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Van de voorzitter 

In het kader van de lezingenreeks stond Noud 
Janssen op 6 september in de bibliotheek. Hij 
vertelde over oude beroepen, zie verderop in deze 
Nieuwsbrief. De lezingen zijn zeer goed bezocht en 
worden hoog gewaardeerd. We denken er dan ook 
over om samen met de bibliotheek ook volgend jaar 
weer vier lezingen te gaan organiseren. Heeft u 
suggesties voor interessante onderwerpen of wilt u 
zelf iets presenteren, dan horen wij dat natuurlijk 
graag. Op Open Monumentendag, dit jaar op 10 en 
11 september, waren we present bij Peter van der 
Drift aan de Veenweg 59. Zijn monumentale brug 
was de aanleiding om onze verzameling foto’s van 
Nootdorpse ophaalbruggen te presenteren met het 
verhaal achter de bruggen. Het leverde weer 
interessante verhalen op! 

Nieuwe leden 
Mevr. Annie Zwart – van Aalst. 

Een hartelijk welkom als lid van onze vereniging. 

Agenda 
• Donderdag 24 november: presentatie over Molen 

Windlust door Tinus Verwijmeren. 

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

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 

10e jaargang 
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zelf noemde. De herinneringen van Cor van Tilburg 
gaan over het kerkgebouw, waar hij en zijn familie 
nauw mee verbonden waren. 

Herinneringen (11) – het orgel 
Eerst enige algemene gegevens. Het is gemaakt in 
1670 door de orgelbouwer Assendelft. Vader 
Assendelft begon en zijn zoon maakte het af. Het is 
een éénklaviers orgel met aangehaakt pendaal. De 
speeltafel was oorspronkelijk achter het orgel. Later 
is die naar de linkerzijde verplaatst en in 1971 bij de 
restauratie weer erachter, de oorspronkelijke plaats.  

In 1971 is er een nieuwe onderbouw met balkon 
gemaakt dat 40 centimeter lager was dan het oude. 
De moeilijkheid was toen, men wilde het orgel niet 
meer naar voren hebben, maar we wisten toen niet, 
waar we de organist moesten laten. Hij kon er niet 
meer achter. Er is toen een nis in de toren gemaakt 
en hij zit nu als nooit te voren.  

Het draaiwerk voor onderbouw is gemaakt door de 
Nootdorpse draaier Arie Warnaar. voor mij de 
grootste draaier van heel Nederland. Wat een 
vakman. Wij hebben veel van hem geleerd, vraag het 
maar aan Wim van Velzen.  

Bij de afwerking van het orgel, werd ik door meneer 
Kruger geroepen. Hij zei: 'lk wil dit orgel met 
onderbouw en balkon rood verven. Wat denk jij 
daarvan?' Mijn antwoord: 'Zou ik niet doen'. 'En 
waarom niet?' vroeg Kruger. 'Nou meneer Kruger, ik 

vind dit orgelfront voor déze kerk aan de grote kant. 
Ga je alles in dezelfde kleur maken, dan toont het 
nog groter. Ik vind dus onderbouw en balkon wit en 
front rood.' Kruger: ' Hij heeft gelijk en zo wordt het.'  

Heerlijk is het, als je voorstel als boeren-timmerman 
netje overwogen wordt en door zulke vakmensen 
aangenomen wordt.  

Ik maak dat de laatste tijd wel anders mee. Volgende 
keer, meer.  

Herinneringen (12) – het orgel (2) 
Toen eenmaal de kleur van het orgel bekend was, 
kon Wim de Bie eraan beginnen. Hij moest het in zijn 
vrije tijd doen, daar hij nog in gemeentedienst was, 

als klusjesman en badmeester. Vooral al dat goud 
gaf veel werk. Sommige mensen denken, dat je dan 
maar een potje goudverf bij mevrouw Verwey haalt 
en maar vergulden. Maar zo is het niet. Bladgoud 
wordt geplakt en is écht goud, dat in velletjes van 
circa 8 centimeter in het vierkant te koop is. Voordat 
je plakt moet je de oppervlakte behandelen met een 
speciaal soort vernis en dat moet 12 uur van te voren 
gebeuren.  

