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Van de voorzitter 

De jaarvergadering weer achter de rug en de vakantie 
voor de boeg. Maar eerst nog de Jaarmarkt op 1 juli. 
Daar introduceren we ons nieuwe boek: In de 
slagschaduw. Nootdorp in de Tweede Wereldoorlog. 
Het is de bedoeling het boek voor de december-
feestdagen uit te brengen. U kunt zich alvast 
inschrijven zodat u verzekerd bent van een exemplaar 
tegen een zeer aantrekkelijke prijs. 

Bezoek ook onze website eens. Hier vindt u informatie 
over de geschiedenis van Nootdorp. We hebben de 
laatste tijd heel veel foto’s toegevoegd. Op onderwerp 
of straatnaam vindt u veel oud beeldmateriaal. We 
zullen door blijven gaan met het toevoegen van 
historische foto’s. www.noitdorpsche-historien.nl 

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

• Jan de Vreede 

• Josephine Ripken 

• Klaas Borsboom 

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 2, juni 2017 
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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. 

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/ 

Op bezoek bij Coen 
door Aad Wieman 

Woensdag 25 april reed ik vanuit Auckland, waar ik op 
bezoek was bij mijn dochter naar het noordelijk 
gelegen Kerikeri. Na een kleine vijf uur rijden door het 
prachtige Nieuw-Zeelandse landschap kwam ik aan 
op de Waipapa Road. Een bordje aan de kant van de 
weg met "Keripies" erop stuurde me het terrein op van 

oud Nootdorper Coen 
de Wolf. Ik had me 
altijd voorgenomen 
om Coen op te 
zoeken als ik ooit in 
Nieuw-Zeeland kwam 
en nu was het zover. 
Achter zijn bakkerij 
lag zijn huis en op de 
veranda zat hij al te 
wachten. Achttien 
jaar had ik hem niet 
meer gezien. De 
ontvangst was meer 
dan hartelijk. Uren 
hebben we zitten 
bijpraten waarbij ook 
zoon Sam aansloot. 
Natuurlijk spraken we 
uitgebreid over het 
trieste overlijden van 

Coen's vrouw Esther die kort ervoor op 5 april was 
overleden na een lang ziekbed. Esther, die zich de 
Maori taal had eigen gemaakt, genoot bij leven een 
groot respect onder de Maori, de oorspronkelijke 
bewoners van Nieuw-Zeeland. Coen vertelde over de 
plechtigheid bij haar uitvaart die in zijn tuin plaatsvond. 
Over de samenhorigheid die hij daarbij ondervond van 
de gemeenschap, de hulp en ondersteuning van de 
vele vrienden en kennissen die zij in de loop der jaren 
hadden gekregen. Bijzonder was Coen geroerd door 
een Hakka die een groep Maori uitvoerde bij de 
uitvaart, een zeer krachtige dans uit respect voor zijn 
overleden vrouw. Een eer die niet iedereen zomaar 
ten deel valt.  

Ook de dag erna hebben we uren tot laat in de avond 
zitten praten over dingen die ons bezighielden, 
waaronder ook veel persoonlijke dingen. Het gat van 
18 jaar bestond eigenlijk niet. Het hadden net zo goed 
18 weken kunnen zijn. Coen is zoals hij zelf zegt, geen 
Kiwi geworden, maar blijft een Nootdorper, echter wel 
in het paradijselijk Nieuw-Zeeland. Dat land is voor 
hem en zijn kinderen zijn basis geworden. Het gaat 
hem goed en dat gun ik hem ook van ganser harte. 
Coen, bedankt voor je hartelijkheid en je enorme 
gastvrijheid en hopelijk tot ziens. 

In Nootdorp kennen we Esther de Wolf van haar 
periode dat ze voor de VVD in de gemeenteraad zat. 
Onderstaande foto is uit het archief van de Eendracht, 
genomen in 1997 met daarop van links naar rechts 
Esther de Wolf, Van Dijk en Martin Lely. 

