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Van het bestuur 
Ook dit kwartaal hebben we het als vereniging wat 
rustig gehad. Zoals gezegd een geplande lezing in het 
voorjaar is niet doorgegaan en door drukke 
werkzaamheden van uw voorzitter zijn we er helaas 
niet in geslaagd om voor de zomer nog iets 
interessants op het programma te zetten. We hebben 
wel een aantal suggesties gehad voor het najaar en 
daar gaan we zeker iets mee doen. 
Natuurlijk is er wel wat gebeurt. De werkgroep 
archeologie (Ton Gribnau) heeft weer meegewerkt 
aan een aantal interessante opgravingen. De 
voorbereidingen voor ons tweede boek vorderen 
gestaag en zelfs aan het derde boek (Nootdorpers II) 
wordt hard gewerkt. 
In deze nieuwsbrief leest u ook een kort verslag van 
onze jaarlijkse ledenvergadering. Daarnaast de 
dringende oproep van de redacteur van deze 
Nieuwsbrief. We hebben absoluut iemand nodig die 
dit over kan nemen anders dreigt de regelmaat van de 
Nieuwsbrief in het geding te komen. De vereniging 
draait op vrijwilligers maar het worden er helaas niet 
meer. De werkgroepen zijn niet goed bezet terwijl er 
toch nog zoveel leuk en zeker ook interessant 
onderzoek te doen is. Meldt u eens aan voor een 
werkgroep of doe een suggestie voor een eigen 
onderzoek dat u interessant lijkt. Onze steun heeft u! 
Horen we van u? 
 
 

Voorzitter 
 

Secretaris 
 

Penningmeester
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Nieuwe leden 
 Peter (P.A.M.) Zwart 

 
Hartelijk welkom bij onze vereniging! Het totaal aantal 
leden is nu 85 (er was ook één opzegging). We 
vertrouwen er op dat u veel plezier beleeft aan uw 
lidmaatschap en misschien zien we u terug in één van 
de werkgroepen. 

Mededeling van de penningmeester 
Namens het bestuur wil ik iedereen vragen die 
zijn/haar lidmaatschap voor 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 
http://www.noitdorpsche-historien.nl  
 
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 tweede nieuwsbrief van 2004 is weer gereed. 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 september, 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.  

Van het Raadhuis 
Van Hans Hendriks en Marc van den Biesen, beiden 
werkzaam geweest bij de gemeente Nootdorp, 
ontvingen wij voor ons archief exemplaren van het 
bekende gemeenteblaadje "Van het Raadhuis". De 

serie is nog niet 
compleet dus we 
houden ons aanbe-
volen voor ontbre-
kende nummers. In 
de komende nieuws-
brieven willen we wat 
opnemen uit deze 
voorlichtingsblaadjes. 
Het geeft een fraai 
tijdsbeeld van onze 
gemeente met mooie 
foto’s en fraaie pen-
tekeningen van Ben 
Horsthuis. De ko-
mende periode zullen 
we af en toe iets pu-

bliceren uit deze blaadjes. 

Agenda 
Voor het derde kwartaal hebben we een belangrijke 
activiteit op de agenda staan, de jaarmarkt. Tijdens de 
jaarmarkt presenteren we ons weer als vereniging en 
kan men zich voorinschrijven op het tweede boek. Er 
hebben zich al vrijwilligers gemeld maar alle hulp is 
welkom. 