Als ik 's morgens vroeg om 7.00 uur het licht vanuit 
mijn bed zag branden, wist ik dat Wim 's avonds om 
19.00 uur wilde gaan plakken.  

En kijk nog eens naar al dat goud. Het glinstert of het 
er gisteren opgeplakt is. Voor al het werk dat Wim 
voor de kerk gedaan heeft; dubbele hulde. Dit is naar 
mijn mening wel onderschat en nogmaals niet naar 
waarde te schatten. 

Vriendenkring 
Nootdorp kent zes rijksmonumenten. Eén daarvan is 
de H. Bartholomeuskerk aan de Veenweg. Elk 
monument heeft onderhoud nodig en soms zijn 
restauraties noodzakelijk. Hier is geld en vaak zelfs 
veel geld voor nodig dat niet altijd uit een fonds of via 
een subsidie zal komen. Onder het motto “Kom op 
voor het behoud van onze monumentale kerk” is een 
vriendenkring opgericht. De vriendenkring H. 
Bartholomeuskerk is een kring van vrienden die 
interesse heeft in het behoud van het kerkgebouw 
van de parochie H. Bartholomeus in Nootdorp aan de 
Veenweg. Zoals gezegd, een monumentaal, 
gezichtsbepalend pand als de H. Bartholomeuskerk 
heeft zowel nu als in de toekomst onderhoud nodig. 
In 2009 en 2010 is de restauratie van de buitenzijde 
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van de kerk en de toren uitgevoerd met behulp van 
veel overheidssubsidie. Men kan nu weer genieten 
van een mooi gebouw maar deze subsidie was 
helaas wel eenmalig. 

Blijvend onderhoud is noodzakelijk en het onderhoud 
aan het gebouw, zowel binnen als buiten, mag nu 
niet versloffen. Het is niet bekend of in de toekomst 
nog op het rijk gerekend mag worden voor subsidie. 
De restauratie van het inwendige van de kerk gaat 
echter wel gewoon door. Ook dit kost weer enkele 
tonnen euro’s. Een blijvende investering in dit 
monumentale pand is en blijft broodnodig. 

Ook de vereniging Noitdorpsche Historiën 
ondersteunt natuurlijk van harte het initiatief voor de 
oprichting van een vriendenkring. Voor € 20,- per jaar 
geniet u dan jaarlijks van een aantal activiteiten en 
voorrechten. Zo zal er bijvoorbeeld voor leden één 
maal per jaar een rondleiding door het kerkgebouw 
worden verzorgd inclusief een uniek bezoek aan de 
toren met een geweldig uitzicht over Nootdorp en 
omgeving. 

Voor meer informatie kunt u terecht bij de parochie 
van de H. Bartholomeus, Veenweg 36, 2631 CL 
Nootdorp. Het secretariaat is telefonisch bereikbaar 
via 015 310 9159. 

 

Molen Windlust 
Op donderdag 24 november zal Tinus Verwijmeren in 
de bibliotheek een presentatie geven over molen 
Windlust. Hij zal ingaan op de fascinerende 
geschiedenis van de molen en allerlei interessante 
en unieke details prijs geven over dit bouwwerk. Ook 
molen Windlust is een rijksmonument en van groot 

belang geweest voor Nootdorp en haar inwoners. De 
molen werd in 1781 in Delft gebouwd en stond op de 
Hopsteegse toren, tussen de Oostpoort en de 
Koepoort. In 1885 is de molen verplaatst naar 
Nootdorp. 

 

Foto: Dick van Zon - 1965 

Vanaf 19.30 uur bent u van harte welkom in de 
bibliotheek voor deze interessante lezing. 

museumgoudA 
In museumgoudA zijn dit najaar de 16de-eeuwse 
ontwerptekeningen voor de befaamde glas-in-
loodramen van de Sint-Janskerk te zien. De 
tentoonstelling ‘Schetsen van Schoonheid’ 
presenteert tekeningen van Dirck Crabeth (1510 -
1572) – de ‘Rembrandt der glazeniers’ – en belicht 
het vakmanschap van deze kunstenaar die in 
opdracht van o.a. Filips II van Spanje en Prins Willem 
van Oranje werkte. De ontwerpen, voor ramen van 5 
tot wel 22 meter hoog, staan bekend als de grootste 
tekeningen ter wereld en behoren tot de keur van de 
Hollandse Renaissance. Ze werden de afgelopen 
zeven jaar in Gouda gerestaureerd en zijn nu 
eenmalig, samen met de gebrandschilderde ramen in 
de naastgelegen Sint-Janskerk, te bewonderen. 

