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Van het bestuur 
Het jaar 2004 is al weer een paar maanden oud. Het 
lijkt rustig geweest de laatste maanden en dat is ook 
wel een beetje zo. Wel worden er al weer 
voorbereidingen getroffen voor een aantal activiteiten. 
Zo gaan we weer meewerken aan de voorbereiding 
van Open Monumenten Dag, wordt er hard gewerkt 
aan ons tweede boek en de geografische en 
cartografische geschiedenis van Nootdorp. 
Erg blij ben ik met u te kunnen melden dat we een 
nieuwe penningmeester hebben gevonden. Ruud 
Staal heeft zich verkiesbaar gesteld en als u het er 
mee eens bent - tijdens de volgende 
ledenvergadering zal hier over gestemd worden - dan 
zal Ruud de opvolger van Peter worden. We zijn nog 
aan het zoeken naar een secretaris en hebben daar 
wel een kandidaat voor op het oog, daar hoort u nog 
van. Overigens, de ledenvergadering is op 18 mei. 
Van het lezingenfront kan ik u helaas nog niets 
melden. We waren erg ver en hadden een interessant 
onderwerp maar helaas kon dit niet door gaan. Als er 
nog suggesties zijn voor lezingen dan horen wij dat 
natuurlijk graag van u. 
 

Voorzitter 
 

Secretaris 
 

Penningmeester 

Henk Rolvink 
Fonteinkruid 23 

2631 DT Nootdorp 
tel.: 015 310 8117 

Arno Lammers 
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Peter Ripken 
Zegge 28 

2631 DL Nootdorp 
tel.: 015 310 7494 
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Nieuwe leden 
? Ruël Engelman 
? C.E. Geluk - Verhoef 

  
Hartelijk welkom bij onze vereniging! Het totaal aantal 
leden is nu 84. We vertrouwen er op dat u veel plezier 
beleeft aan uw lidmaatschap en misschien zien we u 
terug in één van de werkgroepen. 

Ledenvergadering 
Op 18 mei hebben we onze jaarlijkse 
ledenvergadering. Tijdens deze ledenvergadering 
leggen we financiële verantwoording af aan u en zal 
Ruud Staal verkiesbaar zijn als penningmeester. We 
nodigen u natuurlijk van harte uit hierbij aanwezig te 
zijn. De vergadering begint om 20.00 uur en zal 
worden gehouden in Nové aan de Dorpsstraat. 

Mededeling van de penningmeester 
Namens het bestuur wil ik iedereen vragen die 
zijn/haar lidmaatschap voor 2003 en/of 2004 nog niet 
betaald heeft, het bedrag (€ 12,50) zo spoedig 
mogelijk over te maken op de rekening van de 
vereniging (1373.59.675 t.n.v. Noitdorpsche 
Historiën). De contributie stelt ons in staat om elk 
kwartaal deze fraaie nieuwsbrief uit te brengen. 

e-mail 
Steeds vaker sturen we een e-mail rond naar de 
leden  met een korte mededeling, een aankondiging, 
etc.  Heeft u een e-mail adres, laat het ons weten dan 
krijgt  u voortaan ook via dit medium berichten van de  
vereniging. Stuur uw e-mail adres naar ons adres: 
info@noitdorpsche-historien.nl 

 
Colofon 
ISSN 1570-1662 
 
Uitgave van de vereniging Noitdorpsche 
Historiën 
Jeneverbes 10, 2631 TP  Nootdorp 
Rekeningnummer: 1373.59.675 
Statuten vastgelegd in notariële akte op 28 februari 
2001. 
Inschrijvingsnummer Verenigingsregister Kamer van 
Koophandel Haaglanden te Delft: 271971110 
 
Samenstelling en redactie 
George van der Zanden, Kievitsbloem 1, 2631 TA  
Nootdorp,  
Ninon Vis, Berkenhof 17, 2631 GJ  Nootdorp 
 
Verschijning 
Dit blad verschijnt eenmaal per kwartaal 
 
Verspreiding 
Leden van de vereniging Noitdorpsche Historiën 
ontvangen het blad gratis. Niet leden betalen € 2,50. 
De contributie bedraagt minimaal € 12,50 per jaar. 
 
Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 
de uitgever. 

