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Van de voorzitter 

Terwijl ik dit herfstnummer aan het samenstellen ben 
is het nog volop zomer. We hebben ondertussen een 
mooie Jaarmarkt gehad en we zijn nu druk doende 
de lezing over Maria van Oosterwijck voor te 
bereiden. Daarnaast zijn we ook nog steeds op zoek 
naar een nieuwe voorzitter. Het is een uitdagende 
maar ook mooie klus. De historie van Nootdorp kent 
nog vele onderwerpen waarnaar verder onderzoek 
gedaan kan worden! Ook de Nieuwsbrief heeft vers 
bloed nodig. Naast kopij – altijd weer nodig – ook ie 
mand die de opmaak kan verzorgen maar ook af en 
toe een stukje kan schrijven of kan putten uit wat 
oude foto’s of verhalen. Dat vergt wel wat meer tijd 
maar de beloning zijn de positieve reacties elke keer 
weer. Denk er eens over na en laat het me weten. 

Agenda 
Op donderdagavond 22 oktober zal Noud Janssen 
een zeer interessante lezing houden over Maria van 
Oosterwijck. Zie ook onze vorige Nieuwsbrief. De 
lezing zal gehouden worden in de Dorpskerk aan de 
Dorpsstraat. De deuren van deze historisch kerk 
gaan om 19.30 open en de lezing begint om 20.00 
uur. Leden hebben gratis toegang.  

Nieuwe leden 
Op woensdag 5 augustus werd in winkelcentrum 
Parade weer de traditionele jaarmarkt gehouden. Het 
was prima weer en ook wij hadden het erg druk aan 
de kraam. Vele foto’s en landkaarten werden 
bekeken en bediscussieerd. Ook werden er weer 
historische zaken boven tafel gehaald. Mede dankzij 
de inzet van een aantal vrijwilligers – Philip, Job, 
Ninon, Truus, Kees, Noud, Bart en Marc: bedankt! – 
was het weer een gezellige maar vooral een 
geslaagde jaarmarkt.  Dat velen de vereniging een 
warm hart toedragen wisten we en op de Jaarmarkt 
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werd dit weer eens bevestigd. Er meldden zich 10 
nieuwe leden aan: 

1. Leen Groenewegen 
2. Mandy van Veen 
3. Wim Korving 
4. Joke en Vincent de Koning 
5. Jaap de Bruijn 
6. Lia en Wim van Nierop 
7. Gerard Hogervorst 
8. Koos van der Sman 
9. Ria Gouweleeuw 
10. Peter Olsthoorn 

Hartelijk welkom en we vertrouwen er op dat jullie 
veel plezier zullen beleven aan het lidmaatschap. In 
totaal heeft de vereniging nu 124 leden. 

 

Restauratie 
Zoals u weet is de (toren van de) kerk in de 
Dorpsstraat een Rijksmonument. In het gebouw 
bevinden zich ook veel historische objecten zoals de 
preekstoel, het orgel, de herenbank en de lezenaar. 
Ger de Kok is voor allerlei zaken regelmatig in en om 
de kerk te vinden. Een tijd terug vond hij in de toren 
nog een overblijfsel uit vervlogen tijden, drie 
collectezakken aan een hengel met bijbehorende 
kapstok. Zwaar verwaarloosd en in bedroevende 
staat verkeerden deze drie zogenaamde hengels – 
daar komt het spreekwoord “Naar geld hengelen” 
vandaan – en Ger besloot deze eens goed op te 

knappen. Dat viel echter wel wat tegen. De stokken 
waren gebroken en een ring ontbrak. De eiken 
stokken werden weer op gelijke lengte gemaakt. Dat 
gebeurde door ze op te lijmen met delen van 
afgedankte eiken kerkstoelen en ze vervolgens 
secuur af te schaven naar origineel model. De 
ontbrekende messing ring werd ook nieuw 
nagemaakt, net als de zakjes  uit chique zwarte 
velours stof en dito grijze binnenvoering. Ook het 
zwarte kwastje onderaan werd niet vergeten inclusief 

een sierlijk geborduurde DDDD(iaconie) en KKKK(erkenraad) 

waar de collecte voor bedoeld was (en niet 
Dubbeltjes en Kwartjes ). 

Voor zover bekend stammen de collectehengels uit 
1896, het jaar waarin het kerkschip nieuw werd 
herbouwd. Met de restauratie van de kerk in de jaren 
zeventig zijn zij waarschijnlijk afgedankt en door 
iemand in de toren gelegd en vergeten. De hengels 
zijn nu weer in ere hersteld en het resultaat hangt als 
getuige van een stukje rijke kerkhistorie aan de 
eveneens gerestaureerde kapstok in de consistorie.  

