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Van de voorzitter 

Ons nieuwe boek, geschreven door Willem Janssen, 
over maalderij “De Eendracht” heeft mooie recensies 
ontvangen. Belangrijker nog, het is ook goed verkocht 
zodat we als vereniging vrijwel uit de kosten zijn. Dat 
is mede ook door de gulle sponsors! Ook Gosse 
Beitsma van Bruna heeft aandacht besteed aan ons 
boek in zijn winkel in winkelcentrum Parade. 

Bezoek ook onze website 
eens. Hier vindt u 
informatie over de 
geschiedenis van 
Nootdorp. In de komende 
periode willen we kijken 
hoe we meer oude 
ansichtkaarten en foto’s 
beschikbaar kunnen 
maken. We hebben al 

een kleine opzet gemaakt maar zijn nog niet helemaal 
tevreden. www.noitdorpsche-historien.nl 

Nieuwe leden 
In de afgelopen periode hebben zich de volgende 
nieuwe leden aangemeld: 

• Nelly van Wijk – Mooijman 

• Ronald Janssen 

Hartelijk welkom allemaal en we vertrouwen er op dat 
u heel veel plezier zult beleven van uw lidmaatschap.  

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.  

 

16e jaargang 
nr 1, mrt. 2017 



Nieuwsbrief Noitdorpsche Historiën 2 maart 2017 

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. 

Bakkerij Mooijman bakte ze 90 
jaar bruin!! 
Op 2 november 1996 werd het bakkersbedrijf 
Mooijman aan de Veenweg beëindigd. Dit 
betekende het einde van een sinds 90 jaar 
gevestigde naam, want de grootvader van de 
bakkers Mooijman begon in 1906 aan het Wilsveen 
(Stompwijk) de eerste bakkerij Mooijman. 

Door Nelly van Wijk - Mooijman 

De grondlegger van het bedrijf was Martinus 

Johannes (Tinus) Mooijman. Hij werd geboren in 
Stompwijk op 2 januari 1888 en hij woonde met zijn 
ouders (Petrus Christiaan Mooijman en Helena Maria 
Hofstede) op Kerkwijk, tegenover de Bartholomeus-
kerk op het adres Veenweg 49. Zijn vader was 
rietdekker. Ook op Kerkwijk woonde Johannes 
Jacobus den Hollander met zijn vrouw Gerarda van 
der Ploeg en wel op het adres Veenweg 53. De familie 
Den Hollander kwam uit Zoeterwoude waar Maria 
Hendrika (Marie) op 13 mei 1889 werd geboren. Vader 
den Hollander was koster. Tinus en Marie zagen wel 
wat in elkaar en trouwden op 17 mei 1911 in 
Stompwijk. 

Tinus werkte als bakkersknecht in Leiden voor ƒ 4,50 
per week en maakte lange dagen (en nachten) voor 
dit loon. Hij vond dat dit beter moest kunnen en begon, 
20 jaar oud, zelf brood te bakken in een met 
takkenbossen gestookte oven in een oude schuur. 
Met de hondenkar ging hij vervolgens de klanten langs 
en bouwde zo langzamerhand zijn bedrijfje uit. Dat 
was in 1906 aan het Wilsveen. 

Rond 1930 kon er zelfs een T-Ford worden 
aangeschaft; een hele luxe in die tijd! Het halen van 
een rijbewijs was in die periode niet zo’n probleem. 
Gewoon een kwestie van onder het toeziend oog van 
de burgemeester een straat op en neer rijden. Ging dit 
je goed af, dan kreeg je vervolgens je rijbewijs! 

Tinus Mooijman en Marie den Hollander 

Kerkwijk – Veenweg 49 – 53 

Wilsveen 30, Leidschendam. Bakkerij Mooijman 
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In 1932 overleed Tinus Mooijman na een kort ziekbed 
aan de complicaties van een blindedarmontsteking en 
liet zijn vrouw achter met elf kinderen, waarvan Piet de 
oudste was (19 jaar). Marie zette samen met Piet en 
achtereenvolgens diverse bakkersknechten (en zoals 
hieronder zal blijken latere schoonzonen) de bakkerij 
voort. Ook de andere zonen en dochters hielpen 
natuurlijk mee. Uiteindelijk werden zeven van de acht 
zonen bakker. Twee van de drie dochters, jawel…, 
trouwden met een bakker! Zo groeide het bedrijf en 
werd het tijd om het bezorggebied uit te breiden.  