Van de redactie 
De eerste nieuwsbrief van 2004 is weer gereed. 
Helaas iets later dan gepland. De redactie is nog 
steeds op zoek naar iemand die de nieuwsbrief kan 
vormgeven. Meld je aan bij het bestuur of de redactie. 
Zonder versterking geen nieuwsbrief. Ook is de 
inbreng van de leden uiteraard onontbeerlijk. Stuur je 
bijdrage voor de volgende uitgave, liefst voor eind 
mei, naar het correspondentieadres of naar een van 
de redactieleden: Ninon Vis, Berkenhof 17, 2631 GJ 
Nootdorp of George van der Zanden, e-mail: 
george@vdzanden.nl.   

Onze website 
De website - http://www.noitdorpsche-historien.nl - 
van onze vereniging is weer bijgewerkt met de laatste 
informatie. De nieuwe leden van harte welkom, u krijgt 
nog een berichtje van ons en we hopen natuurlijk dat 
u zich snel thuis zult voelen. Snuffel eens door de 
website en laat eens horen waar u misschien een 
bijdrage kunt leveren aan onze mooie vereniging. Er 
is een speciaal gedeelte op de website waar alleen 
leden toegang tot hebben. Het wachtwoord dat u moet 
gebruiken om toegang te krijgen tot dit deel is leden 
en dit deel vindt u onder diversen / leden info. Hier 
vindt u onder andere ook de bijgewerkte ledenlijst. 

Boerderij 
Tijdens de lezing van Frits Ooststroom zijn veel 
boerderijen uit Delfland de revue gepasseerd. Hij 
putte veel uit het boekje "Oude Boerenhofsteden in 
Zuid-Holland" door J. Verheul Dzn uit 1930. In dit 
boekje staat deze fraaie prent van de boerenhofstede 
genaamd "Niets zonder Gods zegen" aan de 
Noordweg in Pijnacker, anno 1666. 
 

 

Het boek "Nootdorpers" 
Zoals jullie allemaal uit de pers hebben kunnen lezen 
is onze eerste uitgave een overweldigend succes 
geworden. Alle 700 exemplaren zijn verkocht en de 
tweede druk van 500 exemplaren ligt vanaf 18 
december in de winkels. Alle complimenten voor 
Ninon en Nel. Vlot en leuk geschreven boek dat, 
blijkens de “Ypenburg Courant” insloeg als een bom. 
Alle recencies waren zonder uitzondering positief. 
Dank ook aan de Eendracht en Telstar die extra 
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aandacht besteed hebben aan het boek. Er wordt al 
weer hard nagedacht over deel II maar eerst komt in 
2004 ons boek over de cartografische en 
geografische geschiedenis van Nootdorp uit en dan, 
zoals het er nu naar uit ziet, in 2005 Nootdorpers deel 
II. Heeft u het boek nog niet? Bij Bruna in Parade, bij 
Galerie Nootdorp in de Dorpsstraat en bij van Atten in 
Pijnacker is het nog te koop! 

De werkgroepen 

Archeologie 
Resultaat van Archeologisch onderzoek op 
Craeyenburgh 
 
Op de locatie Craeyenburgh worden op dit moment 
huizen gebouwd, waardoor er gelegenheid ontstond 
een aanvullend archeologisch onderzoek te 
verrichten. Dit vond plaats in het voorjaar van 2003. 
 
Epko Bult  en Jan-Michael Groen, beiden van de 
archeologische dienst van de gemeente Delft,  
hebben hun bevindingen gerapporteerd in het 
"Aanvullende Archeologische Inventarisatie Op de 
bouwlocatie Crayenburgh NO-lob in de Gemeente 
Pijnacker-Nootdorp". 

 
 
Samenvattend zeggen zij het volgende: 
'De onderzoekslocatie betreft een gebied dat de 
voormalige kustlijn uit het vierde millennium voor 
Christus ligt waar bewoningssporen uit het Midden-
Neolithicum kunnen voorkomen. Vondsten uit die tijd 
zijn in de nabijheid van het plangebied bekend. 
Op het plangebied zelf werden uitlopers van één of 
meerdere haakwallen in de vorm van  zandbanken 

verwacht waarop duinvorming kan hebben plaats- 
gevonden. Deze duinen boden goede mogelijkheden 
voor bewoning in die tijd. 
Het doel van dit onderzoek was om inzicht te 
verwerven in de aanwezigheid van de duinen in het 
plangebied waarop bewoning mogelijk was en om 
vast te stellen of deze duinen bewoond zijn geweest. 
 