Naast de drie hengels is 
ook nog een oud zo-
genaamd psalmenbord 
gerestaureerd door Ger. 
Hierop worden in de 
kerkdienst de psalmen 
aangegeven. Ook dit 
psalmenbord lag in 
deplorabele staat in de 
toren. Het bord was al 
diverse malen geres-
taureerd, zo getuigden 
de vele spijkers. Het 
bord werd ontdaan van 
alle kromme spijkers, vuil en losse stukjes. 
Vervolgens is het op een plaat triplex gelijmd en zijn 
de gaatjes gestopt. Zo vormde het bord weer één 
stabiel geheel. Een goede boenwasbeurt deed de 
rest en het bord kon, voorzien van een met zorg 
gekozen psalm, in oude glorie worden opgehangen in 
de consistorie. 

Genealogie 
Door Maria Berkovits-van Eijk 

Omdat de werkgroep nog steeds uit alleen mijn 
persoon bestaat vordert het werk langzaam. Toch is 
al een flinke hoeveelheid gegevens beschikbaar in de 
vorm van een computerbestand. Op dit moment ben 
ik bezig met het samenstellen van dossiers van de 
families De Vreede en Van de Sande. De 
Nootdorpers met de naam De Vreede stammen 
vrijwel allemaal af van Hendrik de Vreede, die rond 
1740 uit Duitsland naar deze contreien kwam. De 
Van de Sande’s  hebben als gemeenschappelijke 
voorouder Theodorus van de Sande, die rond 1800 
naar Nootdorp kwam en bakker was. 

Voor het samenstellen van het computerbestand heb 
ik onder meer toegang tot de databank op papier en 
in de computer van de Genealogische Werkgroep 



 

Nieuwsbrief Noitdorpsche Historiën 3 september 2009 

Zoetermeer, waar ook veel Nootdorpers in 
voorkomen. Het is dus ook voor Nootdorpers 
interessant eens een van de maandelijkse 
inloopavonden van deze werkgroep te bezoeken. Het 
is niet nodig lid te zijn van de Zoetermeerse werk-
groep. Op deze avonden is er een aantal ervaren en 
enthousiaste onderzoekers aanwezig om bezoekers 
verder te helpen met onderzoek naar hun voor-
ouders, of daar een begin mee te maken.Tijdens de 
inloopavonden ben ik meestal aanwezig met het 
Nootdorpse computerbestand. De werkgroep 
beschikt over een uitgebreide bibliotheek. Men kan 
de aanwezige genealogische en historische naslag-
werken inzien, maar ze worden niet uitgeleend. 
Tegen een kleine vergoeding is het mogelijk 
gevonden gegevens te laten afdrukken of kopiëren. 

De inloopavonden vinden plaats op elke eerste 
maandag van de maand (uitgezonderd officiële 
feestdagen; uitgezonderd juli en augustus) van: 
20.00 uur tot 22.00,  in 't Oude Huis, Dorpsstraat 7 in 
Zoetermeer (zij ingang).  

Graag even contact opnemen als u wilt komen voor 
Nootdorpse gegevens. Ik ben meestal, maar niet 
altijd, aanwezig op de inloopavonden. Contact via e-
mail info@noitdorpsche-historien.nl of telefonisch via 
een van de bestuursleden van Noitdorpsche 
Historiën. 

Burgemeesters 
Tussen 1980 tot aan de fusie met Pijnacker hebben 
twee burgemeesters, Waals en Schartman, een grote 
rol gespeeld in de Nootdorpse politiek. Met beiden 
heeft de redactie van de Nieuwsbrief vorig jaar een 
gesprek gehad over hun herinneringen aan deze 
ambtsperiode. De interviews worden, opgesplitst in 
vervolgdelen, in dit en in de komende nummers 
geplaatst. 

Drs. J.F.H.A.B. Waals 
(ambtsperiode 1980 - 1991) 

Toen burgemeester Jos Waals in 1980 aantrad, 
ging in Nootdorp het gerucht dat hij zich wat 
soepeler tegenover Den Haag zou opstellen dan 
zijn voorganger Winkel, die in het gewest bekend 
stond als een ‘dwarsligger’. Nu moest het lastige 
plattelandsvolkje maar eens in bedwang worden 
gehouden, dacht men. 

Maar al gauw bleek dat Waals uitstekend de 
plaatselijke belangen kon behartigen. Zoals zijn 
opvolger Schartman zei: “Waals liet zijn stem 
zeker gelden.” 

