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Van de voorzitter 

De sociale media zijn niet meer weg te denken. Onze 
vereniging heeft 123 leden die elk kwartaal de 
Nieuwsbrief ontvangen. De Facebook pagina van 
onze vereniging heeft 166 volgers en Herinner je 
Nootdorp heeft zelfs 761 volgers. Via Twitter heeft de 
vereniging 61 volgers en Herinner je Nootdorp 178. 
Een groot bereik dus en het is goed te zien dat er ook 
variatie is in wat er waar wordt gepubliceerd en dat 
hierop veel reacties komen. We kunnen met een 
gerust hart stellen dat de historie van Nootdorp leeft 
en levend gehouden wordt. 

Voor volgend jaar hopen we - in samenwerking met 
Veenhage - weer een Historisch Informatie Punt te 
hebben. Samen met de locatiemanager Anja 
Rexwinkel zijn we aan het kijken hoe we het HIP in 
kunnen richten. Ook kijken we naar mogelijkheden 
om in Veenhage lezingen te gaan geven zoals we dat 
ook in de Bibliotheek deden. We zijn blij met deze 
positieve ontwikkelingen en het feit dat we weer een 
zichtbare plek kunnen krijgen in een mooie 
omgeving. 

Nieuwe leden 
In de afgelopen periode heeft 

• Fred Bromberg 
zich aangemeld als lid. Hartelijk welkom! We sluiten 
het jaar hiermee af met 123 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 4, dec. 2014 
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Geschiedenis van de Provincie 
De eerste vergadering van de Provinciale Staten 
van Holland vond plaats op 19 september 1814. 
Deze bijeenkomst kan worden beschouwd als het 
begin van het provinciaal bestuur in Zuid-
Holland. Ter gelegenheid van dit 200-jarig 
bestaan is een lijvig boek uitgekomen, 
geschreven door meerdere historici en getiteld 
Behoedzaam Bestuur. Twee eeuwen provincie 
Zuid-Holland.  

Rond 1850 liep Holland niet voorop bij de 
industrialisatie. De landbouw was alom aanwezig, 
treinverbindingen waren nog heel beperkt en vrijwel 
al het vrachtvervoer ging nog met trekschuiten en 
zeilschepen. Zeilen kon ook makkelijk, want over de 
rivieren lagen nog geen bruggen die de doorvaart 
konden belemmeren. Wel was Holland sterk 
verstedelijkt, maar die steden waren sinds de 
zeventiende eeuw niet of nauwelijks gegroeid. In veel 
opzichten leek de tijd twee eeuwen te hebben 
stilgestaan. Tot 1795 lag veel macht in handen van 
kooplieden in de steden, de regenten. Maar na 1814 
veranderde er veel voor de gewesten. Holland kreeg 
weliswaar zijn oude grenzen terug, maar het was zijn 
zelfstandigheid kwijt. Het zuidelijke deel van Holland 
ging in 1840 verder als de zelfstandige provincie 
Zuid-Holland. Wat nog het meest aan de oude macht 
‘van onderaf’ deed denken was de aanwezigheid van 
een provinciaal ‘parlement’, de Provinciale Staten. Dit 
bestond uit vertegenwoordigers van de adel, de 
steden en de landeigenaren. Ze kwamen in de 
begintijd slechts eenmaal per jaar bijeen. De 
gouverneur was onbetwist de machtigste man in de 
provincie. Het ‘besturen van de provincie’ was in 
deze beginperiode vooral een kwestie van het 

doorsluizen van beslissingen, die op nationaal niveau 
waren genomen. Daarbij ging het om de meest 
uiteenlopende onderwerpen, van armoedebestrijding 
tot de breedte van de sloten.  