Bezoek Prins Claus 
door Kees Sluis 

Ik reageer op het artikel "uit de oude doos” in de 
NootdorpNu van april. Iedereen heeft natuurlijk zijn 
eigen herinneringen. Die van mij gaan over de muziek 
van de harmonie die natuurlijk acte de présence moest 
geven bij gelegenheid van dit hoge bezoek. 

Het gemeentebestuur had korte lijnen met de 
toenmalige voorzitter van de harmonie Huub 
Starmans. Kon hij ervoor zorgen dat de harmonie 
passende muziek ten gehore zou brengen bij een 
soort erewacht die werd gevormd door de schooljeugd 
van Nootdorp? Iedereen was in dit feestjaar gekleed 
in historische kleding. Zo ook de harmonie. Toen onze 
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voorzitter met het verzoek aan kwam om die middag 
beschikbaar te zijn had ik er een hard hoofd in dat dit 
zou lukken. Het was een vrijdagmiddag, iedereen was 
aan het werk. Maar we kregen allemaal een brief mee 
van de burgemeester met het verzoek of onze 
werkgever ons voor deze bijzondere gelegenheid vrij 
wilde geven en we waren er allemaal. Ik bewaar nog 
een krantenknipsel uit die tijd. Van de prins zag ik niet 
veel, hoewel hij vlak langs me liep. Ik moest natuurlijk 
op mijn muziek letten, wat mij als beginnende 
muzikant de nodige moeite kostte. Mooie herinnering. 

 

De Pastorie 
door Piet van der Gaag 

Hoewel het inmiddels ruim 50 jaar geleden is kan ik 
me het volgende nog herinneren. Het slopen van dit 
pand werd gedaan door leden van de kerk. Ik werkte 
op dat moment bij mijn vader in de tuin en kreeg van 
hem opdracht om dit werk te doen. 

Zo waren er meer kerkenleden met kleine bedrijfjes 
die hun personeel bevorderden tot slopers. 

Op de foto links vooraan, met pikhouweel, staat een 
knecht (zo heette dat, werknemers bestonden toen 
nog niet) van Frits de Jong die een tuinderij aan het 
begin rechts van de Dwarskade had. De naam van die 
knecht ben ik vergeten. Zelf sta ik rechts op de foto 
stoer te doen met een voorhamer. Kees Verhaar en 
meer nog zijn zoon Nico (maar ik noem hem altijd 
Klaas) waren ook vaak actief. Ook de toenmalige 
koster De Bie was vaak aanwezig. 

Het slopen ging allemaal met het handje. De pannen 
eindigden via een getimmerd glijbaantje beneden in 
een strobaal. Zo bleven de meeste heel. De vloerdelen 
in alle ruimten werden met behulp van spijkertrekkers 
ook behouden voor hergebruik. 

Aan het einde van de dag stond mijn vader te 
onderhandelen met de opkopers. Zo brachten de 
planken, binten, dakgoot consoles enz toch nog een 
aardig centje op. 

Om de schuiframen gemakkelijker omhoog te brengen 
had men in die tijd het volgende systeem. Aan beide 
zijden van het raam was een contragewicht van 
ongeveer 5 kilo in een koof aangebracht. Dit was met 
een touw via een katrol aan het raam bevestigd. Maar 
ook touwtjes hebben niet het eeuwige leven. We 
konden precies zien welke waren gerepareerd in de 
loop der jaren. Daar waren de van origine loden 
gewichten vervangen door ijzeren. Ze waren heus niet 
zo dom. 

Gezicht op Nootdorp? 
Via de gemeente ontvingen we een foto van een 
schilderij met als titel “Gezicht op Nootdorp”. Het is 
een schilderij van de kunstenaar Cornelis Terlouw. 
Noud Janssen heeft het schilderij eens goed bekeken 
en kwam tot de volgende conclusie. 

Interessant schilderij. Als het in de omgeving van Den 
Haag is geschilderd, moet het schilderij dateren uit 
1925. Dat is namelijk het enige jaar waarin Kees 
Terlouw in onze contreien werkzaam was. 

