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Van de voorzitter 

Eind mei was de algemene ledenvergadering en 
tijdens die vergadering konden we onze nieuwe 
penningmeester benoemen. We namen na 14 jaar 
afscheid van Ruud en verwelkomden Monique. 

Op 7 juli staan we weer op de traditionele jaarmarkt en 
we hebben gevraagd om naast de kraam van molen 
Windlust te mogen staan. Zo kunnen twee Nootdorpse 
verenigingen elkaar versterken. We gaan een paar 
leuke aanbiedingen doen tijdens de jaarmarkt en we 
hebben altijd weer interessante informatie in de 
kraam. Er hebben zich voldoende vrijwilligers voor in 
de kraam aangemeld, dank daarvoor. 

Deel II van het artikel over prentbriefkaarten met 
goede achtergrondinformatie en voorbeelden van de 
diverse soorten prentbriefkaarten. Heeft u nog oude 
prentbriefkaarten (of oude foto’s)? Wij komen dan 
graag in contact met u zodat we ze zo mogelijk zouden 
kunnen scannen. Het archief van de vereniging maakt 
u er blij mee. 

Nieuwe leden 
Helaas geen nieuwe leden In de afgelopen periode. 
Daar gaan we tijdens de jaarmarkt wat aan proberen 
te doen. 

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.  

 

17e jaargang 

nr 2, juni 2018 
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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. 

Zondagmiddagwandeling in 
1954 
Door Piet van der Gaag 

Mijn ouders zijn getrouwd in 1936. Omdat er in die tijd 
in Nootdorp niet veel huizen werden gebouwd 
kwamen mijn ouders in de Ternatestraat in Delft 
terecht. Op zondag gingen wij regelmatig met het hele 
gezin (6 kinderen) lopend naar Nootdorp om oma Van 
der Gaag te bezoeken die aan de Oudeweg woonde. 
Opa was al overleden. Ik was de jongste, 7 jaar. 

Onderweg was er ruimte genoeg om te spelen . Er 
stond in onze straat nog geen enkele auto geparkeerd. 
De eerste zou pas 2 jaar later komen . Een Vauxhall 
Cresta . De eigenaar was Leen 't Hart, vader van mijn 
vriendinnetje en stadsbeiaardier, die schuin tegenover 
ons woonde. Met dat vriendinnetje (Dory) is het 
overigens niks geworden. 

Bij het viaduct over rijksweg 13 aangekomen zagen 
we rechts op het terrein van de Sint Joris stichting een 
10 meter hoge berg grond liggen. Die werd door ons 
de gekkenberg genoemd. Met schoppen en grote 
houten kruiwagens werd deze berg door een aantal 
van de …bewoners… van het Sint Joris afgegraven en 
50 meter verderop weer opgebouwd. Na voltooiing 
werd de berg weer teruggebracht. Therapie werd deze 
nutteloze bezigheid genoemd. 

In het ijzeren gedeelte van de reling van het viaduct 
zaten de uitgescheurde gaten van kogels. 
Waarschijnlijk een overblijfsel van begindagen van de 
2e wereldoorlog. Onderaan het viaduct begonnen 
rechts de weilanden met op de achtergrond het 
Hertenkamp. Het zou nog wel een paar jaar duren 
voordat er een sportpark van werd gemaakt en de 
koeien plaats moesten maken voor voetballers. 

Links was de luchtmacht kazerne. Bij de ingang stond 
een houten, rood-wit-blauw geschilderd wachthuisje. 
Daarin stond een met geweer uitgeruste 
(dienstplichtige) militair het land te verdedigen. 

Het wegdek van de Brasserskade bestond uit 
straatklinkers. Het hele jaar door waren een paar 
stratenmakers aan het werk om de weg te herstraten. 
Ze deden elke dag een meter of 20 en als ze aan het 
eind waren begonnen ze weer opnieuw. Dat was in dit 
geval niet als therapie bedoeld maar bittere noodzaak. 
Ondanks het weinige en lichte verkeer ontstonden er 
elke keer kuilen. 

Toen we voorbij de kazerne waren zagen we alleen 
maar weilanden en in de verte de hangars van 
vliegveld Ypenburg . In verband met werkzaamheden 

was er dit jaar geen vliegshow. De volgende zou pas 
in 1956 plaatsvinden. Deze show, de YLSI, was 
immens populair. Er kwamen wel 200.000 betalende 
bezoekers kijken naar een straaljager stuntteam, 
parachutisten en allerlei demonstraties .  

