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Van de voorzitter 

Afgelopen maand hebben we helaas ons HIP in de 
bibliotheek moeten ontruimen. We zijn op zoek naar 
een andere plek voor onze lezingen en onze jaar-
vergadering. Onze website is onder constructie. We 
hopen snel het resultaat te kunnen laten zien. De lay-
out is er, nu moet de website gevuld worden met 
interessant materiaal. 

Ons boek "(Her)ken Nootdorp" heeft het goed 
gedaan, men was erg enthousiast over dit boek en 
vele malen mochten we complimenten ontvangen 
over de mooie inhoud en fraaie uitvoering. Het boek 
is nog te koop, via de vereniging of de boekhandel. 

Nieuwe leden 
In de afgelopen periode heeft zich een nieuw lid 
aangemeld: 

• Ben van Hagen 

Facebook 
Ook onze vereniging staat op Facebook: 
www.facebook.com/NoitdorpscheHistorien. We willen 
deze pagina gebruiken om contact te houden met 
onze leden maar vooral ook met (nog) niet leden.  

 

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. 

13e jaargang 
nr 1, mrt. 2014 
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Overleden 
Helaas zijn er de afgelopen periode twee leden 
overleden. Nanne Mol overleed op 31 december 
2013. Ondanks zijn verhuizing naar Honselersdijk 
bleef hij geïnteresseerd in de geschiedenis van 
Nootdorp.  

Truus van der Neut-Rijgersberg overleed op 15 maart 
2014. Truus was actief binnen de vereniging en 
regelmatig te vinden op de lezingen, als hulp bij de 
jaarmarkt en altijd enthousiast als het ging over 
Nootdorp. Ze wist veel en deelde dat ook graag. Een 
tijd lang stond Nootdorps materiaal van haar in de 
vitrine van het HIP in de bibliotheek. 

We wensen de nabestaanden sterkte toe bij het 
dragen van dit verlies. 

Vijf generaties  

bakkers Van ’t Wout 

door Leny Voshol – Lugtigheid 

Op de plaats waar nu een Grieks restaurant is, 
Dorpsstraat 1, begon in 1880 Pieter van ’t Wout 
een bakkerij. Pieter werd in 1841 geboren in 
Oudshoorn. Hij leerde het bakkersvak in de 
Haarlemmermeer , waarna hij als bakker aan de 
slag ging in Hazerswoude. Na in 1869 te zijn 
getrouwd met Alida Schimmel, ging het jonge 
paar in Zegwaard wonen, onder de rook van 
Zoetermeer. 

Toen Pieter naar Nootdorp kwam had hij al drie 
kinderen. In de woning aan de Dorpsstraat werd een 
tweede zoon geboren, die ook de naam Pieter kreeg. 
Hij werd de opvolger van zijn vader en kreeg samen 
met Pieternella van der Kooij zes kinderen. 
Aanvankelijk woonden zij aan de Dorpsstraat 39, 
maar toen Pieter sr. in 1910 was overleden, nam zijn 
zoon de zaak over. Niet alleen de bakkerij, maar ook 
een winkel waar behalve brood diverse soorten 
koekjes en gebak werden verkocht. Zij waren de 
grootouders van Leny Voshol-Lugtigheid. 

Dagelijks bezorgde de bakker het brood bij de klant 
aan huis met een transportfiets, waarop voor en 
achter een mand stond. Voor de klanten die verderop 
woonden, maakte Pieter gebruik van een brood-
koetsje, getrokken door een paard. Hiermee reed hij 
naar Pijnacker, Delfgauw en Oude Leede via de 
Nieuwkoopseweg en naar Leidschendam over de 
Veenweg. Of hij hier elke dag naar toe ging, is niet 
bekend. 

Specialiteiten van Van ’t Wout waren zijn krakelingen 
en Arnhemsche meisjes. De klanten kwamen ook 
speciaal voor zijn bolussen, die hij maakte van deeg, 
suiker en kaneel en die zacht moesten blijven.  

Pieter was een veelzijdig man, die hield van het 
verenigingsleven. Hij was medeoprichter van de 
School met de Bijbel aan de Molenweg, lid van het 
ARP, gemeenteraadslid en hij volgde een opleiding 

als organist. Soms speelde hij in Pijnacker en ook 
wel als invaller op het orgel van de kerk aan de 
Dorpsstraat. Zijn vrouw was bestuurslid van de 
vrouwenvereniging. Zij zorgde in de regio’s Nootdorp, 
Pijnacker en Delfgauw voor het ophalen van het 
jaarlijkse lidmaatschapsgeld voor het Nederlands 
Bijbelgenootschap. 

