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Van de voorzitter 

In het kader van de lezingenreeks stond Tinus 
Verwijmeren op 24 november in de bibliotheek. Vol 
enthousiasme vertelde hij over heel veel zaken 
rondom de geschiedenis van molen Windlust. We 
mogen van een succesvolle reeks lezingen spreken 
want ook deze lezing was weer druk bezocht en werd 
hoog gewaardeerd. Dat betekent dat we ook volgend 
jaar doorgaan met deze lezingen, drie daarvan 
kunnen we u al mededelen, zie de agenda. Voor het 
najaar hebben we wat andere ideeën, daar hopen we 
u in de volgende Nieuwsbrief nader over te berichten. 
We denken bijvoorbeeld aan een tentoonstelling van 
schilderijen met als onderwerp Nootdorp. Het 10-jarig 
bestaan is hiermee niet ongemerkt voorbijgegaan en 
we gaan vol enthousiasme verder. Ideeën blijven 
welkom, de vereniging is er immers voor u! 

Voor nu willen we u als bestuur fijne feestdagen 
toewensen en een gezond, gelukkig en inspirerend 
2012 toewensen. 

Nieuwe leden 
• Saskia Touber 

• Peter van der Drift 

Een hartelijk welkom als lid van onze vereniging. Aan 
het einde van dit jaar telt onze vereniging 126 leden. 

Agenda 
• Donderdag 23 februari: presentatie over de 

ontwikkeling van de (glas)tuinbouw door Aad 
Vijverberg. 

De lezing begint om 20.00 uur en wordt gehouden in 
de bibliotheek aan de Wilhelminastraat. De deuren 
gaan om 19.30 uur open. 

• Donderdag 26 april: Nootdorp en de slag om 
Ypenburg door Bert Huijgen. 

• Donderdag 28 juni: De Olympische Spelen door 
Piet van der Kruk. 

10e jaargang 
nr 4, dec. 2011 
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Herinneringen (7)  
In 1994 en 1995 heeft Cor van Tilburg diverse 
stukjes geschreven in de Nootdorpse Kerkbode, een 
uitgave van de Hervormde Gemeente en 
Gereformeerde Kerk in Nootdorp. Het eerste stukje 
verscheen in de Kerkbode van september 1994. Zijn 
plotseling overlijden op 18 augustus 1995 maakte 
een abrupt einde aan deze reeks “Herinneringen”, 
zoals hij ze zelf noemde. De herinneringen van Cor 
van Tilburg gaan over het kerkgebouw, waar hij en 
zijn familie nauw mee verbonden waren. 

In de Kerkbode van september 1995 werd door de 
redactie het volgende vermeld: 

“Tot ons verdriet is de schrijver van "Herinneringen", 
de heer C. van Tilburg op 18 augustus toch nog 
onverrwachts overleden. Zijn stukjes werden in brede 
kring gelezen en gewaardeerd.” 

In zijn In Memoriam lezen we onder andere: 

In deze zonnige zomer viel de schaduw van de dood 
over Cornelis van Tilburg. In het huis, waar hij 
geboren en getogen was, Dorpsstraat 35, overleed 
hij, toch nog onverwachts, op vrijdag 18 augustus. Hij 
mocht 82 jaar worden. 

De heer Van Tilburg had sterke banden met onze 
gemeente. Dat bleek wel uit de “herinneringen” die hij 
maandelijks in onze Kerkbode publiceerde en die 
onze Dorpskerk tot onderwerp hadden. Van dat 
gebouw wist de heer Van Tilburg alles af. Zijn 
grootvader had de kerk gebouwd in 1895, zijn vader 
had het gebouw onderhouden en hijzelf had als 

aannemer de restauratie in de zeventiger jaren 
uitgevoerd. 

Over de start van de restauratie van de kerk in 1894 
werd het volgende nog gemeld. 

Een belangrijke som… 

In het "Weekblad voor Delft en het Westland" van 5 
oktober 1894 wordt verslag gedaan van het leggen 
van de eerste steen voor de nieuwe Nootdorpse kerk.  

