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Van de voorzitter 

Het was weer een mooi jaar. Vier lezingen in 
samenwerking met de Bibliotheek, een nieuw boek 
uitgebracht waarop we heel veel positieve reacties 
hebben gekregen en een stabiel en langzaam 
groeiend ledenbestand. Noitdorpsche Historiën is 
een vereniging die bloeit, mede door onze leden! 
Volgend jaar gaan we kijken waar we onze lezingen 
kunnen gaan houden. De Bibliotheek is hiervoor niet 
meer beschikbaar. Ook kijken we naar andere 
interessante activiteiten. De website heeft ook onze 
aandacht, hier wordt aan gewerkt. En uiteraard 
blijven we op zoek naar mensen die actief mee willen 
helpen aan onze activiteiten. 
Het bestuur wenst u fijne feestdagen toe en een mooi 
en gezond 2014. 

Nieuwe leden 
In de afgelopen periode hebben zich twee leden 
aangemeld en dat zijn: 

• Rinus Verweij 

• Jan van der Helm 

Facebook 
Ook onze vereniging staat sinds kort 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.  

 

e-mail adres 
Steeds vaker sturen we tussen het verschijnen van 
de Nieuwsbrief een e-mail met interessant nieuws 
over lezingen, tentoonstellingen, etc. Mogelijk wilt u 
dit nieuws ook ontvangen. Geef uw e-mail adres door 
op info@noitdorpsche-historien.nl en u blijft op de 
hoogte van het laatste nieuws. Graag ook doorgeven 
als uw e-mail adres wijzigt. 

12e jaargang 
nr 4, dec. 2013 
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Onze boeken 
Zoals al te lezen viel in de Eendracht (Telstar) is 
in de Nootdorpse bibliotheek op zaterdag 23 
november het vijfde boek, uitgegeven door onze 
vereniging, ten doop gehouden. Even ter 
herinnering: de eerste vier zijn: Nootdorpers, Van 
Veen tot Steen, Nootdorpers II en Nootdorpse 
Olympiërs. De twee eerstgenoemde titels zijn 
inmiddels uitverkocht en alleen antiquarisch nog 
te koop voor een aanzienlijk hogere prijs dan de 
oorspronkelijke… 

Het 5
e
 boek is (Her)ken Nootdorp getiteld en de 

eerste exemplaren werden aangeboden aan Bram 
Slootweg en Frans van Diemen. 

Deze heren waren namelijk bestuurslid van de 
inmiddels opgeheven Huurdersvereniging 
Nootdorp/Ypenburg. De vereniging had nog geld in 
kas en heeft een donatie gedaan aan zowel de 
historische vereniging van Nootdorp als aan die van 
Ypenburg. Wel met de bepaling, dat het geld ten 
goede zou komen aan de gehele bevolking. 

Aan deze voorwaarde hebben wij voldaan door 
(Her)ken Nootdorp, dat 64 bladzijden telt en full color 
in ‘huisstijl’ is uitgevoerd, voor € 9,95 aan te bieden. 
Het is te koop bij Marian de Visser en Bruna in de 
Parade en bij Van Atten in Pijnacker. Uiteraard ook 
via de vereniging (info@noitdorpsche-historien.nl). 

Voorzitter Henk Rolvink overhandigt de eerste exemplaren aan Bram 

Slootweg (links) en Frans van Diemen (rechts) van de 

Huurdersvereniging (foto: Jan Wenteler) 

Op het moment van uitreiking waren er op voorhand 
al zo’n 100 exemplaren verkocht en ook bij het 
Historisch Informatie Punt (HIP) in de bibliotheek 
werd die ochtend al een aantal boeken verkocht. 

Familie Rolvink 
(Her)ken Nootdorp is voor het overgrote deel een 
project van de familie Rolvink. Onze voorzitter, Henk, 
heeft na veel speurwerk bijna alle ansichten, die ooit 
van Nootdorp zijn gemaakt, in zijn bezit. Bovendien 
staan er talloze foto’s uit vroegere jaren in zijn p.c. Uit 
deze enorme voorraad is een keuze gemaakt van 
ruim 60 foto’s. 