 4 augustus: jaarmarkt 

De werkgroepen 

Archeologie 
Door Ton Gribnau 
Leden van de Archeologische Werkgroep 
Leidschendam-Voorburg hebben met behulp van 
grondboringen een deel van de bedding van het 
Kanaal van Corbulo aangetroffen. Het kanaal werd 
door soldaten van de Romeinse veldheer Cnaeus 
Domitius Corbulo in de winter van 47 aangelegd. Uit 
boringen blijkt dat het Romeinse kanaal naast de 
eeuwen later gegraven Vliet loopt. Eerder werd 
aangenomen dat de Vliet en het Kanaal van Corbulo 
wellicht dezelfde bedding hadden. In Leidschendam 
blijkt dat niet het geval te zijn. Het 30 tot 35 kilometer 
lange en ongeveer 15 meter brede kanaal verbond in 
de Romeinse tijd de Maasmonding met de Rijn. Het 
kanaal speelde een rol bij de bevoorrading van 
Romeinse nederzettingen zoals Forum Hadriani bij 
Voorburg en de grensforten langs de Oude Rijn bij 
Alphen aan den Rijn, Leiden en Woerden. (Bron: 
Archeologische Werkgroep Leidschendam-Voorburg) 
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Uit de oudste “Van het Raadhuis” in ons bezit – 3e 
jaargang no. 3 - 23 september 1965 - de volgende 
berichten. 
  
Nootdorp kreeg 4000e inwoner. 
Maandagmorgen 16 augustus 1965 werd door de 
heer A.H. de Bruijn, Delflandstraat 50, alhier geboor-
te-aangifte gedaan van een zoon: Adrianus Joannes. 
De zoon was de 4000e inwoner van Nootdorp. Op het 
Raadhuis ging de vlag in top en loco-burgemeester 
A.P. van de Sande bood namens het gemeente-
bestuur de gelukkige vader gelukwensen aan, die ver-
gezeld gingen van een tweetal spaarbankboekjes. 
Adrianus Joannes de Bruijn werd geboren op vrijdag 
13 augustus 1965. 
  
De Kinderspeeltuin. 
Reeds lange tijd wordt in Nootdorp de behoefte 
gevoeld aan een goede kinderspeelplaats voor de 
kinderen. Dit nog temeer, wanneer men bedenkt, dat 
de gemeente Nootdorp ruim 1400 kinderen onder de 
leeftijd van 15 jaar heeft. 
Dit is ongeveer 1/3 gedeelte van de totale Nootdorpse 
bevolking. De kinderspeelplaats tussen de Pr. Beatrix-
straat - Kon. Julianastraat - Hesselt van Dinterstraat 
en Kon. Wilhelminastraat blijkt deze behoefte niet op 
te kunnen vangen, terwijl deze speelplaats een grote 
ergernis betekent voor de omwonenden. Tussen het 
Nootdorpse Gemeentebestuur en de Stichting Noot-
dorpse Speelterreinen heeft inmiddels overleg plaats 
gehad over dit probleem. 

 
Uit de diaverzameling van Piet Verweij - via Max 
Hassing beschikbaar gesteld door Agaath Verweij - een foto 
genomen vanuit de toren van de NH Kerk aan de Dorpsstraat met 
daarop de kinderspeelplaats. U ziet onder andere het klimrek.. 

De Raad besloot als gevolg daarvan voor de aanleg 
van een nieuwe speeltuin een terrein beschikbaar te 
stellen, gelegen achter de openbare lagere school 
aan de Sportparkweg. Voor de aanleg van dit terrein 
werd een crediet beschikbaar gesteld van f 18.000,-. 
Dit crediet is beschikbaar voor het verrichten van het 
grondwerk, het plaatsen van een hekwerk rondom het 
gehele terrein van 2½ meter hoog, het plaatsen van 
een toezichthoudershokje met 2 toiletten inclusief 
sanitair en de plaatsing van de verschillende speel-
tuintoestellen zoals klimklauterrek, draaimolen, wip-
pen, glijbanen, gymstelling, doelen, banken, school-
honkbalset en volleybalset. De exploitatie en het 
toezicht op de speelplaats komen in handen van de 
stichting. De speeltuin zal ongeveer 1.700 m² groot 
worden. 
Jaarlijks zal de Stichting Nootdorpse Speeltuinen de 
begroting en rekening der stichting aan het gemeente-
bestuur ter goedkeuring en vaststelling moeten over-
leggen. 
De eigenaar van de oude kinderspeelplaats, de 
woningbouwvereniging, zal deze grond voor garage-
bouw bestemmen. 
Wie weet wat er met de Stichting Nootdorpse 
Speeltuinen is gebeurd? 
  