Het is bijna niet te begrijpen dat deze bakkersvrouw 
en moeder van zes kinderen nog de tijd vond om 
dokter Van der Horst als vroedvrouw te helpen, 
waarvoor zij tot 1955 soms bij nacht en ontij op pad 
ging. Zo verleende ze hulp bij de geboorten van haar 
eigen kleinkinderen, van buurkinderen en in veel 
andere Nootdorpse gezinnen. En de volgende 
morgen stond ze dan weer in de winkel. 

Besteleend 
Voor de derde generaties bakkers Van ’t Wout 
zorgde Gerard, geboren in 1916 als tweede zoon. Hij 
trouwde in 1941 met Gré Vroegindewey. Ze kregen 
vier zoons. Toen zijn vader in 1945, enkele dagen 
voor de Bevrijding, overleed, zette Gerard het bedrijf 
voort samen met zijn moeder en zijn vrouw. Deze 
hielpen beiden in de winkel en brachten ’s morgens 
brood rond bij de klanten, die dit al voor 12 uur in 
huis wilden hebben. 

Gerard deed aan actieve klantenwerving, want hij 
ging bij nieuwe Nootdorpers langs om te vragen of zij 
bij hem klant wilden worden. Doordat Nootdorp vanaf 
1960 flink ging uitbreiden, groeide zijn klantenkring 
gestaag.  

Gerard beschikte al over een bakfiets met hulpmotor, 
een zogeheten carrier. Rond 1950 kocht hij een 
Citroën bestelauto, de “besteleend”, die prima beviel 
en veel tijd uitspaarde. Ook hij was lid van de ARP. 
Omdat er in die tijd nog geen christelijke 
kleuterschool was in Nootdorp heeft hij zich samen 
met anderen hiervoor 
ingezet en zo kon in 
1950 in gebouw Nové 
een schooltje starten. 
De ouders van deze 
kleuters betaalden zelf 
het salaris van de 
leidster Aria Lalleman. 

Inmiddels was de 

Links bakker Piet van 't Wout met naast hem zijn vrouw Alida voor zijn 

winkel. Daarnaast de hulp en de knecht en Piet jr. 

Piet van ’t Wout met zijn besteleend 

en Tarvo Moutbrood in de jaren 60 
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bakkerij wel wat verouderd en toen in 1960 keurders 
namens de Waren wet kwamen kijken, bleek de oven 
niet meer aan de eisen te voldoen. Een verbouwing 
en nieuwe inrichting zouden zeer kostbaar worden, 
dus besloot Gerard het brood voortaan bij een 
bakkersorganisatie (Remmerswaal in Leidschendam) 
te bakken. Dit ging collectief; je bakte wel zelf je 
eigen brood. In de volksmond noemden ze dit een 
“kouwe bakker”.  

Het bleek een goede doorstart te zijn en zijn 
specialiteiten werden rondo’s en eierkoeken; die 
waren erg in trek.  

Bossche bollen 
Gerards zoons Daaf en Piet gingen op zaterdagen 
met pa mee en de in 1944 geboren Piet wist meteen 
dat hij ook bakker wilde worden. Nootdorp was snel 
aan het groeien, Piet kreeg en wijk van zijn vader en 
nam ook een deel van Leidschendam erbij. In 1964 
vestigde hij zich als zelfstandige bakker, maar betrok 
wel het brood bij Remmerswaal. Zo werd hij de 
vierde generatie Van ’t Wout. In 1966 trouwde hij met 
Bea van Otterloo, die actief meehielp bij het be-
zorgen van brood en gebak. Zij verzorgde de inkoop 
van koek, beschuit, chips, pepermunt en zelfs drop. 
Ze kregen drie zoons. Voor de bezorging van dit alles 
gebruikte Piet net als zijn vader een besteleend. Als 
hulp nam hij op zaterdagen zijn neefje Kees 
Lugtigheid mee, die zo een aardig zakcentje 
verdiende. Ook de oudste zoon van Piet, Rick, ging 
al jong met zijn vader mee. Hij bezocht de 

bakkerschool in 
Den Haag en ging 
bij Boheemen 
werken aan de 
Laan van Nieuw 
Oost Indië. Aan-
gezien deze eige-
naar geen opvol-
ger had, namen 
Rick en zijn vrouw 
Bianca de zaak in 
2003 over en 
vormden zij de 
vijfde generatie bakkers Van ’t Wout. Rick is bekend 
geworden door de verkoop van bijzondere Bossche 
bollen. 

Wanneer in één familie 5 generaties maar liefst 134 
jaar lang hetzelfde beroep hebben uitgeoefend, kun 
je wel zeggen dat het bakken hen in het bloed zit! 

N.B. De bakkerij aan de Dorpsstraat werd in 1974 
afgebroken. Zie ons nieuwste boek “(Her)ken 
Nootdorp” pag. 18. 