We liepen al spelend verder over de rijbaan want een 
voet of fietspad was er niet. De smalle slootjes links en 
rechts lagen vol met kikkerdril. Halverwege stond een 
klein wit huisje aan het begin van de Middelweg. Deze 
weg liep naar de Nootdorpse plassen en het 
Hertenkamp .  

Het laatste rechte stuk van de Bras werd links 
onderbroken door de speeltuin van Jan de Groot. De 
hoge glijbaan en de kabelbaan waren top attracties. In 
het bijbehorend café Ruimzicht kreeg ik een paar jaar 
later mijn eerste flesje prik limonade van het merk 
JOY. Het buikflesje werd uit de handel genomen 
omdat de horeca ondernemers vonden dat er te veel 
inzat en het te lang 
duurde voordat het leeg 
was. Ik vergeet nooit 
meer het vreemde gevoel 
in mijn neus toen ik na 
een paar te gulzige 
slokken moest opboeren. 

En over boeren 
gesproken, naast het 
café stond (staat) de 
boerderij van Arkestein. 
Een stukje verderop 
begon links een zijweg, 
de combinatieweg, in de 
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volksmond "Het zwarte eind" genoemd. Het ontbreken 
van verlichting was mogelijk de reden voor deze 
benaming.  

Bij de eerste bebouwing van Nootdorp aangekomen 
maakte de Bras een scherpe bocht naar links. Aan de 
linkerkant stond de boerderij van Van der Sman. Het 
lukte later niet iedereen om de bocht naar links te 
halen tot ergernis van de familie Kroon die recht 
tegenover de Bras woonde. 

De Brasserskade ging na de volgende bocht over in 
de Molenweg. Voor de 3 dubbele huizen rechts lag 
een kwakel, een hoog houten trapbruggetje. 
Gemakkelijk voor de veilingschuiten en 's winters voor 
de schaatsers. Op het weiland ernaast liepen 
kerkschapen en stond in het midden een schuurtje. 

We naderden onze bestemming. Op de hoek van de 
Molenweg en de Oudeweg stond de boerderij van 
Tetteroo. Vanaf de weg kon je door de stalraampjes 
naar binnen kijken en 's winters de koeien zien staan. 
Eenmaal op de Oudeweg kwamen we voorbij het 
sigarenwinkeltje van De Bruin en maalderij "De 
Eendracht".  

In het volgende woonhuis over het water, woonde oma 
Van der Gaag. Voor het huis lag een smalle, houten 
draaibrug. 

Achter het huis was een boomgaard en stonden 
struiken. De kruisbessen, aalbessen en aardbeien 
waren heerlijk. De zwarte bessen smaakten alleen als 
er bessensap van was gemaakt. Boven het begin van 
de sloot stond een klein houten hokje. Boven in de 
deur was een hartje uitgezaagd. Deze doos werd, als 
het hard genoeg regende, een uiterst modern toilet 
met stromend water. 

Aan het einde van de middag gingen we met de bus 
naar huis. De halte was aan de Kerkweg , tegenover 
de "Gouden Star". Om niet in de sloot te vallen was in 
de berm een hek geplaatst. In afwachting van de bus 
speelden wij tikkertje. Bloot slaat dood. 

Mijn broer stond met opgerolde mouwen achter het 
hek en liet om beurten een hand los om niet bij zijn 
schouder te worden getikt. Na een verkeerde timing 
viel hij achterover in de sloot waar 10 centimeter water 
en daaronder 40 centimeter zwarte bagger stond. Op 
dat moment kwam de Citosa bus aan. Na aandringen 
van mijn vaders kant mocht mijn broer mee mits hij op 
het trapje bij de deur bleef staan.  

Het waren mooie momenten en het zijn leuke 
herinneringen. 

Ik had last van een nostalgische bui en moest dit even 
kwijt. Ik heb dit opgeschreven zoals ik het mij herinner 
maar het kan zijn dat mijn fantasie de werkelijkheid 
iets heeft bijgekleurd. 

Overleden 
Op 14 april 2018 overleed Agaath Verweij. Zij was de 
weduwe van Piet Verweij. Zoon Rinus schreef in het 
verleden al eens over hun gezin in de Nieuwsbrief. 

