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Van het bestuur 
Ook het jaar 2005 kunnen we haast weer bijschrijven 
in de analen van de historie. Een jaar waarin onze 
vereniging het 100e lid bij kon schrijven en waarin we 
ons nieuwe boek Nootdorpers II konden presenteren. 
De vereniging heeft zijn plaats bewezen en daar 
kunnen we trots op zijn. Volgend jaar vieren we ons 
eerste lustrum en ook daar willen we natuurlijk 
uitgebreid stil bij blijven staan. We denken er aan om 
voor de leden een speciale activiteit te organiseren. 
Te denken valt aan een bezoek aan een 
tentoonstelling, een historische wandeling in een 
historische omgeving, een bezoek aan het 
veenmuseum of….. Heeft u zelf ideeën, laat het ons 
weten! 
 
Rest mij om u mede namens het bestuur fijne en 
zinvolle kerstdagen toe te wensen en een gezond en 
voorspoedig 2006. 
 

Ypenburg 
In november heeft uw voorzitter gesproken met de 
Stichting Historische Ypenburg. We hebben 
afgesproken om – net zoals met het Historische 
Genootschap Oud Pijnacker – informatie uit te 
wisselen en elkaar op de hoogte te stellen van 
wederzijdse activiteiten. Daarnaast gaan we kijken of 
er gezamenlijke activiteiten te ontplooien of te 
combineren zijn. Zie ook de website: 
www.ypenburgnet.nl/shy 
 

4e jaargang 
nr 4  dec. 2005 
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Archief 
Op 18 november heeft de vereniging een kast mogen 
plaatsen in een kamer van het voormalige raadhuis 
Nootdorp. Een lang gekoesterde wens is hiermee in 
vervulling gegaan, een centrale opslagplaats van 
waardevolle spullen van de vereniging. We zijn blij 
met de medewerking die de gemeente Pijnacker-
Nootdorp in deze gegeven heeft. De ruimte is 
toegankelijk voor een beperkte groep van drie leden 
die het archief beheren. Anneke Dobbenga heeft ons 
archief geïnventariseerd en zij gaat de kast dan ook 
inrichten. Binnenkort willen we dan de inventarisatie 
op onze website en in onze Nieuwsbrief plaatsen. 
Daarna gaan we kijken hoe we de informatie 
toegankelijk kunnen maken. Heeft u foto’s, boeken of 
ander materiaal, laat het ons weten, we kunnen het 
nu in ons archief kwijt. 

3e boek Noitdorpsche Historiën 
nu al een succes! 
Op maandag 14 november jl. werd onder grote 
belangstelling het eerste exemplaar van Nootdorpers 
II uitgereikt aan oud-burgemeester van Nootdorp, de 
heer Mr. F. Winkel. 
In Eetcafé 1837 waren alle geïnterviewden uit het 
boek aanwezig en onder het genot van een kop koffie 
en gebakje haalden oude en nieuwe Nootdorpers 
herinneringen op. Voorzitter Henk Rolvink heette alle 
aanwezigen welkom en een speciaal woord van dank 
ging naar Kim Kleijweg die haar etablissement 
spontaan opengesteld had voor deze bijzondere 
gebeurtenis. 
Hij memoreerde het feit dat Nootdorpers II inmiddels 
het derde boek was dat de vereniging uitgegeven 
heeft en noemde het een mijlpaal dat een historische 
vereniging die nog maar vijf jaar jong is al zoveel 
heeft kunnen vastleggen in woord en beeld over de 
geschiedenis van Nootdorp. Hij dankte hiervoor de 
werkgroepen van de vereniging en met name de 
auteurs van de boeken Nootdorpers I en II, Ninon Vis 
en Nel van den IJssel-Groen. 
In zijn openingswoord vroeg voorzitter Rolvink zich 
ook af wanneer ben je een ‘echte’ Nootdorper. Ben je 
een echte Nootdorper als je er bent geboren en 
getogen of ben je pas een echte Nootdorper als je je 
inzet voor de gemeenschap.Een vraag die niet zo 1-
2-3 beantwoord kon worden door de aanwezigen. 
Feit is wel dat allen die er zaten, de bakker, de bode 
en alle anderen die er waren, speciale herinneringen 
hebben die zij met hun, oude en nieuwe, dorps-
genoten wilden delen. 
 