Piet begon als eerste in 1937 een eigen bakkerij in 
Nootdorp (toen nog Stompwijk). Hij liet de bakkerij aan 
de Veenweg bouwen en schafte een 
deegmengmachine aan. De oven werd met 
houtkrullen en kolen gestookt en moest dagelijks (ook 
’s zondags!) branden om op temperatuur te blijven. 
Een vrije dag was er dan ook niet bij in die tijd. 

Gerarda trouwde een van de knechten en begon met 
hem een bakkerij in Den Haag/Scheveningen, Leo 
werd banketbakker in Leidschendam, Jan begon een 
bakkerij in Rijswijk, Cor emigreerde naar Australië en 
was daar ook bakker. Jaap had ooit een beentrauma 
opgelopen en zou daardoor niet zo goed langdurig 
kunnen staan en moest daardoor maar beter geen 
bakker worden. Hij werd daarom maar naar het 
voortgezet onderwijs gestuurd en bracht het 
uiteindelijk tot docent in het technisch onderwijs. Leny 
trouwde ook met een knecht en zij begonnen een 
banketbakkerij in Den Haag. Henk startte in Voorburg 
een zaak, Tinus bleef in het oorspronkelijke bedrijf en 
ging later verder als marktkoopman. Frans werd 
(natuurlijk) ook bakker en ging bij een groot bedrijf 
werken. Nel tenslotte trouwde ook een bakkersknecht 
maar begon met hem een kruidenierszaak in Den 
Haag. 

De naam “Bakkerij Mooijman” groeide uit tot een 
begrip in Leidschendam, Voorburg, Rijswijk en 
natuurlijk Nootdorp. 

Het brood werd bezorgd met paard en wagen of per 
“mandenfiets”; in strenge winters zelfs per arrenslee! 
Later kwam de bakfiets, een motor carrier en tenslotte 
een bestelauto (1956). 

Dagelijks werd de “broodwijk” gereden om alle klanten 
van vers brood te voorzien en tevens was er een 
winkel bij de bakkerij waar naast bakkerswaren ook 
levensmiddelen zoals koffie, thee, suiker, jam, etc. te 
koop waren. 

De Opel Olympia uit 1956 van bakker Mooijman 

Eerst Veenweg 78 in Stompwijk, later Veenweg 37 in Nootdorp 

Cor Mooijman - van der Helm in de winkel aan de Veenweg 37 

In 1930 poseerden links voor de T-Ford Tinus Mooijman en achter de 

auto Piet Mooijman. 
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Verdwenen de bedrijven van zijn broers door gebrek 
aan opvolging; vader Piet had daarover geen klagen: 
de liefde voor het bakkersvak werd ruimschoots 
opgevat: vier zonen bekwaamden zich in het vak en 
hielpen mee de zaak uit te breiden! 

Zo werd in 1970 de winkel in de Dorpsstraat gestart, 
later volgden nog drie winkels in Den Haag.  

Vakantie 

Van vakantie was heel lang geen sprake: de oven 
moest elke dag gestookt worden en de klanten 
hadden elke dag vers brood nodig. Tot in de eerste 
helft van de jaren ’70 werd dagelijks aan huis bezorgd 
waarbij het kon dat in dezelfde straat meerdere 
bakkers hun “wijk liepen”. In Nootdorp bezorgden 
bakker Mooijman, Sliedregt, van ’t Wout, Post en 
Remmerswaal (Janus Janssen). Ergens halverwege 
de jaren ’60 kwam Piet Mooijman op het idee om een 
bezorgschema te maken waarbij het mogelijk was dat 
er telkens één bakker met vakantie kon en zijn 
collega’s het werk overnamen. Daar was dan wel een 
ingewikkeld rekenschema voor nodig. Iedere bakker 
inventariseerde straat voor straat hoeveel brood zijn 
klanten per dag nodig hadden. Dat werd met 
eindeloos geduld door Piet Mooijman in een totale 
hoeveelheid per straat in een schema gezet. 
Vervolgens verdeelde hij het in vier gedeelten en 
konden vier bakkers straat voor straat bezorgen. Dat 
rouleerde en zo kon steeds één van de vijf met 
vakantie terwijl de klanten toch elke dag een bakker 
aan de deur hadden. Dit systeem heeft een aantal 
jaren tot grote tevredenheid gewerkt. En voor Piet 
Mooijman was het een openbaring: voor het eerst in 
zijn leven vakantie: hij was toen vijftig! 

