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Van de voorzitter 

Via Facebook en e-mail is de voorinschrijving van ons 
nieuwe boek “In de slagschaduw. Nootdorp in de 
Tweede Wereldoorlog” gestart. Het boek kost in de 
voorinschrijving € 15,00 en straks in de winkel € 19,95. 
Het is de bedoeling het boek voor de december-
feestdagen uit te brengen. Via de website of via het 
bijgevoegde formulier kunt u zich alvast inschrijven 
zodat u verzekerd bent van een exemplaar tegen een 
zeer aantrekkelijke prijs. 

Bezoek onze website eens, niet alleen om u in te 
schrijven voor ons nieuwe boek maar ook vindt u hier 
informatie over de geschiedenis van Nootdorp. We 
hebben heel veel foto’s toegevoegd. Op onderwerp of 
straatnaam vindt u veel oud beeldmateriaal. We zullen 
door blijven gaan met het toevoegen van historische 
foto’s. www.noitdorpsche-historien.nl 

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

• Jenny Borsboom 

• Theo Spoor 

• Piet van der Gaag 

Hartelijk welkom allemaal en we vertrouwen er op dat 
u heel veel plezier zult beleven van uw lidmaatschap.  

Facebook 
Ook onze vereniging staat op Facebook: 
www.facebook.com/NoitdorpscheHistorien. We willen 
deze pagina gebruiken om contact te houden met 
onze leden maar vooral ook met (nog) niet leden.  

 

16e jaargang 

nr 3, sept. 2017 
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e-mail adres 
Steeds vaker sturen we tussen het verschijnen van de 
Nieuwsbrief een e-mail met interessant nieuws over 
lezingen, tentoonstellingen, etc. Mogelijk wilt u dit 
nieuws ook ontvangen. Geef uw e-mail adres door op 
info@noitdorpsche-historien.nl en u blijft op de hoogte 
van het laatste nieuws. 

Naar de veiling 
door Piet van der Gaag 

Mijn vader – Piet van der Gaag – was tuinder in 
Nootdorp. De tuinderij was gelegen tussen de 
Oudeweg en de Dwarskade, daar waar nu de 
gemeentewerf is. Op de onderstaande foto zien we de 
schuit met groente en die ligt ongeveer op de plaats 
waar de brug naar het afvalterrein is. 

De huizen links op onderstaande foto staan tegenover 
het benzinestation aan de Molenweg. Ik heb geen idee 
in welk jaar deze foto gemaakt is maar gezien het 
geboortejaar van mijn vader (1911) schat ik dat het 
ergens in de 30 er jaren moet zijn. 

Wat opvalt is dat er maar 2 blokken huizen te zien zijn 
terwijl er nu 3 staan. Mogelijk is het 3e blok later 
gebouwd maar misschien weet iemand hier iets meer 
over te vertellen. 

De bloemkolen werden los op de schuit gestapeld en 
van de kromme jongens weet ik nog dat een volle kist 
in de buurt van 25 kilo woog. De Arbo wet was nog 
niet van kracht. Ik had dan ook al op jonge leeftijd 
spierballen en later voortijdig last van mijn rug. 

In die tijd werden de geteelde groenten per schuit naar 
de veiling gebracht. De tuinders aan de Veenwegkant 
van Nootdorp gingen naar veiling Veur in 
Leidschendam. Dat was een hele onderneming. 

Maar bij ons ging het ook niet eenvoudig. Wij moesten 
met de schuit naar de Delftse Groente Veiling bij Den 
Hoorn. We volgden dan de volgende route: 

Dwarskade 
Tweemolentjesvaart 
Sluisje aan het Verlaat 
Schie oversteken 
Geerweg 
De Kolk 
Oude Delft 
Binnenwatersloot 
Buitenwatersloot 
Veiling 

De Delftsche Groentenveiling in Den Hoorn, ca 1960. 

Op de schuit vlnr. Willem van der Gaag, Kees van der Gaag, onbekend, Piet van der Gaag, Rina van der Gaag, Jas van der Gaag, Gerard van der Gaag, 

onbekende, Dirk van der Gaag, 6 broers en een zus. Er waren nog twee zussen, Nel en Alie. Eén van de onbekenden zou Van Rhenen kunnen zijn. 
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Op de foto hieronder is mijn vader met lege kisten op 
de terugweg. De foto is gemaakt bij de Mauriciusbrug 
over de Oude Delft bij de Binnenwatersloot. 