De 72 kleurrijke glas-in-loodramen van de Sint-
Janskerk, gewijd aan Johannes de Doper tevens 
schutspatroon van Groene Hart Stad Gouda, dateren 
uit de 16de eeuw en zijn gemaakt door 
vooraanstaande Nederlandse kunstenaars. Deze 
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‘Goudse Glazen’ overleefden de Beeldenstorm in 
1566 en menig natuurgeweld in de loop der eeuwen,  

net als de 400 jaar oude ontwerptekeningen op ware 
grootte, die dankzij zorgvuldig beheer door de 
kerkrentmeesters veilig in de kerk lagen opgeborgen. 
In Gouda zijn de ontwerpen en de ramen bovendien 
op hun oorspronkelijke locatie bijeen gebleven; en 
dat is nergens ter wereld het geval. De Sint-Janskerk 
nam het initiatief tot restauratie van de enorme 
tekeningen, een project dat zeven jaar in beslag nam 
en dat onlangs is afgerond. MuseumgoudA en de 
Sint-Janskerk tonen nu deze bijzondere 
kunstschatten gecombineerd; na afloop zullen de 
kwetsbare tekeningen voor langere tijd de kerkkluis 
in gaan. 

De tentoonstelling ‘Schetsen van Schoonheid’ in 
museumgoudA laat een selectie zien van de mooiste 
ontwerptekeningen van de hand van Dirck Crabeth 
(1510-1572) en belicht het artistiek talent en het 
vakmanschap van deze meester-glazenier. Crabeth 
gold indertijd als één van de beste glasschilders in 
het land en hij kreeg opdrachten van vorsten en 
kerkelijk leiders. Hij ontwierp de voorstellingen voor 
de ramen en produceerde het gebrandschilderde 
glas vervolgens ook zelf in zijn atelier. De fraaiste 
ramen in de Sint-Janskerk, waaronder het beroemde 
Koningsglas, zijn van Crabeths hand.  

Zijn groot gevoel voor landschap en opmerkelijk 

vermogen tot detaillering in ornamentiek en portret 
leverde hem later de bijnaam ‘Rembrandt der 
glazeniers’ op. De tekeningen en de gebrand-
schilderde ramen van de kerk in Gouda worden dan 
ook gerekend tot de keur van de Hollandse 
Renaissance.  

Fenomenale tekeningen 
De voorstellingen voor de ramen zijn eerst in het 
klein en vervolgens op ware grootte op papier 
uitgetekend; daarna werden ze op glas geschilderd. 
De tekeningen, opgezet in zwart, rood en wit krijt, 
houtskool, inkt en potlood op grote stroken papier, 
vormen aaneengeschakeld enorme ontwerpen van 5 
tot wel 22 meter hoog; dat maakt ze tot de grootste 
tekeningen ter wereld. Achter elkaar gelegd nemen 
de tekeningen bijna twee kilometer in. De 
ontwerptekeningen, met voorstellingen ontleend aan 
de Bijbel of aan historische gebeurtenissen bieden 
niet alleen een kijkje in de keuken van het 
ontwerpproces, het zijn kunstwerken op zich. Ze zijn 
in artistiek opzicht van uitzonderlijke kwaliteit en de 
hand de kunstenaar, zoals die van Crabeth, is er 
duidelijk in te herkennen.  

De ramen in de Sint-Janskerk getuigen eveneens 
van het groot vakmanschap van de meester-
glazenier. In de tentoonstelling wordt de techniek van 
schets tot glas-in-loodraam uit de doeken gedaan. 
Daarnaast worden de betekenis en de 
(kunst)historische en technische aspecten van zowel 
de tekeningen als van de ramen belicht. Crabeth 
hield het gehele proces van ontwerp tot glas in eigen 
hand en maakte Gouda tot bloeiend centrum van 
glasschilderkunst, met de ramen van de Sint-
Janskerk als hoogtepunt.  

