
Nieuwsbrief Noitdorpsche Historiën 1 september 2018 

 
 
 

 In deze nieuwsbrief: 

 
Van de voorzitter ...................................................................................... 1 

Nieuwe leden ............................................................................................ 1 

Facebook ................................................................................................. 1 

e-mail adres ............................................................................................. 2 

Groeten uit… - deel III ............................................................................. 2 

Restauratie Bartholomeuskerk ................................................................. 5 

Oud Hollandse Windmolens ..................................................................... 6 

Schilderij Ben Viegers .............................................................................. 7 

Overleden ................................................................................................. 8 

50 jaar Tour de France ............................................................................ 8 

Sponsors................................................................................................... 8 

Van de penningmeester ............................................................................ 8 

 

Van de voorzitter 

Wat langere artikelen deze keer in onze Nieuwsbrief. 
Het laatste deel over de prentbriefkaart met dit keer 
een Nootdorpse insteek. 

We gaan weer beginnen met lezingen en Tinus 
Verwijmeren bijt het spits af. Ook voor 2019 hebben 
we twee onderwerpen en die staan in april en oktober 
van dat jaar op de planning.  

Onze website is uitgebreid met oude films. Naast veel 
oude foto’s op onderwerp of straatnaam vindt u nu ook 
bekend en minder bekend filmmateriaal. We zullen 
door blijven gaan met het toevoegen van historische 
foto’s en films. www.noitdorpsche-historien.nl 

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

• Jeanne Blokland 

• Janneke Verwijmeren 

• Frans Sopers 

• Kees van Dorp 

• Albert Goense 

• Martien Boon 

• Leo de Kort 

• Ellard Groenewegen 

• Gerhard Ockeloen 

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.  

 

17e jaargang 

nr 3, sept. 2018 
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e-mail adres 
Steeds vaker sturen we tussen het verschijnen van de 
Nieuwsbrief een e-mail met interessant nieuws over 
lezingen, tentoonstellingen, etc. Mogelijk wilt u dit 
nieuws ook ontvangen. Geef uw e-mail adres door op 
info@noitdorpsche-historien.nl en u blijft op de hoogte 
van het laatste nieuws. 

Groeten uit… - deel III 
Door Gertjan Moers / Henk Rolvink 

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

In Nootdorp 
De oudste prentbriefkaarten van Nootdorp dateren 
van rond 1900. Dit waren ‘fotokaarten’, echte foto’s 
dus. Een fotokaart bijvoorbeeld van de Molenweg met 
een groep kinderen in de sneeuw en een andere met 
bakkerij Post op de voorgrond. Maar er zijn er meer. 
De fotograaf en de uitgever of verkoper zijn niet 
bekend. Het kan zijn dat een rondreizende fotograaf 
de kaarten zelf heeft gemaakt en verkocht. Een 
plaatselijke fotograaf is het niet geweest want 
fotografen hadden zich rond 1900 nog niet in Nootdorp 

gevestigd. Daarna 
kwamen de kaarten met 
daarop een echte foto 
geplakt. Er zijn kaarten 
van onder andere de 
Molenweg, de Dorps-
straat, de pastorie, de 
Gouden Star, de twee 
kerken, de Oudeweg, de 
viersprong, de Dwars-
kade en de Roeleveen. 
De oudst mij bekende 
poststempel is van 26 
september 1903 waar 
Anna Post een kaart 
stuurt naar de 
jongejuffrouw Heiltje 
Prins.  

Het is niet precies te achterhalen wie de eerste 
prentbriefkaarten in Nootdorp verkocht. Boonekamp 
en Eisberg zijn het meest aannemelijk. 

Boonekamp 
Het was 1906, toen Theo Boonekamp en Antje van 
den Berg trouwden en van de Zoetermeerse Voorweg 
verhuisden naar de Dorpsstraat. 