Vervolgens ging Hans Rolvink, Henk’s broer, met een 
afdruk van deze foto’s en zijn camera op pad in een 

poging dezelfde plaats opnieuw te fotograferen. Dat 
is hem prima gelukt, hoewel het soms door 
bebouwing niet meer mogelijk was om op precies 
dezelfde plaats te gaan staan. Ook was het 
jaargetijde niet gunstig, want de talrijke bomen 
stonden nog volop in blad en belemmerden soms het 
uitzicht. Maar ja, we wilden het boek graag voor de 
feestdagen in de winkel hebben, dus kon het 
fotograferen niet worden uitgesteld. 

Tenslotte maakte Gerry Buursink-Rolvink, zus van de 
beide heren, teksten die een korte uitleg geven over 
de afgebeelde foto’s. 

De fotoreeks wordt besloten met enkele foto’s die 
Piet Verweij in 1962 maakte vanuit de toren van de 
kerk aan de Dorpsstraat, dus niet die van de 
Bartholomeuskerk, zoals abusievelijk in de Eendracht 
werd vermeld. Uiteraard is ook de hedendaagse 
situatie vanuit de kerk vastgelegd. De weduwe van 
Piet, Agaath, kreeg op 23 november eveneens een 
exemplaar overhandigd. 

Nederlandse molens, prachtig 
gerestaureerd  
Door Ninon Vis 

Je vraagt je af (zeker in deze sobere tijden) hoe ze 
aan het geld kwamen, maar het is een feit dat zeer 
veel Nederlandse molens prachtig zijn 
gerestaureerd. Ze verkeerden vaak in deplorabele 
toestand door slecht onderhoud, brand, 
voltreffers in de oorlog etc. Sommigen werden 
vanaf de grond weer opgebouwd, anderen, 
waarvan alleen nog de romp overeind bleef staan 
(de zogeheten peperbussen) kregen weer wieken, 
kappen, stellingen, staarten of wat er nog meer 
nodig was. Nederland telt 1100 molens en 100 
watermolens. 

Iemand die alles van deze molens weet is Dick Prins. 
Hij kwam op 24 september naar de bibliotheek om 
voor zo´n 25 belangstellenden te praten over molens. 
Onze vereniging had samen met de bibliotheek deze 
lezing georganiseerd en Prins ging dan ook op 
historische wijze te werk door zijn talloze dia´s van 
molens te vertonen met behulp van een oerdegelijke 
ouderwetse diaprojector. 

Prins was in 1972 één van de oprichters van het 
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Gilde van Vrijwillige Molenaars en hij legde als één 
van de eersten het examen windmolenaar af. Van 
1977 tot 2006 was hij molenaar van de korenmolen 
De Eersteling in Hoofddorp. Onder zijn publiek 
bevonden zich ook enkele kenners, - getuige de vele 
opmerkingen - , onder wie onze eigen molenaar 
Tinus Verwijmeren en de heer J.L. de Wolf, die in 
1974 de Nootdorpse molen Windlust kocht. Net zoals 
deze molen zijn vele in bezit van stichtingen. Molens 
die niet draaien, raken in verval; ze moeten 
regelmatig in bedrijf zijn, dus draaien ze voor de 
show of zijn ze in vol bedrijf en leveren meel of 
dienen als reservebemaling in de polders. 

Standerdmolens  
Stom toevallig was de eerste dia die Prins liet zien 
die van de oudste watermolen van ons land (1169) 
bij Diepenheim in de buurt van Goor, waar onze 

voorzitter als jongetje zwemles heeft gehad. Ook 
heel bijzonder is de stenen torenmolen van Zeddam 
(1450) met muren van anderhalve meter dikte. Men 
zegt dat dit soort molens vroeger ook als vestingtoren 
zijn gebruikt. 

Vervolgens kwam een serie standerdmolens aan de 
beurt, zoals die bij Doesburg waar de t.v. serie over 
Rembrandt is opgenomen. Bij de standerdmolens is 
het bovenhuis draaibaar om de wieken op de 
gewenste windrichting te kunnen zetten. Ze zijn 
roodgeverfd als het polderbestuur katholiek was en 
blauw of groen als dit protestants was. De meeste, 
ruim dertig, staan in Noord-Brabant. Brand kwam 
veel voor; dan wel door blikseminslag, dan wel door 
het warmlopen van onderdelen of het onvoorzichtig 
omgaan met olielampen.  