Restauratie 
De ontwerptekeningen bleven ook in de eeuwen na 
de productie van de ramen een onuitputtelijke bron 
van kennis over de totstandkoming van de beglazing; 
ze werden bij restauratie van het gebrandschilderd 
glas dankbaar geraadpleegd. In de afgelopen zeven 
jaar zijn de tekeningen op initiatief van de 
kerkrentmeesters en in samenwerking met adviseurs 
van het Rijksmuseum in Amsterdam gerestaureerd in 
Gouda. Inktvraat, vlekken, scheurvorming en 
ingrepen uit het verleden bedreigden de werken. De 
1,2 miljoen euro die nodig was voor de restauratie is 
opgebracht door de Sint-Janskerk, (cultuur)fondsen 
en het bedrijfsleven. In de expositie in museumgoudA 
is aandacht voor dit omvangrijke restauratieproject. 
De tentoonstelling is voorlopig de laatste gelegenheid 
om de kwetsbare kunstwerken te bezichtigen; na 
afloop zullen ze weer veilig in kokers in de kerkkluis 
worden opgeborgen. MuseumgoudA zal één van de 
tekeningen in de permanente expositie opnemen.  

Cultureel programma 
Rond de tentoonstelling is een cultureel programma 
met lezingen, rondleidingen en een speciaal 
kinderprogramma. Voor scholieren van het basis- en 
voortgezet onderwijs is er een educatief programma 
rond de tentoonstelling en de restauratie van de 
tekeningen. 

Detail uit raam ‘Judith onthoofdt Holofernes’ . Links Judith met in 
haar ene hand het zwaard en in de andere het hoofd van 
Holofernes. Rechts haar dienstmaagd, die de doek draagt met het 
hoofd. Dirck Crabeth, 1571. © Sint-Janskerk, Gouda 
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De tentoonstelling van de fenomenale ontwerp-
tekeningen voor ramen van de Sint-Janskerk en de 
glas-in-loodramen zijn eenmalig samen te zien en 
wel van 23 november 2011 t/m 9 april 2012. Het 
museumgoudA en de St.-Janskerk zijn beide te 
vinden op het adres Achter de kerk 14 – 16 te 
Gouda. Zie ook: www.sintjan.com, www.cartons.nl en 
www.museumgouda.nl. 

De tentoonstelling wordt mogelijk gemaakt door bijdragen van o.a. 
De Mondriaan Stichting, VSBfonds, het ANWB Fonds, Stichting 
Cultuurfonds Bank Nederlandse Gemeenten, het K.F.Heinfonds en 
een aantal bedrijven in en om Gouda. 

Geheugen van Nederland 
Door Noud Janssen 

Op het Geheugen van Nederland trof ik een nieuwe 
toevoeging: De Atlas van Schoemaker "Beschrijving 
en Afbeelding der Steeden Dorpen Gehugten 
Aadelijke En Andere Gebouwen In Zuijt Holland en 
Aankleving van Dien Meest naat leeven getekeent. 
en Naat A.B.C. gelegt Dus Beschreeven en bij een 
Versaamelt Door Andries Schoemaker 1730". Het 
boek bevat 2600 topgrafische tekeningen, waarvan 2 
van Nootdorp. Een dorpsgezicht en een afbeelding 
van de dorpskerk. 

 
 
Dat is een opmerkelijke afbeelding, zie bovenstaand. 
De dorpskerk is hier getekend met een dubbele 
beuk. Als dat geen fantasie is van de maker (een 
later uitgewerkte tekening op basis van een globaal 
schetsje), dan is dit wel opmerkelijk. Ik heb tot op 
heden nog nooit iets hierover gelezen of gezien. 
Zie ook: www.geheugenvannederland.nl. 