HIP verdwenen 
Helaas hebben we afscheid moeten nemen van ons 
Historisch Informatie Punt in de Bibliotheek. 

Door bezuinigingen van de gemeente moest de 
Bibliotheek verhuizen naar een kleinere locatie, dat is 
Markt 34 geworden. Daar 
is helaas geen ruimte 
meer voor ons Historisch 
Informatie Punt en dat 
betekent dat we alles uit 
moesten ruimen en 
opgeslagen hebben. Erg 
jammer, de samenwer-
king met de bibliotheek 
was voortreffelijk. Vele 
lezingen hebben we er 
mogen geven. Altijd was 
er goede PR voor de 
lezingen, de stoelen, de apparatuur, de koffie, alles 
stond klaar, het was altijd goed geregeld. Ook 
hadden we regelmatig bezoek en daar hebben we 
leuke contacten en nieuwe leden aan overgehouden. 
Ook kwam men soms met verhalen en foto's die we 
dan weer konden publiceren. Esther, Marty, Aafje, 
Tine en alle anderen die het HIP een succes 
gemaakt hebben bedankt. En natuurlijk Anneke en 
Ninon, zij waren regelmatig in het HIP aanwezig en 
als zodanig het gezicht van de vereniging. Ook jullie 
bedankt. 

We zijn nu in gesprek met Veenhage om te kijken of 
we hier een plekje kunnen krijgen. Dat zou mooi zijn, 
we hebben voor Veenhage als eens een lezing 
verzorgd en ook hebben we meegeholpen met de 
inrichting door middel van het aanleveren van oude 
foto's die nu gebruikt worden bijvoorbeeld in de 
recreatiezaal. Men was enthousiast dus misschien 
wordt het HIP in Veenhage vervolgd. Piet en Bea van ’t Wout met hun hulp Kees Lugtigheid in de jaren '60. 

Banketbakker Rick van 't Wout, vijfde 

generatie bakker. 
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Tuinderswoning Oudeweg 
Van Rien en Paula van Hoeven kregen wij twee 
foto’s opgestuurd van de tuinderswoning aan de 
Oudeweg nr. 9. 

Dit huis is in 1990 afgebroken; de bijbehorende 
grond werd aan de gemeente verkocht voor de 
nieuwbouw van de wijk Achter het Raadhuis. 

Bewoners waren Wout en Gré Hoogendoorn, die zijn 
begraven op het kerkhof achter de Dorpsskerk. Wout 
was een koude grond tuinder. 

Na schooltijd kwamen veel jongelui helpen in zijn tuin 
om een centje bij te verdienen.  

Oproep 
Bovenstand een mooi voorbeeld van oude foto's die 
we in hebben kunnen scannen en aan ons 
omvangrijke archief toe hebben kunnen voegen. We 
stellen dit zeer op prijs en we roepen de Nootdorpers 
dan ook op om eens in hun foto albums te duiken. Er 
zijn vast veel foto's te vinden die ook prima passen in 
ons foto archief. U kunt uw oude foto’s bij ons in laten 
scannen en krijgt ze dan vervolgens weer snel retour. 
Ook kunnen wij deze foto’s gebruiken voor de 
Nieuwsbrief, zeker als daar nog een verhaal bij hoort.  

Een belletje naar de voorzitter - Henk Rolvink, 015 
310 8117 - en hij komt langs voor uw foto's. 

Dagboeken in de aanbieding? 
Liggen er bij u op zolder nog dagboeken, schriftjes 
met aantekeningen, persoonlijke documenten? 

Niet wegdoen, want er is een Nederlands 
Dagboekarchief opgericht. Het bekende Meertens 
Instituut gaat onderdak verlenen 
aan een collectie dagboeken en 
documenten. Hierbij richt men zich 
vooral op het dagelijks leven. 

Dagboek(fragmenten) en docu-
menten worden op deze wijze voor 
het nageslacht bewaard en komen 
beschikbaar voor onderzoek en 
onderwijs. Mensen die iets aan te 
bieden hebben, hoeven niet bang te zijn voor 
herkenning, want deskundige medewerkers zorgen 
ervoor dat alle documenten anoniem worden 
gemaakt. Inlichtingen: www.dagboekarchief.nl 

Cold Cases in de archeologie 
Vanaf april 2014 zal in het Archeologiehuis Zuid-
Holland (Archeon, Alphen aan den Rijn) een 
tentoonstelling te zien zijn over de toepassing van 
forensische technieken in de archeologie. Deze 
technieken zet men ook bij archeologisch onderzoek 
steeds vaker in en dat levert interessante resultaten 
op. In het Archeologiehuis ligt een met raadsels 
omgeven massagraf uit de Bronstijd, waarvan 
duidelijk is dat de mensen in het graf door geweld om 
het leven gekomen zijn. Onderzoek van isotopen kan 
licht werpen op hun dieet en herkomst.  