De verslaggever vertelt, dat nadat de predikant, Ds. 
Van 't Hooft, de eerste steen heeft geplaatst en de 
president-kerkvoogd een tweede, kerkeraads- en 
gemeenteleden ook de troffel mogen hanteren. Het 
Weekblad schrijft: "Vele mannelijke gemeenteleden 
hanteerden den troffel, en werden gevolgd door de 
zusters der gemeente, die met echt vrouwelijke 
netheid en spaarzaamheid de kalk spreidden, totdat 
tenslotte nog verscheidene kinderen steenen daarbij 
voegden. Alle dilllettant-metselaars gaven van hunne 
belangstelling in den kerkbouw ook blijk, door eene 
gave te offeren op een open schaal, waarop bij het 
eindigen der samenkomst gevonden werd de 
belangrijke som van ƒ 53.-. Toen het aantal stenen 
geteld werd, bleek dat er juist zoveel gelegd waren 
als er voor het nieuwe fundeerwerk palen waren 
ingeheid, nl. 62." 

Niet onvermeld mag blijven dat de verslaggever van 
het Weekblad onder de aanwezigen bij die eerste 
steenlegging ook "verscheidene Roomsche inge-
zetenen van Nootdorp" waarnam. Een eeuw geleden 
dus al een sprankje oecumene in ons dorp ... 

Wonen op historische grond     
Door Ninon Vis 
 
Peter van der Drift, Cindy van Winden en hun 
twee kinderen wonen op historische grond, 
namelijk Veenweg 59, recht tegenover de 
Delflandstraat. Historisch, omdat de grond al 
langer dan een eeuw in het bezit is van Peters 
familie van grootmoederszijde: De Vreede. De 
huidige woning werd in 2000 gebouwd en is al het 
derde huis op deze grond. Vermoedelijk zelfs het 
vierde, want volgens Peters vader heeft er ooit 
een rietsnijdershuisje gestaan. Zeer goed 
mogelijk, gezien het feit dat hier veen is 
afgegraven en Nootdorp daarna omringd werd 
door water. 

Achter het land waar ooit de 20 melkkoeien van 
Peters vader graasden, doemt nu de hoogbouw van 
Ypenburg op. Natuurlijk vindt Peter dit jammer, maar 
hij blijft er vrij laconiek onder, want de directe 
omgeving, zoals de Veenweg, het huis van 
Boonekamp aan de overkant en het buurhuis dat zijn 
overgrootouders lieten bouwen (Veenweg 57), bleven 
ongemoeid. Bovendien is de tijd dat er lange files 
stonden op de Veenweg voorgoed voorbij. 

Peters overgrootouders Sophia van Paasen en Hein 
de Vreede hadden maar één kind, dochter Catharina 

Pentekening uit 1761 door I. Besoet 
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de Vreede. Zij erfde de boerderij aan de Veenweg, 
maar doordat zij trouwde met Leen van der Drift, 
verhuisde zij naar Delft. Leen beheerde namelijk met 
zijn familie een melkveehouderij aan de 
Rotterdamseweg, het inmiddels afgebroken 
“Landzicht”.  

Woning Veenweg 57, gebouwd door Peters overgrootouders, staat 
er nog. De ophaalbrug is afgebroken. 

Toen Sophia en Hein de Vreede gingen rentenieren, 
lieten zij de grote woning met koetshuis bouwen aan 
de Veenweg nummer 57. Dit staat er nog, alleen de 
ophaalbrug, die “Buitenlust” heette is helaas 
verdwenen  In die periode zal ook de oorspronkelijk 
houten ophaalbrug van nummer 59 zijn vervangen 
door een stalen. Peter heeft deze brug, die in 
september tijdens de Open Monumentendag werd 
opgehaald, laten restaureren. Er kwam een houten 
brugdek in plaats van het vaste betonnen dek en de 
naam staat er weer op vermeld: “Recht door zee”. 
Waarom de brug, die nu een gemeentelijk monument 
is,  zo heet is niet bekend. 