Veel Nootdorpers kennen het schildersbedrijf van Piet 
en Agaath nog wel. Van Agaath kreeg de vereniging 
de mogelijkheid om een aantal mooie foto’s in te 
scannen die Piet in 1963 had gemaakt vanuit de 
kerktoren in de Dorpsstraat. Die staan in ons boek 
“(Her)ken Nootdorp”. Onderstaand een foto uit de 
collectie van Rinus met het schildersbedrijf aan het 
Novéplein. 

 

Op 22 april 2018 overleed Leo van Eijk. Enthousiast 
lid van de vereniging waar we hem kennen van zijn 
vele fietstochten met de daarbij behorende 
fotocollages. Leo was in een ver verleden ook nog een 
trainingsmaatje van Jan Janssen. 

Hieronder een foto van Leo bij zijn landkaart met 
daarop al zijn fietsroutes en de plaatsen die hij 
aangedaan heeft. 

We wensen beide families sterkte toe met het 
verwerken van dit verlies. 
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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. 

Gaswinst 

In 1978 stelt de Gemeenteraad een groot aantal 
beleidsvoornemens op schrift die betrekking hebben 
op woningbouw en ruimtelijke ordening. 

Ten eerste stelt men opnieuw nadrukkelijk het behoud 
van het agrarisch karakter voorop. Dat betekent: geen 
bouwlocaties op ons grondgebied! Nootdorpse 
bedrijven moeten verkassen naar een speciaal nieuw 
bedrijfsterrein (achter de Kruisweg). Ook zijn er 
vergaande plannen voor een nieuwe woonwijk, Achter 
het Raadhuis geheten. Tevens wordt gebouwd in de 
woonwijk Vrouwtjeslant (plan Oost), maar de Raad 
dringt er wel op aan, dat de nieuwe bebouwing meer 
gevarieerd van opzet moet zijn. Ook moet meer 
rekening worden gehouden met bejaarden, 
alleenstaanden en onvolledige gezinnen. 

Besloten wordt de Oudeweg te reconstrueren en hier 
een fietspad aan te leggen. Ook de Geerweg moet 
worden gereconstrueerd. Niet tegelijkertijd, want dan 
komt het doorgaande verkeer ernstig in de knoop.  

Ook onze gemeente profiteerde kennelijk van de nu 
zo omstreden gaswinsten. Deze reconstructies zullen 
worden betaald uit de gastwinstuitkeringen van 1978. 

Algemene ledenvergadering 
(door Ninon Vis) 

Voor de Algemene Ledenvergadering op 24 mei 
ontvingen we per e-mail (en mondeling) een 
indrukwekkend aantal afmeldingen. Fijn dat leden 
hiervoor de moeite nemen, maar het zou natuurlijk 
nog leuker zijn als deze leden volgend jaar wel in 
de gelegenheid zijn de ALV bij te wonen… 

Ook nu was weer een klein, select gezelschap van tien 
personen aanwezig in Nové. Soms worden er toch wel 
belangrijke besluiten genomen of boeiende 
mededelingen gedaan. 

Zo is onze penningmeester Ruud Staal afgetreden. 
Ruud was al vanaf 2004 in dienst en hoewel hij geen 
financiële man is, heeft hij al die jaren uiterst secuur 
de financiën van de vereniging beheerd. Hiervoor is 
veel waardering. 

Het bestuur droeg Monique 
de Koning-Lindeman voor 
als zijn opvolger en zij werd 
door de aanwezigen bij 
acclamatie benoemd. 

Monique heeft Nootdorpse 
roots, is geïnteresseerd in 
Geschiedenis, heeft 
gewerkt bij boekhoud-
kantoor Mooijman, is 
penningmeester geweest 
o.m. van Scouting Nootdorp 
en verwerkt nu voor 

accountantskantoren de administratie. In haar vrije tijd 
traint zij voetballende Pijnackerse meisjes. Uiteraard 
is onze vereniging heel blij in haar een opvolger van 
Ruud Staal te hebben gevonden. 