Vaarwegen 
In de tijd van de eerste gouverneur Van der Duyn en 
zijn directe opvolgers (vanaf 1850 ‘commissaris des 
konings’ geheten) had de provincie vrijwel geen 
praktische, uitvoerende taken. Dat veranderde toen 
de provincie in 1875 een eigen Dienst voor de 
Provinciale Waterstaat in het leven riep. Tot dan toe 
waren de provinciale taken op waterstaatsgebied 
uitgevoerd door ambtenaren van Rijkswaterstaat, 
maar ambitieuze provinciebestuurders vonden dat de 
provincie hiervoor eigen mensen in dienst moest 
hebben. Toen Provinciale Waterstaat – aanvankelijk 
22 man sterk – eenmaal was opgericht, trok zij 
steeds meer werk naar zich toe. De eerste objecten 
die Provinciale Waterstaat in beheer nam, waren de 
vaarwegen. Men vond ze van essentieel belang voor 
de Zuid-Hollandse economie en de steden hadden 
veelal de middelen niet om ze te verdiepen en te 
verbreden. 

Door al deze activiteiten groeide het aantal 
medewerkers van Provinciale Waterstaat snel. Voor 
het bedienen van de bruggen en sluizen waren 
geüniformeerde brug- en sluiswachters in dienst en 
voor het onderhoud van wegen en vaarten 
zogeheten ‘kantonniers’ (wegwerkers). In de jaren 
zeventig van de twintigste eeuw moest het allemaal 
‘bedrijfsmatiger’. Veel werk werd uitbesteed, 
waaronder dat van de kantonniers, de zoutstrooiers, 
de bermmaaiers en de muskusrattenvangers.  

Al voor de invoering van het algemeen kiesrecht in 
1919 was het karakter van provinciale verkiezingen 
enorm veranderd. Andere aspecten van de 
provinciale politiek bleven echter opmerkelijk 
constant. Zoals de aard van de debatten in de 
Provinciale Staten. In de negentiende eeuw heerste 
hier nog helemaal de sfeer van een deftige 
herensociëteit, waar inhoudelijke tegenstellingen 
zelden op de spits werden gedreven. Maar ook in de 
twintigste eeuw, toen ideologische verschillen tot 
heftige botsingen leidden, werd in de Staten 
beduidend minder gebekvecht dan in de Tweede 
Kamer of de gemeenteraad. Deze minder strijdbare 

Het wapen van de provincie Zuid Holland met de wapenspreuk "Vigilate 

Deo Confidentes" hetgeen "Waakt, vertrouwende op God" betekent 
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cultuur is wel te begrijpen. De provincie staat tussen 
Rijk, gemeente en waterschap in, en heeft vooral tot 
taak partijen bij elkaar te brengen. Bovendien staan 
Statenleden minder in de schijnwerpers dan 
landelijke of lokale politici. Ze kunnen daardoor 
gemakkelijker compromissen sluiten, met elkaar en 
met bestuurders. 

Nieuw asfalt 
Rond 1900 veranderde Zuid-Holland sterk van 
aanzien. De moderne tijd rukte op en dat was vooral 
te merken aan de snelle verdwijning van een 
karakteristiek element uit het landschap: de 
windmolen. Eeuwenlang hadden molens polders 
droog gehouden, graan gemalen, olie geperst en 
hout gezaagd. Maar eind negentiende eeuw was hun 
rol uitgespeeld en namen stoom- en verbrandings-
motoren het werk over. De molens raakten in verval 
en werden bij bosjes gesloopt. In de jaren twintig 
begon iedereen te beseffen dat de opmars van de 
auto onstuitbaar was. Dat had grote gevolgen voor 
de inrichting van Nederland. Er waren wel wegen, 
maar die waren niet berekend op snel autoverkeer. In 
1927 verscheen daarom het Rijkswegenplan, een 
ambitieus plan voor de aanleg van nieuwe 
autowegen. In het kielzog daarvan kwam Zuid-
Holland met een provinciaal wegenplan voor nieuw 
aan te leggen secundaire wegen. Overigens werden 
ook fietsers bediend met een plan voor nieuwe 
provinciale fietspaden (1937).  

Na 1970 nam de weerstand tegen nieuw asfalt toe. In 
1972 werden plannen voor de Leidse Baan, een 
provinciale weg tussen Leiden en Den Haag, op het 
laatste moment afgeblazen, vanwege felle protesten 

vanuit de bevolking. Daarna legde de provincie nog 
wel nieuwe wegen aan, maar met grote 
terughoudendheid. Het accent kwam te liggen op 
bevordering van het openbaar vervoer. 