In het westen van het land zie je vooral de 
rietgedekte bovenkruiers, zoals rondom Leiden 
(Rijpwetering) en Akersloot, waar Prins zijn opleiding 
heeft gehad. 

Bovenkruiers hebben staartwerk (zoals onze 
Windlust) waaraan het kruiwiel zit om de kap te 
draaien. Bij binnenkruiers ontbreekt deze staart. Dit 
type zie je vooral in Noord-Holland. Het is ontwikkeld 
door Leeghwater en het grote rad om de wieken op 
de wind te stellen, zit hier binnen in de kap.  

De achtkantige rietgedekte molen aan het 
Brasemermeer is destijds gekocht door André van 
Duin, want in deze poldermolens kun je goed wonen, 
doordat de aandrijving onder de vloer zit. 
Wereldberoemd zijn onze molengangen; de getrapte 
bemaling van drie of meer molens achter elkaar zoals 
bij Kinderdijk, Schermerhorn en Stompwijk. Dit was 
nodig bij extra diepe polders. In bijzonder natte 
periodes kunnen de molens ook nu nog bijspringen 
en de huidige mechanische bemaling ondersteunen. 

De boezem molens bij Kinderdijk trekken per jaar drie 
honderdduizend bezoekers, onder wie veel 
buitenlanders. Ook de Zaanse Schans wordt door 
zeer veel mensen bezocht. In de hier gebouwde 
verfmolen De Kat heeft Prins zijn molenaarsexamen 
afgelegd. Bij Westzaan staat de enige nog werkende 
papiermolen van de wereld, De Schoolmeester uit 
1692. Het geschepte papier, vervaardigd uit 
fijngehakte lompen, wordt zelfs naar de VS gezonden 
om te gebruiken voor bijvoorbeeld oorkondes en 
akten.  

Wiekverbetering 
Het meest bekend zijn de gewone wieken met 
hekwerk, al dan niet voorzien van zeilen. De wieken 
kunnen in de buiten-werking stand staan, in dagelijke 
rust, in de rouw- en de vreugdestand. In de loop der 
jaren is er veel aan wiekverbetering gedaan om het 
rendement van de molen te verhogen. De capaciteit 
werd dan inderdaad groter, maar de molen bepaald 
niet altijd fraaier. Zo draagt de molen van Bolsward 
het profiel van een vliegtuigpropeller op de wieken. 
(Dekkersysteem). Ook de Ten Have kleppen laten 
een molen sneller draaien evenals kleine eiken 
plankjes, de zogeheten Fokwieken. En in Groningen 
zijn molens te zien, die een soort van luxaflex met 
remkleppen op de wieken hebben.  

Friesland kent veel kleine molens, want de polders 
zijn daar minder diep. 

Bekend zijn de kleine wipwatermolens, 
Spinnekoppen genaamd, omdat ze in de verte gezien 

vanuit het vlakke land op spinnen zouden lijken. Ze 
zijn zo’n 8 à 10 meter hoog. Wipwatermolen danken 
hun naam aan het feit dat het bovenhuis bij storm 
inderdaad stond te wippen; in de volksmond worden 
deze molens trouwens vaak kokermolens genoemd. 

Watermolen Den Haller bij Diepenheim 

Een wipwatermolen in de Weerribben in Overijssel 
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En dan heb je in 
Friesland nog de 
zogeheten tjaskers, de 
kleinste watermolentjes 
van ons land. 

Na de pauze besprak 
Prins nog een serie 
molens in de Alblasser-
waard, het molenrijke 
Land van Heusden en 
Altena en Zeeland, 
waarbij de beroemde 
Zeeuwse achtkanter uit 
Kruiningen ter sprake 
kwam. 

Hij sloot zijn lezing af 
met molens uit onze 
eigen regio: De Roos in 
Delft, De Salamander 

aan de Vliet in Leidschendam, die door een 
projectontwikkelaar van de ondergang is gered en de 
grootste molens van Nederland, die bij Schiedam 
staan. Deze maalden mout voor de jeneverstokerijen. 
De stellingen alleen al zijn 17 meter hoog. Bij 
Schipluiden staat een zeldzame stenen watermolen 
en Maassluis bezit een speciale les- en oefenmolen. 