Vinex woonwijk 

In 1974 na het overlijden van Piet (hij werd slechts 61 
jaar oud) werd de zaak voortgezet door vier van zijn 
zonen. In 1983 verruilde de oudste zoon de bakkerij 
voor een verdere loopbaan in het beroepsonderwijs. 
De jongste zoon koos een aantal jaren later ook voor 
een ander beroep. In 1996 waren er nog twee broers 
werkzaam in het bedrijf. Inmiddels waren er 
vergevorderde plannen voor de ontwikkeling van 
VINEX-wijk Ypenburg, grenzend aan de Veenweg. In 
die plannen mochten er geen bedrijven gevestigd zijn 

hetgeen betekende dat voor de bakkerij een andere 
locatie gezocht moest worden met alle risico’s 
vandien. Na veel wikken en wegen besloten de broers 
tot het overdragen van hun bedrijf aan bakker Van 
Velzen waardoor er helaas een einde kwam aan een 
mooi bedrijf van bijna een eeuw oud. 

 

Waarom er in 1916 zoveel 
kinderen maar één naam 
kregen 
Door Marc van Oostendorp 

Ik hoor tot een onontdekte minderheid. Jullie weten 
niet wat het is: het leven moeten doorworstelen met 
slechts één voornaam. Altijd maar weer moeten 
uitleggen aan bevoegde instanties dat je inderdaad 
alleen maar zo heet. Nee, zelfs geen Marcus, dank u 
wel. En terwijl ik mijn hele leven al omringd ben door 
katholieken is er nergens een Maria te vinden in mijn 
paspoort. 

Onlangs publiceerden Gerrit Bloothooft en David 
Onland een uitvoerig historisch artikel over de 
geschiedenis van de Nederlandse gewoonte om meer 
dan één voornaam te geven. Ze gebruikten daarvoor 
vooral gegevens uit allerlei databanken waarin die 

Bakker Mooijman aan de Dorpsstraat 
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namen officieel geregistreerd werden, en gaan 
daarom vooral in op kwantitatieve gegevens. 

Dat levert allerlei interessante inzichten op. Zo 
associëren we de gewoonte om meer dan één 
voornaam aan een kind te geven inmiddels vooral met 
katholieken. Uit de gegevens blijkt dat die polarisering 
pas in de loop van de 19e eeuw is ontstaan. Dat 
werkte twee richtingen op: terwijl in de katholieke 
provincies het eennamige kind gaandeweg een rariteit 
werd, knabbelde de tijd juist steeds meer namen weg 
bij de nieuwgeborenen in protestantse provincies als 
Zeeland of Friesland. De katholieke ‘traditie’ om ook 
jongens Maria als een van de namen te geven blijkt 
trouwens pas rond het midden van de twintigste eeuw 
echt zichtbaar te worden. 

Grootste minderheid 
Ook de resultaten van de ontkerkelijking zijn trouwens 
goed te zien: sinds 1970 is de enkele naam ook (of: 
zelfs) in Limburg weer sterk in opkomst. 

Maar fascinerend vond ik vooral deze grafiek, die gaat 
over alle bestanden bij elkaar, en dus de trends laat 
zien voor heel Nederland: 

 

De lijnen geven aan wat het percentage kinderen was 
dat 1, 2, 3 of 4 of meer namen kreeg. De eennamige 
mens is in de loop van de negentiende en twintigste 
eeuw gaandeweg gemarginaliseerd, en komt pas 
sinds de jaren zeventig weer een beetje terug (al is hij 
nu nog steeds slechts de grootste minderheid; er zijn 
nog altijd meer mensen met 2, 3 of 4 namen). 