Tijdens de oorlogsjaren kreeg ook het provincie-
bestuur het zwaar te verduren. Het meest tastbare 
drama overviel de provincie slechts twee maanden 
voor de bevrijding. Op 3 maart 1945 voerden Britse 
piloten een bombardement uit boven Den Haag. Doel 
was een Duitse opslag van V2-raketten. Maar de 
bommen misten hun doel en verwoestten een groot 
deel van het Bezuidenhout. Het statige provinciehuis 
aan Korte Voorhout 9, dat al sinds 1823 als zodanig 
in gebruik was, werd vol getroffen en ging in 
vlammen op. Ook de ambtswoning van de 
commissaris der koningin veranderde in een ruïne. 
Door deze ramp zag de provincie zich na de oorlog 
genoodzaakt een nieuw onderkomen te regelen. In 
zekere zin kwam dat niet slecht uit, want Provinciale 
Staten worstelden met het probleem dat zij al bijna 
een eeuw geen eigen vergaderruimte meer hadden. 
Tot 1848 had Holland een schitterende vergaderzaal 
op het Binnenhof gehad, maar die was geleidelijk 
door de Eerste Kamer ingepikt. En dus vergaderden 
de Staten nu eens hier, dan weer daar. Met de bouw 
van een nieuw provinciehuis kon de lang 
gekoesterde wens van een eigen vergaderzaal in 
vervulling gaan. Het kostte wel tijd: de eerste 
kantoren waren pas in 1964 klaar en niet eerder dan 
in 1975 kon de vergaderzaal worden ingewijd.  

Onder de Duitse bezetting kwam een einde aan het 
democratische bestuur. De laatste bijeenkomst van 
Provinciale Staten was op 17 juni 1941. Daarna 
stonden de gedeputeerden samen met de 
commissaris der koningin, Herman van Karnebeek, 
onder curatele van een Duitse Beauftragte, Ernst 
Schwebel, die het heft steeds meer in handen nam. 
Dat wil niet zeggen dat het provinciaal apparaat 
helemaal tot stilstand kwam. In 1943 werd zelfs een 
nieuwe afdeling opgericht, de Stedenbouwkundige 
Afdeling, die vanaf 1951 uitgroeide tot de 
Planologische Dienst. 

Ruimtelijke ordening 
De eerste jaren na de oorlog waren voor Zuid-
Holland niet gemakkelijk. De Duitsers hadden de 
haven van Rotterdam grondig verwoest en veel 
woonruimte was verloren gegaan. Woningnood was 
een groot naoorlogs probleem. Na de wederopbouw 
kreeg de provincie te maken met zorg over al te 
enthousiast groeiende gemeenten. De provincie 
begon met het opstellen van ‘streekplannen’. 
Ruimtelijke ordening kwam in beeld.. 

In 1957 publiceerde de Planologische dienst het 
rapport Randstad en delta. Hierin gaf zij aan hoe de 
Rotterdamse groeistuipen konden worden opgelost: 
door de Zuid-Hollandse eilanden te benutten voor 
woningbouw. Op Overflakkee moest zelfs een totaal 
nieuwe stad verrijzen, ‘Deltastad’ geheten. Dat deze 
planologische droom nooit is gerealiseerd, kwam 
door de opstelling van Provinciale Staten. Een 
nieuwe stad was niet gewenst, zo vonden de Zuid- 
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Hollandse politici; het accent moest liggen op de 
uitbouw van bestaande kernen. Zoetermeer is te 
beschouwen als één van de vruchten van deze 
gedachte. Bij een reorganisatie in 1986 werd de 
Planologische dienst opgeheven. Veel taken kwamen 
terecht bij de nieuwe dienst Ruimte en Groen. Het 
meedenken over de beste manier om de schaarse 
ruimte in Zuid-Holland in te richten bleef een 
belangrijke taak van de provincie.  