Natuurlijk mocht onze eigen korenmolen Windlust 
niet ontbreken, maar hierover had Tinus Verwijmeren 
al eens een lezing gehouden, dus daar wisten de 
meeste aanwezigen alles van. 

Ons Koninkrijk  
Door Ninon Vis 

De laatste lezing van dit jaar, door onze 
vereniging georganiseerd, vond plaats op 12 
november en werd door ruim vijftien 
belangstellenden bezocht. 

De vrees bestaat, zo vertelde voorzitter Henk 
Rolvink, dat dit tevens de laatste lezing is 
geweest in de bibliotheek aan de Koningin 
Wilhelminastraat. In het voorjaar moet de 
bibliotheek namelijk uit dit pand vertrekken en 
verhuizen naar een veel kleinere ruimte aan de 
Markt. Een zeer spijtige besluit, genomen in het 
kader van de gemeentelijke bezuinigingen.  

Evert Vles uit Rotterdam – geen historicus, maar 
liefhebber - kwam vertellen over 200 jaar Koninkrijk. 
Hij deed dit aan de hand van een aantal illustraties, 
waaronder foto’s van schilderijen van Pieneman.  

Strikt genomen klopt die 200 jaar niet, want Willem I 
werd pas in maart 1815 ingehuldigd en voordien 
hadden we al de Franse koning Lodewijk Napoleon. 
Maar 1813 (de novemberdagen) vormde wel een 
schakelpunt, een fundamentele verandering in het 
staatsbestel. 

De oude Republiek, die in 1795 voor het aanbreken 
van de Bataafs-Franse tijd nog bestond, kampte met 
vele problemen. Volgens zijn naaste omgeving hielp 

stadhouder Willem V alleen maar alles in de war. De 
regenten bevoordeelden familie en vrienden en 
sloten grote groepen mensen buiten. Belangrijke 
besluiten konden niet op tijd worden genomen. 

In de ijskoude winter van 1795 trokken de Fransen 
over de bevroren rivieren ons land binnen. 

Over het algemeen waren de mensen blij en 
opgelucht. De stadhouder vluchtte het land uit en 
zo’n tienduizend uitgeweken Patriotten keerden 
terug. 

Opeens kwamen meer mensen aan de bak; zo 
werden bijvoorbeeld katholieken in de gemeente-
besturen benoemd. Het was een zachtaardige 
revolutie in vergelijking met die in Frankrijk, maar 
daar had hongersnood geheerst en daar hadden kerk 
en adel enorme bezittingen gehad. Wat ook meehielp 
was dat onze regering in Den Haag zetelde en niet in 
hoofdstad Amsterdam, dus kwamen hier geen 
scènes zoals in 1789 in Parijs. 

De Fransen 
Er werden nieuwe vroedschappen en Staten 
benoemd en de eerste voorzitter van de Nationale 
Vergadering was Pieter Paulus, een prima leider, die 
jong is gestorven. De eerste grondwet (het dikke 
boek met 1000 artikelen) was al direct geen succes, 
want 150 duizend stemmers, voor die tijd een enorm 
aantal, stemden tegen. Er volgden staatsgrepen, er 
kwam een staatsregeling voor het Bataafse volk en in 
1799 landden Russische en Engelse troepen in 
Noord-Holland. De erfprins van Oranje was erbij, 
want hij hoopte op steun, maar deze onderneming 
mislukte jammerlijk. 

In 1806 maakte Napoleon zijn broer Lodewijk 
Napoleon koning van Holland. 

Op school hebben we niet veel goeds geleerd over 
de Franse tijd en het kinderliedje Hop Marjanneke 
betekende eigenlijk Rotop Marianne (= spotnaam 
voor de Franse republiek). 

Niettemin kwamen er toch zeker goede dingen tot 
stand, zoals een algemene wet voor het onderwijs, 
een uniform belastingsysteem, een burgerlijke stand 
en werden er symbolen van eenheid in het land 
gebracht, zoals een ridderorde. Ook was Lodewijk 

Dick Prins met zijn diaprojector, 

een antiek exemplaar voor 6x6 

dia’s. (foto: Aafje van Dijk) 
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Napoleon de eerste koninklijke rampentoerist, want 
hij bezocht Leiden na de buskruitramp van 1807. 