In 1987 werd in Wassenaar een ongeveer 
vierduizend jaar oud graf met daarin twaalf 
tegelijkertijd begraven mannen, vrouwen en kinderen 
ontdekt. Bij twee mannen werden houwsporen 
vastgesteld; een ander had een vuurstenen pijlpunt in 
de borstkas. Nog altijd zijn er veel vragen rondom de 
mensen in dit graf: wie waren ze en waarom kwamen 
ze zo gewelddadig aan hun einde? 

De mogelijkheden van isotopenonderzoek waren in 
1987 nog onbekend, inmiddels is daar veel ervaring 
mee opgedaan. Onderzoek van o.a. koolstof- en 
stikstofisotopen kan inzicht geven in het voedsel-
patroon, of informatie verschaffen over de herkomst 
van de slacht-
offers. Omdat 
deze isotopen het 
best bewaard 
blijven in de 
tanden, is van zes 
individuen uit het 
graf een tand 
uitgenomen. 
Onderzoeksters van de Vrije Universiteit Amsterdam 
en de Universiteit van Amsterdam voeren in de 
komende maanden het onderzoek naar de isotopen 
uit. 

Sommige voorouders krijgen letterlijk een gezicht en 
blijken niet zoveel te verschillen van de 21

ste
 eeuwse 

mens! Voorbeelden van onderzoek aan vondsten uit 
Wassenaar, Vlaardingen en Oegstgeest passeren in 
deze tentoonstelling, een initiatief van de provincie 
Zuid-Holland, de revue. 



Nieuwsbrief Noitdorpsche Historiën 5 maart 2014 

Een brief 
Zoals in de Nieuwsbrief van september beloofd 
zouden we nog wat schrijven over een mooie brief 
die we via Kees van Dorp, voorzitter van de 
Oranjevereniging, kregen. Een brief over zijn opa en 
de verzetsdaden die hij in de oorlog gepleegd heeft. 
De brief is gedateerd 4 juli 1945, gericht aan de heer 
J.E. te Winkel te Delft en geschreven door G.J. 
Faber, plaatsvervangend Commandant B.S. te 
Nootdorp. De brief is als volgt. 

Weledelgestrenge Heer, 

In antwoord op Uw schrijven van 27 juni 1945, No. 
296 heb ik de eer het volgende rapport uit te 
brengen. 

Direct na het bezetten van ons land door de Duitsers, 
heeft C.G. van Dorp, wonende Dorpsstraat 50 te 
Nootdorp, zich ingezet de vijand zooveel mogelijk 
tegen te werken en te saboteren. In november 1940 
waren in gebouw Nové te Nootdorp Duitsers 
gelegerd. Daar Van Dorp in die dagen groeps-
commandant was der Luchtbeschermingsdienst, wist 

hij in bovengenoemd gebouw door te dringen en de 
Duitsers te waarschuwen om de verduisterings-
voorschriften beter in acht te nemen. Bij die 
gelegenheid zag Van Dorp de kans schoon twee 
karabijnen uit een rek te nemen en deze in een aan 
het gebouw gelegen sloot te werpen. Deze zijn enige 
dagen later door Van Dorp er uit gehaald en ter hand 
gesteld aan de ondergrondse beweging in Den Haag. 

In juli 1941 heeft Van Dorp in samenwerking met 
enige andere personen 500 Duitsvijandige 
geschriften laten verspreiden door de hele gemeente 
Nootdorp, terwijl hij zelf het rijwielpad van Nootdorp 
naar Zoetermeer bereed en steeds aan voorbij-
gangers deze geschriften overhandigde. Door 
verraad van de Gemeente veldwachter P. Bolk, thans 
gedetineerd te Delft, is Van Dorp met nog 10 andere 
mensen gearresteerd door de S.D. agenten Viëtor en 
Wijbinga en naar de cellenbarakken te Scheveningen 
vervoerd. Aangezien Van Dorp als de hoofddader 
werd aangemerkt werd hij veroordeeld tot een 
gevangenisstraf van 7 maanden. Twee maanden 
heeft hij doorgebracht in de gevangenis te 
Scheveningen en is daarna op transport gesteld naar 
Duitsland, waar hij in diverse kampen is geweest en 
de laatste 4 maanden heeft doorgebracht in de 

Strafgevangenis te Bochum. In deze tijd gedurende 
zijn gevangenschap heeft Van Dorp het zeer slecht 
gehad, zeer veel ontberingen geleden en zijn 
lichaamsgewicht nam 50 pond af. Als lichamelijk 
gebroken man is hij op 25 februari 1942 naar huis 
teruggekeerd. Het duurde ongeveer 1 maand voordat 
hij alle geboden voedsel weer tot zich mocht nemen 
en het duurde 5 à 6 maanden voordat hij zich weer 
enigszins aan zijn werkzaamheden kon gaan wijden. 