Het onderzoek heeft uitgewezen dat er geen 
zandbanken in het plangebied voorkomen. Evenmin 
zijn er sporen van bewoning aangetroffen. Wel is de 
oever van de Rijswijk/Zoetermeer getijdengeul 
gevonden, maar op de oevers van deze geul zijn 
evenmin aanwijzingen voor bewoning gevonden. De 
conclusie luidt dat er op voorhand geen rekening 
behoeft te worden gehouden met archeologische 
waarden in het plangebied, al blijven toevalstreffers 
tot de mogelijkheden behoren'. 
 
Waarom is dit nu van belang?  
Zoals aangegeven kunnen in het grensgebied van de 
Rijswijk/Zoetermeer getijdengeul en het 
kweldergebied duinen en haakwallen voorkomen. Op 
deze duinruggen komt bewoning voor. Dit is gebleken 
op de VINEX-locatie van Rijswijk waar een 
begraafplaats van ongeveer 5500 jaar oud gevonden 
is. Dit was de eerste indicatie dat in dit gebied 
bewoning in die periode mogelijk  was. 
Nu blijft het voortdurend zoeken naar andere 
mogelijke locaties stroomafwaarts richting 
Zoetermeer. 
De getijdengeul strekt zich nog dieper het binnenland 
in maar een duidelijke loop is nog niet bekend. 
Daarom is het van belang zoveel mogelijk informatie 
te verzamelen van de beneden loop  van de 
getijdengeul. 
 
In samenspraak met Hr. C. Gutjahr van de AWN 
Rijswijk wordt een plan uitgewerkt om dit te realiseren. 
 
Ton Gribnau  

Agenda 
Voor het eerste kwartaal hebben we een aantal 
activiteiten, de data zijn nog niet exact bekend. 
 

? Bestuursvergadering 
? Vergadering nieuwe boek 
? Lezing over ontvening 
? Jaarvergadering 

Ingezonden stukken  

Over pad, weg, straat, dreef en andere 
aanduidingen 
Heeft u er ooit bij stil gestaan dat alledaagse 
begrippen zoals een weg, een straat, een pad al 
eeuwen en eeuwen oud zijn? Sommige stammen 
zelfs uit het Oudgermaans, dus zeg maar de taal die 
in deze streek werd gesproken vóór de huidige 
jaartelling. Bijna identieke woorden in het 
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hedendaagse Engels, Duits, Noors, Fries e.d. (die net 
als het Nederlands zijn ontwikkeld uit Westgermaans) 
zijn daarvoor een directe aanwijzing. 
 
Het woord pad, dat we nu in ons dorp onder meer 
tegenkomen in het Wilgenpad of Meester 
Overtoompad, is afgeleid van het Middelnederduits 
‘pedden’, dat stampen betekent. Een pad is dus 
eigenlijk het door zolen of voeten aangestampt spoor 
over het land. 
 
Het woord weg komt van het Westgermaanse en 
Middelnederlandse woord wegen en heeft duidelijke 
verwantschap met het Latijnse vehere, dat voeren of 
dragen betekent. Het woord wegen betekende 
omstreeks 900 n. Chr. zich bewegen. Een weg is dus 
net iets meer dan een pad. Er konden dus ook dingen 
van enig gewicht over worden vervoerd. De oudste 
hoofdverbindingen in ons dorp kregen daarom ook de 
naam wech. 
 
Het woord straat hebben overgehouden uit de 
Romeinse tijd. Een weg (‘via’ in het Latijn) die was 
verhard, geplaveid met platte stenen, was een ‘via 
strata’. Dat is verbasterd tot ons huidige woord straat. 
In het zuiden van het land gebruikt men nog steeds de 
aanduidingen straatweg en zandweg om de 
verschillen te duiden. 
 
Ook het woord laan in de aanduiding van bijv. Ds. 
Spoorlaan, Burg. Winkellaan of Groenlaan, komt al 
heel lang in onze taal voor, met herkenbare 
verbasteringen in woorden als lane en laen (tussen 
1100-1500), het Oudengelse lone en lane en het 
noors lön (huizenrij). Men vermoedt dat het verwant is 
met het Griekse elaunein, wat betekent: het drijven 
van dieren. Een laan is dan eigenlijk een weg 
waarlangs vroeger het vee werd gedreven. 
 