Na 1995 ging de provincie zich steeds meer als 
onderneming gedragen en investeerde in winst-
gevende projecten. In juli 1999 bleek hoe gevaarlijk 
dit was. De provincie was tegen aantrekkelijke rentes 
geld gaan uitlenen en onderscheidde zich dus 
nauwelijks meer van een bank. Dit alles gebeurde op 
grote schaal: er ging zo’n twee miljard gulden om. 
Inderdaad maakte de provincie op deze manier een 
leuk rendement. Maar eens moest het fout gaan en 
dat gebeurde toen het handelshuis Ceteco failliet 
ging en de provincie een lening van 47,5 miljoen 
gulden in rook zag opgaan. De ‘Cetecoaffaire’ was 
geboren. Verscheidene gedeputeerden ruimden het 
veld en ook de commissaris van de koningin, mevr. 
Leemhuis-Stout, stapte op. De affaire leidde tot een 
schokgolf in de hele samenleving. Veel overheden en 
onderwijsinstellingen bleken min of meer hetzelfde 
pad te zijn opgegaan en maakten daar haastig een 
eind aan. Het idee van ondernemen met 
gemeenschapsgeld had zijn beste tijd gehad.  

‘’Behoedzaam bestuur. Twee eeuwen provincie Zuid-
Holland is een uitgave van Primavera Pers in Leiden 
en is verkrijgbaar in de boekhandel: prijs € 34,50.  

Bron: Erfgoedhuis Zuid-Holland 

Onze kern na ruim 10 jaar 
Ruim 10 jaar geleden is winkelcentrum Parade 
geopend, een schepping van architect Sjoerd 
Soeters. Wat zei hij destijds over Nootdorp? 

“Nootdorp ontleent zijn buitengewone charme 
aan de dorpskern. Daaromheen liggen van die 
typische, neutrale, anonieme, 20

ste
 eeuwse 

Hollandse wijken. Het leuke van Nootdorp zit in 
die dorpskern en in dat straatje met zijn 
karakteristieke water en groen. Met die rommelige 

achterkanten met her en der wat visuele 
vervuiling. Daar zit hem al eeuwenlang dat 
buitengewone karakter, die intimiteit en de 
charme.” 

Voor de goede orde, Soeters had het dus over de 
Dorpsstraat, de pandjes tegenover de kerk, de 
achterhuizen. Benieuwd wat hij zou zeggen als hij nu 
door de Dorpsstraat liep... Visuele vervuiling 
ontbreekt in elk geval niet! Maar misschien wordt het 
nog wat, er wordt in elk geval driftig gebouwd.  

Soeters en het gemeentebestuur onder leiding van 
burgemeester Schartman kozen ervoor om het 
winkelcentrum buiten de dorpskern te plaatsen. 

Soeters: “Dit winkelcentrum (Parade dus) past binnen 
onze filosofie om Nootdorp als typisch Hollands 
stadje op de kaart te houden. Het karakteristieke van 
Nootdorp wordt als het ware gespiegeld, gedubbeld. 
Dus geen modern winkelcentrum als maanlander 
uitgevoerd in roestvrij staal. Geen internationale stijl. 
Nee: iedereen zal zeggen dit is Nootdorp en dit is het 
winkelcentrum van Nootdorp.” 

In 2001 publiceerde het gemeentebestuur een 
boekwerkje getiteld: Kern in beeld, visie op de 
Dorpskern. In het voorwoord wordt door Schartman 
een idealistisch beeld geschetst van de dorpskern: 

 “De dorpskern is een magneet. Je wordt er door 
aangetrokken en je wordt er vastgehouden. Omdat 
het gezellig is; je kunt er lekker uitgaan of de 
bibliotheek induiken. Het is gewoon leuk om te 
winkelen of te wandelen. Het is nuttig en handig want 
er zijn zorgvoorzieningen, banken, kortom er is 
allerhande dienstverlening. Op een centrale plek zal 
het raadhuis de kern compleet maken.” 

Tja, in die tijd kon hij nog niet weten dat de 
bezuinigingen zouden toeslaan... 