Opening gebouwen. 
In het derde kwartaal van 1965 kon Burgemeester 
H.C.A.M. Schölvinck de officiële opening verrichten 
van 3 voor Nootdorp belangrijke gebouwen. 
Achtereenvolgens waren dit: 
Op 2 juli 1965 het gebouw van de Boerenleenbank 
aan de Kerkweg 19 
Op 27 augustus 1965 de R.K. Kleuterschool "St. 
Joseph" aan de Sportparkweg 6. 
Op 4 september 1965 het Klubgebouw van de R.K. 
Sportvereniging D.E.O. 

Archeologie 
Door Ton Gribnau 
Naast het stukje over het kanaal van Corbulo heeft 
Ton ook nog het volgende belangrijke bericht te 
melden. 
Op dit moment wordt archeologisch gezien veel werk 
verzet. Door de archeologische werkgroep 
Leidschendam-Voorburg wordt in Sijtwende gekeken 
naar een cultuurlaag. Het Arechologisch Diensten 
Centrum (ADC) samen met de Universiteit Leiden 
gaat beginnen met opgravingen in Naaldwijk op het 
terrein hoek Hoogwerf / Zuidweg met de ingang aan 
de Hoogwerf. De opgraving duurt nog tot begin 
augustus. Verwachte vondsten uit de Romeinse tijd 
en de Middeleeuwen. 
Daarnaast is gebleken dat Leeuwenberg reeds een 
nederzetting was, een steenworp van onze regio.  
Gegeven het feit dat wij in een rivier monding wonen 
en daarom veel haakwallen vinden en zand locaties. 
Is het zeer wel mogelijk dat ook dichter bij Nootdorp 
sporen te vinden zijn. 
Onze vereniging is via Ton zeer actief betrokken bij 
deze activiteiten. 
Zie ook de bijgesloten nieuwsbrief van de archeo-
logische werkgroep. 
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Nieuw boek 
Op dit moment zijn we in de afrondende fase van het 
nieuwe boek dat eind dit jaar zal verschijnen. Het 
boek beschrijft de geografische en cartografische 
geschiedenis van Nootdorp en de stedebouwkundige 
ontwikkelingen in de laatste eeuw. Aan de teksten van 
onze leden Noud Janssen en Arno Lammers wordt 
onder redactie van Ron Labordus momenteel de 
laatste hand gelegd. Daarnaast wordt al het 
bijbehorende beeldmateriaal verzameld. Naast de 
Koninklijke Bibliotheek is er veel fraai materiaal 
gevonden in het gemeentearchief van Delft en het 
archief van het Hoogheemraadschap van Delfland. 
Het beloofd – wederom – een heel mooi boek te 
worden! Op de tweede uitgave van onze vereniging 
kunt u zich tijdens de komende jaarmarkt inschrijven. 

Grondoorlog 
In de periode 1988-2002 hebben bekende bewinds-
personen van vrijwel alle politieke partijen zich inten-
sief beziggehouden met de centrale vraag hoe om te 
gaan met de organisatie en schaalvergroting van het 

binnenlands be-
stuur. Sommigen 
waren voor het op-
delen van provin-
cies in kleinere de-
len om grote ste-
den heen in de 
vorm van zoge-
naamde stadspro-
vincies, anderen 
wilden juist her-
indeling en géén 
stadsprovincies: het 
ideale recept voor 
hoogoplopende 
politieke discussie 
en strijd. Deze werd 
nog versterkt door 
de tegenstrijdige 
richtlijnen die vanaf 