Financiën op orde 
Uit de financiële stukken bleek dat Noitdorpsche 
Historiën de financiën prima op orde heeft. Er is een 
exploitatiewinst; het aantal leden stijgt nog steeds en 
schommelt nu rond de 160. Het boek over Nootdorp 
tijdens de oorlogsjaren (“In de slagschaduw”) verkoopt 
goed en de uitgever verwacht dat de 500 gedrukte 
exemplaren aan het eind van dit jaar zijn uitverkocht. 

Zoals steeds het geval is, werd na een kascontrole het 
bestuur door de aanwezigen gedechargeerd voor het 
gevoerde financiële beleid in 2017.  

Wat de toekomstplannen betreft, het ziet ernaar uit, 
dat in het komende seizoen eindelijk weer eens 
lezingen georganiseerd kunnen worden. Nadere 
berichten volgen. 

Uiteraard zal ook onze vereniging tijdens de Jaarmarkt 
op 7 juli weer een kraam in de Parade beheren, waar 
tegen speciale prijzen het een en ander te koop is.  

Boerderijenboek 
Willem Janssen, de auteur van “De Maalderij De 
Eendracht” is al geruime tijd bezig met het schrijven 
van een lijvig werk over alle Nootdorpse boerderijen. 
Hij is erin geslaagd om een schat aan bijzondere foto’s 
te bemachtigen en hij is op bezoek geweest bij vele 
Nootdorpse gezinnen om familiegegevens te kunnen 
noteren. 

Noitdorpsche Historiën heeft de intentie om dit boek te 
gaan uitgeven, maar dit brengt wel financiële risico’s 
met zich mee. Instemming van de leden zal nog 
worden gevraagd en sponsors worden nog gezocht. 
Ook zitten er wat haken en ogen aan de 
gecompliceerde opmaak van het geheel en het prettig 
leesbaar maken van de tekst. Het bestuur verwacht 
dan ook dat het boek niet dit jaar zal kunnen 
verschijnen. 

Tenslotte kwam tijdens de vergadering de nieuwe 
Europese privacy wetgeving ter sprake, die vorige 
maand is ingegaan. Ook onze vereniging moet zich 
houden aan deze AVG (Algemene Verordening 
Gegevensbescherming). Er komt een privacy 
verklaring op de website te staan, die tevens bij het 
bestuur is op te vragen.  
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Groeten uit… - deel II 
Door Gertjan Moers 

In het novembernummer van ’t Seghen Waert van 
het Historisch Genootschap Oud Soetermeer staat 
een interessant artikel over prentbriefkaarten met 
‘Groeten uit Zoetermeer-Zegwaart”. Met 
toestemming van de auteur – Gertjan Moers – 
mogen we dit artikel overnemen. Het is wat 
bewerkt zodat er ook een Nootdorpse insteek is. 
Dit is deel II. 

Een populair verzamelobject 
De verzameling van ‘The Met’ is een mooi bruggetje 
naar het verzamelen van prentbriefkaarten. De 
kaarten zagen er mooi uit waardoor ze een gewild 
verzamelobject werden. En doordat er veel kaarten 
werden verzonden, was het goedkoop en 
laagdrempelig om een verzameling aan te leggen. 
Volgens J.D.C. van Dokkum, auteur van ‘Een stukje 
geschiedenis van de prentbriefkaart’ uit 1914, waren 
het vooral jonge meisjes die de kaarten verzamelden. 
“Naijverig op de postzegelverzamelingen van hun 
broers” bewaarden de meisjes de kaarten in albums 
die hier speciaal voor werden gemaakt, vaak versierd 
met de mooiste afbeeldingen uit de Belle Époque. In 
zo’n album konden wel tot 100, 500 of zelfs 1.000 
kaarten worden bewaard. En zoals het gaat met 
verzamelwoede in alle tijden werden ook anderen 
gesommeerd om mee te helpen om de verzameling uit 
te breiden. De meisjes herinnerden “ieder harer 
kennissen die op reis toog, met coquette zetjes en 
kneepjes [aan] den plicht om haar collectie met fraaie 
specima te vermeerderen”.  