Ik betwijfel evenwel in hoge mate of het hier een 
Nootdorps tafereel betreft. De enige twee objecten op 
het doek die locatie specifiek zijn, vormen de kerktoren 
en de brug. De vorm van de toren en de plaatsing en 
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maatvoering van de spits op het schilderij wijken 
opvallend af van de vorm van de Dorpskerk in 
Nootdorp omstreeks 1925. In 1925 had de Dorpskerk 
geen bovenbouw op de spits (die op het schilderij wel 
is afgebeeld). Verder liep het leien dak van de 
Dorpskerk met een kleine overstek over de muren. Op 
het schilderij is duidelijk geen sprake van een 
overstek: in tegendeel. Daar steken de muren uit, 
waarop op de hoekpunten nog een versiering en de 
vorm van een klein kanteel is te zien. Ook de 
karakteristieke klok ontbreekt op het schilderij, terwijl 
dat toch een heel bepalend beeldelement van de toren 
is, die een schilder als Terlouw zeker zou zijn 
opgevallen en dan ook wel geschilderd zou hebben. 
Verder valt mij op dat de geschilderde toren duidelijk 
geen blindnissen heeft, terwijl die op de Dorpskerk 
aan weerszijden van de galmgaten opvallend zijn. Ook 
het brugje kan ik niet plaatsen. 

Kortom: ik vind het te weinig overtuigend om te 
spreken van een Nootdorps tafereel. Het zou hooguit 
een zeer impressionistisch beeld van Nootdorp 
kunnen zijn, dat de kunstenaar Terlouw heeft willen 
schilderen. 

De familie Van Dijk-de Koning 
Op 15 september 2007 was er een familiereünie 
van de kleinkinderen van Jan van Dijk en Johanna 
van Dijk – Janssen. Ter gelegenheid hiervan is een 
boekje uitgegeven met de beschrijvingen van de 
gezinnen van de kinderen en de kleinkinderen van 
dit echtpaar. Van Jan van Dijk ontvingen we een 
exemplaar en we mochten het verhaal van zijn 
vader en moeder - Jan van Dijk en Jeanne de 
Koning – overnemen. 

door Jan van Dijk 

Vader Jan is de jongste van een gezin van 8 kinderen 
en geboren op 28 december 1921. Hij was een echt 
nakomertje. Zijn jongste broer was ruim 8 jaar ouder. 
De oudste van dit gezin, broer Cor, was ruim 21 jaar 
ouder. Geboren en getogen op een boerderij en, voor 
zover bekend, lag het altijd in de bedoeling dat vader 
Jan het boerenbedrijf zou opvolgen. 

In 1947 trouwde vader met Jeanne de Koning, dochter 
van een tuinder uit Nootdorp.  

Samen kregen zij 7 kinderen, allemaal binnen 12 jaar 
in redelijk gelijke tred opvolgend. Ank is de oudste en 

na Dick, Willy, Jan, Mariëtte en Silvia kwam Tom als 
laatste Van Dijk (van deze generatie) op de wereld. 

Als redelijk kleine boer aan de Dorpsstraat moest hij 
hard werken om zijn gezin te onderhouden. Zeven 
dagen in de week en met de nodige tegenslagen is dat 
toch prima gelukt. Nooit kwamen de kinderen iets te 
kort en de meesten hebben zelf niet of nauwelijks iets 
gemerkt als het soms tegen zat.  

Moeders werd al op jonge leeftijd ziekelijk. Vele 
operaties en ziekenhuisbezoeken waren haar lot maar 
soms ging het een tijdje beter. Door haar enorme 
wilskracht kwam ze er dan weer een beetje bovenop 
en stond ze het liefst midden in het gezin. Klagen deed 
ze niet maar zorgen was haar kenmerk, ging het goed 
op school, was het wel een goed vriendje of 
vriendinnetje, hoe is de gezondheid of met het werk en 
gaat het goed met de kleinkinderen?  