Onder ‘leiding’ van burgemeester Winkel was er 
vanaf 16 februari 1967 tot 1 maart 1980, de zittings-

periode van burgemeester Winkel, veel goeds tot 
stand gekomen in Nootdorp. Hij noemde onder 
andere de voltooiing van ‘Plan West’, de totstand-
koming van een groot deel van ‘Vrouwtjeslant’ ook 
wel bekend als plan Oost, Craeyenburch, Veenhage, 
de Jan Janssen Sporthal, sportpark ’s-Gravenhof en 
vele, voor Nootdorp belangrijk, andere zaken. Hij was 
dan ook trots dat hij namens de vereniging het eerste 
boek aan de oud-burgemeester Winkel mocht 
overhandigen. Daarna overhandigde Henk Rolvink 
alle aanwezigen het boek en voor iedereen had hij 
een persoonlijk woord van dank. 
 
Lezend Meisje 
Namens de auteurs overhandigde Nel van den IJssel 
een cadeau aan voorzitter Henk Rolvink. “Naast zijn 
drukke werkzaamhe-
den en andere activi-
teiten voor Nootdorp 
vond hij toch de tijd 
om ons te blijven 
inspireren en moti-
veren. Hij heeft heel 
veel gedaan aan de 
vormgeving en alle foto’s die wij meebrachten 
gescanned, zodat men de dierbare plaatjes weer snel 
terug had. Het fotoarchief heeft inmiddels een 
bestand van ruim 2.000 foto’s, een niet geringe 
hoeveelheid. Vanwege zijn inspiratie en motivatie 
hebben wij gemeend ook Henk een cadeau te 
moeten aanbieden. En wat is nu toepasselijker om bij 
de uitreiking van een boek een beeldje van een 
Lezend Meisje te mogen aanbieden.” Na deze 
woorden overhandigde Nel het beeldje, gemaakt 
door Gerda Rubinstein, de jongere zus van Renate 
Rubinstein, een bekend Nederlands schrijfster en 
columniste. Henk Rolvink nam het cadeau verrast in 
ontvangst en dankte de schrijfsters hartelijk voor hun 
geste. “Het zal een mooi plaatsje krijgen op mijn 
bureau.”  
 
Namens Aad Reijgersberg 
Aad Reijgersberg, geen onbekende in en voor 
Nootdorp, is één van de geïnterviewden in het boek 
Nootdorpers II. Jarenlang was Aad het gezicht van 
de Nootdorpse Jongveedag, een activiteit waar hij 
hart en ziel inlegde. Nu maakt hij zich sterk om 
Nootdorpse kenmerken niet te laten vergeten. Zo 
werd er dit jaar een plaquette geplaatst bij het beeld 
van het Kalfje met het Meisje (het Getemde Kalf van 

D. Duk) in het 
Wilhelminapark ter 
herinnering aan de 
Nootdorpse Jong-
veedag.  En nog 
niet zo lang gele-
den deed Aad nog 
een oproep in De 
Eendracht voor het 

herinrichten van het Laantje van Dominee Loef. Ook 
die oproep had effect want onlangs werd het Laantje 
voorzien van een nieuwe laag schelpen zodat men 
weer kon genieten van ’s Nootdorps oudste laantje!  
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En in het vorige nummer van de Noitdorpsche 
Historiën deed Aad een oproep om een straat te 
vernoemen naar dokter Bakkeren. Zijn inspanningen 
kennende zal hem dat nog wel lukken ook! 
Namens Aad Reijgersberg sprak zoon Hans een 
woord van dank. “In 1967 was de burgemeester voor 
het eerst bij de Nootdorpse ‘boeren, burgers en 
buitenlui’. Mijn vader heeft vele mooie herinneringen 
aan de burgemeester. Hij verzon de naam voor de 
nieuw opgerichte carnavalsvereniging. ‘Een naam 
voor de carnavalsvereniging? Noem ze de 
‘Veenpiepers’!’ Maar hij was ook altijd belangstellend, 
ook op persoonlijk vlak. Als er weer een baby 
geboren was in het gezin Reijgersberg, dan belde de 
burgemeester op om te vragen hoe het ging en om 
zijn felicitaties over te brengen. Hij wil de 
initiatiefnemers van het boek dan ook bedanken voor 
het feit dat ook zijn verhaal is opgenomen in het 
boek.” Waarvan acte. 
 
Ons bereikte het bericht dat Aad Reijgersberg op 10 
december is overleden. Wij wensen de familie sterkte toe 
met het dragen van dit verlies. 
Een Nootdorper is van ons heengegaan. 