De liefhebberij om kaarten te verzamelen zakte tijdens 
de crisisjaren ’30 behoorlijk in en bleef tot in de jaren 
’60 teruglopen. Handelaren haalden de kaarten uit de 
albums en gooiden de kaarten weg omdat de albums 
meer opleverden, de zogenaamde ‘weggooiperiode’. 
In de jaren ’70 herstelde de markt voor verzamelaars 
weer. In 1990 werd in Duitsland een nieuwjaarskaart 
met de dom van Frankfurt, poststempel 31 december 
1878, ingezet op DM 730,- maar verkocht voor maar 
liefst DM 8.550,-. Prentbriefkaarten worden 
tegenwoordig nog steeds verzameld. Met name 
topografie (plaatsen) is zeer gewild. In Nederland 
worden jaarlijks tientallen beurzen georganiseerd 
waar kaarten worden verhandeld. Op de grootste 

beurzen staan wel tot honderd handelaren. Hier 
komen vele duizenden verzamelaars op af, zelfs uit 
het buitenland. Geheel volgens de Nederlandse 
cultuur zijn deze verzamelaars vertegenwoordigd in 
een vereniging. De Nederlandse Vereniging Van 
Prentbriefkaartenverzamelaars (NVVP) bestaat sinds 
1991 en telt honderden leden. De Vereniging 
Documentatie Prentbriefkaarten (VDP) houdt zich 
sinds 1978 bezig met inventariseren van wat er op het 
gebied van prentbriefkaarten in Nederland aanwezig 
is. Overigens, in tegenstelling tot honderd jaar 
geleden, zijn verzamelaars van prentbriefkaarten 
tegenwoordig geen jonge meisjes meer. Over het 
algemeen zijn het mannen en dan meestal van 
tenminste middelbare leeftijd. Goedkoop is de 
liefhebberij ook niet meer. Zeldzame kaarten met een 
bijzondere afbeelding kunnen meer dan € 100,- 
kosten. 

Alleen de voorzijde 
We gaan weer terug naar het begin van de 20e eeuw. 
Tot 1905 mocht de achterkant van een prentbriefkaart 
alleen worden gebruikt om naam, adres en 
woonplaats van de geadresseerde te vermelden. Een 
boodschap moest op de voorkant worden geschreven, 
dus naast, onder of over de afbeelding. De ruimte 

hiervoor was vaak zeer beperkt en de boodschap die 
op de kaart werd geschreven dus vaak ook. Meestal 
stond er niet meer dan alleen de naam van de 
afzender, al dan niet met achternaam. In 1905 werd 
de Postwet veranderd. De adreszijde werd in tweeën 
gedeeld waardoor de boodschap op deze achterzijde 
geschreven kon worden. Het gevolg was dat de 
voorkant van de kaart nu helemaal kon worden benut 
voor de afbeelding.  

Het posttarief voor een briefkaart werd in 1871 
vastgesteld op 2,5 cent. Dat was de helft van de 
‘stuiversport’ die gold voor het verzenden van brieven. 
Dat tarief gold voor de beschreven kaarten. 
Briefkaarten konden ook als drukwerk worden 
verzonden, maar dan mocht er geen boodschap op de 
kaart worden geschreven. Hooguit mocht er een naam 
op worden vermeld maar niet meer dan dat. In dat 
geval hoefde er maar een postzegel op van 1 cent. Op 
een aantal prentbriefkaarten stond zowel ‘briefkaart’ 
als ‘drukwerk’ voorgedrukt. De afzender kon dan zelf 
bepalen of hij de kaart als briefkaart (met boodschap 
en voor 2,5 cent) of als drukwerk (zonder boodschap 

Fotokaart van de Dorpsstraat met boodschap - 1912. 

Fantasiekaart (lithografie) 
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voor maar 1 cent) wilde versturen. Wat niet van 
toepassing was werd doorgestreept. 

Geheime boodschappen en postzegeltaal 
In tegenstelling tot een brief, die veilig in een envelop 
kon worden gestopt, was een prentbriefkaart voor 
iedereen te lezen. Niet alleen de ontvanger van de 
kaart zag de boodschap van de afzender maar ook de 
brievengaarder (beheerder postkantoor) en de 
brievenbesteller (postbode) konden meelezen wat de 
schrijver van de kaart te melden had. Daarnaast 
betekende een boodschap op een kaart dat er een 
postzegel geplakt moest worden die 1,5 cent meer 
kostte omdat deze dan niet als drukwerk verzonden 
kon worden.  