Eind jaren zestig werd de druk om de boerderij aan de 
Dorpsstraat te verlaten erg groot. Na veel gepeins en 
gezoek is gekozen voor een vervangende boerderij 
aan het Oosteinde (toen nog de Achterweg). Dit was 
geen gemakkelijke keuze, vader was toch opgegroeid 
in de Dorpsstraat en had daar zijn hele leven 
gewoond, moeder was gehecht aan het huis maar nog 
meer aan de buurt en de winkels die zo lekker dicht bij 
waren. Toch waren er ook voordelen, een nieuw huis 
dus makkelijker te onderhouden en schoon te houden 
en de boerderij stond bij de eigen weilanden zodat de 
tochten Dorpsstraat – Achterweg vroeg in de ochtend 
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achterwege konden blijven. Op 9 en 10 mei 1972 is 
het gezin verhuisd naar het Oosteinde nummer 25.  

Vader en moeder hielden van gezelligheid. Ze vonden 
het heerlijk om een potje te kaarten. ‘s-Middags, ’s-
avonds werd er gespeeld of soms tot diep in de nacht 
met een natje en droogje werd het spelletje kaart 
volgehouden. Alleen moest het wel een spelletje 
blijven, het mes mocht niet op tafel. Als het dan een 
keertje voorkwam dat het echt laat werd gingen Pa en 
de jongens de koeien voeren en melken zodat daarna 
iedereen toch nog even zijn bed kon zien. 

Ook de hooitijd was een belevenis. Bij onszelf of bij de 
buurtjes in het zweet werken om daarna lekker met 
zijn allen gezellig wat napraten met een hapje en een 
biertje erbij. 

Door de gezondheidsproblemen van moeder moesten 
de dochters vaak huishoudelijke werkjes doen. Dit 
begon al op vrij jonge leeftijd maar zelfs na hun 
trouwen kwamen ze nog met grote regelmaat naar 
thuis om de handen uit de mouwen te steken. 

De kleinkinderen, 19 in totaal, kwamen graag naar opa 
en oma. Met opa mee op de trekker, koeien en kippen 
voeren of naar de kleine biggetjes kijken. Oma las wel 
een verhaaltje en had altijd wel iets lekkers. Zeker het 
tumtum trommeltje was altijd voldoende gevuld om er 
een paar toegestopt te krijgen. En natuurlijk de doos 
zeebanket ging altijd wel open waarbij niet alleen de 
kleinkinderen maar ook de eigen kinderen graag 
meedeelden. 

Een opvolger voor de boerderij zat er niet in. Als al één 
van de kinderen dit had gewild was het vader wel die 
dit sterk ontraadde. Een boer met toekomst moest 
toch wel veel meer hectare grond bezitten dan in de 
omgeving van Nootdorp mogelijk zou zijn. Hij had 
eigenlijk al een ver vooruitziende blik, nu zijn ongeveer 
alle weilanden in de directe omgeving volgebouwd 
met woningen.  

In 1994 is moeder overleden. Na weer een 
darmbloeding was nog weer een operatie geen optie 
voor haar. Natuurlijk was dit voor ons, en vooral voor 
vader, een moeilijke periode. Toch blijft deze tijd ook 
met mooie herinneringen. Juist toen namen we wat 
meer tijd om met vader te praten over de mooie en 
leuke maar soms ook moeilijke periodes. En omdat 
vader eigenlijk geen grote prater was, was dat wel 
bijzonder. Toen gaf hij blijk dat hij, ondanks vele 
moeilijke en zware tijden gelukkig is geweest met zijn 
vrouw en gezin. 

Vader heeft nog enkele jaren met vriendin Annie van 
de Sande opgetrokken. Eten, kaarten, oppassen, 
uitgaan en op vakantie deden ze samen. Je merkte 
aan ze dat ze hier allebei veel plezier aan beleefden. 
Ze genoten van de gezellige dingen die ze 
gezamenlijk nog konden doen.  