Het woord dreef in namen als Eikendreef, 
Acaciadreef, heeft dezelfde betekenis als het woord 
laan: een weg waarlangs het vee werd gedreven. In 
het Oudhoogduits (omstreeks 900-1000) kende men 
het woord trift in de betekenis van weide, kudde of 
bedrijf. 
 
Veel straatnamen in dorp eindigen met het 
achtervoegsel hof. Al voor het jaar 1000 komen we de 
term al tegen als aanduiding voor een omheind stuk 
grond met woorden zoals hof, hove, hoef of hoeve. 
Als we beseffen dat de huizen in vroeger tijden 
werden gebouwd op een natuurlijke of kunstmatige 
verhoging in het drassige land, is het niet 
verbazingwekkend dat de termen hof, hoeve en 
heuvel uit een en hetzelfde begrip zijn ontstaan. 
 
Ons dorp kent ook nog de naam Dorpsplein. Dit 
woord dat al omstreeks het jaar 1000 voorkomt als 
plain en plein, heeft oorspronkelijk de betekenis van: 
vlak veld. Het is afgeleid van het Latijnse planum: een 
vlakke oppervlakte. Het Franse woord plan 
(plattegrond) en het Nederlandse planologie hangen 
hiermee samen. 

In veel plaatsen komen we de aanduiding singel 
tegen. Zo ook in ons dorp: de groene singel, als 
(oudere) naam voor de Oranjewijk. Die term wordt het 
meest gebruikt als aanduiding voor een stadsgracht. 
Heel vroeger was het het water om de stadsmuur of 
de stadsmuur zelf (cingel of singele) en is afgeleid van 
het Latijnse cingulum (gordel)  
 
Tenslotte het woord kade in bijv. de Dwarskade. Dat 
woord is afgeleid van het gallo-romaanse caio 
(ongeveer 500 n Chr) hetgeen ‘wal’ betekende. 
Omstreeks het jaar 1000 komen we in geschreven 
stukken ca, cae, caeye tegen. Vanaf ongeveer 1600 
wordt er een (overcorrecte) -d- ingevoegd. Nagenoeg 
alle kades in ons dorp zijn in vroeger tijden handmatig 
opgeworpen wallen, die dienden als barriere tegen het 
water. 

Nootdorp en de Reformatie  
Deel 1: Holland tussen 1570 en 1575 
De gebeurtenissen in Holland tussen 1570 en 1590, in 
de periode waarin de Reformatie gestalte kreeg, 
hebben tot op de dag van vandaag hun sporen 
nagelaten in de sociale en staatrechtelijke structuur 
van ons land. Hoe verliep nu die Reformatie, hoe ging 
die in Nootdorp? Zijn die gebeurtenissen ook in 
Nootdorp zichtbaar? In deze en de volgende 
nieuwsbrieven worden dit deel van de geschiedenis 
verhelderd. 
Deze eerste bijdrage geeft een schets van de situatie 
in Holland. Die gaat nog niet in op Nootdorp zelf, maar 
is wel nuttig om de Nootdorpse ontwikkeling te 
kunnen plaatsen. 
In de tweede bijdrage zal worden ingezoomd op 
Nootdorp omstreeks 1575. De derde bijdrage zal een 
beeld geven van Jan Barentz van Voorburgh, de 
eerste officiële gereformeerde predikant van 
Nootdorp. 
  
Holland tussen 1570 en 1575 

 
De beeldenstorm in beeld gebracht 
 
De periode tussen 1570 - 1575 was een van de 
woeligste perioden van de 80-jarige oorlog. De 
Spaanse machtshebbers riepen steeds meer 
weerstand op in de hogere standen. De onvrede van 
de stadsbestuurders en de gewestelijke bestuurders 
tegen was hoog. Zij streefden naar meer vrijheid en 
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onafhankelijkheid. Die oppositie kon rekenen op steun 
van de ontevredenen uit de reformatorische beweging 
in de steden, die reeds in de lange hete zomer van 
1566 tot de beruchte beeldenstorm had geleid. Deze 
meer volkse beweging werd geleid door zelfbewuste 
priesters en predikanten, die zich inzetten voor een 
modernisering van het geloof en de inhaligheid van 
veel katholieke geestelijken in die tijd. De streng 
katholieke Spaanse vorst Filips II dreef met zijn 
onverdraagzaamheid tegen al wat ketters was, het 
politieke en godsdienstige verzet binnen Holland in 
elkaars armen. Het schrikbewind van de landvoogd, 
de Hertog van Alva, en zijn vervolging van de 
protestantse burgers deden de rest. Het leidde tot de 
Opstand van de Provinciale Staten van Holland in 
1572.  
 