Op het moment van aantreden van Waals speelde 
namelijk de kwestie LeiNo, de nieuwe bouwlocatie 
Leidschendam-Nootdorp, die, na volgebouwd te zijn, 
de naam Leidschenveen zou krijgen. Het 
gemeentebestuur van Nootdorp vond de bouwlocatie 
totaal overbodig. De bezwaren waren vooral van 
milieutechnische en planologische aard. Men bleef 

zich (tevergeefs) met hand en tand verzetten, tot aan 
een beroep bij de Kroon toe. 

Waals: “Ja, ik vond ook de milieubescherming heel 
belangrijk. Zo’n landelijk gebied moest niet helemaal 
worden volgebouwd. Tijdens mijn ambtsperiode is 
door de provincie de grote aanzet gegeven voor 
plannen die het aanzien van Nootdorp onomkeerbaar 
zouden veranderen. Ik kreeg te maken met een 
omslag naar 12.000 inwoners.” 

Jos Waals is geboren in 1943 in Dreumel 
(Gelderland), waar zijn vader burgemeester was. Hij 
studeerde in Groningen sociologie en tot zijn 
benoeming in Nootdorp woonde hij met vrouw en 
twee kinderen in Kampen. Hij was directeur van de 
Stichting Natuur en Milieu Federatie Overijssel in 
Zwolle. Zijn belangstelling ging uit naar het 
milieubeleid, dat door de overheid wordt gevoerd.  

Commissaris van de koningin mr. M. Vrolijk wilde 
nieuw bloed in het burgemeestersgilde van Zuid-
Holland brengen en daarmee het automatisme 
doorbreken, dat gemeentesecretarissen vaak 
doorstroomden naar dit ambt. Uit de milieubeweging 
koos hij Jos Waals voor Nootdorp. 

“Ik kende Nootdorp alleen als de plaats waar Jan 
Janssen vandaan kwam”, merkt Waals op. “Ik kreeg 
de opdracht het dorp uit zijn isolement te halen, want 
het had totaal geen bestuurlijk netwerk, had zich 
geen enkele positie veroverd in bijvoorbeeld het 
regionale overleg met Delft, Den Haag en met het 
gewest. Wij gingen nu bewust werken aan het 
opzetten van een netwerk door met het hele college 
van B. en W op bezoek te gaan bij de collega’s in 
Delft, Den Haag, Zoetermeer en Leidschendam. We 
stelden ons om zo te zeggen present.” 

Netwerken 
Waals kreeg te maken met een gemeentebestuur 
waarin veel jonge, betrokken mensen zaten, maar 
ook met een wethouder als A.G. van de Sande (Nol), 
met wie het soms wat moeilijker samenwerken was.  

Waals: “Hij drukte een grote stempel op de 
gemeentepolitiek, vooral uit historisch besef. Zijn 
vader en oom hadden ook in de politiek gezeten. Hij 
paste wel in het tijdsbeeld, maar de grote invloed die 
hij had, was soms een probleem. Het was een 
aardig, maar moeilijk mens; zijn eigen bezittingen 
telden zwaar voor hem, 
soms zelfs zwaarder dan 
de Nootdorpse belangen. 
Het was trouwens 
bijzonder opvallend hoe 
in het dorp zaken werden 
geregeld via persoonlijke 
netwerken, want die 
waren er in overvloed. Zo 
zijn Craeyenburch en 
Veenhage mede tot stand 
gekomen, doordat hoofd 
Algemene Zaken H.C.B. 
Starmans, die in 1980 
afscheid nam, nauwe 



 

Nieuwsbrief Noitdorpsche Historiën 4 september 2009 

contacten onderhield met een investeerder.” 

Overigens heeft Waals niets dan lof over de 
samenwerking met de wethouders, zoals ook P. 
Verkaik en daarna M. Lely en de eerste vrouwelijke 
wethouder van Nootdorp, Briard-Beiler. 

“Lely was mijn overbuurman aan de Kerkweg en 
soms wipten we even bij elkaar langs om wat te 
bespreken. Hij was bestuurlijk goed onderlegd en 
had de blik meer naar buiten gericht dan anderen in 
het gemeentebestuur.” 

Tegelijkertijd met de komst van Waals trad ook een 
nieuwe gemeentesecretaris aan, mr. P.A.J.M. 
Clabbers, die de moeilijke taak kreeg de vaardige en 
bekende P.A.M. Zwart op te volgen.  

Voor het eerst vond nu ook de samenwerking van 
protestanten en katholieken in het CDA plaats en 
werd de gemeenteraad uitgebreid tot dertien leden, 
omdat de Nootdorpse bevolking tot boven de 6000 
was gestegen. Midden jaren 80 telde Nootdorp rond 
de 6500 inwoners.  