Huurders 

Nadat Sophie en Hein de Vreede waren verhuisd van 
nummer 59 naar nummer 57, werd de melkvee-
houderij verhuurd aan de familie Groenewegen en 
later aan Nol van de Sande. Strubbelingen over wie 
bepaalde onderhoudskosten moest betalen, bleven, 
zoals te verwachten was, niet uit. 

Veenweg 59 met de eerste woning, met rieten dak, in 1956 
afgebroken. 

Leen van der Drift en Catharina de Vreede kregen 
drie dochters en twee zonen: Henk en Gerard. 
Gerard, in 1920 geboren, is de vader van Peter. Hij 
trouwde met Annie Tetteroo, die in 1924 aan de 
Delftse Brasserskade het levenslicht zag. 

Zij namen tenslotte de boerderij aan de Veenweg 
over, hetgeen nog niet zo eenvoudig was, want de 
huurders waren maar moeilijk ervan te overtuigen, 
dat ze destijds toch echt hadden beloofd te zullen 
vertrekken als dat nodig zou zijn. Zo kwam 
uiteindelijk de boerderij toch weer in beheer van 
Peters familie. 

Gerard van der Drift kwam in 1956 van de 
Rotterdamseweg naar Nootdorp, waar hij in de kost 
ging bij mevrouw Schouten, die iets verderop langs 
de Veenweg woonde.  De woning van Catharina de 
Vreede, de boerderij met het rieten dak, Veenweg 59, 
liet hij afbreken, evenals de twee bouwvallige 
hooibergen. Daarvoor in de plaats kwam er één 
nieuwe. Aan het eind van 1957 was de nieuwe 
woning gereed en begin 1958 trokken Peters ouders, 
na hun trouwen, erin. Menig Nootdorper zal zich de 
melkbussen herinneren, die langs de Veenweg 
stonden en die tweemaal per dag werden opgehaald, 
hetgeen een heel zwaar karwei was. 

 

De tweede brug is die van Veenweg 59. Links Catharina de 
Vreede, naast haar met muts Sophia de Vreede-van Paasen. 
Rechts voor de winkel van Boonekamp schoolmeester Coppens. 

De eerste jaren heeft Peters moeder nog menigmaal 
de brug moeten ophalen, want  de tuinders brachten 
hun producten per schuit langs de Veenweg naar 
veiling Veur. Rond de jaren zestig schaften zij 
vrachtauto’s aan.  

Toen het eind jaren zeventig verplicht werd om tank 
te melken, wilde Peters vader niet meer investeren in 
deze veranderingen. Hij ging bij Crayenburch werken 
en verhuurde zijn land aan Gerard van der Sande 
van de Kanaalweg, die grond te kort kwam. In 1998 
kocht projectbureau Ypenburg het land op. De 
paarden van Frans van der Sande hebben nog tot 
2008 achter het huis van Van der Drift kunnen 
grazen. De oude wagenschuur annex paardenstal 
staat er nog, al is het rieten dak vroeger na een 
hevige storm vervangen door eterniet. De hooiberg is 
verbouwd tot garage.  

Molens 

Peters ouders verhuisden naar Delft, waar zijn 
moeder in 2001 overleed en zijn vader drie jaar later. 
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Veenweg 59 – Peter van der Drift met zijn gezin op de brug “Recht door Zee”, een gemeentelijk monument. 

Peter en Cindy trouwden in 1998 en lieten daarna de 
huidige woning bouwen. In de voortuin staat het 
huwelijkscadeau, het model van een molen. Peter 
weet namelijk alles van molens. Deze hobby 
ontstond toen hij en zijn broer lucifersdoosjes gingen 
sparen, waarop molens stonden afgebeeld. 