Aanvankelijk werd er geboomd. Daar bedoel ik niet 
mee dat ze zaten te praten maar dat de schuit met een 
lange stok, boom genoemd, werd voortbewogen. 

Later kwam er een motortje waardoor het allemaal wat 
gemakkelijker ging tot de vrachtauto's het overnamen. 

Terugkijkend ben ik blij dat die "goeie ouwe tijd" voorbij 
is. 

Onze reizende reporter 
Van onze fietsende reporter Leo van Eijk hebben we 
al een paar mooie bijdragen mogen ontvangen. We 
gaan verder met de Nootdorpse bloemenpracht. 

U kunt Leo ook vinden op zijn eigen Facebook pagina: 
www.facebook.com/fietsvriendennl/ 

Erfenis Bertus de Groot 
(door Ninon Vis) 

Een dezer dagen werd bij mij een grote kartonnen 
doos afgeleverd die vol bleek te zitten met foto’s 

knipsels, programmaboekjes ed. Dit alles was 
afkomstig uit de erfenis van Bertus de Groot, de in 
oktober 2013 overleden gemeentebode van Nootdorp 
(zie Nootdorpers II). 

Bertus woonde aan de Kortelandseweg en werd in 
1972 benoemd tot gemeentebode. Hij was onder meer 
voorzitter van de Oranjevereniging en van Nootdorp 
700 jaar. Van deze festiviteiten bevat de kartonnen 
doos dan ook heel veel foto’s.  

Bertus bezat ook een paard en in de doos vond ik een 
boekje over een in 1974 opgerichte Landelijke 
Rijvereniging “’s-Gravenhof”. Hij was secretaris en 
belast met het organiseren van verschillende 
evenementen. 

Misschien zijn er nog lezers die weten hoe het deze 
vereniging is vergaan? 

Het boekje is gedrukt naar aanleiding van het driejarig 
bestaan van de Rijvereniging in 1977.  

Uit de tekst blijkt dat dit jubileum is gevierd met een 
“grootse Bingo-avond” in café Koot aan de Delftse 
Beestenmarkt.  

Voorzitter in die tijd was Frans Hen. Uit een overzicht 
blijkt dat Ruud Haan eigenaar was van het 
Paardencentrum Nootdorp en net een nieuwe 
binnenbak had, die hij ter beschikking stelde van de 
Rijvereniging, die begon met negen leden en een 
instructeur. 

Het ledental groeide en de vereniging deed mee aan 
dressuur- en springwedstrijden en aan streekdagen. 
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Heel verguld was men met de uitnodiging deel te 
nemen aan de Haagse Paardedagen: optreden voor 
een groot publiek! In 1976 stond er nog een 
sensationeel gebeuren op stapel: deelnemen aan een 
demonstratie van ruiters en paarden in de 
Groenoordhallen in Leiden.  

Het Paardencentrum Nootdorp kreeg een nieuwe 
eigenaar en veranderde van naam: Piedro Dressuur 
Centrum. Onder leiding van instructeur Gerrit van 
Embden werden diverse successen geboekt.  

Volgens het boekje was er ook voor de winter 1977-
1978 een wedstrijdoverzicht samengesteld en waren 
bij de organisatie behalve Bertus de Groot ook 
betrokken: Lenie Zegwaard, Ed en Gerrie 
Beijersbergen van Henegouwen, Adri en Irene van 
Heerden, Ton van Leeuwen, Eric Louwrier en Thom 
Post. 

In de slagschaduw 
Het begin 

Ten behoeve van de luchtverdediging van Den Haag 
waren tijdens de mobilisatie in en rond Den Haag 28 
zoeklichten opgesteld om ’s nachts vijandelijke 
vliegtuigen op te sporen. Eén van die zoeklichten werd 
in Nootdorp neergezet. Het stond langs de Veenweg 

vlakbij de kruidenierswinkel van Antoon Boonekamp, 
waar nu de Delflandstraat begint. 

Het modernste luchtafweergeschut in de buurt was 
eigendom van de Koninklijke Nederlandsche Gist- en 
Spiritusfabriek (Calvé) in Delft. De fabrieksleiding had 
de kanonnen zelf aangeschaft om de fabrieken te 
beschermen tegen een luchtaanval. C. van der Marel, 
die in de boerderij woonde achter het restaurant dat 
nu Eetcafé 1837 heet, herinnerde zich: ‘Alles was er 
voor in gereedheid gebracht, dat, als we aangevallen 
werden, het verkeer dat van Rotterdam naar Den 
Haag kwam, via Nootdorp geleid werd. Als je de 
Duitse radio hoorde, radio Bremen vooral, dan kon je 
wel horen dat de Randstad spoedig aangevallen zou 
worden.’ 