700 Jaar 
Heel goede herinneringen heeft Waals aan de 
festiviteiten in 1981 rond Nootdorp 700 jaar, die een 
heel jaar duurden. Uit de burgerij was een comité 
gevormd, de Stichting 700 jaar Nootdorp. Doordat de 
secretaris van prins Claus een dispuutgenoot van 
hem was, kreeg Waals het voor elkaar dat de prins 
op 28 augustus Nootdorp zou bezoeken. Rondom die 
datum  werd op het Sportpark een landbouw-
manifestatie georganiseerd, getiteld “Heden en toen” 
om te laten zien wat de tuinbouw presteerde. Meer 
dan 14 duizend gulden was ingezameld voor een 
landbouwproject in Nicaragua, op die dag in 
ontvangst genomen door de ambassadeur. 

Waals: “Nou, ik merkte toen dat de Nootdorpers wel 
feest konden vieren. De inwoners organiseerden 
straatfeesten en barbecues. Het feestcomité onder 
meer een historisch wagenspel, paardenkoers, 
muziekfestival, sporttoernooien, spellendagen voor 
de jeugd, fietsvierdaagse, exposities enz. Op het 
Dorpsplein hielden we een openbare 
raadsvergadering. Allemaal van groot belang voor 
het dorp, want het bracht een nieuw 
gemeenschapsgevoel. Tot die tijd had de autochtone 
bevolking namelijk weinig contact met de 
nieuwkomers. Maar in het comité, dat onder leiding 
stond van gemeentebode Bertus de Groot geholpen 
door onder anderen secretaris P. Steenweg, waren 
beide groepen vertegenwoordigd en dat klikte 
wonderwel. Een gelukkige toevalligheid waar het 
hele dorp van heeft geprofiteerd. Ik, als nieuwe 
burgemeester, kwam door die feestelijkheden direct 
al in contact met heel veel mensen en dat gebeurde 
bovendien in een plezierige stemming.  

In zijn voorwoord voor het programmaboekje schreef 
Waals ondermeer: 

“700 Jaar Nootdorp laat zien dat de huidige generatie 
Nootdorpers vertrouwen heeft in de toekomst van 
een zelfstandig Nootdorp. Het is voor ons allen een 

hele zorg om die toekomstverwachting waar te 
maken. Dat zal ook wel eens tegen de belangen van 
anderen zijn.” 

Nieuwe wijken 
Nootdorp moest groeien, daar was geen ontkomen 
aan, ook financieel. In dat verband wil Waals toch 
even Hein Mooijman noemen van de Veenweg, 
hoofd financiën. 

“Hij kon sneller hoofdrekenen, dan mijn 
rekenmachientje! Het CDA hield destijds de boeren 
een hand boven het hoofd en dat was de 
voornaamste reden waarom het zo lang duurde, 
voordat de nieuwbouw aan de ds. C. Spoorlaan van 
de grond kwam. De uitgewerkte plannen lagen er 
namelijk allang. Bovendien kregen we, toen de 
heipalen al in de grond zaten, te maken met een 
vervuilde bodem.”   

Bij de komst van Waals werd er nog gebouwd in 
Vrouwtjeslant (Nootdorp oost) en was er al sprake 
van een nieuw project: Achter het Raadhuis, 
genoemd. Ook dit laatstgenoemde project liep 
aanzienlijke vertraging op, onder meer door 
problemen met een geplande rondweg. Waals is van 
mening dat een bepaald conservatisme in Nootdorp 
zorgde voor forse weerstand tegen nieuwe plannen.  

Waals: “Toen midden jaren tachtig Ypenburg zijn 
status als vliegveld verloor, was de zaak eigenlijk 
bekeken. Dat was het grote omslagpunt, de buffer 
verdween, in feite was Nootdorp als dorp toen 
verloren. In die tijd begonnen we bij Pijnacker te 
buurten om te bekijken of een fusie in de toekomst 
mogelijk zou zijn. Nootdorp zou zeker niet moeten 
opgaan in een groter geheel. De gemeente zou als 
buffer voor het open weidegebied kunnen fungeren 
met waarden als glas, gras en groen. Daarom is 
destijds aansluiting gezocht bij het gewest ’s 
Gravenhage, maar de samenwerking bleek niet al te 
best. Nootdorp was de enige deelnemer die het 
gewest in stand wil houden.” 

In 1988 presenteerde 
Den Haag de in de 
regio berucht geworden 
nota Geef Den Haag de 
ruimte! 