Canon van Zuid Holland 
Er verschijnen tegenwoordig nogal wat Canons. De 
Canon van Nederland, de Canon van de Popmuziek, 
De Canon van Amsterdam, etc. Er is nu ook een 
Canon van Zuid Holland verschenen. In het 
afgelopen jaar is er door de medewerkers van het 
Provinciaal Historisch Centrum van het Erfgoedhuis 
Zuid-Holland hard gewerkt om de Zuid-Hollandse 
geschiedenis gestalte te geven in 50 verhalen. Het 
boek is met korte, overzichtelijke teksten en veel 
illustraties bedoeld voor een breed publiek. Elk 

verhaal sluit af met suggesties voor ‘er op uit’ en voor 
verdere verdieping van het onderwerp via boeken of 
internet. Zie voor een uitgebreide inhoudsopgave 
www.regiocanons.nl/zuid-holland. 
 

 

Het boek is verkrijgbaar via de boekhandel. Het ISBN 
nummer is 978-90-77842-59-1 en het kost € 16,95. 

Boeiende voordracht beroepen 
Ninon Vis 

Op dinsdag 6 september waren er een kleine twintig 
belangstellenden aanwezig in de bibliotheek, waar 
Noud Janssen een voordracht hield over oude 
ambachten en beroepen, gerelateerd aan de historie 
van Nootdorp. Zo’n avond is vrij toegankelijk en ook 
de koffie en thee is gratis, dus jammer dat er niet 
meer bezoekers waren, want het verhaal van Noud 
was bijzonder boeiend. Bovendien werd het 
geïllustreerd met aantrekkelijke sfeerbeelden van 
vele beroepsbeoefenaars en van Nootdorp in vroeger 
tijden. 

Er komt een herkansing: de laatste lezing van de 
reeks van vier, door ons in samenwerking met de 
bibliotheek georganiseerd in het kader van ons 
tienjarig bestaan, vindt plaats op donderdagavond 24 
november, uiteraard weer in de bibliotheek en 
eveneens gratis. Aanvang 20 uur. 

Noud maakte duidelijk dat door bijvoorbeeld 
braderieën vreemde en zeer nostalgische denk-
beelden zijn ontstaan over oude beroepen, zoals 
stoelen matten, klompen maken en kant klossen. Dit 
zijn ambachten waarbij men over een zekere 
bekwaamheid moet beschikken om handmatig 
voorwerpen te kunnen vervaardigen. Een beroep is 
een maatschappelijke werkkring om zich een 
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inkomen te verschaffen, al gaan beide zaken 
natuurlijk ook wel samen. Een functie betreft een 
(ere)baan, waarmee lang niet altijd geld wordt 
verdiend, al werd dit later vaak een beroep. 

Over de beroepen van voor 1900 weet men over het 
algemeen weinig. Niettemin waren er tussen 1300 en 
1900 meer dan 25 duizend verschillende beroepen. 
Die van na 1900 kunnen al weer zijn verdwenen, 
zoals marconist en telegrafist. En er zijn beroepen 
die onze ouders niet kenden, zoals webmaster en 
netwerkbeheerder. Dan zijn er de beroepen die niet 
aan tijd zijn gebonden, zoals boer, timmerman, 
beeldhouwer en kastelein, hoewel de werkwijze wel 
sterk veranderde. 

Sommige beroepen zeggen ons weinig meer: 
lampenier (lantaarnopsteker), volder (bewerkte wol 
tot vilt waar regenkleding van werd gemaakt), zijlman 
(sluiswachter), gruiter (handelaar in gruit = hop), 
schuurman (maker van bezems) en zweerdveger 
(zwaardslijper). Niet zelden verwijst een achternaam 
naar deze oude beroepen. Pijnacker-Nootdorp telt 
maar liefst 250 achternamen die verwijzen naar 185 
verschillende beroepen. 

Tot 1900 telde Nootdorp maximaal 700 inwoners, 
van wie 200 gezinshoofden. De meesten waren boer 
of losse arbeider, een dagloner die alles aanpakte. 
De eerste officiële functievermelding in Nootdorp 
dateert uit 1383, toen Willem den Moer als schout 
werd aangesteld. Andere functies waren 
ambachtsheer, schepen, notaris en pastoor.  