Door het bekend worden van zijn naam en adres 
werd Van Dorp overstroomd met illegale bladen en 
vlugschriften, welke hem van heinde en verre werden 
toegezonden ter verspreiding. Onder deze 
geschriften bevonden zich het Oranje Bulletin, 

Trouw, Veritas, Je Mantendrai enz., enz. Steeds 
heeft Van Dorp voor de verspreiding van deze bladen 
gezorgd terwijl de meeste hiervan door hem zelf met 
de meeste levensgevaren zijn bezorgd. Met de 

meeste levensgevaren, omdat hij regelmatig in de 
gaten werd gehouden door de N.S.B. veldwachter P. 
Bolk die wist dat Van Dorp zich hiermede ophield en 
hem steeds volgde, terwijl deze bij het aanhouden 
van Van Dorp geen enkele consideratie zou gebruikt 
hebben. Deze verspreiding heeft regelmatig plaats 
gehad van september 1942 tot september 1944. 

In Augustus 1944 werd door hem ter hand genomen 
het organiseren van een afdeling der K.P. ter plaatse 
zulks in samenwerking met M. de Hoog een 
Wachtmeester der Marechaussee eveneens woon-
achtig te Nootdorp. Het drietal heeft menig nacht en 
dag geconfereerd om de zaak naar behoren te 
regelen. Op deze bijeenkomsten is de ondergrondse 
organisatie, om eventueel daadwerkelijk tegen de 
vijand op te treden, geboren. Als plaatselijk 
commandant werd benoemd de Heer L. Brouwer, 
welke op zijn beurt de heer Van Dorp als zijn 
plaatsvervanger benoemde. In het geheim zijn toen 
de maatregelen besproken welke genomen moesten 
worden, terwijl er ook secties en groepen werden 
gevormd en alleen op papier ingedeeld ????? 
gezorgd voor vervoermiddelen zoals ????? en 
werden banden beschilderd met Oranje in 
gereedheid werden gebracht. Na enige weken kwam 
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de zogenaamde Dolle Dinsdag. Op die dag kwam het 
driemanschap tot de ontdekking dat er ter plaatse 
een afdeling van de Ordedienst bestond. Na enige 
inleidende gesprekken werd besloten, het verzets-
werk gezamenlijk te gaan doen. 

Arrestatie 
De eerste conferentie van K.P. en O.D. zou plaats 
hebben op het Gemeentehuis op woensdag 6 
september, doch de heren van de Ordedienst 
kwamen niet opdagen zodat de K.P.’ers die nacht op 
het Gemeentehuis hebben doorgebracht en daar 
vruchtbare voorbereidingen hebben uitgestippeld. Op 
donderdag 7 september zou de gecombineerde 
vergadering des middags om 3 uur plaats hebben. 
Toen nu Van Dorp op de gesproken tijd ten 
gemeentehuize verscheen, kreeg hij van zijn 
Commandant Brouwer en de Heer Van Eerd, chef 
der Secretarie, te horen, dat een zekere Dijkers die 
zich voorgaf de gevolmachtigde van de Rijks-
commissaris te zijn, en belast met uitvoering der 
geheele kustverdedigingswerken, in het aan-
grenzende politiebureau was ingesloten. Deze 
arrestatie had des voormiddags plaatsgehad door 
Wachtmeester Brouwer en Van Eerd, terwijl zij den 

chauffeur van boven-
genoemde Dijkers even-
eens hadden inge-
sloten. Nadat er aan 
Van Dorp en De Hoog 
bekend was gemaakt 
wat er aan de hand 
was, en Brouwer en 
Van Eerd ten stelligste 
beweerden dat er 
minstens vijf menschen-
levens op het spel 
stonden als zij deze 
beide mannen zouden 
vrijlaten, werd besloten 

Dijkers onschadelijk te maken daar hij zeer gevaarlijk 
moest worden geacht. Aan deze zaak heeft Van 
Dorp zij het dan ook als plicht zijn medewerking 
verleend, en zou zich een lafaard hebben gevonden 
nu zijn vrienden in gevaar verkeerden, hen in de 
steek te laten. Zijn commandant Brouwer is den 
volgende dag op 8 september door de Duitsers 
standrechtelijk doodgeschoten. Over bovenge-
noemde zaak is een uitvoerig rapport uitgebracht aan 
de District Commandant Dr. Heerges. 