Dorpsstraat 
Wie waren de eerste adviseurs over het detail 
handelsbeleid? Dat waren begin jaren negentig de 
DOP-ers. DOP stond voor: Dorpsstraat Ontwikkelings 
Plan. In deze werkgroep zaten onder anderen Gerard 
de Bruijn, Jan Opstal en Henk van Wijk. Zij wilden 
een Albert Heijn (die kwam op de plaats waar nu 
CultuurA staat), een weekmarkt, een verbouwing van 

Spotprent van Herman Focke op de Cetecoaffaire uit De Bazuin van 6 

augustus 1999. Collectie Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen. 
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Nové en uitbreiding van woonzorgcentrum 
Veenhage. Gratis parkeren moest een uitgangspunt 
blijven. 

In die tijd dacht men nog dat de geplande Vinex-wijk 
Ypenburg bij Nootdorp zou gaan horen en dus sprak 
men van Nootdorp-West. Het geheel groeide het 
gemeentebestuur aardig boven het hoofd, maar toen 
werd een historische beslissing genomen. 
Ervaringsdeskundigen van buiten namen deel aan 
een apart projectbureau, PION geheten, een 
afkorting van Project Integrale Ontwikkeling Nootdorp 
met als beeldmerk een eigenzinnig schaak-pionnetje.  

Midden jaren 90 joeg de gemeente door een niet zo 
handig opgestelde publieksfolder de Oranjewijk de 
stuipen op het lijf. De bewoners waren bang dat hun 
wijk geheel of gedeeltelijk gesloopt zou worden, 
waarna ze in opstand kwamen en een brief op poten 
naar de provincie stuurden. 

De politiek ging op zoek naar alternatieven voor de 
centrumontwikkeling, waarbij zelfs het toekomstige 
treinstation boven de Veenweg (het huidige station 
Ypenburg) ter sprake kwam. 

Ook sportpark Centrum kwam in beeld, evenals de 
locatie Veenhage.  

De diverse plannen leidden tot grote spanningen. 
Niet alleen de bewoners van de Oranjewijk kwamen 
in opstand, ook de ondernemers uit de Dorpsstraat 
waren teleurgesteld.  

Uiteindelijk, in 1996, kwamen de diverse partijen tot 
de conclusie dat een nieuw winkelcentrum op het 
sportpark de beste keuze was.  

Minpunten waren dat het nieuwe centrum weinig 
relatie zou hebben met de Dorpsstraat en dat hier 
leegstand zou dreigen, hetgeen ook wel is gebleken. 
Want pas nu zit er enige schot in de nieuwbouw. 
Jarenlang lag de oude dorpskern er weinig florissant 
bij.  

Diverse architecten maakten ontwerpen voor een 
nieuwe dorpskern, waarbij uiteindelijk de keus viel op 
“het kasteel van Nootdorp”, ontworpen door Soeters. 

De structuur was deels open deels gesloten en zou 
oplopen in hoogte. Het zou een “opgetild” 
winkelcentrum worden met daaronder een 
parkeergarage. De bevoorradingsstraten werden aan 
het oog onttrokken door randwoningen. De 
Oranjewijk zou een verbindende functie moeten 
krijgen als doorgang naar de door hem zo geprezen 
Dorpsstraat. 

De opdracht tot een definitief ontwerp volgde in 1998. 
Daarmee waren de problemen met de ondernemers 
in de Dorpsstraat bepaald niet opgelost, die werden 
alleen maar groter. Het niet kunnen kopen van 
winkels was de hoofdoorzaak, gevolgd door 
ellenlange discussies over de vergoedingen voor zich 
verplaatsende ondernemers. 

Manifestatieterrein 
Tijdens de inspraakprocedure maakten ook veel 
omwonenden bezwaar tegen een winkelcentrum op 
het sportpark, zodat de gemeenteraad pas in 2000 
het bestemmingsplan kon vaststellen. Aanvankelijk 
had men gehoopt in dit jaar het centrum al te kunnen 
openen! 