Na heel veel discussie 
besloot het gemeente-
bestuur te gaan bouwen 
voor de regio en stemde 
in met de in 1989 ver-
schijnende Structuur-
schets Uitbreiding 
Nootdorp (STUNO), 
opgesteld in samen-
werking met steden-

bouwkundige ir. R.J. Derks en de provincie. 

Nootdorp kreeg ongekende bouwopgaven en er 
stonden diverse uitbreidingsplannen op de agenda. 
Daar was de kwestie rond de aan de leggen 
randwegen, het bedrijventerrein Kruisweg, dat later 
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de naam Oostambacht kreeg en dat moest uitbreiden 
om te kunnen voorzien in de broodnodige 
werkgelegenheid. Het had allemaal heel wat voeten 
in de aarde. Zo zag Sportvereniging Nootdorp de 
plannen niet zo zitten. De Nootdorpse Tennisclub 
zou moeten worden verplaatst, Machinebouw Tas 
moest verhuizen van de Kruisweg naar de 
Burgemeester Winkellaan en ga zo maar door… 

Ook moest Nootdorp een standpunt innemen over de 
glastuinbouw, een economisch zeer belangrijke 
factor. In 1990  werd een opzet gemaakt voor 
Noukoop. 

Wordt vervolgd 

Uitnodiging 
Lezing over Maria van Oosterwijck, schilderes uit de 
Gouden Eeuw 

In talloze musea bewonderen jaarlijks tienduizenden 
de kunstzinnigheid, vakmanschap en ongeëvenaarde 
perfectie van schilders uit de Gouden Eeuw. Een 
deel van de schilderijen bestaat uit (bloem)stillevens. 
Een insekt op een bloem lijkt zo bedrieglijk echt dat 
de toeschouwer die wil wegjagen. Een van de minder 
bekende maar hoogstaande kunstschilders uit die tijd 
is Maria van Oosterwijck, die zich met name toelegde 
op bloemstukken.  

Zij werd op 27 augustus 1630 in Nootdorp geboren 
op de hoek van de Kerkweg en Molenweg. Haar 
vader en opa waren dominee hier in Nootdorp. In 
haar jeugd leerde zij schilderen. Omstreeks 1660 
brak zij internationaal door en groeide zij uit de top 
van dit schildersgenre. In die tijd was dat voor een 
vrouw heel bijzonder. Zij verkocht haar schilder-
stukken aan vorsten in heel Europa. Die schilderijen 
worden internationaal nog steeds hoog gewaardeerd 

en op veilingen betaalt men daarvoor hoge prijzen. 

Op donderdag 22 oktober a.s. houdt Noud Janssen 
een boeiende lezing over Maria van Oosterwijck. Hij 
zal in zijn presentatie ingaan op haar persoonlijke 
geschiedenis. Van wie leerde zij schilderen, waar 
werkte zij, wie waren haar vrienden. Aan de hand van 
veel persoonlijke bijzonderheden wordt een inkijk 
gegeven van haar leven in de Gouden Eeuw.  

Daarnaast zal hij een overzicht geven van al haar 
bekende schilderijen. Aan de hand van  details van 
enkele schilderijen zal Noud Janssen haar 
hoogstaande techniek tonen en zal hij ingaan op de 
compositie en de betekenis van haar doeken. 

Deze lezing wordt gehouden in de Dorpskerk in 
Nootdorp op initiatief van de Vereniging Noitdorpsche 
Historiën. 

Noud Janssen publiceerde reeds over de 
geschiedenis van Nootdorp. Hij heeft zich daarnaast 
gespecialiseerd in Hollandse stillevens uit de 17

e
 

eeuw. Hij is tevens voorzitter van de gemeentelijke 
Kunstcommissie. 

U bent van harte welkom. 

Maalderij De Eendracht 
De oude veevoedermaalderij De Eendracht, daterend 
uit 1917, ligt aan de Oudeweg nummer 4 en is 
eigendom van Jan van Dijk (zie Nootdorpers deel II). 
Hij heeft er na een ingrijpende restauratie in 2004 
een deel van zijn sportschool Sansi in ondergebracht 
en woont zelf op de bovenste verdieping. 
Onderstaande foto toont de situatie voor de 
verbouwing. 

Het oude pakhuis, op nummer 2, is pas veel later aan 
de maalderij vast gebouwd. Sinds kort is De 
Eendracht een gemeentelijk monument. De 
gemeente had zo’n jaar of twee geleden beide 
panden, nr. 2 en 4, als monument aangewezen, 
waartegen Van Dijk terecht bezwaar maakte. De 
twee panden horen helemaal niet bij elkaar en zijn 
pas rond 1960 aan elkaar vast gemetseld. Vanuit de 
binnenkant is duidelijk te zien, dat beide gebouwen 
oorspronkelijk los van elkaar stonden. 