Op 19 april 1940 kondigde minister-president De Geer 
voor heel Nederland de staat van beleg af. 
Burgemeester Schölvinck maakte dat aan de 
Nootdorpers bekend door het ophangen van een door 
hem ondertekende affiche. Alle burgerlijke wetten 
golden tijdelijk niet meer en het hoogste gezag kwam 
in handen van de militaire overheid. Vanaf dit moment 
mocht geen informatie meer worden verstrekt over 
militaire zaken. Vanwege de oorlogsdreiging werd het 
gymlokaal van de St. Jozefschool aangewezen als 
noodhospitaal. Twee van de onderwijzeressen wisten 
te vertellen: ‘De ruiten van de school werden afgeplakt 
met repen papier om rondvliegende scherven te 
voorkomen. Ook hielden we luchtalarmoefeningen. De 
kinderen van de bovenverdieping liepen dan snel naar 
beneden en gingen in de gang onder de kapstokken 
zitten. De leerlingen van de benedenverdieping 
moesten in hun lokaal blijven en onder de banken 
kruipen.’ 

Op 26 april 1940 begon dr. S.P. Perquin, die huisarts 
was in Leidschendam, in de St. Jozefschool met een 
‘gascursus’ voor de plaatselijke EHBO-ers. Aan de 
cursus namen 25 personen deel.  

Een paar dagen voor het uitbreken van de oorlog op 
Nederlands grondgebied mocht er al geen verkeer 
meer over de rijksweg langs vliegveld Ypenburg. Op 7 

Op de renbaan langs de Koningin Julianastraat ging het ook wel eens mis, getuige deze foto die we in de kartonnen doos van Bertus de Groot vonden. Er stond 

geen jaartal achterop. 

Ook in Nootdorp stond aan het begin van WO II een zoeklicht opgesteld 
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en 8 mei 1940 kwamen op vliegveld Ypenburg de 1e 
en 3e Jachtvliegtuig Afdeling aan, die Fokker D-21 
jagers ter beschikking hadden. Ook landden er elf 
Douglas A verkenner-bommenwerpers met de 
bedoeling die in te zetten als jagers. Er gingen talloze 
geruchten dat de oorlog aanstaande was. Het drukke 
militaire verkeer voedde die geruchten. Inwoners van 
Nootdorp en Delft gingen aan het eind van de 
Brasserkade kijken, maar niemand wist iets met 
zekerheid. Aukje Spronk – Schölvinck, de dochter van 
burgemeester: ‘Mijn ouders, mijn zusje en ik 
bivakkeerden die dagen in de kelder van ons huis aan 
de Kerkweg vanwege mogelijke bombardementen op 
vliegveld Ypenburg.’  

Bovenstaand fragment is uit ons nieuwe boek. 

Bescherming Bevolking 
In oktober 1961 vond het Rijk het noodzakelijk om 
alle burgers van Nederland te voorzien van nuttige 
aanwijzingen hoe men zou moeten handelen in 
geval van een luchtaanval. Iedereen kreeg een 

boekje in de bus 
met alarmerende 
rode omslag met 
de pakkende titel: 
“Toelichting op de 
wenken voor de 
bescherming van 
uw gezin en 
uzelf.” 

 Ongetwijfeld was het drukwerkje uiterst serieus 
bedoeld, maar als je het nu leest komt het 
lachwekkend over. Als een Koot-en-Bie persiflage. Er 

is sprake van brandbommen, brisantbommen, 
raketten, maar ook van een kernwapenoorlog. 

Wij citeren uit dit hoofdstuk: 
“Het is nu eenmaal niet aan te nemen, dat men dag en 
nacht in de schuilgelegenheid blijft. Het is dus 
waarschijnlijk dat de explosie op een voor u volkomen 
onverwacht ogenblik plaatsvindt. Maar u krijgt de 
waarschuwing van de lichtflits. Dan heeft u voldoende 
tijd om onder een tafel, in een portiek of een greppel 
of achter een boom te duiken en om een arm voor uw 
ogen te brengen tegen glassplinters. En dan blijft u 
even liggen totdat de storm van luchtdruk met zijn 
vliegende scherven en vallend puin voorbij is, wat in 
ongeveer een minuut is gebeurd. Denk nu niet, dat alle 
gevaar voorbij is. Het is best mogelijk dat de hitteflits 
ergens in uw huis een begin van brand heeft 
veroorzaakt. Dus moet u dat zo gauw mogelijk 
onderzoeken. Dat kunt u gerust doen, want als de bom 
gevallen is en uw huis nog staat, hoeft u niet bang 
meer te zijn, behalve nu juist voor die brand. 