het Binnenhof werden uitgestuurd naar de diverse 
regio´s in Nederland en de zeer kleine invloed die die 
regio’s hadden op het besluitvormingsproces in de 
achterkamertjes aan het Binnenhof. Door paarse 
kabinetten werd voortdurend gezwaaid met regeer-
akkoorden die moesten rechtvaardigen waarom een 
bepaald plan juist wel of niet moest worden uitge-
voerd. Tot twee keer toe bracht het onderwerp de 
zittende paarse coalitie bijna ten val. Waarom is de 
stadsprovincie Den Haag er uiteindelijk nooit 
gekomen? Waarom een beperkte herindeling wel? 
‘Grondoorlog’ biedt een spannende reconstructie van 
het mislukken van het stadsprovincie-project. De 
uitkomsten van referenda in Amsterdam en Rotterdam 
spraken duidelijke taal: geen stadsprovincies! Voor de 
Haagse regio bleef niets anders over dan een 
beperkte herindeling. 
Door Alexander Mok wordt dit boek geschreven en er 
staat ook veel interessants in over Nootdorp. Hij kreeg 
inzage in alle relevante (geheime) stukken en sprak 

met de betrokken topbestuurders zoals onder andere 
de oud-ministers Dijkstal, Peper, De Vries en de 
huidige minister van Binnenlandse Zaken, Johan 
Remkes. ‘Grondoorlog’ is een onmisbaar boek voor 
iedereen die wil weten hoe Nederland bestuurd wordt. 
Een meeslepende reconstructie die buitenstaanders 
een helder beeld verschaft. 

De ijscoman 
We gaan hopelijk weer een warme zomer tegemoet. 
Een goed ijsje zal dan smaken. In Nootdorp kwam 
vroeger de ijscoman aan de deur. Kees Groenewegen 

 
bracht met zijn handkar al in 1946 ijs rond. Op deze 
foto van begin jaren ’50 – ter beschikking gesteld door 
zijn zoon Leen – fietst hij op de kerkweg. Op de 
achtergrond zien we de kerk aan de Dorpsstraat. 

Suikerzakjes 
Wie is er in het bezit van suikerzakjes van Nootdorpse 
bedrijven of instellingen? Graag zouden wij in het 
bezit komen van deze suikerzakjes of er in ieder geval 
een zogenaamde scan van maken voor ons beeld-
archief. U 
kunt contact 
opnemen 
met de Henk 
Rolvink, 015 
310 8117. 
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ARCHEOLOGISCHE WERKGROEP LEIDSCHENDAM-VOORBURG  
 

PERSBERICHT, 28 mei 2004.  

 
 

Leidschendam Park Leeuwenberg: bewoning in de prehistorie aangetoond 
 
Onderzoek in een bouwput aan de Populierenlaan heeft aangetoond dat dicht in de buurt voor 1800 v. Chr. Pre-historische bewoning 
aanwezig was. Mogelijk ook al veel eerder. Na door particulieren te zijn gewaarschuwd troffen leden van de Archeologische 
Werkgroep(AWLV) in de wanden van de meer dan drie meter diepe put geologische verschijnselen die bevestigen dat het gebied ten 
zuidoosten van de Vliet overstroomd is geweest; en in het eerste Millennium voor Chr. zelfs min of meer een Waddenlandschap was. 
Daaronder, op twee en een halve meter onder het maaiveld, bleek ook nog een klein duintje aanwezig. In de top van dat duintje vonden 
de archeologen en de inmiddels te hulp geschoten specialisten een cultuurlaag met houtskool en enig aardewerk. Hoewel door het 
achterwege blijven van tijdige begeleiding hier alweer een stukje van onze geschiedenis ongezien verloren is gegaan, is nu opnieuw 
bevestigd dat het gebied tussen Ypenburg en de Vliet een niet te onderschatten archeologische waarde heeft. 