Theo en Antje begonnen een winkel aan de 
Dorpsstraat 66 naast café Sluijs, schuin tegenover het 
huidige Veenhage. Boonekamp verkocht allerlei 
artikelen van levensmiddelen tot en met klompen en 

van rozenkransen en kerkboekjes tot oude jenever. 
Speciaalzaken waren er toen nog niet in het dorp.  

Al gauw werd de winkel in de Dorpsstraat te klein en 
gingen Antje en Theo op zoek naar een groter pand. 
Zij waren zeer gelovige mensen en voelden zich niet 
zo gelukkig naast een luidruchtig café. Zo verhuisden 
zij naar een groter pand naast de Bartholomeuskerk 
aan de Veenweg (nummer 42). 

In het eerste deel van deze serie stond een 
ingekleurde ansichtkaart (zie hieronder), uitgegeven 
door Boonekamp. Het onderschrift vermeldde dat 
deze met de hand ingekleurde kaart van de Veenweg 
op 8 juni 1916 was verstuurd aan den Eerwaarden 
Heer A.A. van den Berg te Alkmaar. De kaart werd 
uitgegeven door Th.G. Boonekamp. 

 

 

Ik heb nog eens goed naar de achterkant gekeken en 
dat maakt de kaart wel extra bijzonder. De kaart is 
namelijk verstuurd door Antje, de vrouw van Theo, aan 
haar broer die op 8 juni jarig was. 

Eisberg 
Op 10 september 1908 trouwde Johannes Eisberg in 
Bleiswijk met Pietje Buitenhuis. Johannes dreef een 
kruidenierswinkel in het pand Dorpsstraat 15-19, dat 
uit het eind van de 17e eeuw dateert, en ook bekend 
was als herberg "de Gekroonde P" en als rechthuis. 
Het is ook afgebeeld op een 18e eeuws schilderij 
(gemeentebezit) en een gravure van J. Besoet uit de 
zelfde periode. In de jaren '20 zou Eisberg zijn winkel 
nog laten verfraaien met een winkelpui met glas in 
lood, met een gebrandschilderde afbeelding van een 
poollandschap met een ijsbeer. Dat zou de familie 
langdurige opzadelen met de bijnaam "ijsberen". 

De kaart die Anna Post verstuurde. 

We zien onder andere Janus Post 

voor zijn ouderlijk huis. 
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Ook Eisberg verkocht prentbriefkaarten. En uiteraard 
zet je daar dan ook je eigen winkel en familie op. 

Bekend van Eisberg zijn ook de serie prent-
briefkaarten uit de jaren 60 van de vorige eeuw met 
daarop de straten van de Singel (Oranjewijk) en 
omgeving. 

De Visser 
Ook De Visser’s Warenhuis aan de Dorpsstraat 29 gaf 
prentbriefkaarten uit. Bekend zijn de Groeten uit 
Nootdorp prentbriefkaarten in kleur. Ook zwart-wit 
exemplaren zijn bekend. Zo kregen we van Marian de 
Visser vier prentbriefkaarten in ontwerpfase. 

Een aantal grote foto’s werd verkleind en op een kaart 
geplakt, daarna de tekst er omheen en dan werd dat 
uiteindelijk verwerkt tot een Groeten uit Nootdorp 
prentbriefkaart. We zien op dit ontwerp bijvoorbeeld 
links onderin de muziektent aan de Koningin 
Wilhelminastraat en rechts onderin het badhuis aan de 
Kerkweg. Zo krijg je dan uiteindelijk met één kaart vijf 
beelden van Nootdorp. 

Elderhorst 
Als laatste wil ik nog Elderhorst aan de Dorpsstraat 49 
noemen. Via Joke ontving ik een aantal kaarten die 
haar vader in de winkel verkocht. Het zijn vooral 
prentbriefkaarten uit de jaren 70 en 80 van de vorige 
eeuw. 