Men bedacht ingenieuze manieren om boodschappen 
aan elkaar over te brengen zonder deze expliciet op 
de kaart te schrijven. De boodschap kon in een 
‘codetaal’ geschreven worden, die alleen ontcijferd 
kon worden door de ontvanger van de kaart. Er 
werden cijfers en cijfercombinaties, afkortingen of 
zelfs morsetekens gebruikt. Men was heel inventief. 
Voordat de afzender de postzegel erop had geplakt, 
priegelde hij of zij op die plek eerst een persoonlijke 
boodschap! Een klein merkteken op de achterzijde 
wees erop dat onder de postzegel meer was te lezen 
dan voor het oog zichtbaar was. 

Een boodschap kon niet alleen letterlijk in code 
overgebracht worden, dit kon ook figuurlijk. Door de 
wijze waarop een postzegel was geplakt bijvoorbeeld, 
‘postzegeltaal’, kon een geheime boodschap worden 
overgebracht. De boodschap was alleen te lezen door 
degene voor wie die boodschap was bedoeld. 
Postzegeltaal werd al in 1884 in een Duits tijdschrift 
genoemd. Het was de oer-voorloper van de huidige 
emoticon en de emoji bij WhatsApp. De postzegel kon 
schuin worden geplakt, naar links of naar rechts 
hellend, of op zijn kop, of gekanteld. Er waren wel 96 
verschillende manieren om de postzegel op de kaart 
te plakken, al was er geen vast voorgeschreven wijze 
voor. Veel drukkers van prentbriefkaarten gaven een 
eigen kaart uit met daarop uitleg over postzegeltaal. 
Vaak ook werd de suggestie gewekt dat ‘hun’ taal de 
enige ware was: “De eenige Nederlandsche 
Postzegeltaal” of “Nieuwe Postzegeltaal”. De manier 
waarop een zegel was geplakt was gelijk de 
boodschap: “ik hou van je”, “vergeet mij niet”, “voor 

eeuwig de jouwe”. Zo kon op een goedkope en voor 
anderen ‘onleesbare’ manier een lieve boodschap 
worden overgebracht. Maar ja, de ene drukker gaf als 
verklaring voor een op zijn kop geplakte zegel: “mijn 
hart is niet meer vrij”, terwijl een andere daarmee 
verklaarde: “1.000 kussen”. Zo kon een boodschap 
totaal verkeerd overkomen. Toch bleef postzegeltaal 
populair. Tot in de jaren ’60 verschenen er 
Nederlandse prentbriefkaarten met daarop uitleg over 
postzegeltaal. 

Postzegeltaal was internationaal: “langage des 
timbres”, “the language of stamps”, “Briefmarken 
Sprache”, “Correspondenza Amorosa del Francobolli”. 
De betekenis van een geplakte zegel op een Duitse 
kaart kon echter weer wat anders betekenen dan in 
Nederland, met alle gevolgen van dien. Kortom, 
Babylonische postzegeltaalverwarring.  

Soorten druk 
Zonder al te technisch te worden, waren er in de 
beginjaren van de prentbriefkaart vier soorten 
druktechniek te onderscheiden, namelijk lithografie, 
echte foto’s, autotypie en lichtdruk. Deze 
druktechnieken zie je ook bij kaarten uit Nootdorp 
terugkomen.  

Fantasiekaarten met een ‘Groeten uit’-tekst werden 
vaak vervaardigd met behulp van lithografie 
(steendruk). Op kalksteen werd met vet een tekening 
gemaakt en daarna werd er inkt overheen gerold. 
Waar vet zat, kwam geen inkt. Met behulp van de 
steen met inkt werden de kaarten gedrukt. Bij 
meerkleurenlithografie konden wel acht tot tien 
kleuren gebruikt worden. Door middel van klassieke 
boekdruk werd dan later de plaatsnaam op de kaart 
gedrukt. Zo kon één soort kaart voor meerdere 
plaatsen gebruikt worden, anders was het niet 
rendabel om zo’n kaart te maken. Hiervoor was toch 
wel een oplage van zo’n 2.000 tot 3.000 kaarten nodig. 
Het belangrijkste voordeel van lithografie was dat er 
met kleur kon worden gedrukt. Dat zag er uiteraard 
veel mooier uit dan saaie gele, grijze of bruine kaarten.  