Archeologische verwachting bevestigd 
Het lag voor de amateur-archeologen voor de hand om ter plaatse te gaan kijken. Zo staan de terreinen aan de 
zuidoostelijke zijde van de Vliet op de zogenoemde Cultuurhistorische Hoofdstructuur van Zuid-Holland (een kaart) met 
een redelijk hoge archeologische verwachting aangegeven. De hier onderzochte bouwput lag daarbij:  
- op circa 200 meter ten zuidoosten van een in 1998 door de AWLV aan de Vliet opgegraven locatie uit het begin van de 

Midden-Bronstijd, d.w.z. uit circa 1800 voor Chr. (Voorburg, Westeinde); 
- op circa 200 meter ten noorden van een in 1991 en 1992 door de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek 

(ROB) opgegraven inheems-Romeinse nederzetting; een nederzetting onder de Golfbaan Leeuwenberg; 
- op circa 500 meter ten oosten van het voormalige Romeinse stadje Forum Hadriani; 
- heel dichtbij het tracé van de Gracht van Corbulo (in deze omgeving eventueel een kreek). 
De gemeentelijke en provinciale autoriteiten dienen met deze verwachting rekening te houden en zijn er voor verant-
woordelijk dat in zulke gebieden op zijn minst enige archeologische begeleiding plaats kan vinden. De archeologen zijn er 
daarbij voor verantwoordelijk dat eventuele bouwwerkzaamheden door hun onderzoek niet nodeloos worden vertraagd. In 
Leidschendam-Voorburg ontbreekt het echter aan een archeologische dienst en zijn het vaak nog steeds de amateur-
archeologen die het eerst aan de bel trekken. In dit geval werd hun verwachting niet alleen bevestigd, maar kwamen er ook 
scherven tevoorschijn die wel eens veel ouder zouden kunnen zijn dan circa 1800 voor Chr.. Voorts troffen zij de mogelijk 
van een middelgrote hond afkomstige kies. Er zijn monsters genomen van het veen direct boven de cultuurlaag en tevens 
van de schelpdieren in het zand daarboven. Nader onderzoek van dit materiaal volgt.  

Ook geologisch erg interessant 
Tot voor enige jaren nam men aan dat dit gebied vooral tussen 400 en 200 voor Chr. door overstromingen was getroffen en 
mogelijk ook nog een enkele periode een paar eeuwen eerder en een paar eeuwen later. Men had het dan over de 
zogenoemde periode Duinkerke I. Daar is men echter deels op teruggekomen. Hoewel het beeld van de overstromingen is 
bevestigd, ligt dat voor hun reikwijdte en tijdstippen anders. De reconstructies van het overstroomde landschap waren 
eigenlijk op veel te weinig gegevens gebaseerd. Een onderzoek als dit kan daarom de broodnodige informatie opleveren. In 
dit geval waren de geologen L. van der Valk uit Den Haag en P. Vos van TNO/NITG (de voormalige Rijksgeologische 
Dienst) er dan ook bijzonder snel bij om persoonlijk poolshoogte te nemen. Hun bevindingen preciseerden het onderzoek 
van de archeologen en wijzen uit dat hier gedurende langere tijd regelmatig door brak water overstroomde zandplaten 
hebben gelegen: het ziet ernaar uit dat de zandrug waarop Rijswijk, Voorburg en Leidschendam liggen ooit eens op een 
Waddeneiland leek. Terwijl het Westland, de omgeving van Delft en veel gebieden tussen dat “eiland” en Zoetermeer een 
waddengebied werden (waar het oudere veen ondertussen door het water werd weggespoeld) overstroomde er hier een van 
de uitlopers van de zandrug.  
Het nu teruggevonden duintje kan eventueel ook nog los van die zandrug hebben gestaan, en daarmee dan dateren uit een 
periode tussen die van het duin van Ypenburg (circa 4000 voor Chr.) en de kustvorming langs de lijn Rijswijk, Voorburg en 
Leidschendam (circa 3300-3100 voor Chr.). Het nadere onderzoek zal dat nog moeten uitwijzen. 