 

Trenkler & Co. Leipzig 
Dr. Bruno Trenkler (1863-1923) had een grote 
drukkerij in het Duitse Leipzig. Trenkler & Co. was één 
van de grootste fabrikanten van prentbriefkaarten ter 
wereld. De onderneming gaf kaarten uit in heel 
Europa. Ze startten in 1894 met slechts vijf 
werknemers maar in 1909 had Trenkler al 700 
werknemers in dienst en in totaal 130 drukpersen in 
bedrijf. Per week werden drie miljoen 
prentbriefkaarten vervaardigd. Trenkler gaf vanaf 
ongeveer 1899 ook prentbriefkaarten uit in Nederland, 
waaronder rond 1900 ook van Nootdorp. 

De (eerste) serie kaarten van Trenkler van Nootdorp 
bestond voor zover ik weet uit drie exemplaren. 
Trenkler nummerde zijn kaarten. De drie kaarten van 
Nootdorp hebben de nummer 13.759, 13.760 en 
13.761. 

De kaarten van Trenkler waren van een goede 
kwaliteit. De druktechniek die Trenkler gebruikte was 
dan ook lichtdruk. De kaarten van Trenkler zijn zó 
scherp dat de onderneming in 1901 concurrent en 
collega Union Graphique Artistique ervan 
beschuldigde dat Union zijn eigen kaarten met behulp 
van de Trenkler-kaarten had nagemaakt. Sommige 
kaarten van Union hebben namelijk exact dezelfde 
afbeelding als Trenkler.  

Op deze kaart zien we geheel links, naast het postkantoor, meester 

Casteleijn. De kinderen op straat zijn, van links naar reehts: Nel v.d. 

Gaag, Antje Hogervorst, Tinus Ripken en Ben Janssen. Bij de winkel 

rechts zien we de moeder van mevrouw Eisberg, Wim, Jantje, de heer J. 

Eisberg en zijn echtgenote. 

Groeten uit Nootdorp, prentbriefkaart in ontwerpfase van Dries de Visser 

Een foto van het gemeentehuis uit circa 1970, uitgegeven door de firma 

A.W. Elderhorst. 

 

Deze Trenkler prentbriefkaart werd op 28 augustus 1901 verstuurd  naar 

mejuffrouw J. Das in Baarn. Weliswaar staat er Nootdorp op de kaart 

maar het is mij niet bekend waar dit precies is in Nootdorp. 
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De ‘saaie’ grijze kaarten die bij Trenkler met behulp 
van lichtdruk waren vervaardigd konden ook in kleur 
gemaakt worden. De kaarten werden dan met de hand 
ingekleurd. Trenkler had daar een eigen afdeling voor, 
de “Koloriersaal”, waar zo’n 70 tot 100 vrouwen 
20.000 grijze kaarten per dag handmatig (met 
sjablonen) inkleurden! Ook in Nederland waren er 
bedrijven die zich alleen maar bezighielden met het 
met de hand inkleuren van prentbriefkaarten. Het zegt 
wel iets over de populariteit van de kaarten in die tijd, 
dat een onderneming financieel rendabel was door 
zich alleen maar bezig te houden met het inkleuren! 

De kaarten van Trenkler werden in Nederland 
gedistribueerd door verschillende ondernemingen. In 
onze regio zorgde Weenenk & Snel uit Den Haag 
hiervoor. 

Ed Sanders 
Ook Ed Sanders gaf prentbriefkaarten uit met 
Nootdorp als onderwerp. Eduard Sanders 
fotografeerde tussen 1905 en 1920 stads- en 
dorpsgezichten in een groot deel van Nederland. Hij 
maakte vooral foto's van burgers en middenstanders 
met hun gezinnen en personeel, hun woningen en 
winkels. Sanders fotografeerde in de steden 
Groningen, Leeuwarden, Utrecht en Amersfoort maar 
ook in talloze kleinere steden en dorpen zoals 
Nootdorp. 