 
Hierna sprak oud-burgemeester de aanwezigen toe. 
Zij toespraak was dusdanig lang dat voorzitter Henk 
Rolvink hem op een gegeven moment moest vragen 
zijn toespraak te beëindigen omdat de menigte buiten 
het eetcafé steeds groter werd! Zij kwamen hun boek 
halen om vervolgens, na het laten signeren door de 
auteurs, weer snel huiswaarts te keren om van de 
verhalen te genieten.  

Onderstaand artikel werd geschreven door Ton Vermeulen 
en eerder gepubliceerd in ’t Seghen Waert 24-3 (2005), 
tijdschrift van het Historisch Genootschap Oud Soetermeer; 
zie www.oudsoetermeer.nl. 

1928: Eindelijk goed drinkwater 
Een grote stap in de verbetering  
van de gezondheid 
 
De watertoren in Zoetermeer is nog geen tachtig jaar 
oud. Pas vanaf die tijd komt het drinkwater uit een 
kraan. Voor die tijd was het heel anders. Eeuwen 
lang waren de bewoners van Holland aangewezen 
op regenwater, water uit een put of oppervlaktewater. 
Vooral in de steden was water uit sloten en grachten 
zo vervuild door menselijke mest en afval van 

bedrijfjes dat het niet geschikt was om te drinken. De 
meeste mensen dronken heel licht bier. De rijkeren 
konden zich ook wijn en gedistilleerd veroorloven, in 
de 18de eeuw tevens koffie, thee en chocolade. Zelfs 
was er mineraalwater verkrijgbaar, dat in kruiken 
werd aangevoerd vanaf het Westerwald-gebied in 
Duitsland en vanuit de Spa-regio in België. De 
kruiken werden hergebruikt om allerlei vocht in te 
bewaren en we kennen ze vandaag de dag in vrijwel 
dezelfde vorm nog als jeneverkruiken. Amsterdam 
liet zelfs speciale waterschepen naar de Vecht varen 
om redelijk schoon water in te nemen, dat in de stad 
weer werd uitgevent.  
 
Vanaf het midden van de 19de eeuw maakte de 
concentratie van bevolking het in de steden 
economisch mogelijk waterleidingen aan te leggen. 
Op het platteland bleef alles bij het oude. 
 
Drinken, wassen en privaat op één plaats 
De bevolkingsconcentratie op het Hollandse 
platteland was niet groot maar het oppervlaktewater 
was verre van schoon. Met name in de zomer tijdens 
droge perioden moesten de waterschappen brak 

Notabelen bij de officiële ingebruikname van de watertoren De 
Tien Gemeenten;  
Staand v.l.n.r. (m.u.v. de twee muzikanten): dhr. Baarn 
(Bleiswijk), dhr. Helmstrijdt (secretaris), Goldberg (directeur), 
J.M.M. van Meetelen (Bergschenhoek), dhr. Keizer 
(Leidschendam), A. Verheul Azn (Benthuizen, Moerkapelle), 
Th.H. Klinkhamer (Zevenhuizen). Zittend v.l.n.r.: prof. Chr. Visser 
(adviseur), Jhr. J.K. Hesselt van Dinter (Pijnacker en Nootdorp), 
Jhr. Mr. Dr. H.A. van Karnebeek (commissaris van de Koningin), 
F.S.G. Bos (Zoetermeer en Zegwaart), onbekend. 
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water inlaten vanuit Maas en IJssel. Regenwater was 
niet altijd beschikbaar en bij opslag begon het steeds 
meer te leven van allerlei zich voortplantende 
organismen. Putten filterden het beschikbare water 
wel enigszins maar ook dat kwam uit de lucht of 
sijpelde uit veen- en kleigrond omhoog. 
Mens en dier dronken meestal uit dezelfde sloten en 
vaarten waarvan het water brak en groezelig was. 
Bovendien was het privaat boven diezelfde sloten en 
vaarten gebouwd. De boenstoep voor het wassen 
van de kleding en de pannen en potten lag ernaast 
en ook restanten van de op het land opgebrachte 
mest vloeiden de sloten in. Typhus en cholera 
hadden regelmatig vrij spel en gemeenten moesten 
telkens de inwoners erop wijzen dat ze hun 
drinkwater moesten koken. Bijna tachtig jaar geleden 
nog! 