In begin 2000 werd vader ziek en moest al snel 
vernemen dat het ongeneselijk was. Omdat hij graag 
naar huis ging en de kinderen hem ook graag zijn 
laatste periode wilden verzorgen heeft vader zijn 
laatste weken thuis doorgebracht. Na een kort ziekbed 
is hij thuis op 78-jarige leeftijd op 27 april 2000 
overleden. 

Dat vader en moeder een echt verbindende factor voor 
het gezin waren kan een beetje blijken uit het feit dat 
alle kinderen dicht bij of zelfs in Nootdorp zijn gaan 
wonen. Wij hebben het in ieder geval heel goed gehad 
en ook de aangetrouwde kinderen en kleinkinderen 
kwamen graag “thuis”. 

Jaarvergadering 
Door Ninon Vis, secretaris 

Wij als bestuur zijn er aan gewend geraakt. Op een 
ledenvergadering komen zo ongeveer tien leden 
opdagen – bestuur niet meegerekend – om het kleine 
zaaltje in Nové te vullen. We kunnen dit begrijpen, 
want er zijn spannender avonden denkbaar. 

Ook op 18 mei was weer een select gezelschap bijeen 
om de financiën en toekomstplannen te bespreken en 

Hooitijd aan het Oosteinde 
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om – voor de zoveelste maal gezien het geringe 
aanbod – te worden gekozen in de kascommissie.  

Onze vereniging doet vooral goede zaken tijdens de 
Jaarmarkt, waar wij altijd met een kraam 
vertegenwoordigd zijn. Daar melden zich nieuwe 
leden aan, zodat ons ledental nu tegen de 160 loopt. 
Op 1 juli is er weer een jaarmarkt in de Parade. Dit 
keer kunnen belangstellenden een voorinschrijving 
laten noteren voor ons volgende boek: Nootdorp 
tijdens de Tweede Wereldoorlog. Voorlopige titel: In 
de slagschaduw. Voorinschrijven is uiteraard 
voordeliger, dan het boek later aan te schaffen. 

Aan de uitgave wordt nog hard gewerkt, maar de 
subsidie van 5000 euro van Fonds 1818 hebben we al 
ontvangen. We hopen dat het boek voor de december-
feestdagen in de winkel ligt. 

De kascommissie was zeer tevreden over het door 
onze penningmeester Ruud Staal gevoerde financiële 
beleid. Secretaris Ninon Vis was aftredend en werd 
herkozen. 

Voorzitter Henk Rolvink heeft onze website nog meer 
de moeite waard gemaakt. Er staat nu een foto-
carrousel op, waarin ansichten en foto’s zijn 
gerangschikt op straat en huisnummer. 

Het houden van lezingen is wat ondergesneeuwd, 
mede doordat wij nu de steun missen van de 
Bibliotheek sinds deze verhuisde naar het kleine 
onderkomen aan de Markt. Het ligt wel in de bedoeling 
om komend winterseizoen weer een avond te 
organiseren, bijvoorbeeld in Nové. 

Willem Janssen, die het Boek over Maalderij De 
Eendracht schreef, is bezig met een boek over de 
Nootdorpse boerderijen. Dit kost hem meer tijd dan 
tevoren ingeschat, dus het laat nog even op zich 
wachten. 

Voor veertig jaar 

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. 

Telefooncentrale 

Leden van de Nootdorpse Tennisclub (NTC) spelen 
nu al enkele jaren op het park langs de Laan van Floris 
V. Het begin van de club speelde zich af in 1960, toen 
de gemeenteraad het initiatief nam om in Nootdorp 
een tennisclub op te richten. Twee baantjes slechts 

telde het parkje waar in 1961 de eerste ballen over het 
net (en de hekken) vlogen. Het was gelegen op een 
terreintje tussen de Burg.Jhr.Hesselt van Dinterstraat, 
de Kon.Wilhelminastraat en de Kon.Julianastraat. Het 
valt te begrijpen dat bezoekende clubs zich een 
ongeluk zochten…  

In 1974 verhuisde de NTC naar het nieuwe sportpark 
‘s Gravenhof aan de Kruisweg, waar de tennissers de 
beschikking kregen over vijf banen. Niemand minder 
dan Tour-winnaar Jan Janssen opende het park.  