Eduard Sanders woonde en werkte tot 1912 in 
Groningen en van 1912 tot 1942 in Utrecht. Hij trok 
door stad en land met zijn camera en zijn foto's, vooral 
gemaakt in Noord- Oost- en Midden-Nederland, zijn 
nu geliefd bij verzamelaars. Na 1920 werd hij zelf 
uitgever van prentbriefkaarten. Met zijn joodse familie 
overleefde hij de Tweede Wereldoorlog niet. De 
website www.onbekendinnederland.nl/eduardsanders 
is als eerbetoon en overzicht gemaakt door 
verzamelaar Berry Meester en historicus Jan 
Spoolder. 

Prentbriefkaarten tijdens de crisisjaren 
Na 1919 nam de populariteit van de prentbriefkaart af. 
De telefoon was in opkomst en werd een belangrijk 
communicatiemiddel. In de jaren 1920-1940 zijn er 
grote verschillen in kwaliteit van de prentbriefkaarten 
te zien. Aan de ene kant verschenen er fotokaarten 

van Nootdorp, dus echte foto’s in kleine oplage. Deze 
kaarten werden buiten Nootdorp gemaakt door 
ondernemingen als Photo Rotatie Pers Amsterdam, 
A.V.A., Bromografia uit Amsterdam en FOKA uit 
Rotterdam. Maar er waren ook ondernemingen die 
prentbriefkaarten van Nootdorp vervaardigden die er 
een stuk minder scherp uitzagen. Echte crisiskaarten, 
op goedkoop karton, zoals uitgegeven door Foto 
Ansichten Industrie Rotterdam en S. van Emden uit 
Rotterdam. 

Kwaliteitsverbetering met Newo en JosPé 
In de jaren ’30 verschenen de eerste ‘moderne’ 
kaarten met de kwaliteit die we uit de naoorlogse jaren 
kennen, gemaakt met behulp van zogenaamde 
fotodruk. Hiermee werd de kwaliteit van een echte 
foto, een fotokaart, gecombineerd met een grote 
oplage. De pioniers in Nederland op dit gebied waren 
Newo en JosPé, beiden uit Arnhem. 

Joseph Peter Welker kwam uit Hamburg. Jospé 
beheerste de Nederlandse prentbriefkaartenmarkt van 
1925 tot 1989. De kaarten van JosPé zijn gedateerd. 
Op de plek waar de postzegel moest worden geplakt 
staat een nummer, bijvoorbeeld “741”. Dit betekent dat 
de kaart in juli 1941 is gedrukt, al kan de foto van 
oudere datum zijn. In de naoorlogse jaren tot in de 
jaren ’70 was JosPé de grootste uitgever van 
prentbriefkaarten in Nederland. Een fotograaf van 
JosPé maakte met een (professionele) Hasselblad-
camera foto’s die in zwart-wit werden afgedrukt op het 
formaat 18 x 24 centimeter. Met deze afdrukken 

Een prentbriefkaart uit een serie kaarten van Nootdorp gemaakt door Ed 

Sanders. We zien de Oudeweg met het bruggetje ter hoogte van maalderij 

De Eendracht. Links de toen nieuwe huisjes van Steeneveld, waar nu de 

ds. Spoorlaan begint. 

Een prentbriefkaart van Bromografia uit Amsterdam met het oude 

Raadhuis en de huisjes aan de Dorpsstraat 7, 9 en 11. 

Prentbriefkaart uitgegeven door De Visser's Warenhuis en gedrukt bij 

Jos-Pé in Arnhem 
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werden plaatselijke winkeliers bezocht, ook in 
Nootdorp. De winkeliers bestelden aan de hand van 
de foto’s de prentbriefkaarten. De originele foto’s 
gingen naar het archief van JosPé. Van de foto waar 
een prentbriefkaart van werd gedrukt werd eerst een 
glasnegatief gemaakt. Van dat negatief werden 
vervolgens de prentbriefkaarten geproduceerd. Niet 
van alle foto’s werden prentbriefkaarten gemaakt en 
van sommige foto’s werden zogenaamde drie-, vier-, 
vijf- of meerluiken gemaakt. Dit zijn prentbriefkaarten 
met daarop drie of meer kleine foto’s. Van de vele 
foto’s die door JosPé zijn gemaakt is slechts een 
fractie als prentbriefkaart uitgebracht.  