Nader onderzoek 
Het materiaal wordt op dit moment onderzocht door de ROB en een C-14 laboratorium. Het onderzoek van de genomen 
monsters kan duidelijk maken van wanneer de geologische verschijnselen (zoals de overstromingen) en de prehistorische 
aanwezigheid van mensen precies dateren. 
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Contact 
Voor nadere informatie kunt u zich richten tot W. de Jonge, de veldwerkleider van de Archeologische Werkgroep 
Leidschendam-Voorburg: tel. 070 386 3310, e-mail: wil.dejonge@inter.nl.net 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afb. 1. Een eerste blik op de geologische lagen in 
de bouwput. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afb. 2. Het bergen van vondsten door de 
amateur-archeologen van de AWLV. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afb. 3. Aardewerk van 1800 voor Chr. (of 
mogelijk nog veel eerder).
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Nootdorp en de Reformatie  
Nootdorp en de Reformatie: de ontwikkelingen in 
een breder kader 
Deel 2: Nootdorp tussen 1573 en 1578 
 
Nootdorp en omgeving in 1573 
 
Door Noud Janssen 
Nootdorp was in 1573 een klein dorpje, eerder een 
gehucht. Het telde ongeveer 25 huizen. De huizen 
waren klein en veelal gebouwd van hout en leem 
(vakwerk) met een rieten dak.  
De meeste daarvan stonden dicht bij elkaar rondom 
het kruispunt van de Molewech, Kerckwech en langs 
de huidige Dorpsstraat. Ook aan het eind van die 
Dorpsstraat en het begin van de Hondert 
Margenswech (nu: het Oosteinde) stonden enkele 
woningen. In de Dorpsstraat stond het eerste stenen 
gebouw van het dorpje: de kerk die in 1547 onder 
leiding van pastoor Jochems was gebouwd1.  
De Spaanse troepen hadden in 1573 Nootdorp bezet. 
Het fungeerde als een schans tegen de Delftse op-
standelingen en als uitvalsbasis om te voorkomen dat 

vanuit Delft de 
Spaanse belege-
ring van Leiden 
zou worden door-
broken. Na een 
kortdurende on-
derbreking bezet-
ten de Spaanse 
troepen in 1574 
Nootdorp op-
nieuw voor het 
tweede beleg van 

Leiden. De strijd om Leiden leidde op medio 
september 1574 tot een ordeloze vlucht van de 
Spaanse troepen uit Nootdorp2. Bij hun terugtocht 
staken zij de dorpskerk in brand. In een request 
enkele jaren later aan de Staten van Holland werd dit 
door het kerkbestuur beschreven: ‘Dorps schole ende 
Huijsinge van de pastorie geheel geruineert ende 
gedestrueert is geweest, de kercke verbrant’. 
 
In de omgeving van het toenmalige dorp lagen nog 
andere gehuchten: Hoogeveen en Nieuwkoop met 
ongeveer 15 huizen en Nieuweveen, een lintvormige 
nederzetting langs de huidige Veenweg, met 
ongeveer 30 huizen. Nootdorp met zijn kerk en 
herberg vervulde een soort centrumfunctie voor deze 
andere gehuchtjes. Zij telden met Nootdorp tezamen 
ongeveer 500 inwoners, voornamelijk boeren en 
veenwerkers. 
 
Ook al hadden de wegen en kades in die tijd al 
namen, toch moet men zich daar niet al te veel bij 
                                                           
1 Waarschijnlijk was ook het huis van de schout, dat precies 

tegenover de kerk lag, een stenen gebouw. Het huis diende 
tevens als herberg en is momenteel bekend als Galerie Nootdorp. 