Op Vrijdag 8 September 44 is Van Dorp 
voorzichtigheidshalve ondergedoken, en op last van 
de Commandant der K.P. Delft den Heer Lodewijk 
moest het gehele gezin bestaande uit vrouw en zes 
kinderen Nootdorp met de meeste spoed verlaten, 
aangezien represailles werden gevreesd. Zijn vrouw 
en kinderen zijn naar Pijnacker vertrokken, terwijl 
Van Dorp zich zelf in Delft vestigde, teneinde de 
lopende organisatie der B.S. in andere handen te 
dien overgaan. Te Delft heeft Van Dorp op diverse 
adressen geheime besprekingen gevoerd met 
personen uit Nootdorp en heeft toen het commando 
aan andere overgedragen. Hoewel geen 

commandant meer zijnde heeft Van Dorp regelmatig 
besprekingen gevoerd met de leiders der H.S. te 
Nootdorp, behield de functie als Pelotons-
commandant en was ook op de avond van de 
bevrijding in Nootdorp present.  

Ook heeft Van Dorp tijdens zijn onderduiking zijn 
medewerking verleend bij het verzetswerk, en heeft 
in Barneveld veel gepresteerd. Hierover wenst hij 
zich niet uit te laten, daar het buiten Uw district valt, 
en hij niet gaarne over alles uitwijd, daar hij het niet 
anders als zijn plicht noemt, verzet gepleegd te 
hebben, en niet alles aan de grote klok wenst te 
hangen.  

Piloten 
In antwoord op Uw schrijven betreffende hulp 
aan geallieerde piloten het volgende. Schrijven 
van 27 Juni No 278.  

Op Maandag 26 Maart heeft Van Dorp zich wederom 
naar Barneveld en Leusden begeven, teneinde wat 
levensmiddelen te halen voor zijn gezin. Om deze te 
kunnen vervoeren heeft hij een aanhangwagentje 
geleend bij zijn relatie te Leusden. Toen hij op weg 
naar huis de Leusderheide gepasseerd was, zag van 
Dorp aan de bosrand een man zitten. Nadat deze 
Van Dorp had gewenkt nader te komen, stelde Van 
Dorp zich met hem in verbinding. Na enige 
ogenblikken begreep Van Dorp het met een Engels 
of Amerikaans piloot te doen te hebben. Daar Van 
Dorp geen Engels kan verstaan begreep hij toch wel 
dat deze persoon langen tijd niets had gegeten en 
honger hem kwelde, en hij zich al vele dagen had 
schuil gehouden. Na hem van het nodige voorzien te 
hebben, werd de fiets met aanhangwagen het bos in 
gereden en begon er een gesprek. (Gebaren). De 
piloot kon na enige tijd Van Dorp aan het verstand 
brengen, mede door een kaart welke hij bij zich 
droeg, dat hij in Bunnik moest zien te komen, 
vanwaar hij een mogelijkheid zag te ontsnappen aan 
den vijand. Eenmaal in Bunnik gekomen nabij een 
spoorwegviaduct bij de nieuwe rijksweg, kon de 
piloot zijn maatregelen zelf treffen. Daar Van Dorp 
zijn wagen geladen had met diverse goederen, was 
het voor hem niet zoo eenvoudig den piloot van 
dienst te zijn. Hij aarzelde echter geen ogenblik, 
laadde den wagen af en verstopte de piloot onder 
zijn bagage, en bracht hem naar den gewenste 
plaats. Deze tocht was zeer gevaarlijk en moeilijk, 
daar Van Dorp met deze vracht tegen de Piramide 
van Austerlitz op moest trekken en geen enkele hulp 
durfde aanvaarden. Bovendien waren er in dien buurt 
zeer veel Duitsers gelegerd en deze hielden tevens 
de wacht bij de arbeiders welken langs de wegen 
graafwerk moesten verrichten. Duizend angsten 
heeft Van Dorp uitgestaan maar hij bracht zijn vriend 
op veilige have. Van Dorp heeft de naam van de 
Piloot niet durven noteren, wetende welk gevaar er in 
kon schuilen, doch naar zijn mening noemde hij zich 
Harry Crouwn from Darwin of Derwen.  

Tevens zij vermeld dat van Dorp zeer veel werk heeft 
verzet, om door bemiddeling van het Rode Kruis, 
broodpakketten aan Hollandse Politieke gevangenen 

Monument voor Lubbert Brouwer 
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te verstrekken. De leiding dezer organisatie ter 
plaatse beruste bij hem.  

Nooit heeft er iemand een vruchteloos beroep om 
zijn medewerking en hulp gedaan, en hij mag dus 
een fijne Hollander worden genoemd.  

Vele nadelen heeft Van Dorp door zijn verzetwerk 
gehad, zijn schrijfmachine, radiotoestel, kleding van 
hem en zijn gezin en nog vele andere dingen zijn 
verloren gegaan.  