Een Nootdorpse ondernemer die kaarten van JosPé 
in Arnhem liet drukken was De Visser’s Warenhuis.  

Weinig ontgonnen terrein 
Hoewel er boeken vol prentbriefkaarten zijn 
uitgegeven, is er weinig onderzoek gepubliceerd over 
de historie van prentbriefkaarten in Nederland. Een 
autoriteit op dit gebied is wel H.J. Haverkate met zijn 
uit acht delen bestaande standaard werk: “De 
geschiedenis van de Nederlandse prentbriefkaart” 
(1987-1993). De meeste boeken over prentbrief-
kaarten zijn echter gericht op de topografie van de 
kaart, oftewel het plaatje op de voorkant. Serieus 
onderzoek naar de uitgevers van de prentbriefkaarten 
is echter schaars. Zo is bijvoorbeeld niet veel bekend 
over uitgever Newo uit Arnhem. De ‘w’ schijnt iets te 
maken te hebben met werkloosheid. Het zou een 
voorziening uit de jaren ’30 zijn geweest voor werkloze 
fotografen. De kaarten werden gedrukt bij Adremo in 
Oosterbeek.  

Het is bijzonder dat die kleine kaartjes soms meer 
vragen bij ons oproepen dan dat zij duidelijkheid 
geven. En dan gaat het niet alleen om de onbekende 
uitgevers. Maar ook de vraag wie de fotografen waren 
die zorgden voor die mooie foto’s van rond 1900 blijft 
onbeantwoord. En wie vervaardigde en verkocht die 
vaak prachtige sepia fotokaarten uit de jaren 1900-
1915? Kortom, na al die jaren blijven nog veel vragen 
onbeantwoord. 

Restauratie Bartholomeuskerk 
In de juni Nieuwsbrief van de Vrienden van de 
Bartholomeus stond een interessant stuk over de 
restauratie van het hoofdaltaar van de 
Bartholomeuskerk. Eerder berichtten we al over 
andere onderdelen van de restauratie dus het leek 
ons goed om u ook te informeren over de 
restauratie van dit historische hoofdaltaar. 

Het hoofdaltaar van de H. Bartholomeuskerk is 
ontworpen door de architect van het kerkgebouw: 
Evert Margrij (1841 – 1891). De bouw van de kerk 
stond onder leiding van Theo Malingré, pastoor van 
1864 tot 1876, en duurde van 1868 tot 1871. Het altaar 
werd in het vroege voorjaar van 1871 in de kerk 
neergezet, nadat het in onderdelen was gehouwen uit 
kalkzandsteen in het atelier van de architect in 
Rotterdam. De H. Bartholomeuskerk is op 24 juli 1871 
ingewijd door Mgr. G. Wilmer, bisschop van Haarlem. 

Bij de inwijding werd ook het hoofdaltaar in gebruik 
genomen. 

Op 1 juli 1875 – dus vier jaar na de ingebruikneming 
van de kerk - schreef de pastoor aan de bisschop dat 
het altaar twee palmen (20 cm) was verzakt. Die 
reparatie kostte ongeveer 1.500,- gulden; heel veel 
geld voor die tijd. Anderhalve eeuw gebruik is ook 
zichtbaar: op veel plekken zijn kleine en grotere 
kwetsuren ontstaan. Dat is met name het geval op het 
deel van het onderstel, dat de ontmoeting van 
Abraham en Melchisedek verbeeldt. 