“Ik zag die lucifers voor het eerst bij Boonekamp, de 
kruidenier aan de overkant”, vertelt Peter. “Hij kreeg 
elk half jaar een nieuwe serie van tien plaatjes. 
Uiteindelijk zijn er 400 genummerde molenplaatjes 
verschenen, die ik compleet heb. Nee, onze Windlust 
staat niet afgebeeld. Eind jaren zeventig begon ik 
molen-ansichten te verzamelen, die ik kocht bij De 
Visser in de Dorpsstraat. Zo’n jaar of tien geleden 
ben ik molens gaan fotograferen, die ik uitgeef als 
ansichten, nu al in totaal zo’n 150 verschillende.” 

Van elke plaats in Nederland weet Peter welke molen 
er staat plus enkele bijzonderheden. Zo is Windlust 
één van de weinige molens waarvan het originele 
naambord, de molenbaard, bewaard is gebleven. 

Aan zijn jeugd in Nootdorp bewaart Peter goede 
herinneringen.  

 “De Jozefschool vlakbij en een enorme speelruimte 
rondom het huis voor mij en mijn broer Leo en zus 
Bea. In het Verenigingsgebouw aan de Veenweg, 
waar mijn vriend René van Rijn woonde, was vaak 
wat te doen. Een jaarlijks terugkerende attractie was 

de hooitijd in juni. Met behulp van Adri Groenewegen 
werden de hooibalen op diens vrachtwagen 
gestapeld  en naar de hooiberg vervoerd. Ook  buren 
kwamen dan helpen, zoals meneer Boelsma uit 
Gooland en natuurlijk hielpen wij mee.”  

Peter heeft het werk op de melkveehouderij van zijn 
vader met de 11 bunder land altijd met plezier 
gedaan. Koeien opdrijven om te worden gemolken, 
stal schoonmaken, helpen met voeren. Toch nam hij 
het bedrijf van zijn vader niet over en zijn broer 
evenmin. 

“Je bent nooit vrij,” verduidelijkt hij. “Het werk gaat 
altijd door. Bovendien was ik meer geïnteresseerd in 
de aanleg van tuinen. Ik ging naar de zogeheten 
groene school, de Lagere Tuinbouwschool aan de 
Westvlietweg. In die tijd werkte ik bij Arnold 
Mooyman aan de Veenweg 79, die een grote 
veehouderij bezat. Maar het meest trok mij het 
hoveniersbedrijf aan van mijn oom in Knokke, dus 
werd ik hovenier.” 

Heel bijzonder was het, dat in het sterfjaar van zijn 
moeder, Peters dochter Lisanne werd geboren, nog 
wel op de verjaardag van haar oma en dat zijn zoon 
Mathijs in het sterfjaar van zijn vader is geboren. Een 
mooiere manier om het leven door te geven op deze 
historische grond is nauwelijks denkbaar. 
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Molen Windlust 
Dat was wel even slepen met stoelen en met de 
koffie, toen Tinus Verwijmeren op donderdagavond 
24 november zijn voordracht over molen Windlust 
gaf. De jeugdhoek van de bibliotheek vulde zich met 
tegen de veertig belangstellenden en dan stond er 
ook een model van de molen en hing er een 
schematische tekening van het inwendige. Door 
jarenlang te zoeken in archieven heeft Tinus zeer 
veel, hoewel nog niet alles, over de geschiedenis van 
onze molen achterhaald. 

Op exact dezelfde plaats aan de Oudeweg heeft ooit 
een wipkorenmolen gestaan, waarover weinig 
bekend is, maar waarvan Tinus wel een illustratie kon 
laten zien. De oudste aantekening die Tinus hierover 
vond dateert uit 1642, waarin wordt vermeld dat in 
Nootdorp een korenmolen is gebouwd alsmede 28 
huizen. In 1647 is sprake van molenaar Hendrick 
Jabobszoon en het sluitende bewijs wordt geleverd 
door een landkaart van Cruquius uit 1712, waarop 
een korenmolen staat getekend op de kruising van 
de Oudeweg en de Geerweg. 