Een echte foto, afgedrukt van een glasnegatief, kon 
ook als prentbriefkaart gebruikt worden. Zo werd de 
achterzijde van de foto als een briefkaart belijnd zodat 
de foto als kaart kon worden verzonden. Deze 
zogenaamde ‘fotokaarten’ hebben bestaan van de late 
19e eeuw tot het einde van de jaren ’30 van de 20e 

Prentbriefkaart met 'postzegeltaal'. Uitgave ABC, Frankrijk. (Collectie 

Ria Moers-de Vree) 

Fotokaart van de Geerweg met daarop Nootdorp geschreven - 1910 - Op 

de fiets Jan van Dorp gehuwd met Marie Put. 
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eeuw. In het begin van de 20e eeuw waren de kaarten 
sepia van kleur, een beetje gelig dus. In de jaren 
tussen 1910 en 1920 verschenen ook bruine en grijze 
tinten en in de jaren 1930 werden glanzende zwartwit 
foto’s als prentbriefkaart uitgegeven. De plaatsnaam 
was vaak op een primitieve wijze aangebracht. Dit 
gebeurde met een stempel of werd op het glasnegatief 
geschreven, gekrast of geponst. De oplage van de 
kaarten was laag, enkele tientallen of zelfs minder. Het 
voordeel van echte foto’s was dat deze haarscherp 
konden worden afgedrukt. 

Autotypie of rastercliché is een drukvorm waarbij op 
een plaat van zink of koper een kopie werd gemaakt 
van een foto. De druk is herkenbaar doordat de 
afbeelding is opgemaakt uit een regelmatig patroon 
van kleine puntjes, vergelijkbaar met een afbeelding in 
een krant. Hoe groter de punt, hoe zwarter het beeld. 
Het voordeel van autotypie was dat het goedkoper 
was dan lithografie of echte foto’s. Een latere vorm 
was autochroom. De afbeelding was in autotypie 
gedrukt en de kleuren werden met meerkleuren-
lithografie ingevuld.  

Lichtdruk, tot slot, werd ook wel Alberttypie genoemd, 
naar Joseph Albert die deze methode in 1886 uitvond. 
Van een foto werd met een complex procedé via onder 
meer camera obscura een behoorlijk nauwkeurige 
afbeelding op een glasplaat geproduceerd. Met 
behulp van één glasplaat konden tot wel 5.000 
afbeeldingen, prentbriefkaarten, worden gemaakt. 
Lichtdruk zorgde voor behoorlijk scherpe opnames 
gecombineerd met een hoge oplage. 

Wordt vervolgd 

Sponsors 
Onze sponsors maken het mogelijk dat we naast deze 
Nieuwsbrief ook andere activiteiten kunnen ontplooien 
zoals bijvoorbeeld de uitgave van ons nieuwe boek “In 
de slagschaduw”. 
 

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 hiervoor, 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! 

Archief Muziekschool 
Via Evert de Ruiter kwamen we in het bezit van het 
archief van de Muziekschool. In 1968 werd de stichting 
Vrije Expressie opgericht. Sinds dat jaar tot 2012 heeft 
deze stichting zich beijverd voor de muzikale vorming 
van de Nootdorpse jeugd door middel van de 
Muziekschool Nootdorp. Vele Nootdorpers hebben 
daar lessen Algemene Muzikale Vorming genoten, 
met blokfluit en – later – andere instrumenten. 

Aangezien de archieven bij enkele bestuursleden 
thuis stonden heeft de vereniging Noitdorpsche 
Historiën aangeboden het in haar archief op te slaan. 
Daar staat het nu en we gaan nog een keer aandacht 
besteden aan dit stukje Nootdorpse geschiedenis. 

Waren uw voorouders 
militairen? 

Mensen die geïnteresseerd zijn in hun 
familiegeschiedenis kunnen te maken krijgen met een 
militaire loopbaan van een of meerdere familieleden. 
Een prettige bijkomstigheid is dat er in de archieven 
over militairen veel is te vinden. Zoals in 1811, toen 
onder de Franse overheersing de nationale 
dienstplicht werd ingevoerd. Nadat in 1813 de 
onafhankelijkheid uitgeroepen was, kwam het 
Reglement van Algemene Volkswapening tot stand. 
De Nederlandse strijdmacht werd samengesteld uit 
een Landstorm (verdediging van de eigen omgeving) 
en een Landmilitie (verdediging van het vaderland). In 
1814 volgde een grondwettelijke reorganisatie van de 
strijdkrachten. Op elke 100 inwoners moest één 
militielid worden aangewezen. Het land werd daartoe 
verdeeld in militiedistricten, die weer werden 
opgedeeld in tien kantons. Lukte het niet om genoeg 
vrijwilligers voor de militie te vinden, dan werd het 
aantal rekruten aangevuld met lotelingen. Een 
systeem dat tot 1938 bleef bestaan. Had je geld dan 
kon je je in de militie laten vertegenwoordigen door 
een plaatsvervanger. 