Om 1810 werd ons land door Frankrijk geannexeerd 
en verdeeld in zeven Franse departementen met 
nauwelijks een Nederlander aan de top. Er kwam 
een gehate belasting op tabak en we mochten geen 
handel meer drijven met Engeland. 

Napoleon had soldaten nodig en de conscriptie heeft 
vooral bij de armere mensen kwaad bloed gezet. De 
rijken konden zich uitkopen. Van de 15.000 
Nederlandse soldaten die mee moesten met de 
rampzalig verlopen Russische veldtocht, kwamen er 
maar 200 terug. Toen in 1813 de zonen van 
welgestelden verplicht werden dienst te nemen in de 
Garde d’Honneur van Napoleon, bracht dit het verzet 
naar de hogere standen.  

Verzet 
In november was het zover. Napoleon was bij Leipzig 
verslagen en Van Hogendorp had zijn schets voor 
een nieuwe grondwet al klaar liggen. Er waren nog 
maar 10.000 verspreide Franse soldaten in ons land, 
een ratjetoe van diverse nationaliteiten. Het 
garnizoen in Amsterdam werd weggeroepen en het 
volk stak douanehuisjes in brand. Of dit spontaan 
gebeurde of was gepland, is niet zeker, maar Vles 
vermoedt het laatste. Van Hogendorp trad voort-
varend op door zelf allerlei belangrijke beslissingen te 
nemen. Van Limburg Stirum, een militair, benoemde 
hij tot commandeur van Den Haag. Deze man nam 
grote risico’s. Getooid met oranje ging hij de straat 
op, terwijl de Fransen nog niet weg waren. Van der 
Duyn van Maasdam steunde Van Hogendorp 
onvoorwaardelijk en gaf hem zelfs blanco papieren 
mee, die hij alvast had ondertekend. 

Van een Driemanschap was echter geen sprake, zo 
vertelde Evert Vles. Die benaming is later verzonnen 
en als zodanig zijn de mannen ook vereeuwigd op 
het monument van Plein 1813 in Den Haag. Even 
dreigde alles nog te mislukken, toen de Fransen 
Dordrecht aanvielen en beestachtig huishielden in 
Woerden, maar op 24 november legerden de 
Kozakken al bij Amsterdam en was het Franse verzet 
gebroken. De mensen vonden overigens die 
Kozakken prachtig, want zij vroegen geen 
inkwartiering, maar hadden hun eigen tenten bij zich.  

Van Hogendorp had de erfprins uitgenodigd, die in 
Scheveningen aan land kwam, want de havens 
waren nog in Franse handen.  

Rechtsgeleerde Kamper schreef tenslotte de tekst 
voor de proclamatie, waarin Willem tot souverein 
vorst werd uitgeroepen, want Van Hogendorp hield 
teveel vast aan het oude regentensysteem. Op hoge 
leeftijd heeft hij deze misvatting later ook wel 
toegegeven. 

Na de pauze vertelde Vles nog het een en ander over 
de gebeurtenissen na 1813. 

Lodewijk Napoleon 1778-1846; koning van Holland 1806-1810 

De aanvaarding van het Algemeen Bestuur in naam van de Prins van Oranje ten huize van Van Hogendorp op 21 november 1813. Achter Van Hogendorp 

(zittend, met bontkraag) staat Van der Duyn van Maasdam en naast hem staat (met omgeslagen mantel, naar de officieren wijzend) Van Limburg 

Stirum. (Gedeelte van een schilderij door Jan Willem Pieneman (circa 1828). Collectie Rijksmuseum te Amsterdam.) 
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Koning Willem I (1772-1832 ) 

Willem moest toen voorzichtig opereren, want ook hij 
had belastinggeld en soldaten nodig. Ruim 8 forten 
waren nog in Franse handen plus de havenstad Den 
Helder. Bij Waterloo vocht een groot Nederlands 
leger en met succes, dat onderschatten wij wel eens.  

Het idee om België aan Nederland te plakken, 
bestond al langer. Vooral Engeland wilde graag een 
solide blok ten noorden van Frankrijk. 