Het Tweede Vaticaans Concilie dat werd gehouden 
van 1962 tot 1965 had ook gevolgen voor het altaar. 
Dat concilie stond in het teken van modernisering. De 
Katholieke kerk zou ‘bij de tijd moeten worden 
gebracht’. In Nederland kreeg die modernisering 
meerdere vormen. Naast liturgische vernieuwingen 
werd in veel kerken ook het interieur vernieuwd. Die 
beweging is later ook wel de ‘tweede beeldenstorm’ 
genoemd. Voor de H. Bartholomeuskerk hield dat 
onder meer in dat de rijk gedecoreerde 
communiebanken met de twee staande witte engelen 
verdween. Ook werd het hoofdaltaar helemaal wit 
gelakt. Een tiental jaren later is de nu nog aanwezige 
bruine latexverf op het altaar aangebracht. Dat geldt 
ook voor de nu zichtbare bronsverf.  

In de afgelopen vijfenveertig jaar zijn veel kleinere 
beschadigingen van die verf ontstaan en is de witte 
verf sterk vervuild geraakt door roet, stof en kaarsvet. 
Beschadigingen van de bruine verf zijn op sommige 

Het hoofdaltaar 
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plekken in het verleden hersteld met een afwijkende 
kleur bruin. De staat van de lak en de verf is slecht. 

Het altaar bevat tal van neogotisch elementen die zijn 
geënt op de gotische bouwstijl in de middeleeuwen. 
Dat is onder meer te zien in de vier gotische ramen 
aan de achterzijde van het altaarblad, waarin een 
symbolische weergave van de vier evangelisten is 
opgenomen. Maar Margrij wist deze evenwichtig te 
verbinden met de nieuwe kunstontwikkelingen rond 
1870, zoals de art nouveau. Die kunststroming werd 
gekenmerkt door een nieuwe vormentaal van 
gebogen lijnen en organische en botanische 
decoraties. De details van Margrij’s altaar in de kerk 
zijn zeer fraai en verrassend. 

De oorspronkelijke kleuren van het altaar waren heel 
anders dan die van vandaag. Het hoofdaltaar kende 
vroeger veel meer goudkleurige elementen en de 
kleinere vlakken waren met uiteenlopende kleuren 
gedecoreerd. Na beraad heeft de locatieraad ervoor 
gekozen om het hoofdaltaar de grandeur terug te 
geven, die het altaar had toen het nog nieuw was. Half 
mei kwam de goedkeuring van het Bisdom voor deze 
keuze. 

Noud Janssen, die enkele jaren geleden ook de 
kerstbeeldengroep restaureerde, is begin juni 
begonnen met de restauratiewerkzaamheden. Dit is 
een minutieus geduldwerk. De later aangebrachte 
verflagen worden millimeter na millimeter verwijderd. 
Daarbij komt de oorspronkelijke verflaag bloot te 

liggen. Ook de sporen van de reparatie in 1875 
worden door de restauratie weer zichtbaar. De 
beschadigingen van het altaar worden hersteld en de 
oorspronkelijke verflaag wordt vervolgens in de 
oorspronkelijke kleuren gerestaureerd. Het werk zal 
vele maanden in beslag nemen. 

Met deze restauratie wordt een belangrijk 
cultuurhistorisch stuk voor Nootdorp bewaard. 

P.C.T. Malingré (roepnaam Theo) was een zoon van 
een bierbrouwer uit Heusden. Na zijn priesterwijding 
werd hij kapelaan in achtereenvolgens Assendelft, 
Leiden en 's-Gravenhage. Vervolgens werd hij pastoor 
van Nootdorp, waar hij de Bartholomeuskerk als 

bouwpastoor liet bouwen. In 1876 werd hij benoemd 
tot deken van Gouda. Hier liet hij zijn tweede kerk 
bouwen, de Kleiwegkerk, die in 1879 werd ingewijd. 
Malingré werd vanwege zijn verdiensten benoemd tot 
geheim kamerheer van Paus Leo XIII en ontving het 
erekruis Pro Ecclesia et Pontifice. In 1901 werd hij 
benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. 
Malingré overleed in december 1909 op 83-jarige 
leeftijd in Gouda. Hij werd begraven in een praalgraf 
aan de achterzijde van zijn kapel op de begraafplaats 
aan de Graaf Florisweg te Gouda. 