 
Tien Gemeenten 
Op 21 november 1928 kwamen burgemeesters en 
andere notabelen van ruim tien gemeenten bijeen in 
het café De Jonge Prins, gelegen aan de Dorpsstraat 
te Zegwaart, dat zeven jaar later één gemeente zou 
vormen met Zoetermeer. De stadse journalist van het 
Algemeen Handelsblad verwoordde de sfeer als 
volgt: ‘Een paar mooie trijpen stoelen staan nu in het 
midden, waar je anders een billard zoudt verwachten, 
met boeren, die zich bekwamen in het stooten-tegen-
den-bal. Buiten (…) overal vlaggen, die het dorp een 
feestelijke aanschijn schenken (…). Als de auto van 
den Commissaris der Koningin (…) voorrijdt, wordt  
Jhr. Mr. H.A. van Karnebeek ontvangen door den 
burgemeester van Zegwaart, den heer F.S.G. Bos 
(…). De aanwezigen verrijzen van hun zetels, de 
muziek speelt het Wilhelmus, er is ineens sfeer, ook 
in dit landelijk milieu, wanneer de heer Van 
Karnebeek, de hoffelijke man van den gemakkelijken 
diplomatieken omgang temidden van eenvoudige 
boeren van den omtrek verschijnt’. Nadat nog even 
op de laatste gasten werd gewacht, die met de trein 
van half twee arriveerden, begon burgemeester Bos 
omstandig de reden van deze bijeenkomst toe te 
lichten. 
 
Water uit Wassenaar 
Die dag werd namelijk een drinkwaterleiding in 
gebruik genomen na jaren van praten en plannen. Al 
in 1913 en 1919 bestonden plannen waarbij 
respectievelijk 25 en 123 gemeenten waren 
betrokken uit Utrecht en de beide Hollanden. Het 
leidde uiteindelijk tot niets, totdat in 1923 Zoetermeer 
en Zegwaart zich in verbinding stelden met de 
Delftse hoogleraar Chr.K. Visser. Tien dorpen bun-
delden zich in een stichting De Tien Gemeenten om 
de plannen voor een drinkwaterleiding te realiseren: 
de twee initiatiefnemers, en Benthuizen, Bleiswijk, 
Moerkapelle, Zevenhuizen, Bergschenhoek, Berkel 

en Rodenrijs, Pijnacker en Nootdorp. Later sloten ook 
Stompwijk en De Veur zich nog aan. Allereerst dacht 
men nog aan een verbinding met de Boskoopse 
leiding vanuit de waterwinplaats bij de Oude Rijn in 
Hazerswoude, maar dat bleek te ver weg. Vervolgens 
zocht de stichting water in eigen gebied middels een 
proefboring in Bergschenhoek. Helaas werd op 125 
meter diepte alleen zout water aangetroffen. Daarna 
verschoof de aandacht zich naar Wassenaar waar 
onder de duinen water van goede kwaliteit was 
gevonden. 
De plannen werden aangepast en uiteindelijk 
resulteerde dat in een begroting van 1,8 mln guldens, 
voor die tijd een enorm bedrag dat grotendeels bij de 
Levensverzekeringsmaatschappij Utrecht werd 
geleend. In Wassenaar werden acht putten geslagen 
met een diepte van 36 meter waaruit het water werd 
opgepompt. Via bezinkbakken werd het via een 
gietijzeren buizenstelsel naar de Tien Gemeenten 
gepompt. Het hoofdbuizenstelsel was 136 km lang 
met een diameter van vijf tot dertig centimeter. Het 
hadden nog veel meer kilometers kunnen zijn als 
koningin Wilhelmina geen toestemming had gegeven 
om haar grondgebied bij de Horstlaan tot de 
Rijksstraatweg in Wassenaar te doorkruisen.  
 
Peperbus als watertoren 
Centraal in het hele stelsel lag de nieuwe watertoren 
in Zegwaart, een massief gevaarte van baksteen 
gelijkend op een ‘peperbus’ van ruim 45 meter 
hoogte en 10,25 meter in diameter. Onder de 
achtkantige muren waren in 1927 324 palen 
geslagen van veertien meter lengte, waarop een 
fundering was gestort van 2,5 meter dik. Enkele 
betonranden in het metselwerk en kleine langwerpige 
ramen sieren het verder zo functioneel aandoende 
gebouw, ontworpen door de eerder genoemde 
prof.Visser en uitgevoerd door het Duisburgse 
Schäffer & Co. 
Bovenin werd het waterreservoir gebouwd, aan de 
buitenzijde goed te zien omdat daar de achtkant 
overgaat in een zestienkant. Onder het reservoir is 
het gebouw zo goed als leeg. Slechts een ijzeren trap 
van 140 treden slingert zich langs de achtkante 
muren om een smalle rechte ijzeren buis 25 meter 