Wel blijft het een raadsel voor wie men zolang 
geleden op die plaats maalde.  

Het vak van molenaar werd er in die tijd zo’n beetje 
bij gedaan. Zo was een schepen van Nootdorp, een 
zekere Simon van Putten, rond 1750 de molenaar.  

Onze huidige Windlust dateert van 1781, maar die 
stond toen nog in Delft en wel op de Hopsteegse 
toren, destijds te vinden tussen de Oostpoort en de 
Koepoort. Het is een rietgedekte, achtachtige 
stellingkorenmolen. De naam Van Vliet is ruim 
honderd jaar verbonden aan deze molen. Tenslotte 
was het de weduwe Van Vliet die in 1880 Windlust 
verkocht aan Huibert Blonk uit Zegwaard.  

Na de industriële revolutie en de aanschaf  van een 
zogeheten stoommachine met hoge drukking, werd 
de windmolen overbodig. In 1885 brak molenaar 
Daniël Groenewegen, voorvader van onze 
Nootdorpse timmerman Paul Groenewegen (die zich 
ook onder de toehoorders bevond) Windlust af en 
bouwde hem weer op aan de Oudeweg op een 
gemetselde onderbouw. De eerste steen van deze 
onderbouw is gelegd door de vijfjarige Leendert 
Blonk, zoals nog te lezen is op een ingemetselde 
gedenksteen. 

 

Zeer waarschijnlijk zijn enkele zolderbalken nog 
afkomstig van de roeden (wieklatten) van de oude 
wipkorenmolen.  

Warme maaltijd 

Lange tijd is vermeld dat Huibert Blonk als dertiger de 
dood vond bij een ongeluk met een op hol geslagen 
paard, een vrouw en vele kinderen achterlatend. 
Auteurs schreven dit van elkaar over en pas onlangs 
kwam Tinus er achter dat dit niet klopt. In een mail 
vanuit Australië berichtte een nazaat, dat Huibert op 
61 jaar verongelukte. 

Hoe het ook zij, de weduwe Blonk-Nootenboom 
verkocht in 1900 Windlust aan molenaar Arie 
(Voorwinden)Verploegh, die trouwde met Lena ‘t Hart 
van de Geerweg. Zij bracht de eenzame vrijgezel van 
de molen regelmatig warme maaltijden en dit bleef 
niet zonder gevolgen. 

Verploegh was een echte handelaar, die aan de 
overkant  varkensschuren (stal Amerika) bouwde. 
Voor de molen had hij minder belangstelling en hij 
deed Windlust in 1919 over aan de Coöperatie Ons 
Belang. Als molenaar kwam Hendrik Jongste uit 
Kethel hier werken en dit zou hij blijven doen tot aan 
zijn dood in 1964. Tijdens de oorlogsjaren verkeerde 
de molen in een goede staat en Jongste maalde in 
de hongerwinter het graan voor (bijna) niets. Een 
gedenkbord met huldeblijk in de molen getuigt hier 

nog van. Als tweede molen in Nederland kreeg 
Windlust in 1947  twee fokwieken met automatische 
remkleppen, een uitvinding van de zeiler ir. Fauel. 
Later huurde Jongste de molen voor 600 gulden per 
jaar en in 1955 werd hij de eigenaar.  

“Over de jaren vijftig weten we nog weinig”, zo vertelt 
Tinus, die zijn verhaal illustreerde met  bijzonder 
fraaie foto’s van Windlust in vroeger tijden. 

“Het is wel bekend dat Jongste in 1951 een 
elektromotor kocht en de molen in 1950 voor het 
laatst draaide om vervolgens zo’n veertig jaar stil te 
blijven staan. Windlust verkommerde  totaal, nadat 
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Van Rijswijk, vertaler bij TNO,  hem in handen kreeg. 
Hij had er geen verstand van en ging er 
onverantwoord mee om.” 