Wel werd met ingang van het seizoen 1999/2000 de 
drafbaan gesloten (tot grote teleurstelling van de 
direct betrokkenen) en verhuisde Partycentrum Het 
Witte Paard naar de locatie Nieuweveen. Ook 
moesten de velden van RKDEO worden verplaatst.  

Het oorspronkelijk plan van Soeters bleek wel erg 
ambitieus en werd beter aan de omgeving 
aangepast. Het centrum kwam minder hoog te liggen, 
het aantal woonlagen verminderd en de garage 
verkleind. Het bouwen op het zogeheten 
Manifestatieterrein (waar nu de Markt is) stelde men 
voorlopig even uit. Hier had het trainingsveld van 
RKDEO gelegen en ook het totalisatorgebouw en 
enkele paardenstallen. Het plan was om dit terrein te 

Zo zag je het begin van de Dorpsstraat in 2005 vanaf het Oosteinde, 

nadat de Trommel was gebouwd. 

De Wereldwinkel en snackbar Madija in de Dorpsstraat in 2002. 

Ook slagerij Opstal moest verdwijnen. 
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gebruiken voor de kermis, de weekmarkt, de 
jongveedag, de braderie, woningbouw, parkeer-
plaatsen en de keerlus voor tramlijn 15. Uiteindelijk 
heeft de bouw van de appartementen aan de Markt 
(Mercato) een forse vertraging opgelopen en diende 
het terrein eerst als bouwplaats voor noodwinkels 
(het zogeheten “keten-park” met o.m. de Lidl) en later 
als een rommelige, modderige parkeerplaats. 

Toen men dacht dat de plannen eindelijk allemaal in 
orde waren, ging Ypenburg dwarsliggen. De 
ontsluiting aan die zijde van het winkelcentrum moest 
worden aangepast en uiteindelijk kwamen ook daar 
tuinwoningen en een toegangsweg (de verlengde 
Sportparkweg).  

Nadat de talloze bezwaren van de omwonenden 
weerlegd waren, gooide ook de sanering van de 
grond nog roet in het eten, want die bleek ernstiger 
vervuild te zijn dan was gedacht. 

Op 21 mei 2001 werd dan toch eindelijk door 
burgemeester Schartman en directeuren van ING 
Vastgoed de eerste paal geslagen. 

Het logo van het nieuwe 
centrum (de twee paraderende 
paarden) was al onthuld (is 
jaren later weer verdwenen). 
Ook was er een naamgevings-
wedstrijd. Er kwamen ruim 
honderd inzendingen binnen, 
variërend van De Boerentuin tot 

De Koopnoot. Parade is bedacht door de commissie 
straatnamen zelf. Ook bracht deze commissie het 
advies uit de straten een naam te geven die te 
maken heeft met de vroegere draf- en rensport op de 
locatie.  

De zittende Nootdorpse winkeliers kregen voorrangs-
recht bij de vestiging in het nieuwe centrum. Dit gaf 
nog het nodige geharrewar, vooral wat de 
vergoedingen betrof. Slagerij Opstal gaf al direct te 
kennen zijn winkel te zullen sluiten. Bekend was al 
vanaf het begin dat Van der Goes tapijten en 
Elderhorst Doe het Zelf in de Dorpsstraat wilden 
blijven.  

Opening van Parade vond plaats in 2003 en ons 
winkelcentrum is, dat zal iedereen wel moeten 
toegeven, nu niet meer uit Nootdorp weg te denken. 

De Parade is gereedgekomen. Vanaf het parkeerdak een blik op het zgn 

manifestatieterrein, waar eerst de noodwinkels stonden, waar later 

geparkeerd kon worden en waar nu de Markt is. 

De Schie 
Samen met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
en enkele onderzoekers werkt Erfgoedhuis Zuid-
Holland aan een historische atlas van de Schie. 

Dit project maakt deel uit van het programma rond de 
erfgoedlijn trekvaarten in Zuid-Holland en wordt 
financieel ondersteund door de provincie. Het doel is 
een publicatie voor een geïnteresseerd publiek te 
maken, waarin het historische watersysteem van de 
Schie (beter: de drie Schieën) wordt onderzocht en 
beschreven. 