De opening van de watertoren De Tien Gemeenten op een 
winderige 21ste november 1928;  
v.r.n.l.: Jhr.Van Karnebeek, burg.F.S.G.Bos, burg.Klinkhamer, 
burg.Keyzer, burg.Baan 



Nieuwsbrief Noitdorpsche Historiën 5 december 2005 

omhoog tot vlak onder de betonnen bak met een 
capaciteit van 500 m3, ofwel een half miljoen liter 
water. Midden in de bak is een heel smalle schacht 
gemaakt met een verticale ladder die toegang geeft 
tot de bovenzijde van het reservoir met een prachtig 
uitzicht op Zoetermeer en ver daarbuiten. De enige 
echte versiering is aan de buitenzijde rondom de 
toegangsdeur aangebracht in de vorm van de 
wapens van de deelnemende gemeenten. 
Doel van de watertoren was om constant vier tot vijf 
atmosfeer druk te houden op de leidingen vanuit 
Wassenaar, zodat in iedere uithoek van de Tien 
Gemeenten met voldoende kracht water uit de kraan 
zou stromen. ’s Nachts werd de toren volgepompt en 
overdag liep het reservoir langzaam leeg, vooral op 
de traditionele maandag-wasdag. Alle panden die op 
minder dan honderd meter van de hoofdbuis lagen 
werden verplicht aangesloten. Afhankelijk van de 
grootte van het gebouw betaalde men een vast 
bedrag per jaar vanaf fl.4,40 en tien cent voor elke 
m3 water, zolang dat tenminste niet boven de 
maximale 90 m3 per jaar uitkwam. Daarboven werd 
het een kwartje. Bedrijven, kerken en scholen 
betaalden een metertarief bestaande uit meterhuur 
en een bedrag per m3 water, dat weer afhankelijk 
was van hoeveelheid en doel waarvoor het werd 
gebruikt. Al vanaf het begin werd bepaald dat 
betaling diende te geschieden door storting of 
overschrijving op de postcheque- en girorekening van 
de Tien Gemeenten. 
De watertoren bleef in gebruik tot het begin van de 
jaren 1990. Toen namen veel grotere en goedkopere 
bergingskelders met pompen het werk over. De Tien 
Gemeenten zelf ging in 1990 over in het grotere 
verband van NV Duinwaterbedrijf Zuid-Holland. De 
watertoren werd een gemeentelijk monument met 
voorlopig een heel speciale functie: baken in de stad 
op de rand van het groene Hoekstrapark in de wijk 
Rokkeveen. 
 
In 1928 zouden met ongeveer 4700 aansluitingen 
ongeveer 25.000 inwoners in de regio schoon drink-
water hebben. Volgens het Algemeen Handelsblad 
togen de notabelen na de vele toespraken naar de 
ver buiten het dorp gelegen watertoren. Nog even 
werd gememoreerd aan Alexander Hoffman die 
tijdens de bouw om het leven was gekomen en 

waarvoor een gedenksteen zou worden geplaatst. 
Jonkheer Van Karnebeek verrichtte vervolgens de 
laatste handeling: ‘hij haalde een houten, fraai 
geschilderde schuif, die buiten was opgesteld, over, 
waardoor het water in de buizen naar de dorpen en 
gehuchten stroomde (…). Het gezelschap bezocht 
den toren van binnen, om tenslotte in het dorp zich 
weer aan de thee te vereenigen. De inwoners 
toonden meer belangstelling voor de waterkraan …’. 
 

Genealogie 
Er wordt gestaag doorgewerkt aan het opbouwen van 
genealogische dossiers van Nootdorpse families; dit 
aan de hand van openbare aktes van de Burgerlijke 
Stand en gegevens uit doop-, trouw- en 
begraafboeken van voor 1811. Deze gegevens staan 
niet op het internet en moeten dus in archieven 
worden opgezocht.  
Het is een tijdrovende maar boeiende bezigheid, en 
omdat de werkgroep nog steeds uit slechts één 
persoon bestaat  sta ik daar alleen voor. Het zou 
prettig zijn wat versterking te krijgen.  
Daarom deze herhaalde oproep: Wie is bereid, 
incidenteel of regelmatig, met mij gegevens 
te gaan verzamelen in archieven in de regio, 
met name het Nationaal Archief in Den Haag 
en het Regionaal Historisch Centrum in Delft. 
 
Over de inmiddels ontwikkelde samenwerking met de 
Genealogische Werkgroep Zoetermeer volgt meer in 
een volgende nieuwsbrief. 
 