Veertig jaar geleden, in 1977, besloot de gemeente 
dat op de voormalige tennisbanen achter de Koningin 
Julianastraat een nieuwe telefooncentrale gebouwd 
moest worden. Op 28 april werd het hoogste punt van 
de nieuwbouw bereikt en kwam de directeur van het 
telefoondistrict Den Haag, ir. Van Bekkum, in 
hoogsteigen persoon naar Nootdorp om de vlag op het 
bouwwerk te hijsen. Hij deed dit samen met 

Bij het 25 jarig jubileum waren de tennisbanen aan de Kruisweg uitbundig 

versierd. Op het bankje o.a. Hans en Margreet Volmer. 

Een foto uit mei 1962, gemaakt door Piet Verweij vanuit de kerktoren van 

de Dorpskerk met de eerste tennisbanen van Nootdorp. 
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burgemeester Winkel en de wethouder van Openbare 
Werken, mevrouw Giard.  

In het huis aan huis blad wordt uitvoerig uitgelegd, 
waarom die nieuwe centrale eigenlijk nodig was. 
Nootdorp had in de jaren zestig al eens ellenlange 
wachtlijsten gehad van mensen die op een 
telefoonaansluiting wachtten. Dit dreigde weer te 
gebeuren en de kleine centrale aan de Koningin 
Wilhelminastraat kon niet worden uitgebreid. Die had 
maar een capaciteit van 1700 telefoonnummers. Dit 
aantal was al bijna bereikt, dus zou de centrale 
spoedig “vol” zijn. De nieuwe centrale kreeg een 
capaciteit van 3000 nummers, een aantal dat men 
destijds voorspelde voor rond de eeuwwisseling. 
Zonodig uit te breiden tot 4000 nummers. Een 
teruggang vanwege het toenemend gebruik van 
mobieltjes, zal men destijds niet voorzien hebben. 

Busverbinding 

Met ingang van mei 1977 kreeg Nootdorp een 
rechtstreekse busverbinding met Den Haag. Velen 
van u zullen zich nog wel herinneren dat men voor die 
tijd helemaal naar de afslag van de A12 moest, bij het 
viaduct over de Veenweg, om op de spaarzaam 
rijdende bus te stappen. De nieuwe buslijn (nr. 57) 
kwam van station Delft en reed vanaf de Molenweg 
dwars door het dorp naar de Delflandstraat en 
Veenweg. Vandaar bereikte men Den Haag station 
CS. Hoe vaak de bus reed, vermeldt het artikel niet, 
maar in mijn herinnering was het niet erg frequent. 
Meermalen moesten wij er ’s avonds met de auto op 
uit om zoon of dochter op te halen van CS omdat ze 
de bus hadden gemist. Wachten op de volgende was 
er kennelijk niet bij. Duurde dat niet een uurtje of twee? 

Bovenstaande foto is van een Becksonapparaat. Dit 
was in het Nederlands openbaar vervoer een fijn-
mechanisch apparaat, waarmee een streekbus-
chauffeur elk gewenst vervoerbewijs kon verkopen, 
zonder dat hij een groot assortiment kaartjes bij zich 
hoefde te hebben. Door de nationale invoering van de 
strippenkaart kwam op 1 oktober 1980 een einde aan 
het gebruik van het apparaat. 

De achtergrond van de komst van 
plaatskaartenapparaten was het feit dat buschauffeurs 
en -conducteurs tot dan toe een groot assortiment 
kaartjes bij zich moesten hebben om in alle 
kaartsoorten en bestemmingen te kunnen voorzien. 

De aanstreep- en doorknipbiljetten moesten met 
kniptang, anilinepotlood en/of stempels worden 
bewerkt. Vooral toen in de jaren vijftig en zestig steeds 
meer werd overgegaan op eenmansbediening op de 
bus, werd gezocht naar een minder tijdrovende 
afhandeling van de ritprijsinning en naar efficiëntere 
mogelijkheden voor administratieve opslag en 
controle. 