Kaarten die de opeenvolgende historische situaties 
van de Schie vanaf het jaar 1000 tot nu laten zien 
vormen de ruggengraat van deze studie. Ook komt 
het gebruik van de Schie als afwateringskanaal, 
trekvaart, binnenvaartroute en boezemwater aan 
bod. Er is aandacht voor bestaand en verdwenen 
erfgoed als molens, gemalen, bruggen en land-
huizen. De publicatie verschijnt in de loop van 2016. 

Tegeltableau van een trekvaart met jaagpad 

Het woonhuis van aannemer Van Tilburg, later Boele, dateerde uit 1878 

en moest wijken voor de nieuwbouw, die nu eindelijk bijna is voltooid. 

Hier op een foto rond 1910 met Cornelis van Tilburg en zijn vrouw. 

Bouw van Parade gezien vanaf de Kerkweg in 2002. Op het braak-

liggende terrein verrees het Operatie Mannahof. 
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Winter in Nootdorp 
Van Rinus Verweij ontvingen we een paar mooie 
winterse foto’s uit zijn verzameling. Twee ijzige foto’s 
van de kerk aan de Dorpsstraat; december 1981. 

 

 

Daarnaast nog een andere  fraaie foto die Rinus in 
zijn fotoarchief vond. 

Een foto die hij heeft gemaakt in de koude 
decembermaand van 1981. Op het achtererf van zijn 
boerderij aan de tweede Veenweg is Nol Mooijman 
aan het zeulen met een melkbus. Vanwege de 
snijdende kou heeft Nol de onafscheidelijke pet 
ingeruild voor een gebreide wollen muts. Een 
herinnering aan het boerendorp dat Nootdorp ooit 
was. 

Bedankt Rinus, mooie plaatjes inderdaad. Ze zouden 
zo als ansichtkaart kunnen dienen! Heeft u nog 
mooie foto’s? Stuur ze eens in. U ziet, anderen 
kunnen er dan ook van genieten! Alvast bedankt. 

Windlust op Google  
Via het welbekende computerprogramma Google kan 
sinds kort ook onze molen Windlust van binnen 
bekeken worden. Gespecialiseerde fotografen 
hebben met ronddraaiende camera’s het interieur 
vastgelegd, zodat een virtuele wandeling door de 
molen gemaakt kan worden. Te vinden op: 
www.windlustnootdorp.nl/welkom/google-tour. 

 

Soldaat uit Benthuizen 
In het zeer lezenswaardige blad van de Historische 
Kring Benthuizen, Benthuizer Turfjes genaamd, staan 
delen uit een dagboek afgedrukt van Olivier Bij de 
Vaate, die afkomstig was uit Benthuizen, en die als 
dienstplichtige in 1936 werd opgeroepen. Uit zijn 
verhaal blijkt dat het begin van de oorlog ook voor 
Benthuizers, niet onopgemerkt voorbijging, al hadden 
ze dan geen vliegveld Ypenburg om de hoek, zoals 
de Nootdorpers. 

Olivier behoorde tot het regiment wielrijders en 
vertrok dus op de fiets, geweer hangend over de rug. 
Het regiment werd op 10 mei naar Keizersveer (bij 
Raamsdonkveer) gedirigeerd. Aangekomen bij de 
Moerdijkbruggen werden de fietsers beschoten door 
Duitse vliegers. Bij Gorkum staken zij de rivier over 
en hoorden dat er zwaar gevochten werd bij het 
vliegveld Waalhaven. De kapitein wilde  proberen 
voor middernacht Barendrecht te bereiken, maar dat 
lukte niet doordat zij vlak bij Sliedrecht door 
vijandelijke vliegtuigen onder vuur werden genomen. 
Alleen de keukenwagen werd getroffen. Bij 
Alblasserdam konden zij ook niet over de brug, want 
die was al in Duitse handen, maar een boer zorgde 
voor slaapplaatsen en van hem kregen de soldaten 
verse melk aangeboden.  