Uw reacties – schriftelijk of via e-mail - gaan via de 
redactie naar Maria Berkovits-van Eijk. 
 

Willem van Duivenvoorde en 
de verwikkelingen rond 1350 
Van Noud Jansen 
 
In het boek “Nootdorp, van veen tot steen” staat op 
pagina 40 een kadertekst over Willem van 
Duivenvoorde. Dit is een aanvulling hierop. 
Nadat Margaretha van Beieren in september 1346 
aan haar 13-jarige zoon Willem het gouverneurschap 
over het graafschap Holland en Zeeland had 
overgedragen, ontstond er al gauw een gespannen 
relatie tussen Willem V en zijn moeder.  
In de strijd om de zeggenschap in het graafschap 
Holland kozen de edelen - al dan niet om redenen 
van opportunisme - partij voor deze of gene zijde. In 
deze gespannen situatie was Margeretha bereid het 
graafschap in 1349 formeel aan haar zoon over te 

De watertoren lag aan de zuidzijde van Zoetermeer/Zegwaart 
langs de Stationsstraat midden tussen de weilanden. Rond 1930 
had een personenauto hier nog ruim baan. 
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dragen in ruil voor een extreem hoge financiële 
vergoeding. Naar verluidt was Willem van 
Duivenvoorde de grondlegger van deze transactie. 
De steden voelde weinig voor dit akkoord. In de loop 
van 1350 keerde Margaretha terug naar Holland. 
Enkele edelen, waaronder Jan van Egmond en de 
heer van Arkel, en enkele steden, waaronder Delft, 
zagen in de ontstane situatie ook een kans de macht 
van Willem van Duivenvoorde en van de familie Van 
Polanen te breken, die de zijde van Margareta van 
Beieren had gekozen . 
Mogelijk om zijn positie niet te verslechteren, 
vermaakte Willem van Duivenvoorde op 3 juli 1350 
aan Gerard van Polanen een goed in Berkel en de 
tienden van 8 hoeven veenland bij Nootdorp en 
Pijnacker. 
In februari 1351 slaagden de medestanders van 
graaf Willem hem naar Delft te brengen, waar hij als 
graaf van Holland werd erkend. Met de Kabeljouwse 
verbondsakte van 23 mei 1351 wist Willem de steun 
te krijgen van veel edelen: alles wat die ondernamen 
om de macht en invloed van de aanhangers van 
Margaretha aan te tasten, werd door hem bij 
voorbaat goedgekeurd. 
Dat werd Margaretha en haar aanhagers te veel: 
gesteund door de Hoekse getrouwen probeerde zij 
met militaire middelen haar macht te herstellen en 
haar zoon in het gareel te krijgen. 
In juli 1351 vond er een gevecht plaats op de Maas 
bij Zwarte Waal (Vlaardingen en Den Briel) tussen 
schepen van Margaretha van Beieren en haar zoon 
Willem V. Dat gevecht werd door Willem gewonnen. 
Om zijn hoge uitgaven en strijd te financieren moest 
Willem aan geld komen. In 1351 verkocht hij het 
ambacht Nieuweveen aan Jacob Gharijtszoon (ook: 
Gerritszoon). Deze Jacob was een vermogende en 
een in aanzien staande burger in Delft. Hij betaalde 
Willem contant: "den eersten penninc mitten lesten, 
met ghereden ghelde".  
 
De machtstrijd ging daarna gewoon door. Rozenburg 
bij Voorschoten valt in zijn handen en wordt 
verwoest. Polanen in het Westland en de Binckhorst 
in Voorburg vallen eveneens. Toen in februari 1353 
de burcht van Gerrit van Poelgeest in Koudekerk viel, 
was Willem heer en meester geworden in Holland.  
 
Willem van Duivenvoorde keerde vanaf 1352 niet 

meer terug in dit wespennest. Hij stierf als rijkste man 
van zijn tijd op 12 augustus 1353 in zijn kasteel 
Boutershem nabij Mechelen. 

 

Geschiedenis van Romeins 
Voorburg 
26 november 2005 t/m 26 maart 2006 
Forum Hadriani. De verloren stad 
  
Via Ton Gribnau 
 
Voor het eerst wordt in een grote overzichts-
tentoonstelling aandacht besteed aan Forum 
Hadriani, naast Nijmegen de enige Romeinse stad in 
Nederland met stadsrechten! 