Antipapisme 
Die ontwikkelingen verlopen vrij geleidelijk, behalve 
dat er in 1916 duidelijk iets dramatisch is gebeurd. 
Ineens vertoont lijn 1 een duidelijke piek, en de andere 
lijnen een even schokkerig dal. 

Die dramatische uitslag blijkt ingegeven te zijn door 
een allang vergeten wetsvoorstel. De armlastige 
regering – we zaten midden in de Eerste 
Wereldoorlog, waaraan ons land weliswaar niet mee 
deed, maar die toch op een aantal manieren schade 
toebracht – stelde de regering voor om voortaan een 
belasting te heffen op het hebben van meer dan één 
voornaam. Een veelheid van namen zou duiden op 
grote welstand. (Bloothooft en Onland geven 
overigens geen uitsluitsel of dat ook klopt, en ook niet 
of er in 1916 niet ook sprake was van enig al dan niet 
verhuld antipapisme.) 

Overbodig 
De wet werd fel bediscussieerd, en kwam er 
uiteindelijk niet. Maar om geen enkel risico te nemen 
– zuinigheid met vlijt bouwt hutten als kastelen – 
hadden veel ouders kennelijk hun kind maar alvast 
van overbodige voornamen ontdaan. 

Het effect bleef in de volgende jaren ook nog 
voortijlen. Dat verklaren Bloothooft en Onland uit een 
neiging van ouders om de namen van hun kinderen 
zoveel mogelijk parallel op te bouwen. Als Jan maar 
één naam heeft, ga je Marie en Piet niet ineens 
ornamenteren met allerlei toeters en bellen. 

En zo zie je dus in één grafiek over iets betrekkelijk 
voorbijgaand als de hoeveelheid namen die kinderen 
hebben allerlei maatschappelijke ontwikkelingen 
terug. Ik ben een kind van mijn tijd. 

Onze Sponsors 
Deze sponsors maken het mogelijk dat we naast deze 
Nieuwsbrief ook andere activiteiten kunnen ontplooien 
zoals bijvoorbeeld de uitgave van ons nieuwe boek 
over Maalderij “De Eendracht”. 
 

Helm-Ruijgt specialiseert zich in installatiewerk, 
loodgieterswerk, centrale verwarming, dakwerk en 
elektra in de omgeving van Nootdorp, Pijnacker, Delft, 
Zoetermeer, Den Haag en Leidschendam. Opgericht 
door Leo van der Helm en Wim Ruijgt, twee ras-
Nootdorpers. Duurzaamheid staat hoog in het 
vaandel. Denken aan het milieu en tegelijkertijd 
besparen in kosten. Er zijn tal van oplossingen hier- 
voor, zoals een warmtepomp, zonneboiler of 
zonnepanelen. Met zonnepanelen is een rendement 
te behalen van circa 9%. Dus naast het denken aan 
het milieu bent u ook financieel aan het besparen! 

Voor veertig jaar 

(Ninon Vis) 

Tientallen jaren verscheen in Nootdorp huis aan 
huis een voorlichtingsblad van het 
gemeentebestuur getiteld: “Van het raadhuis”. In 
onze Nieuwsbrief zullen wij steeds een korte 
melding maken van zaken die in dit blad 40 jaar 
geleden werden behandeld. 
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- Deze week moest ik voor de vierde keer naar het 
gemeentehuis In Pijnacker in verband met het 
vernieuwen van belangrijke papieren. Met weemoed 
dacht ik aan ons gemeentehuis aan de Dorpsstraat. 
Waarom is daar niet tenminste één afhaal-loket 
opengebleven? 

Veertig jaar geleden, eind 1977, werd ons nieuwe en 
verbouwde gemeentehuis geopend.  

Uiteraard besteedde “Van het raadhuis” daar veel 
aandacht aan. Er werd een speciale uitgave aan 
gewijd. 