Aan het einde van de avond stelden de aanwezigen 
nog enige vragen, die deskundig door Vles werden 
beantwoord. Ook verkocht hij enkele exemplaren van 
het boek, dat hij over deze boeiende periode in onze 
vaderlandse geschiedenis heeft geschreven. 

Kerstgroep van de H. 
Bartholomeusparochie 
gerestaureerd 
Door Noud Janssen 

Tijdens het laatste deel van de goed geslaagde 
restauratie van de H. Bartholomeuskerk, zijn ook alle 
kerstbeelden van die parochie gerestaureerd. De 
kerstgroep bestaat uit 23 beelden en is voor 
Nederland redelijk uniek. De beeldengroep wordt 
gevormd door de volgende figuren: 

- H. Familie: kindje Jezus, Maria en Jozef; 
- vijf herders en een vrouw met kind; 
- drie koningen en een kameeldrijver; 

- negen dierfiguren: een os, een ezel, zes schapen 
en een dromedaris; 

- een engelenpaar. 

De beeldengroep dateert uit de periode 1880-1890. 
De parochie heeft de beelden niet in één keer 
verworven. Telkens als er geld was werden er 
beelden aangekocht. De laatste beelden kwamen in 
de twintiger jaren van de vorige eeuw. 

 

Ignaz Raffle en zijn beeldenbedrijf 
De beelden zijn afkomstig van het bedrijf La Statue 
Religieuse, ook bekend als Maison Raffle. De laatste 
naam is ontleend aan de beeldhouwer Ignaz Raffl.  

Ignaz Raffl werd op 17 december 1828 geboren in 
Merano, in het Italiaanse Zuid-Tirol. Op jeugdige 
leeftijd werd hij leerling van de beeldhouwer Johan 
Baptist Pendl, die zich toelegde op religieuze kunst. 
Raffle vervolgde zijn studie in Wenen, Venetië, 
Florence en Rome. Hij werd assistent van de 
Oostenrijkse beeldhouwer Johann Meixner bij de 
vervaardiging van een serie beelden voor de Basiliek 
van Esztergom in Hongarije, zoals een beeldplateau 
in hoogreliëf dat de intocht van Christus tijdens 
Palmpasen verbeeldt. Raffle vertrok in 1857 naar 
Parijs, waar hij ging werken in de werkplaats van zijn 
schoonvader Frediani aan de Rue Bonaparte 65. Al 
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snel nam hij deze werkplaats over en bouwde dit uit 
tot het bedrijf La Statue Religieuse. Rond 1880 
werkte Raffl nauw samen met de beeldhouwer 
Verrebout (“Raffle et Compagnie”). In 1882 treft men 
dan ook de naam “Maison Raffle-Verrebout” aan. 
Verrebout nam de leiding van het bedrijf in 1883 
over, maar hij hield de bedrijfsnaam Maison Raffle 
aan. In 1892 kwam het bedrijf in handen van de 
gebroeders Delin. Raffle overleed op 11 november 
1895 in Menton aan de Franse Cote d’Azur, tegen de 
Italiaanse grens. Het bedrijf ging in 1903 over naar 
Froc-Robert et Fils en wisselde sindsdien nog enkele 
malen van eigenaar. 

Romantisch realisme 
De beeldengroep is een voortreffelijk voorbeeld van 
het romantisch realisme in de tweede helft van de 
19

e
 eeuw, zoals dat in Noord-Italië en Oostenrijk tot 

ontwikkeling is gekomen. Deze kunststroming 
streefde naar een meer realistische weergave als 
reactie op de overdreven Barok. Daarbij werd 
gestreefd naar een ingetogen ‘beeldtaal’. Strakke 
vormen of rechte lijnen werden vermeden. De 
suggestie van beweging en dynamiek werd vorm 
gegeven door gebogen of gedraaide gestalten die 
nooit overdreven waren. De plooiende kleding 
versterkte die dynamiek. Het gebruikte kleurenpallet 
moest aansluiten bij de werkelijkheid. 

De beeldenproductie 
De oorspronkelijke beelden zijn gemaakt door Ignaz 
Raffl. Van die originelen werden gietvormen (mallen) 
gemaakt zodat deze vervolgens in een zekere mate 
van massaproductie in gips konden worden 
geherproduceerd.  