Restauratie 

Niettemin kwam Windlust in 1969 op de 
gemeentelijke monumentenlijst te staan en werd in 
1973 zelfs aangewezen als rijksmonument. Een 

nieuwe eigenaar trad aan: 
J.L. de Wolf, klokkenmaker 
en opticien uit Delft. Hij kocht 
de molen in 1974 met woning 
en graanschuur en hij zette 
zich met zijn familie vol in 
voor een ingrijpende 
restauratie. 

Na de pauze vertelde Tinus 
over de strubbelingen rond 
deze restauratie, die 
uiteindelijk bijna 500.000 
gulden ging kosten en die 

pas in 1989 werd voltooid. Veel lof voor Aad 
Wassenberg, vakman meesterknecht bij molen-
makersbedrijf Verbij. Ook de Nootdorpse molen-
kenner Jan Spruit was erbij betrokken en hij vond het 
inmiddels zoekgeraakte gedenkbord van Jongste 
weer terug.  

Toen Windlust weer draai- en maalvaardig was, 
zorgden molenaars Ted de Wolf en Mario Scheepers 
ervoor, dat hij elke zaterdag maalde voor 
particulieren en voor bakker Mooijman. Alleen de 
verkoop van molenproducten mislukte. (In het AD las 
ik, dat Dick Steeneveld, sinds dit jaar eerste 
molenaar, dit nu opnieuw gaat proberen). In 1995 
opende Ted de Wolf restaurant De Vang en in 1999 
kreeg Windlust weer een nieuwe eigenaar, namelijk 
Leen van der Lee uit Delft. 

Tinus Verwijmeren trad in 1996 aan, behaalde zijn 
(verplichte) molenaarsdiploma en nam het initiatief 
om de Stichting Vrienden van de Windlust op te 
richten, die in 2008  de molen kocht van de totaal niet 
geïnteresseerde erfgenamen van Van der Lee voor 
435.000 euro. In de keuken is inmiddels een toilet 
aangelegd en de kapzolder kreeg licht. Ook zijn de 
stelling en de deuren vernieuwd. Jan van Wees 
maakte technische tekeningen van Windlust op een 

manier zoals geen enkele molen ter wereld die bezit.  

Inmiddels telt de Stichting Vrienden ruim 400 leden 
en zijn veel vrijwilligers actief om de molen in goede 
staat te houden. Tinus zelf geeft Windlust een negen 
en een half, zo goed is de huidige situatie. 

Website van de molen: www.windlust.nl 

e-mailadres: windlust@windlustnootdorp.nl 

(lidmaatschap Stichting Vrienden minimaal € 12,- p.j.) 

Coöperatiefonds Rabobank 
Theater de Veste was op 21 november de plek waar 
Rabobank Zuid-Holland Midden vanuit het 
Coöperatiefonds goede ideeën van verenigingen en 
stichtingen beloonde met een donatie. In de 
categorieën Sociaal en Jongeren/Cultuur, kregen tien 
ideeën een cheque. Ook Noitdorpsche Historiën 
dong mee naar een cheque als sponsoring voor het 
nieuwe boek dat we volgend jaar uit willen brengen. 

Speciaal voor iedere genomineerde is er een prachtig 
schilderij gemaakt dat de wens van de 
genomineerden uitbeeldt. Deze schilderijen zijn 
gemaakt door mensen met een verstandelijke 
beperking die werkzaam zijn in het Centrum voor 
Arbeid en Training De Ruimte in Delft. 

De feestelijke avond was in handen van cabaretduo 
MiER. Alles wat MiER doet is volledig 
geïmproviseerd en bevat snelle interactie en scherpe 
grappen. Met een gezonde dosis humor onthulde 
MiER de winnaars. Helaas was onze vereniging daar 
niet bij. Wel hielden we er een mooi schilderij van 
een Delfts blauwe tulpenvaas aan over. 
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Lezing Aad Vijverberg 
Op donderdag  23 februari geeft Aad Vijverberg een 
lezing over de ontwikkeling van de (glas)tuinbouw. 