 
De hertog van Alva 
 
In alle Hollandse steden die de zijde van de Opstand 
hadden gekozen, keerden kleine maar goed 
georganiseerde groepjes van gereformeerden zich 
tegen de katholieke religie: in de meeste steden 
kregen zij het voor elkaar dat geestelijken werden 
verjaagd en kloosters gesloten. Zij eisten de 
belangrijkste kerken op voor eigen gebruik. 
 
Ook Willem van Oranje ontkwam niet aan dit proces. 
Onder invloed van zijn Delftse vriend Cornelis Musius, 
een katholiek pater en humanist, benadrukte hij 
aanvankelijk de staatsrechtelijke vrijheid van 
godsdienst. In december 1572 deed hij vanuit zijn 
woonplaats Delft nog een uiterste poging om een 
vorm van religievrede te handhaven, vlak na de 
beestachtige moord op zijn vriend Musius door de 
geuzen.  
 

 
Plakkaat uit 1571, onder meer over de tiende-
penning, een belasting die de spanning verder deed 
oplopen 

 
 

 
Cornelis Musius wordt afgevoerd naar Leiden en 
opgehangen (gravure van een anonieme kunstenaar) 
 
Gefrustreerd over de zware verliezen bij pogingen om 
de Spaanse belegering van Haarlem te breken, 
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ontketenden een groepje fanatieke opstandelingen op 
23 april 1573 in Delft een nieuwe beeldenstorm, die 
minstens zo heftig was als die van acht jaar daarvoor. 
Door deze ontwikkelingen werd Willem van Oranje 
gedwongen ook op het godsdienstige vlak kleur te 
bekennen: in dat jaar nam hij voor het eerst deel aan 
de Avondmaalsviering. Met instemming van de prins 
vaardigden de Staten van Holland in 1573 voor het 
hele gewest Holland een officieel verbod uit op de 
openbare uitoefening van de rooms-katholieke religie 
en werden alle kerken, kloosters en het grondbezit 
van de katholieke kerk onteigend. De gereformeerde 
kerk was de publieke kerk geworden. Daarmee was 
de weg vrij voor de vestiging en uitbouw van kerkelijke 
gemeenten op gereformeerd-calvinistische grondslag. 
Die ontwikkeling ging het snelst in de steden. Daar 
voegden met name de machthebbers en 
stadsbestuurders zich al snel in de nieuwe politieke 
verhoudingen. Op het platteland liep het minder vaart. 
 
Hoe de reformatie in Nootdorp verliep, leest u in de 
volgende Nieuwsbrief. 

Over maten en munten 
We zijn zo gewend aan hedendaagse begrippen om 
afstanden, bedragen of oppervlakten uit te drukken, 
dat we vreemd opkijken wanneer we met andere 
maten, munteenheden of gewichten moeten werken. 
Zo zijn we gewend aan het begrip ‘meter’ dat we 
eigenlijk niet beseffen dat deze meeteenheid (het 
‘metrieke stelsel’) pas sinds 1810 bestaat. In de 
vroegere eeuwen hanteerde men andere 
meeteenheden voor lengtes en oppervlakten. Die 
konden zelfs per streek verschillend zijn. Het 
onderstaande overzicht geeft een overzichtje van de 
meest gehanteerde meeteenheden die tussen 1200 
en 1800 in Rijnland en Delfland werden gehanteerd. 
  
Lengtematen: 
1 duim = 2,6 cm 
1 turf = 12,5 cm (10 turven zijn ongeveer 4 voet) 
1 voet = 31,4 cm  
1 roede = 12 voet = 3,77 meter 
1 gaarde = 1½ roede = 5, 58 meter 
1 voorling = ongeveer 210 meter 
  
Oppervlaktematen: 
1 roede = 14,2 m2 
1 hond = 100 roeden = 0,14 hectare 
1 morgen = oorspronkelijk zoveel grond als men op een 
ochtend kan ploegen = (in onze streek) 6 hond = 600 
vierkante roeden = ongeveer 8,5 hectare 
1 viertel = ¼ hoeve = 4 morgen = ongeveer 34 hectare 
1 hoeve = 16 morgens = ongeveer 136 hectare 
 