Legers van voor die tijd waren vaak van koningen en 
de adel. Over officieren en onderofficieren is het 
nodige terug te vinden, maar over manschappen 
beduidend minder en vaker helemaal niets. Zij waren 
immers kanonnenvoer en door de snelheid van 
aannemen en sneuvelen was nauwelijks bij te houden 
wie er in het leger zat. 

De gegevens worden beheerd door het Nederlands 
Instituut voor Militaire Historie van het Ministerie van 
Defensie. De archieven zijn te vinden op diverse 
Internetsites van dit instituut. 

Deel van het militieregister uit 1839 met daarin de 

Nootdorper Simon Rijlaarsdam en zijn signalement 



Nieuwsbrief Noitdorpsche Historiën 8 juni 2018 

Tijdschrift voor Historische 
Geografie  

Het Tijdschrift voor Historische Geografie (THG) is 
een vaktijdschrift over de geschiedenis van het 
cultuurlandschap van de Lage Landen, inclusief de 
steden. Het verschijnt vier keer per jaar en is rijk 
geïllustreerd. Naast artikelen en rubrieken bevat het 
tijdschrift berichten, recensies en een overzicht van 
recent verschenen literatuur.  

Het gaat over actuele ontwikkelingen binnen de 
historische geografie, maar ook over vakgebieden 
zoals stedenbouw- en architectuurgeschiedenis, 
archeologie en planologie. Regelmatig verschijnt een 
themanummer, bijvoorbeeld over bosgeschiedenis, 
veenweidelandschappen, landschapstoerisme of – 
het meest recente nummer –  kastelen in het 
landschap. 

THG bouwt voort op de traditie van het oudere 
Historisch-Geografisch Tijdschrift. Op de website 

www.thg.verloren.nl 
vindt u alle oude 
artikelen uit de periode 
1983-2007 terug. In de 
toekomst zullen ook 
de recente jaargangen 
worden toegevoegd. 

De redactie kan altijd 
nieuwe kopij 
gebruiken. Veel 
kennis over de 
ontwikkeling van het 
landschap is immers 
aanwezig bij lokale en 
regionale historische 
verenigingen of 

genootschappen. Kijk voor de auteurs-richtlijnen op de 
website. Ook abonneren kan via de website of 
telefonisch:  035-6859856. 

Drakentanden geplaatst 
Begin mei zijn drie “drakentanden” van de Vordere 
Wasserstellung bij Moordrecht verplaatst naar het 
Archeologiehuis Zuid-Holland. Deze piramidevormige 
betonnen versperringsblokken uit de Tweede 
Wereldoorlog krijgen een plaats in de tentoonstelling 
”Drakentanden in de duinen. Oorlogssporen van de 
Atlantikwall”, die later dit jaar in het Archeologiehuis te 
zien zal zijn. 

Drakentanden werden in rijen in het open landschap 
geplaatst met het doel om tanks tegen te houden. De 
drakentanden bij de entree van het Archeologiehuis 
zijn afkomstig van de Vordere Wasserstellung, een 
Duitse Verdedigingslinie in het Groene Hart bij 
Moordrecht (gemeente Zuidplas). Deze 
verdedigingslinie lag globaal tussen Amsterdam en 
Rotterdam en vormde een tweede linie achter de meer 
bekende verdedigingslinie Atlantikwall, die langs de 
kustlijn liep. De Vordere Wasserstellung werd vanaf 

1943 gebouwd en bestond uit lichte 
verdedigingsconstructies zoals mitrailleursposten, 
prikkeldraadversperringen, tankgrachten, kleine 
geschutsopstellingen, mijnenvelden en versperringen 
zoals deze “drakentanden”. 

Van de penningmeester 
Voor diegenen die de contributie voor het jaar 2018 
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. Vindt u een brief bij 
deze Nieuwsbrief dan graag even aandachtig lezen. 

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 

Monique de Koning 
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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. 