Tot 1600 was veel Nootdorps grondgebied in handen 
van Delftse grootgrondbezitters en van de kerk. Door 
het inklinken van het veen was de grond niet zo 
geschikt voor de akkerbouw, maar graasden schapen 
en rundvee erop. De huizen waren van hout en leem 
met een rieten dak. Nieuwe beroepen onstonden 
zoals rietdekker, scheepmaker, kleermaker, touw-
slager, timmerman en klompen-maker. Een bakker 
heeft Noud niet kunnen vinden; in die tijd bakte men 
vermoedelijk het brood zelf. Voor de aanschaf van 
gebruiksvoorwerpen ging men naar Delft. Ook 
kwamen er marskramers uit de steden langs.  

Rond 1590 bezat Nootdorp een predikant, een 
schoolmeester, een vroedvrouw en een kleermaker. 
Zo’n twintig jaar later duikt ook het beroep van 
kastelein in de kerkelijke registers op, gevolgd door 
borduyrwerker, dienstmaagd, haringvisser, hovenyer, 
koekebacker, knoopmaker, schoenmaker, smit, 
wever en snijder en een mr.scheepmaker. Deze man 
had dus een vakopleiding gevolgd bij een andere 
meester, daarna de meesterproef afgelegd, waarna 
hij lid van het gilde moest worden. 

Tussen 1600 en 1700 kwamen er steeds meer 
huizen van baksteen en het turfsteken beleefde een 
grote bloeitijd. Zo kwam er niet alleen ruimte voor 
beroepen als metselaar en tegelaar, maar ook voor 
turfwinner, veenman en turfvaarder. Er werden meer 
luxe huizen gebouwd, zodat ook koetsiers, koks en 
dienstboden hun brood in Nootdorp gingen 
verdienen. 
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De vele bierbrouwerijen in Delft gebruikten turf als 
brandstof en dit leidde tot beroepen als 
mandenvlechters (om de turf te vervoeren), kuipers 
en scheepmakers. 

Het afgraven van turf zorgde voor veel wateroverlast. 
De weilanden verdwenen en maakten plaats voor 
grote waterplassen. Op kaarten uit die tijd is te zien 
hoe Nootdorp rond 1735 omringd was door enorme 
watervlaktes, die leidden tot verpaupering van de 
bevolking.  

Na de pauze liet Noud aan de hand van kaarten van 
Nederland zien, hoe leeg dit nog was zo’n 150 jaar 
geleden. Maar enkele rode stippen, terwijl het land er 
nu mee bezaaid is. In Nootdorp waren de smalle 
wegen nog onverhard, ook de Dorpsstraat en heerste 
er veel armoede in de veelal grote gezinnen. 
Niemand had waterleiding of elektra en kinderarbeid 
was heel gewoon. Tot 1930 kwam het water nog uit 
de sloot en werden de beertonnen opgehaald. 

Tussen 1825 en 1850 zijn alle plassen met behulp 
van stoomgemalen leeggepompt en kwamen 
landbouw en vooral veeteelt weer terug. In 1909 
telde het dorp 823 inwoners, van wie de meesten de 
kost verdienden als landbouwer. Er waren pas twee 
tuinders actief. 

Noud besloot zijn voordracht met het vertonen van 
een aantal sfeervolle Nootdorpse foto’s, waarbij 
beroepen als aschophaler, kolenboer, kalverenknorst 
(veeverloskundige), schapenscheerder, huisslachter, 
rademaker (wielmaker), scharensliep, orgelman, 
spoorwachter en spoelingboer de revue passeerden. 

Hierbij kreeg ook zijn publiek de kans het verhaal met 
eigen ervaringen aan te vullen. 

Hippe discussies (vervolg) 
In de Nieuwsbrief van juni plaatsten wij een foto van 
een molen, waarvan werd beweerd dat het Windlust 
aan de Oudeweg zou zijn. Diverse bezoekers van 
ons Historisch Informatie Punt (HIP) in de 
Nootdorpse bibliotheek gaven al direct te kennen dat 
dit absoluut onjuist was. 

Het raadsel is opgelost en wel door Leja de Jong van 
de Eikendreef. Zij veronderstelde, en terecht, dat het 
hier wel eens om molen De Valk zou kunnen gaan, 
die te vinden is aan de (Boven)molenweg 109 in 
Berkel en Rodenrijs, dichtbij de Ackerdijkse Plassen. 
Zowel molenaar Tinus Verwijmeren als molen-
specialist Peter van der Drift beaamden dat dit 
inderdaad het geval is. De Valk is in 1772 gebouwd. 