Munten: 
1 penning = 1/16 stuiver 
1 duit = 1/8 stuiver 
1 schelling = 6 stuivers 
1 gulden = in de middeleeuwen een gouden penning; vanaf 
de 17e eeuw 20 stuivers 
1 dukaat = 3 gulden en 3 stuivers 
1 rijksdaelder = 2 ½ gulden 

Bommen in Nootdorp 
Tijdens werkzaamheden zijn twee vliegtuigbommen 
gevonden. Eén bevond zich op het bedrijventerrein 
Oostambacht, de ander langs de Roeleveenseweg op 
de plek waar de nieuwbouwwijk De Rietwijk is 
gepland. Het gaat hier om twee bommen van Engelse 
makelij die tijdens de 2de wereldoorlog niet zijn ontploft 
(zogenaamde 500-ponders). De bommen zijn door 
Engelse Spitfires afgeworpen om de spoorbanen te 
bombarderen en het zo de Duitsers moeilijk te maken 
deze te gebruiken voor allerlei transporten. Kogel en 
granaatinslagen zijn nog te zien in de muren van de 
David en Goliat bruggen. 
De EOD (de Explosieven Opruimings Dienst) heeft 
deze bommen opgeruimd. Volgens experts ging het 
om een routineklus met weinig of geen gevaar voor de 
omgeving. Enkele omwonenden moesten tijdens deze 
ruiming hun huis verlaten. Even was Nootdorp 
landelijk nieuws. 2 bommen ruimen en daarvoor de 
A12 en de spoorweg Denhaag-Utrecht afsluiten is wel 
landelijk nieuws. De regionale omroep en de NOS 
waren van de partij. Voordat de bommen gevonden 
waren heeft het bedrijf Saricon BV veel  onderzoek 
gedaan naar de plek waar deze bommen 
(zogenaamde blindgangers) zich bevonden. 
Dit gebeurde aan de hand van vluchtgegevens van de 
bommenwerpers, luchtfoto’s, getuigenverklaringen en 
archiefmateriaal. Hierna kon Saricon beginnen met 
het veldwerk en kon men met metaaldetectie heel de 
omgeving afzoeken naar de exacte plek van de 
bommen. Nadat men de exacte plek van de bommen 
had gevonden kon men beginnen met de werkelijke 
ruiming. Eerst werd een damwand om de bommen 
geslagen en werden de bommen uitgegraven. Hierna 
werden de bommen afgedekt met containers gevuld 
met stro, dit voor het geval er iets mis mocht gaan. 
Nu werd er gezocht naar een veilige plek om de 
bommen onschadelijk te maken. Deze plek was snel 
gevonden aan de andere kant van de A12 en het 
tussengebied met de Hofpleinlijn. Het gevolg was wel 
dat op 23 november al het trein- en autoverkeer stil 
gelegd moest worden. Alleen dit is al een bijzondere 
gebeurtenis. Heel de omgeving moest worden afgezet 
en er was veel politie, beveiliging, leger (EOD), 
brandweer en organisatie op de been. 
De kleine zaal van het Witte Paard werd als 
crisiscentrum en perskamer ingericht. 
 
Op 23 november 6 uur ‘s-ochtends werd begonnen 
met het afsluiten van de omgeving. De politie ging hier 
heel streng te werk om ieder risico te vermijden. 
Men verwachte nogal wat ramptoeristen die het 
gebeuren van dichtbij wilde gade slaan. 
In de loop van de ochtend werden de ontstekers door 
de EOD verwijderd, dit was het enige dat risico met 
zich mee kon brengen, maar dit gebeurde veilig. Nu 
kon worden begonnen met het vervoer van de 
bommen naar een veilige plaats aan de andere kant 
van de A12. Hiervoor was een zandheuvel aangelegd 
op ongeveer 500 meter van de Veenweg. Nadat de 
bommen hier geplaatst waren kon om precies 2 uur 
de bommen met springstof radiografisch tot 
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ontploffing worden gebracht. Met een grote knal en 
een stofwolk werden de bommen onschadelijk 
gemaakt en konden de toegestroomde mensen 
tevreden naar huis gaan en nog napraten over alles 
wat ze deze ochtend hadden gezien.  
 

 
 
Peter Ripken 
 
Gezocht 
Soms komen er bijzondere foto's binnen bij onze redactie. 
Hier een leuke foto van Aart Aartsen. Deze foto is van de 
zondagsschool uit ca 1931-1932. We zijn op zoek naar de 
personen op deze foto. Graag ontvangen we bericht. Aart 
Aartsen tel. 015 – 3108468 of Peter Ripken 015 – 
3107494.