Na het ingieten van het gips, werd dit door het 
bewegen van de mal gelijkmatig aan de binnenkant 
van de mal verspreid. Op kwetsbare delen van de 
beelden werden juten vezels in het gips gedrukt, 
waarover nog eens gips werd gegoten. Die vezels 
zorgden voor een goede versteviging (”carton 
romaine”). Alle grotere beelden werden in delen 
gegoten en in het atelier samengevoegd. Dat gold 
ook voor de uitstekende delen, zoals armen en 
handen. De dikte van het gips in de grotere vlakken 
varieert tussen 5 en 10 mm. In sommige hoog 
breekbare onderdelen werd ijzerdraad met een 
doorsnede van 2 mm verwerkt. In de poten van de 

ezel, os en kameel werd gebruik gemaakt van 
vierkante ijzeren staven van 8 mm. Elk gegoten beeld 
kreeg in het atelier een of meer waarmerken dat het 
afkomstig was uit het atelier Maison Raffle. Meestal 
in de vorm van een stempel, soms een inscriptie. Op 
de beelden van de Bartholomeusparochie zijn zes 
uiteenlopende waarmerken aangetroffen.  

Na uitharding en droging van het gips werden de kale 
beelden overgebracht naar de schildersafdeling, 
waar zij door gespecialiseerde en in het atelier 
opgeleide medewerkers met de hand volgens een 
nauwgezet kleurenpatroon werden beschilderd. 

De restauratie 
Na meer dan 130 jaar gebruik waren nagenoeg alle 
beelden beschadigd. Ook de temperatuur-
schommelingen, het vocht en het klimaat hadden de 
beelden en de kleuren aangetast. In het verleden 
waren enkele beelden op een niet oordeelkundige 
manier gerepareerd en waren beschadigde 
onderdelen met een verkeerde verf “bijgeschilderd”. 
Na een zorgvuldige restauratie zijn alle beelden weer 
als nieuw. Tijdens de kerstperiode is de 
beeldengroep weer in alle glorie te bewonderen in de 
vernieuwde Bartholomeuskerk. Zij zullen dan staan in 
een nieuw ontworpen kerststal. De gerestaureerde 
beelden zijn dan van dichtbij te bewonderen. Zeker 
een bezoekje waard. 

HIP moet weg 
Doordat onze gemeentebestuurders in hun wijsheid 
hebben besloten dat de al meer dan veertig jaar 
bestaande Nootdorpse bibliotheek moet verdwijnen 
(bezuinigingen…) zal ook ons Historisch Informatie 
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Punt (HIP) aan de Koningin Wilhelminastraat 5 
moeten verhuizen. 

We mogen het meubilair overigens houden, dat dan 
weer wel. Op dit moment zijn we in bespreking met 
de leiding van Veenhage. Wellicht kan het HIP hier 
onderdak krijgen. 

De bibliotheek krijgt een servicepunt aan de Markt. 
Maar als je eens fijn wilt snuffelen in boeken, 
tijdschriften of kranten, dan zul je toch naar Pijnacker 
moeten. 

Familie onbekend 
Tijdens de Genealogische inloopochtend op zaterdag 
7 september kwam er een foto met Nootdorpse 
inwoners ter sprake. Ellen van der Heijden-Smits van 
de genealogische werkgroep van het Historisch  

Genootschap Oud Soetermeer stuurde ons die foto 
op met de volgende gegevens. De foto komt van de 
dochter van wethouder Jan Smits en Grie (Margarita) 
Kramer, mevrouw Tonia Friggen-Smits. Mevrouw 
Smits leeft nog en is zo circa 95 jaar oud. 

De dochter van Tonia, Margriet Friggen van de 
Veenweg in Nootdorp, weet ook niet wie er op staan. 
Haar moeder is zo oud en ze weet het ook niet meer. 

Wie zou ons kunnen helpen aan de namen van de 
mensen op deze foto? 

Van de penningmeester 
Voor diegenen die de contributie (€ 15,00) voor het 
jaar 2013 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. Voor informatie 
kunt u de penningmeester bellen. Zit er een brief bij 
deze Nieuwsbrief dan graag aandachtig lezen. 
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