesties voor online scans 
van Doop, Trouw en Begraaf en Burgerlijke Stand 
akten bij Nederlandse en Belgische archieven en 
foto's van grafzerken. Deze suggesties worden 
gedaan op basis van de gepubliceerde 
genealogische gegevens en getoond aan zowel de 
auteur als de lezer van de publicatie. Het helpt en 
stimuleert stamboomonderzoekers om de 
genealogische gegevens te voorzien van bronnen, 
wat de kwaliteit ook weer verhoogt. 

Genealogische inloopochtend 
Op zaterdag 7 september organiseert onze 
vereniging onder leiding van  Maria Berkovits – van 
Eijk een inloopochtend genealogie in de bibliotheek. 
Maria doet dit in samenwerking met de 
Genealogische Werkgroep van het Historisch 
Genootschap Oud Soetermeer. De bedoeling van 
deze inloopochtend is dat mensen op weg geholpen 
worden in het genealogisch onderzoek dat zij willen 

beginnen of dat ze vragen kunnen stellen over hun 
eigen genealogisch onderzoek. Er zal ook informatie 
aanwezig zijn over Nootdorpse families. 

Om op weg geholpen te worden is het verstandig 
alvast wat gegevens te noteren zoals bijvoorbeeld de 
namen van de opa’s en oma’s met geboortedatum en 
plaats. Misschien kan zelfs een trouwboekje 
meegenomen worden. Hoe meer men weet hoe 
makkelijker een eerste stap gezet kan worden in het 
speurwerk naar de voorouders. 

Mensen die al een stamboom hebben kunnen die 
natuurlijk meenemen. Misschien zijn er nog hints en 
tips te geven, misschien is er aanvullende informatie 
te vinden, etc. 

De bibliotheek is zaterdag open van 10.30 uur tot 
12.30 uur. U bent van harte welkom! 
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Monumenten 
Nu er bij onze gemeente geen subsidie meer 
beschikbaar is voor ondersteuning van monumenten 
is het volgende initiatief van belang voor mensen die 
bezittingen hebben die mogelijk voor ondersteuning 
in aanmerking komen. 
Binnen de monumentenzorg zijn de handen ineen 
geslagen en is de Nationale Monumentenorganisatie 
(NMo) opgericht. Dit initiatief van een aantal 
professionele monumentenorganisaties kan gaan 
gelden als vangnet voor monumentale gebouwen die 
door veranderde taakopvatting binnen de overheid 
mogelijk bij derden ondergebracht moeten worden. 
De nieuwe Nationale Monumentenorganisatie vult de 
lacunes tussen de bestaande organisaties. Ook 
kunnen organisaties zich nog aansluiten bij dit 
initiatief. Meer informatie vindt u op de website: 
http://nationalemonumentenorganisatie.nl 

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. Voor informatie 
kunt u de penningmeester bellen. 
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In 1990 en 1991 maakte Aart Aartsen in de Bieslandpolder bovenstaande foto’s die een prachtig vierluik vormen dat treffend het verval van een 
bruggetje in de vier jaargetijden laat zien.  