Een monumentenadviesbureau heeft inmiddels 
vastgesteld, dat nr. 2 geen bouwhistorische waarde 
heeft en dus kreeg alleen De Eendracht deze “titel”.  
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Uit Nootdorps dagelijks leven 
De heer F.J.A.M. van der Helm – hij schreef ook wel 
eens voor onze Nieuwsbrief – heeft in eigen beheer 
een boekje uitgebracht met als onderwerp het 
Nootdorps dagelijks leven van 1500 tot 1800.  

Het boek gaat over de alledaagse geschiedenis van 
de Nootdorpers. De mens en haar omgeving staan 
centraal. Nootdorp ontstond in 1833 door de 
samenvoeging van de heerlijkheden Nootdorp, 
Nieuweveen en Hoogeveen. De verhalen zijn 
gesitueerd in deze drie heerlijkheden. Bij de 
historische grenzen en de ligging van deze drie  
heerlijkheden wordt uitvoerig stil gestaan. Verder 
aandacht voor o.a. de (echtelijke) ruzies die er ook in 
die tijd bestonden. Vloeken en slaan kende men ook 
al. Evenals steekpartijen. De aanleg en de zorg van 
wegen komen aan de orde, maar ook het weren van 
lieden, die van elders kwamen. Hoe ging het er aan 
toe bij dat oude vermaak, klootschieten? De hele 
gemeenschap was erbij aanwezig, totdat het uit de 
hand liep en er zelfs op het kerkhof gespeeld werd! 
Aandacht voor de marktschipper, de herbergen en de 
kerk in de samenleving. Bij een boedelveiling doen 
vooraanstaande mensen – via hun dienstmeid – een 
bod op wat kleren. We zien het leven van een 
kaasmakende boer en zijn te gast in de pastorie. van 
1797.  
Een boek dat niet pretendeert volledig te zijn maar 

verhaaltjes bevat die belangrijk en interessant zijn 
voor de geschiedenis van Nootdorp, gebaseerd op 
feiten, die na onderzoek in de archieven boven tafel 
zijn gekomen. 

Het boek is onder ander verkrijgbaar bij Bruna, heeft 
ISBN 978-94-6008-031-9 en het kost € 22,50. Voor 
meer informatie helmhuis@ziggo.nl.  

Oproep Beeldmateriaal 
Naast het feit dat we als vereniging op zoek blijven 
naar interessant fotomateriaal willen we ook op zoek 
naar film- en videomateriaal. De bedoeling is dat we 
oud materiaal digitaliseren zodat het bewaard blijft 
maar ook gebruikt kan worden bij presentaties. We 
zijn bijvoorbeeld in het bezit van een filmpje uit 1933 
over de opening van het oude gemeentehuis. Slechts 
35 seconden maar heel erg mooi. 

Wie heeft materiaal en wil dit eventueel tijdelijk 
afstaan zodat we kunnen kijken of we het kunnen 
digitaliseren. 

Spoorwegstaking 1903 
De spoorwegstakingen van 1903 waren stakingen in 
Nederland van onder andere het spoorwegpersoneel, 
over het recht van werknemers om zich te 
organiseren in een vakbond en onderhandelingen te 
voeren en het stakingsrecht. Aan het begin van de 
20e eeuw verboden sommige werkgevers het 
vakbondslidmaatschap van hun arbeiders, terwijl in 
sommige bedrijven het verplicht vakbonds-
lidmaatschap gold. Dit leidde in januari 1903 tot een 
arbeidsconflict in de Amsterdamse haven, dat zich al 
snel over het land uitbreidde. 

De eerste stakingsgolf 
Bij het bedrijf Muller & Co in het Amsterdamse 
havengebied gold sinds 1902 een organisatieplicht. 
Dat wil zeggen dat alle arbeiders er lid van een 
vakbond moesten zijn. De arbeiders van het 
Blauwhoedenveem, een ander Amsterdams 
havenbedrijf, waren ongeorganiseerd; zij mochten 
van de directie geen lid worden van de bond. Toen 
twee arbeiders van het Blauwhoedenveem wat op 
kwamen halen bij Muller & Co, weigerden de 
georganiseerde arbeiders bij Muller & Co om de 
spullen mee te geven aan de ongeorganiseerde 
arbeiders van het Blauwhoedenveem. 