Allereerst worden er uitgebreid excuses gemaakt voor 
al het ongemak dat met de verbouwing gepaard ging. 
Vervolgens wordt de gehele burgerij uitgenodigd voor 
de open dag (17 december), die plaatsvond na de 
officiële opening door mr. Engelsman, lid van 
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. Om een 
enorme toeloop de baas te kunnen zijn de inwoners in 
groepen verdeeld. De wijken Centrum, West, 
Vrouwtjeslant, de buitengebieden en bewoners van 
Veenhage krijgen allemaal hun eigen bezoekuur 
toebedeeld.  

Hoofden van gezinnen en hoofden van 
samenwoningen ontvangen een bon. Op vertoon 
hiervan wordt een aantrekkelijke attentie aangeboden. 

Dit blijkt een theelepel te zijn met 
het Nootdorpse slangenwapen, 
vast nog in het bezit van veel 
Nootdorpers. 

Al in 1975 had de gemeenteraad 
toestemming voor de bouw 
gegeven, waarvoor de plannen 
waren opgezet door 
architectenbureau Zwanenburg 

en Van der Spek uit Nootdorp.  

Nieuwe ruimte was vooral nodig voor de krap 
behuisde secretarie. Tijdens de verbouwing werd die 
gehuisvest in vrijgekomen lokalen van de School met 
de Bijbel aan de Molenweg. 

In augustus 1976 kon door Kwaaitaal Aannemings Mij 
Rotterdam de eerste paal worden geslagen voor de 
nieuwbouw.  

Uiteraard werd het krediet overschreden (het werd 
een dikke anderhalf miljoen gulden) en liep de bouw 
uit.  

In het nieuwe gemeentehuis waren onder meer aparte 
kamers gekomen voor afdelingshoofden, diverse 
vergaderzalen en een trouwzaal. Bovendien kwam er 
een grote expositiehal. De ambtenaren beschikten 
over driemaal zoveel ruimte als voorheen.  

Toch jammer, dat we nu steeds helemaal naar 
Pijnacker moeten… 

Bijzondere kaart 
Op Marktplaats vond ik een toch wel bijzondere 
kaart. De kaart is ondertekend door de Overste en 
Zusters van het St. Jozefgesticht. Er staat helaas niet 
bij waarvoor de “Hartelijke Gelukwensch” is maar het 
is een mooi getekende kaart. 

Kleine burgerij 
Voor onze twee boeken Nootdorpers hebben wij 
destijds inwoners geïnterviewd, die je voor een 
deel zou kunnen rekenen tot de kleine burgerij, de 
kleine luyden, de middenstand. Mevrouw Tessel 
Pollmann, als onderzoeker verbonden aan het 
NIOD (oorlogsdocumentatie), heeft een studie 
gemaakt van de Nederlandse middenstand tussen 
1920-1970. Het was een grote beroepsgroep, 
waarmee iedereen te maken had. Onlangs is haar 
boek uitgekomen, getiteld: “Liever kleine baas dan 
grote knecht”. 

Voor het schrijven van dit zeer lezenswaardige en 
interessante boek, waarin ook veel foto’s staan, heeft 
zij gebruik gemaakt van een groot aantal bronnen. 
Ook van onze Nootdorp-boeken, uiteraard met 
toestemming en bronvermelding. Zo kunnen wij in het 
boek uitspraken aantreffen van onder meer slager 
Opstal, de families Van der Helm, Veldhoven en 
Groenewegen. Ook de historische verenigingen van 
Voorburg, Leidschendam en Zoetermeer zijn 
behulpzaam geweest. 



Nieuwsbrief Noitdorpsche Historiën 7 maart 2017 

De nadruk in het boek ligt op kleinere plaatsen. In de 
grote steden is wel archiefonderzoek gedaan door 
historische verenigingen, maar daar ging men niet met 
opschrijfblokje op stap om bijvoorbeeld de kinderen 
van de slager te interviewen. In kleinere plaatsen 
gebeurt dat wel, zoals bijvoorbeeld in Nootdorp. Daar 
kent men elkaar en worden levensverhalen genoteerd.  

Uiteraard vertellen mensen deze verhalen en die van 
hun familie wel een beetje zoals het ze goed uitkomt. 
Minder fraaie zaken worden soms verzwegen. Met 
andere woorden: we moeten aanvaarden dat 
levensverhalen hun beperkingen hebben.  