Forum Hadriani was lange tijd de hoofdstad van het 
Romeinse district van de Cananefaten, een Ger-
maanse stam die het gebied tussen de mondingen 
van de Maas en de Oude Rijn bewoonde. De eerste 
hoogleraar archeologie ter wereld, professor C.J.C. 
Reuvens, onderzocht al in de 19e eeuw de bewaard 
gebleven resten van de stad. Sindsdien is er door 
verschillende archeologen opgegraven op dit terrein. 
Ook op dit moment wordt er een uitgebreide op-
graving uitgevoerd, die hopelijk weer nieuwe kennis 
zal opleveren. De tentoonstelling geeft een beeld van 
de stad, haar bewoners en haar onderzoekers. Te 
midden van de eenvoudige plattelandsboerderijen 
had Forum Hadriani een indrukwekkend uiterlijk met 
zijn stadspoorten, grachten en stenen gebouwen, 
waaronder tempeltjes en een badgebouw. De 
Romeinse levensstijl was ook hier langs de rand van 
het Romeinse rijk al vrij diep doorgedrongen. Enkele 
topstukken die uit de opgravingen tevoorschijn zijn 
gekomen, zijn een meer dan levensgrote hand van 
een bronzen standbeeld, een bronzen hazewind-
hondje en een gedeelte van het skelet van een jonge 
vrouw. Naast tekeningen en foto's van de oude 
onderzoeken zullen er ook vondsten uit de lopende 
opgraving te zien zijn. 
  

Kasteel Boutershem nabij Mechelen 
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Een uitgebreide publicatie bij de tentoonstelling 
verschijnt in maart. Hierin wordt aan de hand van de 
huidige inzichten een beeld geschetst van Romeins 
Voorburg. Bij Museum Swaensteyn kunt u hierop 
voorintekenen voor 39,95 euro. Na voorintekening 
bedraagt de prijs 49,95 euro. 
  
Museum Swaensteyn 
Herenstraat 101 
2271 CC  Voorburg 
tel. 070 386 1673 
woensdag t/m zondag van 13.00 tot 17.00 uur 
http://www.swaensteyn.nl/ 
  

Kasteel Polanen te Monster 
29 oktober 2005 t/m 25 februari 2006 
  
Via Ton Gribnau 
 
Dit jaar, 2005, is het jaar van het kasteel, waarbij er 
extra aandacht uitgaat naar de adellijke  
woonhuizen uit de Middeleeuwen. In het Westland 
hebben ooit naar verhouding veel kastelen gestaan, 
nu is daar echter zo goed als niets meer van over. De 
kastelen hebben vooral een grote rol gespeeld in het 
Westland toen het gebied na twee grote 
overstromingsrampen in de 12de eeuw opnieuw in 
cultuur gebracht moest worden. Voor deze kostbare 
operatie riep de graaf van Holland o.a. de hulp in van 
adellijke families. Zij kregen dan een gebied in leen 
dat ze door middel van het aanleggen van dijken en 
het graven van sloten in cultuur konden brengen. Op 
het zo ontstane landgoed konden ze een 
boerenbedrijf stichten en ze mochten er een 
verdedigbaar woonhuis bouwen omgeven door een 
gracht, het kasteel.  
In het Westland zijn vanaf de 
12de eeuw ruim 40 kastelen 
gebouwd. Op de tentoonstelling 
zal één kasteel uitgebreid belicht 
worden, kasteel Polanen dat 
stond aan de Madeweg even buiten Monster. De 
archeologische overblijfselen van kasteel Polanen 
zijn in 1980 uitgebreid onderzocht, waarbij de 
complete fundering van de woontoren is uitgegraven. 
Het ging hier om metersdikke muren, de foto’s van de 
funderingen maken zeer veel indruk. Bij dit 
onderzoek is een schat aan materiaal te voorschijn 
gekomen dat tijdens de expositie te zien zal zijn. 
  
Westlands Museum 
Middel Broekweg 154 
2675 KL  Honselersdijk 
tel. 0174 621 084 
http://www.westlandsmuseum.nl/ 

2006: Rembrandt-jaar 
In 2006 is het 400 jaar geleden dat Rembrandt, 
Nederlands grootste schilder uit de Gouden Eeuw, 
het levenslicht zag. Dat vormt de aanleiding voor een 
jaar lang aandacht voor de Hollandse meester die als 
geen ander licht en donker in verf kon vangen, maar 
ook als tekenaar en etser ongeëvenaard is. 