Oud en Nieuw 

 

Rinus Verweij stuurde ons een interessant tweetal 
foto’s. Ze tonen exact de zelfde plek, nu en 90 jaar 
geleden: de Dorpsstraat gezien vanaf de voormalige 
Achterweg. Een pijnlijke waarschuwing voor het onheil 
dat over een ooit pittoresk landelijk dorp wordt 
uitgestort als de grootheidswaan van modernistische 
architecten en de ziekelijke kubieke-meter-verslaving 
van projectontwikkelaars niet tijdig een halt wordt 
toegeroepen… 

 

Klassenfoto 
Op 24 maart was Jenny Borsboom in het verpleeghuis 
Oudelandse Hof in Berkel op verjaardagsvisite bij haar 
Ome Ben Borsboom. Hij werd die dag 84 jaar. 

Toen Jenny een oude klassenfoto zag was ze 
benieuwd of haar ome Ben de namen nog wist van zijn 
klasgenoten. Die kon hij feilloos opnoemen. Jenny 
schreef de namen op en stuurde ons de klassenfoto 
op de volgende pagina. Dat was een goede 
geheugenoefening. 

Zijn er meer oude Nootdorpers met een goed 
geheugen? Laat het ons weten en we plaatsen de foto 
met verhaal in de Nieuwsbrief! 
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De vierde klas van de St. Jozefschool aan de 
Veenweg in 1943. Bovenste rij, van links naar rechts: 
Ben Kroon, Jan Sweere, Ben Borsboom, Peet van 
Logchem, Koos Ripken, Jan de Bruin, Piet Janssen, 
Bep van Dorp, Ton Mooijman, Kees Koot en Jan van 
der Helm. Middelste rij: Kees van de Sande, Quirien 
van Dijk, Henk van Dorp, Henk Arkesteyn, Leo de 
Bruin, onderwijzeres mejuffrouw Galema, Arie 
Bolleboom, Steef van Venrooij, Jan van Oudheusden, 
Jan de Vreede en Theo Blokland. Onderste rij: Han de 
Hollander, Gerard Rijgersberg, Aad Janssen, Kees 
van der Sman, Ton van Velzen, Leo Ammerlaan, 
Gerard Adegeest, Koos van Eijk, Kees Verschuren en 
Aad de Vreede. 

Zocherparken 
Er is door het Erfgoedhuis Zuid-Holland een website 
geopend, waarop men alles kan vinden over de 
zogeheten Zocherparken in onze Landgoederenzone: 
www.zocherparken.nl. Deze fraaie parken in 
landschapsstijl zijn aangelegd door het bekende 
Nederlandse tuinarchitectengeslacht Zocher. De 
stijlkenmerken van deze parken zijn nu in kaart 
gebracht en vastgelegd. Dit is essentieel voor het 
behoud van deze groene monumenten. De familie 
Zocher telde vier leden die vanaf eind 18e eeuw over 
een periode van 150 jaar vele parken hebben 
aangelegd in een open, romantische stijl. Kenmerkend 
zijn de slingerpaden met verrassende doorkijkjes naar 
waterpartijen. Sommige structuren zijn reeds 
behoorlijk aangetast. De gemeenten Den Haag, 
Leidschendam-Voorburg, Voorschoten en Wassenaar 
hebben nu in samenwerking met het Erfgoedhuis 
bekeken hoe de parken hersteld moeten worden. In 
onze omgeving zijn vele Zocher-parken te vinden, 

waaronder Duivenvoorde, Clingendael, Vreugd & 
Rust, Duinrell, Berbice en Beukenhorst. In de 
Nieuwsbrief nummer 1 van maart 2016 schreven we 
over Buitenplaats Berbice. 

Kermis 

Onlosmakelijk verbonden met de Nootdorpse kermis 
is het komkommersorteren. Wie ze op het juiste 
gewicht weet te sorteren is de winnaar. 

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. 
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