Op 13 januari 1903 kwamen een paar duizend 
transportarbeiders in vergadering bijeen. Ze namen 
een motie aan, die eindigt met de woorden: 

'Besluit sarrensmoede, de lijdelijke houding, welke 
door ons twee jaar lang is aangenomen te laten varen, 
en wanneer de directie van het Blauwhoedenveem niet 
ingaat op de eischen, gesteld door de handels- en 
pakhuisbediendenvereeniging "Handel en Nijverheid" 
en door de dok- en veemarbeiders, Woensdag 14 
Januari a.s. des avonds om 8 uur de staking en den 
boycot uit te spreken over het Blauwhoedenveem'.  

De Vereeniging van Werkgevers op Scheep-
vaartgebied zei wel te willen praten, maar niet met de 
Scheeps- en Bootwerkersvereeniging 'Recht en 
Plicht', omdat die 'leugenachtige en opruiende 
artikelen' zou schrijven in haar bondskrant De 
Propagandist. Op 13 of 14 januari reageerde de 
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Nationale Federatie van Transportarbeiders. De 
federatie vergaderde in d'Geelvinck - destijds Singel 
530 - in Amsterdam en eiste de erkenning van 'Recht 
en Plicht' als vakbond en als gesprekspartner. 
Anders zou er een staking volgen. Een handvol 
spoorwegarbeiders op de Amsterdamse Rietlanden 
deed mee aan de boycot van het Blauwhoedenveem. 

De acties breidden zich als een olievlek uit. Op 29 
januari lagen alle stations in Amsterdam plat. Acht 
andere spoorwegknooppunten deden aan de staking 
mee. Op 31 januari gaven de werkgevers toe: 

• Ontslagen stakers worden weer aangenomen.  

• Het loon over de stakingsdagen wordt 
doorbetaald.  

• De vakbonden worden erkend.  

De tegenreactie 
De omvang en het succes van de eerste 
spoorwegstakingen verrasten vriend en vijand. De 
socialistische voorman Troelstra schreef trots 
Gansch het raderwerk staat stil, als uw machtige arm 

het wil. Tegelijkertijd 
riep de staking bij de 
bezittende klasse in 
Nederland het schrik-
beeld op van een 
dreigende sociale om-
wenteling. Er ontstond 
een hysterische reactie. 
De meeste kranten 
eisten van de regering 
dat ze hard zou 
optreden. 
Het kabinet Kuyper 
vreesde dat de actie de 
voorbode zou vormen 

van een beweging die het hele politieke bestel wilde 
opblazen en ontwikkelde wetten waarin het staken 
voor spoorwegarbeiders strafbaar werd gesteld in het 
Wetboek van Strafrecht. 

Op 20 februari werd het 'Comité van Verweer' 
opgericht, ter voorbereiding van "een algemeene 
werkstaking, geproklameerd tot wering der 
dwangwetten". Daags daarop werd als tegenactie 
een protestants-christelijk 'Comité van Verdediging' 
gevormd, en op 22 maart een rooms-Katholiek 
'Comité van Actie'. Het conflict kwam steeds verder 
op scherp te staan. 

Op 25 februari diende Abraham Kuyper, samen met 
de ministers Loeff en De Marez Oyens, drie 
wetsvoorstellen in in de Tweede Kamer, die 
behelsden: 

• staken wordt strafbaar gemaakt voor ambtenaren 
en werknemers in bepaalde sectoren, waaronder 
de spoorwegen;  

• de instelling van een Staatscommissie die belast 
wordt met onderzoek naar de rechtspositie van 
spoorwegambtenaren;  

• de oprichting van een spoorwegbrigade die de 
orde bij de spoorwegen moet bewaken.  

De socialisten noemden deze wetten 'dwangwetten' 
of worgwetten. De wetten werden met spoed 
afgehandeld. 

Algemene werkstaking 
Het Comité van Verweer riep voor 5 of 6 april 1903 
een spoorwegstaking tegen beperking van het 
stakingsrecht uit. Op 8 april namen arbeiders in 
andere bedrijfstakken de staking uit solidariteit over 
waardoor een algemene staking ontstond. 

De staking was vrij algemeen, maar werd bij de 
spoorwegen de kop in gedrukt door het leger en de 
'Bonden van Orde'. 

Op 9 april keurde de Tweede Kamer de worgwetten 
goed en op diezelfde dag besloot het Comité van 
Verweer de stakingsactie te beëindigen met ingang 
van 10 april, 's middags om 12 uur. Interne 
verdeeldheid binnen de vakbeweging belemmerde 
een effectief resultaat. Sommige werknemers bij het 
spoor werkten gewoon door. 