U kunt zich dus tegen de gevolgen van een explosie 
van een kernwapen beschermen, mits u er niet te dicht 
bij bent. Daarom zijn er, die zeggen dat de beste 
bescherming tegen kernwapens is, te zorgen dat men 
niet in de buurt is.” 

De schrijvers van dit merkwaardige boekje hebben 
ook zeker wel aan de radioactieve neerslag gedacht.  

Citaat: “Een kelder is natuurlijk het allerveiligst, maar 
ook als u die mist, kunt u met betrekkelijk eenvoudige 
middelen nog iets bereiken. De boeken, de kist met 
steenkool en de bloempotten, alles wat u bedenken 
kunt, kunt u aanslepen om u zo goed mogelijk te 
verschansen. U bent natuurlijk nog beter toegerust als 
u zandzakken hebt, vanzelfsprekend gevuld, die tegen 
de muren gestapeld zijn (maar zorg, dat ze niet door 
de vloer zakken).” 

Het boekje telt 30 pagina’s, inclusief lijsten van 
artikelen die men in huis zou moeten hebben, de 
ijzeren noodvoorraad genoemd. Sommige artikelen 
doen mij sterk aan de hongerwinter denken, zoals: rijst 
en erwten verpakt in een sloopje… gecondenseerde 
melk in blik. 

En daaronder staat dan nog de tip: mocht u bij 
evacuatie levensmiddelen in blik meenemen, vergeet 
dan niet een goede blikopener. 

 

Illustratie uit Wenken voor de bescherming van uw 
gezin en uzelf 



Nieuwsbrief Noitdorpsche Historiën 6 september 2017 

Orgeltrapper 
Een orgeltrapper (ook: calcant, kalkant of 
balgentreder) heeft de taak een orgel te voorzien van 
constante winddruk. Daartoe staat hij op aan de 
balgen gemonteerde hefbomen, waarmee hij deze vult 
met lucht; bij het leeglopen van de blaasbalg wordt de 
'wind' het orgel in geblazen. 

Sinds eeuwen bleef deze taak voorbehouden aan 
arme mannen die zo een centje konden bijverdienen. 
Bij grote orgels zijn meerdere grote blaasbalgen 
aanwezig en is er dus een volledig team aanwezig om 
het orgel te voorzien van voldoende lucht. Het werk is 
soms vermoeiend en menig organist klaagde wel over 
het feit dat de winddruk niet constant was. 

Ook de Nootdorpse Dorpskerk had orgeltrappers in 
dienst. P. van Roosmalen bijvoorbeeld kreeg in 1912 
ƒ 8,- voor een jaar orgeltrappen. Vaak waren er twee 
diensten op zondag en dan nog extra diensten tijdens 
de diverse feestdagen, zeg zo’n 110 diensten, dat 
komt dus neer op minder dan 8 cent per dienst als 
orgeltrapper. 

Door de jaren heen vinden we het traktement voor de 
volgende orgeltrappers: 

J. van Rheenen 
P.J. Saarberg 
H. de Bie 
L. van Viegen 
W. de Bie 
W. van de Kooij 

Op 28 februari 1931 trapt W. van de Kooij voor het 
laatst, er zal dan een elektrische windmachine worden 
geïnstalleerd, zie de nota hieronder. Daarmee kwam 

in de Dorpskerk een einde aan het beroep van 
orgeltrapper. 

Vandaag vinden we op de meeste oude orgels nog 
steeds de pedalen of hendels van de calcanten, die 
vaak nog in goede staat zijn, hoewel ze niet meer 
worden gebruikt. Sinds de invoering van de windmotor 
komen calcanten alleen nog in de historische 
uitvoeringspraktijk te pas, bij het bedienen van 
handbalgen. Zo wordt bij alle concerten in de 
Pieterskerk in Leiden op het Van Hagerbeer Orgel uit 
1643 de windvoorziening verzorgd door het 
Orgeltrappersgilde. 