Tuinbouw, vooral de teelt van 
groenten, is van oudsher 
uitgeoefend in de omgeving 
van steden. Groenten 
moesten, zoals ook gold voor 
melk, dagelijks vers in de 
stad aangevoerd worden. Die 
versproducten verdroegen 
zich niet met een lange 
transporttijd. Tot 1850 was 
transport over water praktisch 
de enige transportmogelijk-
heid. De vele steden en 
waterwegen in West-

Nederland vormden dan ook belangrijke 
groeifactoren voor de landbouw in onze regio’s. 

De opheffing van het Continentale Stelsel (1813), de 
vestiging van de eerste stoombootverbinding 
Rotterdam-Londen (1823) en de opheffing van de 
Acte van Navigatie (1849) waren factoren die de 
markt in het industrialiserende Engeland naderbij 
brachten. Vroege aardappelen en druiven (geteeld 
langs muren) werden vanaf 1830 in grote 
hoeveelheden via Rotterdam naar Engeland 
geëxporteerd.  

De glascultuur kreeg vleugels toen het gelukte om 
langs industriële weg grote glasplaten te maken. De 
bouw van het Crystal Palace (wereldtentoonstelling 

 
Crystal Palace in 1854 

Londen, 1851) is een krachtige motor daarbij 
geweest. Rond 1880 werd in Nederland de eenruiter 
geïmporteerd: een houten lijst, waarin één ruit 
geschoven was en die door één man opgetild kon 
worden. Rond 1890 werd de druivenserre uit 
Hoeilaart (nabij Brussel) geïmporteerd. Kort na 1900 
werd de komkommerkas (als bouwpakket) uit 
Engeland geïmporteerd. Uit diezelfde tijd stamt het 
eerste warenhuis. 

In 1889 werd ‘De Vereeniging Westland’ opgericht. 
Deze vereniging was bedoeld om producten onder 

kwaliteitsgarantie te verkopen. Al snel begonnen de 
plaatselijke afdelingen van deze verenigingen met 
veilen. Het veilproces maakte het voor tuinders 
mogelijk zich te specialiseren in de productie van 
groenten en fruit. Het werd voor de handel veel 
gemakkelijker om grote hoeveelheden groenten, fruit 
en (later) bloemen en potplanten van uniforme 
kwaliteit te kopen. In Maasland werd in 1906 een 
veilingvereniging opgericht.  

In 1896 startte in Naaldwijk de Rijks Tuinbouw Winter 
School. Daarmee begon de verwetenschappelijking 
van de tuinbouw en dus de modernisering. In dat 
proces van modernisering hebben de 
samenwerkende ondernemers in de vorm van 
studieclubs en het onderzoek, de rijksoverheid met 
onderwijs en onderzoek maar ook de toeleverende 
bedrijven (denk aan veredeling, kassenbouw, 
kunstmest en bestrijdingsmiddelen) een grote rol 
gespeeld. Er zal mooi beeldmateriaal getoond 
worden. Het belooft een boeiende avond te worden! 

De lezing wordt gegeven in de bibliotheek in 
Nootdorp en begint om 20.00 uur. De deuren gaan 
om 19.30 uur open. U bent van harte welkom. 

Koek-en-zopie op de Gooplas 
door Leny Voshol-Lugtigheid 

Ik, Leny Lugtigheid, heb heel leuke herinneringen 
aan het schaatsen op de Gooplas, die nu in 
Ypenburg, dus Den Haag, ligt. Ik was 10 jaar in de 
winter van 1950. Het had hard gevroren en je kon en 
mocht op alle sloten schaatsen zonder gevaar. Het 
was wel heel koud, maar de schaatskoorts had 
toegeslagen. 

Ik had met een paar meisjes uit onze straat 
afgesproken om een tocht te gaan maken. Wij 
woonden aan de Dorpsstraat 16, waar mijn ouders 
een kruidenierszaak hadden. Achter ons huis lag een 
sloot. We droegen eenvoudige zwarte rubberen 
laarzen en bonden daar onze Friese doorlopers 
onder. Toen kon er gestart worden. 