Tinus: “De aangebouwde keuken maakt het 
onmogelijk met westenwind te draaien.” 

Peter: “Honderd procent zeker De Valk. De 
geplaatste foto dateert vermoedelijk uit de 2

e
 helft 

van de jaren zeventig. Het is een poldermolen van de 
polder Berkel.” 

Van laatstgenoemde ontvingen we bijgeplaatste  
recente foto van De Valk. 

Allemaal hartelijk dank voor het meedenken! 

Leve de molens! 
Het provinciaal themajaar van het Erfgoedhuis Zuid-
Holland is, - zoals wellicht bekend- Leve de molens! 
Op de website www.levedemolens.nl is te zien welke 
evenementen in het najaar  plaats vinden. 

In Leidenschendam wordt bijvoorbeeld op 23 oktober 
de Molenloop gehouden. Bij VVV’s is een gratis 
molenpaspoort af te halen, dat veel interessante 
informatie bevat over 29 te bezoeken molens in Zuid-
Holland. 

Voor wat onze eigen molen, Windlust aan de 
Oudeweg, betreft: 

Onze vereniging organiseert de vierde en laatste 
voordracht in het kader van ons 10 jarig bestaan op 
donderdag  24 november, wederom in de bibliotheek, 
aanvang 20 uur. 

Molenaar Tinus Verwijmeren zal dan ingaan op de 
fascinerende geschiedenis van Windlust en unieke 
details prijsgeven van dit bouwwerk. 

De toegang is gratis (evenals de koffie/thee). 

Open Monumentendag 2011 
In 1987 werd in navolging van Frankrijk de Open 
Monumentendag in Nederland geïntroduceerd. Een 
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dag die in eerste instantie alleen gehouden werd op 
de tweede zaterdag van september. 

Tegenwoordig wordt ook 
de zondag daarbij 
betrokken. Monumenten 
worden gratis voor het 

publiek opengesteld, om zo de publieke belang-
stelling voor monumenten en het draagvlak voor 
monumentenzorg te vergroten. De Open 
Monumentendag was in Nederland een van de 
eerste instrumenten om de bevolking op grote schaal 
in contact te brengen met monumenten. Op 10 en 11 
september was het weer zover. Molen Windlust was 
open en aan de Veenweg had men ook allerlei 
activiteiten georganiseerd. Onze vereniging heeft aan 

één van de activiteiten meegewerkt. 
Wij waren aanwezig bij Peter van der 
Drift, Veenweg 59. De ophaalbrug 
voor de woning is een gemeentelijk 
monument en één om trots op te zijn. 
Vele ophaalbruggen zijn helaas 
verdwenen. Noitdorpsche Historiën 
heeft een mooie collectie beeld-

materiaal met ophaalbruggen in Nootdorp. Dit 
hebben we laten zien. Vaak had een ophaalbrug een 
spreuk, zo ook de brug aan Veenweg 59. 

De ophaalbruggen waren van belang voor de 
tuinders. Zij voeren met hun boten met daarop hun 
producten zoals komkommer, tomaten, bloemkool, 
sla, etc. naar de veiling. Het tuindergebied aan de 
Veenweg veilde aan de Veiling Veur. Kees van Eijk 
was aanwezig en kon uit eigen ervaring vertellen hoe 
dat in zijn werk ging. Vanaf de Veenweg duurde het 
ongeveer drie uur voordat men bij de veiling Veur 
was. Dan werd er geveild en moest men natuurlijk 
ook weer terug. Dat waren lange dagen!! 

Bovenstaande foto uit 1950 laat zien hoe een schuit de veiling aan 
de Westvlietweg binnenvaart. 

De ophaalbruggen moesten ’s-morgens opgehaald 
worden. Was men niet vlug genoeg dan blies men op 
een toeter om de eigenaar van de brug duidelijk te 

maken dat de brug omhoog moest. Soms liet men de 
brug omhoog staan zodat men op de terugvaart niet 
nogmaals de brug op moest halen.  

Van de bruggen die nog bewaard zijn gebleven 
hebben de meeste een vast brugdek, die kunnen dus 
niet meer open. 

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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