Op de foto hieronder zien we de pedalen nog van het 
orgel in de Dorpskerk. 

 Voor veertig jaar 

 

Tientallen jaren verscheen in Nootdorp huis aan 
huis een voorlichtingsblad van het gemeente-
bestuur 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. 

Gemeenteraad worstelt met tekorten. 
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In november 1977 moest de Nootdorpse gemeente-
raad de begroting vaststellen voor 1978. Dat werd een 
heel geworstel, want de begroting vertoonde een 
tekort van ruim 300.000 gulden en de nog te plannen 
investeringen logen er ook niet om. Dus moest het 
gemeentebestuur zorgen voor het verkrijgen van extra 
middelen. En hoe gaat dat? Juist, belastingverhoging. 
Men pakte het direct flink aan, want niet alleen werden 
de reinigingsrechten verhoogd, maar ook de 
rioolrechten, de onroerend goed belasting en de 
gebruikersheffing.  

Wat de beleidsvoornemens betreft, dit waren de 
plannen voor de komende jaren: 

Huisvesting en exploitatie voor de bibliotheek, 
verbouwing van het wijkgebouw aan de Kerkweg om 
daar een gezondheidscentrum te vestigen, de 
Dorpsstraat herprofileren, het tenniscomplex ‘s 
Gravenhof uitbreiden met 2 banen, het vrijwillige 
brandweerkorps uitbreiden met 2 man, de Geerweg 
reconstrueren, een vierde voetbalveld aanleggen, een 
tractor kopen voor gemeentewerken en een 
consultatiebureau voor bejaarden oprichten.  

Voorts moest het bestemmingsplan Vrouwtjeslant 
verder worden uitgewerkt door de Sytwinde door te 
trekken, zodat er een verbinding tot stand zou komen 
tussen de Larixlaan en de Koningin Julianastraat, een 
soort rondweg dus. Tussen de Meidoornlaan en de 
Larixlaan zouden 45 woningen worden gebouwd in de 
sociale sector. Tot slot wilde men ook de oudste 
woningen in het centrum renoveren en de Oudeweg 
reconstrueren, onder meer door het aanleggen van 
een fietspad. 

Geen wonder dat men geld tekort kwam.  

Het gemeentebestuur stelde bovendien nog een 
investeringsplan op, dat in de bouw van een nieuwe 
openbare kleuterschool voorzag in Vrouwtjeslant. Die 
kleuterschool is er wel gekomen, maar de plannen 
voor de bouw van een definitieve bibliotheek en van 
een nieuw gezondheidscentrum, daar is – naar mijn 
weten – nooit gevolg aan gegeven. 

Van de Sande 
familiegeschiedenis  
Diana Krohof, hobby-genealoog, heeft een boek 
geschreven over de voorouders van de hedendaagse 
Nootdorpse familie Van de Sande. Dit boek komt een 
dezer dagen uit en is geschreven voor iedereen die 
deel uitmaakt van deze bekende Nootdorpse familie. 
Diana is kleindochter van het, in de vorige eeuw, aan 
de Veenweg wonende echtpaar Dirk van de Sande en 
Kee Roeling en zelf dus ‘part of the family’. Aanleiding 
voor het boek was de interesse van Diana in het leven 
van haar voorouders. Wat begon als een boek over 
haar grootouders, werd een onderzoek en verhaal 
over de gehele familiegeschiedenis. In oude archieven 
bleek veel te vinden over de ondernemende Van de 
Sandes. Inmiddels heeft Diana 17 generaties in beeld 
en in het boek wordt de familiegeschiedenis van de 12 
oudste generaties (van 1440 tot 1929) verteld. De 

roots van de familie liggen in het Brabantse 
Oirschot/Best, en na een omzwerving van één 
generatie in de Gelderse Achterhoek, vestigde 
Theodorus van de Sande zich rond 1807 als eerste 
Van de Sande in Nootdorp. In het boek valt te lezen 
hoe de familie door de eeuwen heen in moeilijke 
omstandigheden wisten te overleven en hoe hard 
werken, de zorg voor hun gezinnen en 
maatschappelijke betrokkenheid als een rode draad 
door hun levens liep. Diana heeft 5 jaar aan deze 
familiegeschiedenis gewerkt en deelt hem nu graag 
met de familie.  