Oud Hollandse Windmolens 
Op dinsdag 16 oktober zal Tinus Verwijmeren een 
lezing geven over de ontstaansgeschiedenis van de 
oude Hollandse windmolens. 

Vermoedelijk hebben deelnemers aan de kruistochten 
in de 12de eeuw gezien dat in het Nabije Oosten de 
(woestijn)wind gebruikt werd om een raamwerk met 
daaronder een maalsteen te laten draaien. In 
Noordwest-Europa moest men een molen (met 

Detail van het hoofdaltaar 
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maalinrichting) proberen te bouwen die naar de 
windrichting gedraaid kon worden. Zo ontstond rond 
1200 de standerdmolen. Het duurde bijna twee 
eeuwen voordat een molen gebouwd kon worden, 
waarbij vanuit de bovenas door een holle 'paal' een 
scheprad aangedreven kon worden. Deze wipmolen 
was dus het eerste type poldermolen. Weer duurde 
het bijna twee eeuwen voordat het lukte een molen te 
bouwen waarvan alleen het bovenste gedeelte (met 
de wieken, de bovenas en het grote tandwiel) 
gedraaid hoefde te worden: de bovenkruier. Daaruit 
ontstonden poldermolens en diverse soorten 
'industriemolens'. Dankzij de uitvinding van de krukas 
ontstond het bijzondere type van de houtzaagmolen. 
Met de komst van de stoommachine, de 
verbrandingsmotor en de elektromotor werden de 
windmolens overbodig. Begin 20ste eeuw ontstond 
een particulier initiatief om te proberen nog zoveel 
mogelijk exemplaren van dit technische cultuurgoed in 
stand te houden. 

Ook in Nootdorp hebben we de molen Windlust – zie 
ook http://www.windlustnootdorp.nl/ - waar Tinus 
jarenlang molenaar is geweest. In het verleden heeft 
Tinus voor onze vereniging al eens een lezing 
gegeven specifiek over de Nootdorpse molen 
Windlust. De lezing van 16 oktober gaat veel meer in 
op de ontstaansgeschiedenis van de oude Hollandse 
windmolens maar ook de molen Windlust zal aan bod 
komen. 

De lezing wordt gegeven in de Boerenstal achter 
Eetcafé 1837 op de hoek van de Kerkweg en de 
Dorpsstraat. De deuren gaan open om 19.45 en de 
lezing begint ongeveer om 20.00 uur en zal bestaan 
uit twee delen van ongeveer drie kwartier met 
daartussen een koffiepauze. Het welkomst kopje 
koffie krijgt u van ons, de andere consumpties zijn voor 
eigen rekening. Graag even melden dat u komt via 
info@noitdorpsche-historien.nl zodat we rekening 
kunnen houden met de consumpties. 

Schilderij Ben Viegers 
Klaas Mollema is een verzamelaar van schilderijen. In 
het bijzonder van Ben Viegers (1886-1947), een 
Haagse impressionist, die een jaar of 7 in Nunspeet 
heeft gewoond en daar ook is gestorven. De 

belangstelling voor zijn kleurrijke werk is de laatste 
jaren enorm gestegen. Hij schilderde naast 
bollenvelden en strandgezichten graag de mooie 
plekjes van Nederland, met name steden en dorpen. 
Klaas is voorzitter van de Collectiecommissie van het 
in 2014 geopende Noord-Veluws Museum te 
Nunspeet, waar aandacht besteed wordt aan de 
schilders en schilderessen die in de periode 1870-
1970 in de kunstkolonie Nunspeet e.o. hebben 
gewoond of gewerkt. Dat zijn er ruim 150. De 
openingstentoonstelling was gewijd aan Ben Viegers. 
Op de tentoonstelling, waarvan een prachtig boek is 
gemaakt (“Door de ogen van Ben Viegers”) hing ook 
een werk met centraal een historische dorpskerk 
aangeduid als “Eijsden”. Klaas heeft Eijsden bezocht 
en weet inmiddels zeker dat die aanduiding onjuist is. 
Viegers heeft meer werken met als centraal punt deze 
dorpskerk gemaakt en ook die hebben de aanduiding 