Tot zover deze brief waarin duidelijk beschreven 
wordt hoe Van Dorp zijn verzetsdaden gepleegd 
heeft. Angstige momenten, opsluiting, doodsangst 
verlies van geld en goederen, angst voor zijn gezin, 
de angst van het gezin zelf. En toch gestreden voor 
volk en vaderland. Dat zou ons met respect en 
dankbaarheid moeten vervullen. 

Van Dorp was een voorbeeld en gelukkig waren er 
meer Nootdorpers die zich in de oorlog van de goede 
kant hebben laten zien. 

 
In mei 1945 werd ook in Nootdorp de bevrijding gevierd. De vlaggen 

hingen uit en op de Veenweg hielden de Canadese tanks een rustpauze. 

Delftse gevels 
Piet van der Kruk heeft verleden jaar, als lid van de 
werkgroep “Delft achter de gevels”, de geschiedenis 
van zijn woonhuis uitgezocht. Het geboortehuis van 
Piet van der Kruk, vroeger “De vergulde Spaerpot”, 
stond aan het Achterom 135 - 137. Piet vertelt 
hierover. 

De Tweede Wereldoorlog was 15 maanden oud toen 
ik op 13 augustus 1941 ter wereld kwam in de 
bovenwoning Achterom 135. Het bovenhuis had op 
de eerste verdieping een voor- en een achterkamer. 
Daar tussen in een alkoof. In de voorkamer met mooi 
uitzicht op de gracht werd niet gewoond; die was 
netjes ingericht, een soort pronkkamer. Hij werd 
alleen gebruikt als er visite was. Mijn ouders huurden 
het van een huisbaas die er ooit zelf had gewoond. 
Ze zijn er 23 jaar gebleven, en brachten er zes 
kinderen groot.  

Het huis zoals ik dat ken, moet omstreeks 1870 
vrijwel nieuw gebouwd zijn als pakhuis met 
bovenwoning. Het kwam toen in de plaats van een 
pakhuis dat eerder op deze plek stond, waarschijnlijk 
het restant van een huis dat in de 17e eeuw “De 
vergulde Spaarpot” heeft geheten. 

Na diverse eigenaren en huurders werd het 
bovenhuis ook gehuurd door de familie Van der Kruk. 

Per 1 augustus 1940 verhuurde de huisbaas het 
bovenhuis aan de jonge Nicolaas (Nico) van der Kruk 
en Margaretha Maria (Greet) Mulder. Het echtpaar 
bleef er 23 jaar wonen en kreeg er zes kinderen, 
waarvan ik de oudste ben. Mijn vader werkte op de 
Kabelfabriek als productiemedewerker. De voor-
kamer aan de gracht 
was, zoals gezegd de 
mooie kamer, die 
zelden gebruikt werd, 
en zeker niet door de 
kinderen. Gewoond 
werd er in de achter-
kamer, hier werd 
geleefd, gegeten en 
werden de kinderen 
geboren. De keuken 
grensde aan de achter-
kamer. Het toilet 
bevond zich in de 
keuken. Via een trap in 
het midden van de 
woning kwam je op de 
zolder. Met een tweetal 
schotten was deze in drie compartimenten verdeeld. 
In het voorste compartiment sliepen mijn vier zusjes, 
in het middelste mijn ouders en mijn broertje, ik sliep 
in het achterste kleine compartimentje. Spelen deden 
we in de buurt op straat, speelgoed hadden we in de 
oorlog en naoorlogse jaren nauwelijks. Op 1 
december 1963 verhuisden Nico van der Kruk en 
gezin naar Koornmarkt 95. Gedurende de periode dat 
mijn ouders in het bovenhuis woonden werd het 
pakhuis beneden verhuurd als timmerwinkel, tassen-
atelier, uitdragerij en als werkplaats voor metaal-
bewerking.  

De laatste huurder van de bovenwoning was een 
jongere broer van mijn vader, de huismeester aan de 
faculteit bouwkunde van de TU, Bernardus Marie van 
der Kruk. Hij woonde er met Dina Annechina van den 
Boogaard van 1963 tot 1969. In 1965 werd hun 
tweede dochter in dit huis geboren. In 1969 
verkochten de erven Van Leeuwen de boel aan de 
brood- en banketbakker Kees van den Berg. 

Een uitgebreide beschrijving van onderzoek van Piet 
is gepubliceerd op www.achterdegevelsvandelft.nl 

Vijf eeuwen boeren 
Ton Gribnau, actief in de archeologie, attendeerde 
ons op het boek "Vijf eeuwen boeren aan de 
Noortheylaan in Leidschendam". In dit rijk geïllus-
treerde boek van 118 pagina’s staan de resultaten 
van het onderzoek bij de boerderij aan de 
Noortheylaan. 