 

Eerst de brug onderdoor, toen langs de Molenweg, 
waar nog draaibruggen waren, die open stonden. 
Naar de Brasserskade tot de oversteek, waar nu de 
fietsers oversteken naar Ypenburg. Daar liep een 
brede vaart, die ze de tocht noemden en die naar de 
Gooplas liep. Deze plas ligt naast de Boswijk met 
rondom bomen en is bewaard gebleven. 
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Ik vond het een heel verre tocht, maar waarom juist 
naar de Gooplas? Omdat mijn vader, Arie Lugtigheid, 
daar stond op het ijs met zijn kar, een koek-en-zopie 
tent. Zo kon hij extra geld verdienen in de winter. Hij 
heeft zijn bakfiets zo vaak als mogelijk omgebouwd 
tot koek-en-zopie tent, want extra geld was vooral in 
de winter heel welkom voor het grote gezin van tien 
kinderen. Een hele onderneming, gezien wat hij 
allemaal meenam. Twee driepits petroleumstellen. 
Verder twee grote grijze emaillen ketels voor anijs- 
en chocolademelk plus een pan om worst op te 
kunnen warmen. Ook had hij twee olielampen voor 
als het donker werd. Verder nam hij mee: gevulde 
koeken, spritsen, rollen King pepermunt, Rang 
zuurtjes, PK kauwgom, repen chocolade van Kwatta 
en Van Houten.  

De bakfiets was zo zwaar beladen, dat aan mijn 
broers Henk en Aad werd gevraagd om pa te helpen 
duwen bij hellingen en kuilen. Mijn vader fietste via 
de Molenweg en een stukje Brasserskade, rechtsaf 
naar de Combinatieweg. Dat was een verhard 
zandpad dwars door Crayenburch naar de Gooplas. 
Mijn vriendinnetjes en ik kregen van hem warm 
drinken en koek, gratis. Dat was boffen! We gingen 
op tijd terug om voor het donker thuis te zijn. 

De Gooplas werd druk bezocht door schaatsers; een 
begrip voor bewoners van Rijswijk, Den Haag, 
Voorburg en omgeving en altijd gezellig. 

De winkel van Lugtigheid aan de Dorpsstraat 

Mijn moeder vertelde me dat haar vader, Piet van ’t 
Wout, een schaatsliefhebber was. Hij reed tochten op 
zijn Friese doorlopers, maar hij had ook 
zwierschaatsen. Op de Gooplas werden wedstrijden 
zwierschaatsen gehouden, oftewel kunstrijden in 
paren. Ook ringsteken op de schaats. Mijn opa vond 
het natuurlijk geweldig dat op een middag, rond 
1920, koningin Wilhelmina met prinses Juliana naar 
de Goo was gekomen. Hij ging ook wel op de fiets 
naar de vijver in het Haagsche Bos, speciaal om de 
koningin daar te zien schaatsen. Een paar maal lukte 
dat en dan was zijn missie geslaagd. 

En zo werkte mijn vader hard voor extra brood op de 
plank, want er was armoede in gezinnen van 
tuinders, boeren en arbeiders, die wij dan ook wel 
eens krediet gaven tot aan het voorjaar.  

Vindt u het ook leuk om iets over vroeger te 
vertellen/op te schrijven? Neem contact op met de 
redactie. 

Van de penningmeester 
Voor diegenen die de contributie (€ 15,00) voor het 
jaar 2010 nog niet betaald hebben het verzoek dit 
bedrag zo spoedig mogelijk over te maken op 
bankrekening nummer 1373.59.675, ten name van 
Noitdorpsche Historiên te Nootdorp. Vindt u een brief 
bij deze Nieuwsbrief dan verzoeken wij u deze 
aandachtig te lezen. 

Voor informatie kunt u de penningmeester bellen. 
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