In 2006 is het 400 jaar geleden dat Rembrandt van 
Rijn in Leiden werd geboren. Een jaar lang wordt er 
feestgevierd in de stad en zal heel Leiden in de ban 
zijn van de jonge Rembrandt. Een jaar lang zal de 
stad bruisen van de Rembrandt-activiteiten. Diverse 
evenementen en exposities zullen veel toeristen uit 
binnen- en buitenland trekken. Rembrandt en Leiden 
worden in 2006 in één adem genoemd, want 
 

"In Leiden zag Rembrandt het licht". 
 
Van 1606-1631 noemt men ook wel Rembrandts 
Leidse periode, maar wat deed Rembrandt nou 
eigenlijk in Leiden? 
Op 15 juli 1606 wordt Rembrandt van Rijn in Leiden 
geboren. Hij is de jongste zoon van Harmen 
Gerritszoon van Rijn, die net als zijn grootvader en 
overgrootvader molenaar is. Rembrandt wordt 
geboren in een woonhuis in de Weddesteeg in de 
voormalige wijk Noord Rapenburg. Deze wijk bestaat 
niet meer onder deze naam, het gaat om de buurt ten 
noorden van het huidige Rapenburg. 
Rembrandts jeugd is nauw verweven met de 
geschiedenis van Leiden aan het begin van de 
Gouden Eeuw. 
In het Stedelijk Museum De Lakenhal te Leiden wordt 
van 16 december 2005 tot en met 19 maart 2006 de 
tentoonstelling ‘Rembrandts Moeder, mythe en 
werkelijkheid’ gehouden. Hier wordt het raadsel 
ronde de bijbellezende oude vrouw onderzocht. Deze 
vrouw is meerdere keren teder door Rembrandt 
geportretteerd. Al in de 17e eeuw wordt zij aangeduid 
als Rembrandts moeder, de molenaarsvrouw Neeltje 
van Zuydtbroek. Maar is zij dit ook? Dezelfde vrouw 

Zelfportret 1661 
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komt immers ook voor op schilderijen van 
Rembrandts vriend Jan Lievens en op schilderijen 
van zijn leerling Gerrit Dou. 
Mythe of werkelijkheid 
In de 19e eeuw ontstaat er een ware mythe rond het 
familieleven van Rembrandt. Tal van personages uit 
Rembrandts werk worden door wetenschappers 
geïdentificeerd als zijnde zijn vader, moeder, zuster 
Liesbeth of oom Adriaan. Mythe of werkelijkheid? Dat 
is de kwestie die in deze tentoonstelling centraal 
staat. 

Giften 
Bij beschikking van de Inspecteur van de 
Belastingdienst - dossiernummer 23347, dd. 30 juli 
2004 - is besloten om de Vereniging Noitdorpsche 
Historiën aan te merken als instelling zoals bedoeld 
in artikel 24, lid 4 van de successiewet 1956. 
Dit betekent dat giften gedaan aan de Vereniging 
aftrekbaar zijn in uw aangifte Inkomstenbelasting. 
Hiervoor gelden natuurlijk een aantal regels. Zie voor 
de meest actuele regels de site van de 
belastingdienst. 
Het bankrekeningnummer van de vereniging is: 
1373.59.675 ten name van Noitdorpsche Historiën te 
Nootdorp. Vermeld er wel bij dat het om een gift gaat! 

Van de penningmeester 
Voor diegene die de contributie (€ 12,50) voor het 
jaar 2004 nog steeds niet betaald hebben het 
verzoek dit zo spoedig mogelijk over te maken op 
bankrekening nummer 1373.59.675, ten name van 
Noitdorpse Historiên te Nootdorp. 
Voor informatie kunt u de penningmeester bellen. 
De contributie voor 2005 is vastgesteld op € 15,00. 

 
Voorzitter  Secretaris  Penningmeester
Henk Rolvink 
Fonteinkruid 23 
2631 DT Nootdorp
tel.: 015 310 8117 

Ron Schenk a.i. 
Lisdodde 8 
2631 DJ Nootdorp 
tel.: 015 310 8710 

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

www.noitdorpsche-historien.nl 
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Winters Nootdorp 
Uit de verzameling dia’s van Piet Verweij een fraai 
winters gezicht op de toren van de Bartholomeus-
kerk aan de Veenweg. De winter van 1962/1963 
staat te boek als een strenge winter. Nederland 
beleeft een der koudste winters van de 20e eeuw. 
Deze winter begon, met onderbrekingen, al in 
november 1962, en duurde tot ver in februari. Net als 
in 1929 rijden er auto's over het IJsselmeer.  
Op 18 januari wordt onder barre omstandigheden de 
legendarische elfstedentocht gereden. Deze werd 
gewonnen door Reinier Paping. 