De Bohemenhoeve aan de Noortheylaan is een van 
de oudste gebouwen van Leidschendam. De 
boerderij gaat minstens terug tot het laatste kwart 
van de zestiende eeuw. Dit blijkt uit een 

Nico van der Kruk voor zijn huis in 

1960. 
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archeologisch onderzoek door de Archeologische 
Werkgroep Leidschendam-Voorburg (AWLV). 

Op initiatief van de eigenaar, Igo van Bohemen, werd 
tussen mei 2000 en juli 2001 in en rond de boerderij 
een archeologisch onderzoek uitgevoerd onder 
leiding van Toine van Wieringen. Dit gebeurde 
voorafgaande aan en tijdens een grote restauratie. 
Daarbij werden sporen van vroegere bouwfasen van 
de boerderij aangetroffen en werd veel materiaal 
opgegraven. Het gaat daarbij om scherven van 
aardewerk, bouwmateriaal, glasscherven, pijpen-

koppen, munten en 
andere metalen voor-
werpjes, stukken leer 
en bot. Dit materiaal 
is in de afgelopen 
jaren onder leiding 
van Wim van 
Horssen door de 
leden van de AWLV 
bestudeerd. De 
sporen en de 
vondsten geven 
samen een beeld van 
de ontwikkeling van 
de boerderij en het 
leven van haar 
bewoners. 

Het oudste aardewerk dateert van vóór 1600. 
Sindsdien is de boerderij permanent in gebruik 
geweest, want er zijn vondsten uit alle volgende 
eeuwen. Daardoor zijn er bij het materiaal 
bijvoorbeeld zowel fragmenten van 16e eeuwse 
kookpotten als van 19e eeuwse serviezen, en is er 
zowel speelgoed uit de 17e eeuw in de vorm van een 
werpkoot, als uit de 20e eeuw in de vorm van een 
klappertjespistool. 

De vondsten uit de periode vóór 1800 wijzen op een 
tamelijk sober huishouden. Het overgrote deel van 
het servies bestond toen uit goedkoop roodbakkend 
aardewerk. Het luxere majolica en faience was verre 
in de minderheid. Ook porselein kwam nauwelijks 
voor, waaruit blijkt dat er waarschijnlijk geen koffie of 
thee werd gedronken. Er zal ook nauwelijks wijn op 
tafel hebben gestaan gezien de weinige steengoed 
drink- en wijnkannen en wijnglazen en –flessen. 

Dit beeld verandert in het begin van de 19e eeuw, 
waaruit onder andere fragmenten van drie koffie- en 
theeserviezen van industrieel vervaardigd aardewerk 
zijn gevonden. Dit werd in Engeland gemaakt en was 
nog een betrekkelijke luxe. Niet toevallig werd in 
deze periode de boerderij ingrijpend gemoderniseerd 
en uitgebreid. 

De grotere welstand van de toenmalige bewoners 
wordt bevestigd door wat bekend is uit schriftelijke 
bronnen. Nadat hij eeuwenlang was gepacht, werd 
de boerderij in 1816 door de toenmalige bewoner 
Pieter Spuytenburg, een notabele in de gemeente 
Veur, gekocht. Via een aangetrouwde neef kwam de 

boerderij in 1824 in bezit van de familie Van 
Bohemen. 

Te midden van het vele eenvoudige materiaal van 
vóór 1800 vallen een haarkruller van aardewerk uit 
de pruikentijd, een slof van een kolfstok (een soort 
hockeystick) en wat luxe pijpen op. Misschien waren 
ze niet van de bewoners zelf, maar zijn ze afkomstig 
van het nabijgelegen landhuis Noorthey of zijn ze 
meegekomen met het stadsafval dat voor de 
bemesting van akkerland is gebruikt. Een gouden 
gespje en een zilveren mes heft kunnen ook uit de 
welvarender periode van na 1800 dateren. 
Opvallende stukken zijn ook twee bordjes van 
aardewerk met vermanende teksten. Ze zijn mogelijk 
omstreeks 1800 in Engeland gebakken en in 
Nederland beschreven en van een randversiering 
voorzien. Op het ene bordje wordt de jeugd 
vermaand haar tijd niet te verspillen, terwijl op het 
andere ondermeer opschik en luiheid aan de kaak 
worden gesteld. 

Van de penningmeester 
Voor diegenen die de contributie voor het jaar 2012 
en/of 2013 nog niet betaald hebben het verzoek dit 
bedrag zo spoedig mogelijk over te maken op 
bankrekening NL 94 RABO 0137 3596 75, ten name 
van Noitdorpsche Historiën te Nootdorp. Graag ook 
de contributie voor 2014 overmaken. Als vereniging 
zijn we afhankelijk van de contributies en deze 
proberen we te innen zonder dure acceptgiro's.  Voor 
informatie kunt u de penningmeester bellen. Zit er 
een brief bij deze Nieuwsbrief dan deze graag 
aandachtig lezen. 
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