Echtgenotes 
In algemene zin is weinig bekend over kleine 
ondernemers. Hoe financierden zij hun zaak? Hoe 
was het alledaagse leven? Hoe was de rol van de 
talloze echtgenotes die in de winkels meewerkten? 
Het is een vergeten groep, ook in de vakliteratuur over 
vrouwenarbeid, terwijl deze vrouwen van grote 
betekenis waren voor het kleinbedrijf. En de generatie 
die er nog over kan vertellen is nu aan het verdwijnen.  

Winkeliers en ambachtslieden bezorgden vaak aan 
huis; dat deden de mannen en soms de kinderen. De 
vrouw deed de winkel. Zij was vaak ook administratief 
onderlegd en allesbehalve onderdanig.  

“Hoe valt dat te rijmen met de gezapigheid die hun 
milieu, de kleine burgerij, alsmaar werd 
toegeschreven?” vraagt Pollmann zich af. Wat hield 
het burgerlijk fatsoen in? Waarom werd daar zo 
neerbuigend over gedaan? 

Schoolgaande kinderen werden regelmatig ingezet; 
veel kleinbedrijven zouden het anders niet hebben 
gered. Opvallend is ook dat de kleine zelfstandigen 
geen aparte klasse vormden, maar dat ze waren 
vermengd met de arbeidersklasse. Vaak was de man 
arbeider terwijl de vrouw een winkeltje dreef. 

Aan de oorlogstijd en vooral aan de zwarte handel 
besteedt de auteur veel aandacht. Zij heeft zich ook 
verdiept in het leven van de middenstand naast het 
werk: de vrijetijdsbesteding. De kleine ondernemer 
bleek bijvoorbeeld vaak actief te zijn in de 
gemeentepolitiek, het sportleven, het kerkkoor, de 
fanfare.  

Het boek “Liever kleine baas dan grote knecht” is 
uitgegeven bij Boom uitgevers in Amsterdam, ISBN 
nummer 9789089537065 en kost 22,50 euro. De 
boekhandel kan het bestellen. 

Onze reizende reporter 
Van onze fietsende reporter Leo van Eijk hebben we 
al een paar mooie bijdragen mogen ontvangen. We 
gaan verder met de Nootdorpse bloemenpracht. 

U kunt Leo ook vinden op zijn eigen Facebook pagina: 
www.facebook.com/fietsvriendennl/ 

Herinneringen aan de tweede 
wereld oorlog. 
Door Nel Sinnige-Koot 

Op dit moment zijn Piet van der Kruk, Bert Huijgen en 
Noud Janssen bezig met de voorbereidingen voor een 
nieuw boek. Dat zal gaan over de tweede 
wereldoorlog in Nootdorp en directe omgeving. Veel 
mensen hebben nog herinneringen aan deze oorlog, 
zo ook Nel Sinnige. Zij is een dochter van Kees Koot 
sr. en zij woonde aan de Molenweg. Sinds 1960 woont 
ze in Canada maar blijft nog altijd Nootdorp en 
Noitdorpsche Historiën volgen. Zij deelde haar 
persoonlijke herinneringen. Zij schreef ons het 
volgende. 

Ik was pas 4 jaar oud toen de oorlog uitbrak. De tuin 
van mijn vader was dichtbij Ypenburg, dus zagen wij 
de vliegtuigen daar over vliegen. Een van mijn eerste 
herinneringen is dat mijn vader ons zei in de kelder te 
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gaan zitten, ik denk bij de bombardementen van 
Rotterdam. Dan is in mijn geheugen gegrift de dag dat 
er een lange rij mensen over de Molenweg kwam, 
geflankeerd door Duitse soldaten, een geweer over de 
schouder. Een oude man met witte baard en zwarte 
hoed en lange zwarte jas keek naar mij met een heel 
ernstige blik. Later dacht ik, het moet een Rabbi 
geweest zijn en Joodse mensen op weg naar de trein. 
Ik ben hem nooit vergeten. 