De kapitein vorderde een boot, waarmee de soldaten 
veilig de overkant bereikten, waar zij onmiddellijk 
werden beschoten. Ze konden niet meer terug en ook 
kon er geen hulp worden gehaald. Tot overmaat van 
ramp begon er ook nog een bombardement. 
Tenslotte werd het regiment door een sleepboot 
teruggebracht en was men dus nog geen stap verder. 
De fietsen waren nog heel en zonder problemen 
kwamen de manschappen in Dordrecht aan. Hun 
opdracht luidde nu: 

Zuiver het Eiland van Dordt. Dat bleek inmiddels 
verlaten te zijn, ook door de bewoners. Ze 



Nieuwsbrief Noitdorpsche Historiën 8 december 2014 

overnachtten in een verlaten boerderij waar ze op 
graven van gesneuvelde Nederlanders stuitten. In de 
buurt van Dubbeldam liep het regiment een rij 
gevechtswagens tegen het lijf en toen was het over 
en uit, ze moesten zich overgeven en werden 
opgesloten in een kamp bij de Moerdijkbrug. Op 27 
mei mocht Olivier terug naar zijn ouders in 
Benthuizen. 

Wat Benthuizen zelf betreft, daar waren tijdens de 
oorlogsjaren regelmatig beschietingen omdat nogal 
eens Duitse auto’s het dorp passeerden. 

(met dank aan secr. HKB) 

Over en door Nootdorpers is maar weinig geschreven 
over de oorlogsjaren. Ds Spoor schrijft er in zijn boek 
nauwelijks over. De enige Nootdorpse publicatie is 

een boekje ter gelegenheid van 
een tentoonstelling in 1995 over 
Nederland en Nootdorp in oorlogs-
tijd. Het zou goed zijn om ook over 
de Nootdorpse oorlogsjaren iets op 
papier te zetten. Het boekje zou 
prima als uitgangspunt kunnen 
dienen. Twee mensen hebben zich 
al aangemeld om dit op te pakken 

maar we hebben er nog een paar nodig. Wie wil 
meehelpen om deze publicatie van de grond te 
krijgen? Meld je aan bij de secretaris of stuur een e-
mail naar info@noitdorpsche-historien.nl. 

Kadastrale archieven 
Voor wie bezig is met historisch onderzoek bevatten 
de kadastrale archieven een schat aan waardevolle 
informatie. Hierin is informatie te vinden over 
bijvoorbeeld de bouwhistorie van panden, de 
eigendomshistorie van gronden of de begrenzing van 
percelen vanaf 1832. 

Het kadaster heeft onlangs een handleiding 
uitgegeven voor de particuliere onderzoeker, getiteld: 
Aan de slag in de kadastrale archieven. Het boek 
kost 18 euro en is te bestellen via 
www.kadaster.nl/aandeslag. 

 

 

We sluiten af met een mooie winterse foto uit 1906  
van het begin van de Dorpsstraat ter hoogte van wat 
nu Eetcafé 1837 is en wensen iedereen prettige 
kerstdagen en een mooi en voorspoedig 2015. 

Van de penningmeester 
Voor diegenen die de contributie (€ 15,00) voor het 
jaar 2013 en/of 2014 nog niet betaald hebben het 
verzoek het verschuldigde bedrag zo spoedig 
mogelijk over te maken op bankrekening nummer 
NL94 RABO 0137 3596 75, ten name van 
Noitdorpsche Historiën te Nootdorp. Voor informatie 
kunt u de penningmeester bellen. Als vereniging zijn 
we afhankelijk van de contributies en deze proberen 
we te innen zonder dure acceptgiro's. 

Voorzitter  Secretaris  Penningmeester 

Henk Rolvink 
Fonteinkruid 23 
2631 DT Nootdorp 
tel.: 015 310 8117 

Ninon Vis  
Berkenhof 17 
2631 GJ Nootdorp 
tel.: 015 310 9680 

Ruud Staal 
Sytwinde 185 
2631 GZ Nootdorp 
Tel.: 015 310 6037 
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