Het boek is niet in de winkel te koop en wordt in 
beperkte oplage gedrukt. Mocht u interesse voor het 
boek hebben dan kunt u Diana een e-mail sturen naar 
dkrohof@live.nl. Het boek, A4-formaat en 150 
pagina’s dik, kost € 35,00 exclusief verzendkosten. 

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”. 
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Dijksman & Partners Woningmakelaars en Taxateurs 
is één van onze bedrijfssponsors. Velen van ons 
kennen makelaar Jan Dijksman nog, hij begon zijn 
onderneming in 1980 en hij heeft 3 vestigingen gehad 
aan de Dorpsstraat in Nootdorp en heeft destijds een 
uitstekende naam opgebouwd. Zijn zoon, Jan Willem 
Dijksman, heeft sinds 2015 een makelaarskantoor in 
Nootdorp in het oude pand van Paul Groenewegen 
aan de Dorpsstraat 12. Het pand is fraai opgeknapt en 
als vereniging hebben we een aantal foto’s en 
ansichtkaarten gegeven die u nu kunt vinden op de 
achterwand van het nieuwe kantoor. Een fraai gezicht 
en een ode aan de historie van Nootdorp. 

Van de penningmeester 
Voor diegenen die de contributie voor het jaar 2017 (of 
2016) nog niet betaald hebben het verzoek dit bedrag 
zo spoedig mogelijk over te maken op bankrekening 
NL 94 RABO 0137 3596 75, ten name van 
Noitdorpsche Historiën te Nootdorp. Als vereniging 
zijn we afhankelijk van de contributies en deze 
proberen we te innen zonder dure acceptgiro's. 

Op zoek 
Tijdens de afgelopen ledenvergadering heeft Ruud 
Staal aangegeven dat hij in 2018 niet herkiesbaar zal 
zijn als penningmeester van onze vereniging. Ruud is 
sinds 2004 onze penningmeester, hij volgde destijds 
Peter Ripken op, één van de oprichters van de 
vereniging. Wij moeten dus op zoek naar een opvolger 
van Ruud. 

We zoeken iemand die de financiële administratie bij 
gaat houden, de diverse betalingen verricht, controles 
uitvoert op de contributiebetaling, etc. En uiteraard de 
balans, verlies&winst rekening en de staat van baten 
en lasten vaststelt voor de jaarvergadering. De kas-
commissie speelt hierbij een belangrijke onder-
steunende en controlerende rol. 

Als bestuur vergaderen we niet vaak, zo’n twee keer 
per jaar. In de vergadering van maart stellen we de 
agenda samen voor de jaarvergadering in mei en 
spreken we alvast het voorgestelde financiële verslag 
door. Indien nodig bellen we elkaar of sturen we een 
e-mail. 

Wie meldt zich aan als toekomstige penningmeester 
van onze mooie vereniging met ondertussen meer dan 
150 leden. Neem contact op met de voorzitter en we 
kunnen – samen met Ruud - praten over de verdere 
inhoud van deze functie binnen het bestuur. 

 

Molenaar Blonk 
Op zoek naar oude krantenartikelen over Nootdorp 
kwamen we de volgende advertentie tegen. 

Deze advertentie van 5 maart 1885 stuurden we op 
naar Tinus Verwijmeren en Ben van Hagen van Molen 
Windlust. Ben merkt op dat het wel een bijzonder 
tijdstip was om naar een knecht op zoek te gaan. Rond 
die tijd zal bekend zijn geweest dat de wipkorenmolen 
aan de Oudeweg afgebroken zou worden en 
vervangen door de bovenbouw van de Windlust uit 
Delft. 

De datum van aankoop van deze molen door Huibert 
Blonk (de vader van Arend) is ons niet precies bekend. 
In juli 1885 heeft de Nootdorpse timmerman en 
molenmaker Daniël Groenewegen toestemming 
gekregen om het terrein rond de Windlust in Delft te 
gebruiken voor opslag van onderdelen van de molen. 

Op 17 augustus 1885 is de eerste steen gelegd van 
de nieuwe onderbouw van de molen aan de Oudeweg 
die door de Nootdorpse aannemer C. van Tilburg is 
gemetseld. 

Of het Arend Blonk gelukt is een knecht te vinden, 
weten we niet. Wel weten we dat hij in juni 1886 
opnieuw is gaan adverteren voor een knecht. 

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 

Ruud Staal 
Sytwinde 185 
2631 GZ Nootdorp 
Tel.: 015 310 6037 
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