Aangezien mijn vader tuinder was hadden we in het 
begin van de oorlog altijd nog komkommers, tomaten, 
bloemkool, peen en boontjes. Die werden op een 
schuit naar de veiling in Den Hoorn gebracht. De 
schuit werd door een man met polsstok helemaal 
langs het water daar naar toe gesleept. Maar 
langzamerhand werd alles schaarser en op het einde 
was zelfs het zaad door de Duitsers naar Duitsland 
gestuurd. De stadsmensen kwamen toen langs de 
deur, en vroegen om 1 aardappel, of 1 boterham. Ook 
werd het papier schaarser op school en als het erg 
koud was bleven we thuis, de school kon niet meer 
verwarmd worden. 

Ik heb ook een keer een meisje ontmoet, die vroeg of 
ik bij haar thuis kwam spelen. Ik vond haar heel aardig 
en was er blij mee, maar later zei mijn broer, haar 
vader is een NSB’er. Na de bevrijding werd hij 
opgepakt en voor hij wegging knielde hij op de grond 
bij zijn huis en maakte een naar mij leek een zegenend 
gebaar, over Nootdorp? Ik herinner mij hoe mijn 
moeders gezicht verbleekte, toen ze hoorde dat een 
man voor het raadhuis was doodgeschoten. Op 
zekere dag klopte er een man op de achterdeur, hij 
had een radeloze blik op zijn gezicht. Hij vroeg of hij 
onder kon duiken bij ons, mijn moeder durfde het niet 
aan, maar was er wel zeer van streek over. Op school 
baden we voor de jongens en mannen die 
ondergedoken waren.Schoenen en klompen waren er 
op het laatst niet meer. Ik kreeg slofjes die van een 
oude vilten hoed gemaakt waren. Rotterdam werd 
weer gebombardeerd. De onderwijzeres nam ons mee 
naar het balkon van het St. Jozef bejaardenhuis, we 
zagen de stad in brand staan. Dit is een historisch iets 
zei ze. Tonnie W. zei, "wat een prachtig gezicht". Toen 
ik daar verbaasd over keek zei de juffrouw, "iets kan 
heel erg zijn maar toch mooi om te zien", ook altijd bij 
gebleven. De bomen langs de Brasserskade werden 
1 voor 1 ‘s nachts omgezaagd voor brandhout, tot er 
niets meer over was. Er werd veel geleden in de 
winter, als het vroor en je heel koud thuis kwam, veel 
warme kleren waren er niet, en o de pijn van tintelende 
handen. En de hongerwinter. Boer Janssen vroeg ons 
wel over, de kinderen, voor een zondagse maaltijd. O 
zo heerlijk. En soms suikerbieten pannenkoeken met 
suikerbieten stroop er over. MMMM Ook de kaakjes, 
na de bevrijding. Ze werden op Ypenburg naar 
beneden gegooid van uit het vliegtuig. De buurvrouw 
naast ons stond te dansen van blijdschap, we stonden 
er op de lorrie naar te kijken. 

Na de bevrijding was er op 12, 13 en 14 september 
een groot bevrijdingsfeest in Nootdorp. Via Paul 
Groenewegen kwamen we in het bezit van het 

programmaboekje. Daarin stond ook de opstelling van 
de gekostumeerde kinderoptocht op vrijdag 14 
september 1945. 

 

Van de penningmeester 
Voor diegenen die de contributie voor het jaar 2017 (of 
2016) 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. 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 

www.noitdorpsche-historien.nl 
 
Colofon: ISSN 1570-1662 
Uitgave van de Vereniging Noitdorpsche Historiën 
Redactieadres: Fonteinkruid 23, 2631 DT Nootdorp. 
 
Samenstelling en redactie:  
Henk Rolvink, Ninon Vis 
 
Verschijning 
De Nieuwsbrief verschijnt éénmaal per kwartaal. 
 
Verspreiding 
Leden van de Vereniging Noitdorpsche Historiën ontvangen de 
Nieuwsbrief gratis. Niet-leden betalen € 2,50 per nummer. 
 
Contributie 
De contributie bedraagt minimaal € 15,00 per jaar. 
Rekeningnummer: NL 94 RABO 0137 3596 75. 
De Vereniging is ingeschreven in het Verenigingsregister van de 
Kamer van Koophandel Haaglanden te Delft onder nummer 
271.971.110. 
De statuten zijn vastgelegd in notariële akte op 28 februari 2001. 
 

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. 