2 Het succes van de verdrijving van de Spanjaarden kwam mede 
voort uit een belangrijke aanval op de landscheiding boven 
Nootdorp onder leiding van Louis de Boisot 

voorstellen. Het waren veelal smalle kadewegen, die 
het mogelijk maken te voet of te paard door het 
gebied te trekken. Bij nat weer waren ze nauwelijks 
begaanbaar. Het vervoer geschiedde voornamelijk 
met platte trekschuiten over de in het gebied lopende 
vaarten en tochten. 
Vergeleken met het leven van de rijkere families op de 
landgoederen in de omgeving, was het leven van de 
meeste inwoners van Nootdorp hard. Mede door de 
grote schade aan de polderkades ten tijde van de 
strijd met de Spaanse troepen, waren grote delen van 
het gebied rondom Nootdorp onder water komen te 
staan. 
Het merendeel van de grond was in handen van 
grootgrondbezitters, dat de inwoners van het dorp 
pachtten. De opbrengsten van het land waren deels 
voor eigen gebruik en werden voor het overige 
verkocht. Het gedolven veen werd na droging als turf 
afgevoerd en de andere producten uit Nootdorp 
werden met pramen vervoerd en voornamelijk afgezet 
in Delft: Nootdorp was immers ontstaan als 
ontginningsnederzetting vanuit Delft. 
De andere veengehuchten Nieuweveen (de 
lintbebouwing langs de huidige Veenweg) en 
Hoogeveen, die niet vanuit Delft waren ontstaan, 
behoorden niet bij Nootdorp: het waren eigen 
ambachten. In 1575 was Maria Claesdr 
ambachtsvrouwe van Nieuweveen geworden terwijl 
Gerrit Melisz. van Hoogeveen als ambachtsheer over 
Hoogeveen de scepter zwaaide. Deze twee 
ambachten waren veel meer gericht op Den Haag en 
Leiden. 
 
De hervorming in Nootdorp 
 
Toen de Staten van Holland in 1573 voor het hele 
gewest de openbare uitoefening van de rooms-

katholieke religie ver-
boden hadden, veran-
derde er voor Noot-
dorp vrij weinig. De 
strijd om de macht en 
de religie speelde 
zich hoofdzakelijk af 
in de steden. Slechts 
langzaam drong tot 
de dorpen door welke 
scherpe veranderin-
gen zich in de steden 
voltrokken. De pre-
cieze ontwikkelingen 
in Nootdorp na 1573 
zijn niet gedocumen-
teerd. Maar met de 

wel bekende gegevens is het mogelijk deze te 
reconstrueren. 
 
Het is vrijwel zeker dat ook de inwoners van Nootdorp 
en de twee andere gehuchten nauwe-lijks aandacht 
had-den voor de poli-tieke verwikkelin-gen, anders 
dan dat zij veel schade leden van de oor-logssituatie 
en zij blij waren dat zij (letterlijk en figuur-lijk) het 
hoofd boven water konden houden. Vanuit de kerk in 

Willem van Oranje en een kaart van Holland 

De Staten van Holland in vergadering 
(1625)
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de Dorpsstraat, die toen nog was gewijd aan de H. 
Bartholomeus, werden de inwoners van Nootdorp, 
Nieuweveen en Hoogeveen bediend door pastoor 
Heyndrik Aelbrechtszn. Tot de vernietiging van de 
pastorie door de Spaanse troepen in 1574 woonde de 
pastoor (waarschijnlijk) op plek waar nu nog steeds de 
domineeswoning staat. Voor een (beperkt) deel kon 
de pastoor leven van hetgeen hem door de 

parochianen werd 
toegestopt. Voor 
de rest moest hij in 
zijn eigen onder-
houd voorzien, 
onder meer door 
het bewerken van 
de grond.  
Bedocumenteerd is 
dat de inwoners 
van de dorpen een 
vrij losse band 
hadden met de 