“Eijsden” dan wel “Dorp in Limburg.” Recent zag hij 
een tv-uitzending die gewijd was aan Jan Janssen, 
onze tourwinnaar. Daarin werden historische beelden 
van Nootdorp getoond. Klaas herkende terstond de 
Dorpskerk als de kerk op de bedoelde schilderijen. 
Klaas heeft ook ons prachtige Nootdorp bezocht en 
werd in zijn veronderstelling bevestigd. Zelfs het 
watertje dat op de schilderijen is te zien bestaat nog 
en het straatje naar de kerk toe is nog herkenbaar, zij 
het afgesloten en door nieuwbouw aan één zijde sterk 
veranderd. 

Bovenstaand de foto van het schilderij dat Klaas ons 
toestuurde. Hij verwijst ons voor de andere 
schilderijen naar “Ben Viegers schilder” op Google. 

 

Molen Windlust, prentbriefkaart van A.W. Elderhorst. 
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Overleden 

Op 7 juli is ons lid Gonda Steeneveld – Van Tilburg 
overleden op 97-jarige leeftijd. Zij was een 
kleindochter en dochter van de bekende aannemers 
Van Tilburg aan de Dorpsstraat. Haar echtgenoot, 
Jaap Steeneveld, overleed in 2008 en stamde uit een 
in Nootdorp bekende boeren- en tuindersfamilie. 

In Nootdorpers deel I (2003) staat Gonda’s 
levensverhaal opgetekend. 

50 jaar Tour de France 
Ons erelid Jan Janssen won 50 jaar geleden de Tour 
de France. Bij heel veel Nootdorpers staat deze dag 
nog in het geheugen gegrift. De afgelopen periode is 
er al veel aandacht geweest voor deze prestatie van 
formaat van onze dorpsgenoot. 

Er is een boek uitgekomen getiteld Janssen 68. We 
konden een documentaire zien met onder andere zus 
Leny en broers Aad en Piet en in Amsterdam vaart er 
een rondvaartboot met zijn naam.  

Jan was een allround wielrenner. Hij reed het hele jaar 
door grote rondes en klassiekers en won vele malen. 
Zijn palmares is indrukwekkend. 

We kennen allemaal de vele wielerfoto’s van Jan maar 
via Leo van Eijk ontvingen wij een tijd geleden een 
aantal foto’s waar Jan met zijn fietsvrienden op staat, 
onderweg naar een vakantie in Limburg. In het midden 
Jan, rechts Leo van Eijk, links helaas voor mij 
onbekend. 

Jan, ook namens de vereniging nog van harte 
gefeliciteerd met dit jubileum. 

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” en straks de Boerderijen in Nootdorp 
van Willem Janssen. 

 

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 2018 
nog niet betaald hebben het verzoek dit bedrag zo 
spoedig mogelijk over te maken op bankrekening NL 
94 RABO 0137 3596 75, ten name van Noitdorpsche 
Historiën te Nootdorp. Als vereniging zijn we 
afhankelijk van de contributies en deze proberen we 
te innen zonder dure acceptgiro's. Vind u een brief bij 
deze Nieuwsbrief dan graag even aandachtig lezen. 

Voorzitter  Secretaris  Penningmeester 

Henk Rolvink 
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2631 DT Nootdorp 
tel.: 015 310 8117 

Ninon Vis  
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