Bij de spoorwegen werden in reactie op de 
stakingsacties volgens sommige bronnen 2000 
arbeiders ontslagen, volgens andere bronnen wel 
3000 tot 5000. 10 procent van de werknemers bij de 
Staatsspoorwegen (SS) en de Hollandsche IJzeren 
Spoorweg-Maatschappij (HIJSM) raakte zijn baan 
kwijt. 

Naar aanleiding van de stakingen en de 
bezettingsacties die daarbij plaatsvonden, werd 
art.284 Sr, de strafbepaling ter zake dwang door 
middel van geweld of dreiging met geweld, uitgebreid 
middels de strafbaarstelling van tevens dwang 
middels feitelijkheid, om bij gelegenheid ook 
strafrechtelijk te kunnen optreden tegen acties 
waarbij (net) geen geweld gebruikt wordt. 

Gevolgen 
De teleurstelling en verbittering over de afloop van de 
spoorwegstakingen was in socialistische kring 
buitengewoon groot. In 1905 gaan de socialisten de 
verkiezingen in met de leuze 'Weg met Kuyper'. De 
confessionelen van Abraham Kuyper lijden een 
verkiezingsnederlaag. 

Binnen de vakbeweging drong het besef door dat 
een meer centrale leiding voorwaarde is voor meer 
macht. Dit leidde er mede toe dat in 1906 de 
vakcentrale Nederlands Verbond van 
Vakverenigingen (NVV) wordt opgericht, onder 
aanvoering van Henri Polak. 

Drie jaar later, in 1909, werd het Christelijk Nationaal 
Vakverbond (CNV) opgericht. Deze kan volgens 
Herman Langeveld niet los worden gezien van de les 
die Abraham Kuyper uit de spoorwegstaking had 
geleerd, dat de vakbonden geheel onder het beslag 
van het socialisme waren gekomen, en dat er 
daarom ook vakorganisaties op levens-
beschouwelijke grondslag moesten komen. 

Ook in Nootdorp werd blijkbaar meegedaan aan de 
spoorwegstaking getuige de ansichtkaart met daarop 
“Souvenir werkstaking. Nootdorp, April 1903”.  
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Hoewel Nootdorp op de kaart staat, is het niet 
duidelijk waar deze foto genomen is. Op het bord 
links bovenin kan men nog Delft lezen hetgeen zou 
kunnen betekenen dat de foto niet in Nootdorp is 
genomen maar dat er wel Nootdorpse mannen op 
staan. Wie weet mogelijk wat meer over de locatie 
waar deze foto genomen is en eventueel de mannen 
die op de foto staan? Reacties graag naar Henk 
Rolvink – henk@rolvink.info. 

Busongeluk Veenweg 
Van Theo Stig ontvingen we een aantal foto’s waar-
van we er hier één publiceren. 

 
Een bus in de sloot aan de Veenweg was het enige 
wat Theo er bij vermeldde. Er is een actieve 
vereniging die zich bezig houdt met het Openbaar 
vervoer in Boskoop. Aangezien bijvoorbeeld Citosa – 
die ook in Nootdorp reed – hier vandaan komt had ik 
al eens contact met hen gehad. Zie ook hun website: 
www.openbaarvervoerinboskoop.nl. Piet van Rooijen 

stuurde nog een foto waarop de bus vanaf de andere 
kant te zien is. Het is niet bekend waar dit ongeluk 
aan de Veenweg gebeurd is. De bebouwing op de 

achtergrond is mogelijk een punt van herkenning.  
Het betreft WSM bus 16 H-79595 Mercedes Benz 
met een carrosserie van Uerdingen met 35 zit-
plaatsen. Deze bus kwam in dienst in mei 1930 en 
werd afgevoerd in november 1939. Het ongeval moet 
dus in die periode plaats gevonden hebben. 
In 1939 reed de WSM twee lijnen Delft-Nootdorp-
Veenweg en Veenweg-Stompwijk-Leiden. 
Wie weet er mogelijk meer van dit ongeluk? 

Van de penningmeester 
Voor diegene die de contributie (€ 15,00) voor het 
jaar 2009 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. Ook 2010 kunt u 
natuurlijk alvast betalen. 

Giften 
Vanaf 1 januari 2008 is onze vereniging aangemerkt 
als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 
Dat betekent onder andere dat giften gedaan aan de 
Vereniging aftrekbaar zijn in uw aangifte 
Inkomstenbelasting. Hiervoor gelden natuurlijk een 
aantal regels. Zie voor de meest actuele regels de 
site van de belastingdienst. 
Het bankrekeningnummer van de vereniging is: 
1373.59.675 ten name van Noitdorpsche Historiën te 
Nootdorp. Vermeld er wel bij dat het om een gift gaat! 
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