kerk. Het aantal actieve en regelmatige kerk-
bezoekers was klein. De belangrijkste activiteit van de 
pastoor was het toedienen van de sacramenten bij 
doop, huwelijk en overlijden. 
Het is onbekend of pastoor Aelbrechtszn na de 
verwoesting van zijn huis in 1574 nog in Nootdorp 
bleef wonen of dat hij naar elders vertrok. 
Met toestemming van de Staten van Holland verkocht 
het kerkbestuur omstreeks 1575 vier morgen3 land om 
met de opbrengst 
daarvan de kerk te 
herstellen: ‘voor 
optimmeringe van de 
afgebrande Kerke’. 
Op 10 januari 1577 
namen de Staten van 
Holland opnieuw een 
resolutie aan dat ‘alle 
de inkomsten van de 
pastorijen binnen elken 
quartiere van Hollandt 
ten platten lande als 
Zuidthollant, Rijnlandt, 
Delflandt, Schielandt’ 
tezamen onder één 
ontvanger werden ge-
bracht: het Geestelijk Kantoor van Delft was een feit. 
Uit die inkomsten werden vanaf toen de predikanten 
betaald. De kerkmeesters van de afzonderlijke kerken 
stonden vanaf dat moment onder curatele: elk besluit 
over de kerkelijke bouwwerken, de verpachting van 
gronden die de kerk in bezit had, de benoeming van 
een predikant en de salariëring liep via dit kantoor. Uit 
jaarrekeningen van de kerkmeesters van Nootdorp 
blijkt dat de dorpelingen zich snel bij deze nieuwe 
situatie hebben neergelegd. 
In datzelfde jaar werd het Nootdorpse kerkgebouw 
weer hersteld en stelden schenkingen de dorps-
gemeenschap in staat de kerk opnieuw in te richten. 

                                                           
3 Een ‘morgen’ is een oppervlaktemaat die overeenkomt met 0,85 

hectare  

Of vanaf dat jaar vanuit de classis van Delft ook 
daadwerkelijk ‘de nieuwe religie’ werd gepreekt, is niet 
helemaal duidelijk. Wel is gedocumenteerd dat in 

 
Terugtocht der Spanjaarden na het beleg van Leiden 
1582 ‘die van Nootdorp’ geluisterd hebben naar de 
predikant Alardus van Alphen4. 
 
De derde en laatste bijdrage in deze serie komt in de 
volgende Nieuwsbrief. Die bijdrage zal ingaan op de 
eerste predikant van Nootdorp: Jan Barentsz. 

Over maten en munten 
Ons lid Tinus Verwijmeren constateerde een fout in dit 
artikel. “Onder 'Oppervlaktematen' moet staan: '1 
vierkante roede = 14,2 m2' en '1 morgen' is dan (600 
vierkante roeden) 600 maal 14,2 m2 = ongeveer 8500 
m2 en dat is 0,85 hectare (en niet 8,5 hectare). '1 
viertel' en '1 hoeve' zijn dan 3,4 resp. 13,6 hectare.” 
Waarvan akte. 

Jaarvergadering 
Op 18 mei 2004 werd in Nové de jaarvergadering 
gehouden. Zie voor het volledige verslag onze 
website. Met 16 leden was de opkomst goed te 
noemen en de aanwezigen hadden allen een positive 
inbreng en kwamen met goede ideeën en suggesties. 

 Ruud Staal is onze nieuwe penningmeester. 
Onder dankzegging heeft Peter Ripken het stokje 
overgedragen. 

 Max Hassing zal volgend jaar de kascontrole 
doen. Gezien de geringe boekhouding kan 
volstaan worden met één persoon. Gerard 
Dingjan is reserve. 

 Op 21 mei is een brief naar de belastingdienst 
gestuurd met verzoek om informatie over giften. 
We wachten nog op een antwoord. 

 Bij de gemeente is een subsiedieverzoek 
ingediend op basis van ons activiteitenplan 2005. 

 Er wordt gezocht naar een oplossing om het 
structurele tekort van de vereniging terug te 
dringen. 

Al met al een constructieve goed bezochte jaarver-
gadering. Tot volgend jaar! 
 
                                                           
4 Het was in die tijd zeer gebruikelijk dat zowel rooms-katholieke als 

gereformeerde predikers op gezette tijden naar de dorpen gingen 
om daar Gods woord te preken en om sacramenten te bedienen. 

Dorpskerk; detail van aquarel 17e eeuw 

Eerste pagina van de ‘Heidelbergse 
Categhismus’ 