 

De Polder van Nootdorp 
Via de website van het Gemeentearchief Delft kan het 
internetadres http://ub.leidenuniv.nl/bc/cbn/ van de 
bibliotheek van de Universiteit van Leiden gevonden 
worden. Hierbij staat "bc" voor bijzondere collecties en 
"cbn" voor collectie Bodel Nijenhuis. Deze collectie 
bevat voornamelijk oude kaarten, atlassen en 
topografische prenten en tekeningen. Via de menu-
keuze "Selecties" wordt de mogelijkheid geboden om 
de eerste gedrukte wandkaarten van de 
waterschappen Rijnland, Delfland en Schieland te 
downloaden. Hieronder is een stuk van de kaart van 
Delfland te zien, en wel van het gebied rondom 

Nootdorp. Het betreft in feite een stuk van Oostland, 
dat is afdeling IV van Delfland. 
 

 
 
De kaart werd in 1609 tijdens het Twaalfjarig Bestand 
door landmeter en kartograaf Floris Balthasarsz. van 
Berckenrode gemaakt. Bij nadere inspectie van het 
gebied rondom Nootdorp blijkt, dat een aantal van de 
huidige wegen en vaarten al meer dan 400 Jaar 
bestaan! Zo kunnen we o.a. herkennen: De Veenweg 
(Nieuwe Veense wech), Kruisweg (Cruys wech), 's-
Gravenweg (Schraúe wech), Kerkweg (Kerck wech), 
Molenweg (Mole wech), Dwarskade (Dwars 
waterijng), Oudeweg (Ouwe wech), Geerweg (Geer 
wech), Brasserskade (Nootdorpse Kade) en de 
Tweemolentjesvaart (Nootdorpse Vaert). Leuk is ook 
om te zien dat de huidige verbinding van de 
Tweemolentjesvaart met Delfgauw (Delffgaeú), 
namelijk het fietspad de Bieslandseweg met in het 
verlengde de Noordeindseweg, ook al meer dan 400 
jaar bestaat (Tnoort ende van Delffgaeú). Verder blijkt 
dat de huidige Geerweg veel korter is dan vroeger. 
Als men de historische kaart vergelijkt met de huidige 
kaart van Delft kan ook nog opgemerkt worden dat de 
Geerweg in Nootdorp in het verlengde ligt van de 
Geerweg in Delft, met daartussenin de 
Tweemolentjesvaart (Nootdorpse Vaert). 
Wat betreft de waterbeheersing van het gebied 
rondom Nootdorp (de Polder van Nootdorp) is het 
natuurlijk van belang hoe de wateraansluiting is op het 
boezemwater van Delfland. Uit de historische kaart 
blijkt dat de belangrijkste aansluiting voor Nootdorp op 
dat boezemwater (de Schie en de Vliet) de 
Tweemolentjesvaart is. Tot voor kort speelde het 
gemaal van de Polder van Nootdorp (zie foto van het 
gemaal) hierbij een belangrijke rol.  
Vroeger (zie kaart) stonden op deze plaats (aan 't 
Verlaat) de twee molens die later aanleiding gaven tot 
de naam Tweemolentjesvaart. Het gemaal is nu 
buiten gebruik. Het bord van het gemaal (zie foto) 
hangt er nu dus niet meer. 
Over de naam Delfland kan nog het volgende gezegd 
worden. Uit het interessante boek "De Hand in Eigen 
Boezem" over het Hoogheemraadschap van Delfland 
1888-2003 door J. van der Noort (Uitgeverij Verloren, 
Hilversum, 2003) kan het volgende geciteerd worden: 
 
"Waarschijnlijk heeft de graaf omstreeks 1050 
getracht de afwatering te verbeteren door dwars op de 
kavels een flink kanaal te "delven". Dat kanaal sloot 
aan op de Schie en kreeg de toepasselijke naam 
"Delf", later omgedoopt in "Oude Delft". "In de 
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dertiende eeuw werd de Delf in noordelijke richting 
verlengd (Delftsche Vliet) en verbonden met de 

Leidsche Vliet, een stroom aan de voet van de oude 
duinen die afwaterde op de Oude Rijn".  
Ingezonden door Ron de Beer 

 

 
 

 


